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1.0 Inledning
Migration har enligt Koser (2016) varit en ständigt närvarande och inflytelserik företeelse i
människans historia och har även idag en betydande roll för samhällen på både global,
regional, nationell och lokal nivå. Den internationella migrationen har ökat och påverkas av
globaliseringens krafter vilken tillsammans med de intensiva konflikter som vi kan se idag,
leder till en påverkan på både migrationens mönster och omfattning. (Koser, 2016)
I Sverige har migrationen fram tills 1970-talet omfattats till störst del av
arbetskraftsinvandring men har efter det kommit att domineras av anhöriginvandring och
människor på flykt (Lundh, 2016). Migrationen har inneburit att det svenska samhället idag
präglas av en mångfald av etniciteter och kulturer. Integrationspolitiken i Sverige har varierat
i utformning och mål men idag framhålls vikten av kulturell mångfald samtidigt som
integration och anpassning till svenska förhållanden. Mångkulturalism finns inom
integrationsmålsättningen för Sverige samt att anpassning från den inhemska befolkningens
sida tydliggörs, vilket därmed kopplar till integration som den ömsesidiga process det är.
(Lundh, 2016)
Inom Jönköpings kommun är det nämnder, förvaltningar och kommunala bolag som har det
huvudsakliga ansvaret för arbetet med integration (Jönköpings kommun, 2016). Samtidigt
ska områdesarbete bedrivas i prioriterade stadsdelar med nära samarbete med det civila
samhället, polisen och bostadsföretagen. Genom så kallade områdesgrupper främjas en
positiv utveckling för barn och ungdomar med hjälp av samverkan mellan bland annat
kommunala verksamheter, studieförbund, föreningar, trossamfund och områdespoliser
(Jönköpings kommun, 2016).
Råslätt som ligger utanför Jönköping är ett av de prioriterade bostadsområdena i
kommunen. I området Råslätt bor människor från över 60 etniska grupper som kommit till
Sverige under olika tidsperioder, både de som bosatt sig där sedan en längre tid tillbaka och
nyanlända (personlig kommunikation, P. Magnusson , 1 dec 2016). I Råslätt är en av de
största aktörerna fritidsgården Underground, som drivs av ideella krafter i samarbete med
Jönköpings kommun. Förutom att vara en trygg umgängesplats för ungdomar, drivs flertalet
projekt i Undergrounds regi för att öka integrationen in i samhället. Det genom bland annat
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nätverksbyggande, fokus på tjejers deltagande och att skapa en meningsfull vardag med
möjlighet att hålla sig undan kriminella aktiviteter (Underground Råslätt a. u.å.).
Verksamheten som Underground bedriver har fått många utmärkelser och blivit mycket
uppmärksammat, speciellt efter det betydelsefulla arbetet som gjordes sommaren 2015 till
följd av att en ökning av kriminalitet skedde i området.
1.1 Syfte
Syftet med projektanalysen är att undersöka vilka framgångsfaktorerna är inom
Undergrounds verksamhet.
1.2 Frågeställning
1. Hur ser de olika delarna av Undergrounds verksamhet ut?
2. Vad för effekter har verksamheten bidragit till?
3. Hur ser Jönköpings kommun på Undergrounds arbete?

2.0 Metod
För att svara på ovannämnda frågeställningar är vår projektanalys baserad på
projektinformation från Undergrounds hemsida, Jönköpings kommuns integrationsrapport
samt en masteruppsats som skrevs till följd av praktik utförd på Underground under år 2014.
Vi har även använt oss utav en ostrukturerad intervju (Bryman, 2014 kap 8) med
verksamhetsledaren Peter Magnusson. Media har använts för kompletterande information
om uppmärksammade insatser från Undergrounds sida. Vi är medvetna om att media kan
ha bristande reliabilitet men har använt detta som ett komplement för att öppna upp för
flera perspektiv på insamlad data. För att få ett djup i analysen har litteratur på temat
integration och migration även använts, samtliga från förlaget studentlitteratur som är ett
etablerat förlag med akademisk koppling.
Den ostrukturerade formen av intervju användes för att få en större bild av verksamheten,
med utgångspunkt i teman och allmänna frågeställningar som intervjun var ämnad att ge
svar på (Bryman, 2014 kap 8). Vid granskning av masteruppsatsen utgick vi från analysens
frågeställningar för att systematiskt bearbeta innehållet. Detta gjorde vi även vid granskning
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av Jönköpings kommuns integrationsrapport, där vi också använde nyckelorden Råslätt och
Underground för att hitta svar specifikt till vår tredje frågeställning (Bryman 2014, kap 12).

3.0 Analys
Integration är en process som “handlar om att få en plats i samhället och samtidigt behålla
sin kulturella identitet” (Nationalencyklopedin, integration u.å.). Dock kan begreppet och
processen definieras på många olika sätt med olika aspekter av föreningar av människor och
samhällen. Två aspekter av integration som tydligt syns i Undergrounds verksamhet är social
och ekonomisk integration. Social integration definieras enlig United Nations Department of
Economic and Social Affairs (u.å.) som en process genom vilken ansträngningar görs för att
säkerställa lika möjligheter för alla, oavsett bakgrund, att nå sin fulla potential i livet. Lundh
(2016 s.8) använder i sin diskussion angående integration den mer ekonomiska meningen
genom att fokusera på invandrares integration på den svenska arbetsmarknaden och
situationen gällande sysselsättning och inkomst. Båda dessa är betydelsefulla för att studera
integration och därmed för att analysera Undergrounds verksamhet som arbetar med dessa
frågor.
3.1 Fritidsgården
Utöver programmen som Underground är verksamma i, driver de sin fritidsgård belägen i
Stadsgården på Råslätt. De har öppet på lördag- och söndagskvällar medan kommunen
sköter fritidsgården på veckodagarna. På fritidsgården finns två riktigt strikta regler vilka är
respekt, särskilt betonat på respekt för tjejer, och nolltolerans mot våld, även om det skulle
hävdas vara “på skoj” (Underground Råslätt b. u.å.). Respekten som genomsyrar
fritidsgårdens verksamhet ska gälla både killar, tjejer, ledare och lokalen och om dessa inte
följs skickas den berörda personen hem. I och med fokus på respekt och att personalen alltid
vidtar åtgärder mot negativa beteenden skapas en trygg och positiv miljö för ungdomarna.
3.1.1 Pedagogiska riktlinjer och etablerande av relationer
Trots att fritidsgårdens verksamhet utöver programmen är öppen och ledig på önskemål av
ungdomarna har de tydliga pedagogiska riktlinjer som går längs med Undergrounds
värdegrund. De engagerades roll och närvaro är viktig, speciellt i skapandet av relationer till
ungdomarna. Genom etablerandet av dessa relationer kan Underground fokusera på att lära
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om och för livet. Detta bland annat genom att ha inflytande på vad som är rätt och fel, stärka
självförtroendet och ge hopp hos ungdomarna samt lära om socialt samspel och
ansvarstagande (Underground Råslätt b. u.å.).
3.1.2 Tjejers deltagande
Underground har stort antal deltagande tjejer i sin verksamhet, över 50% på fritidsgården
och en majoritet i övriga program, vilket organisationen har blivit mycket uppmärksammad
för (Koivuniemi, 2014). Underground har lagt stort fokus på tjejer, och att tjejer ska känna
sig trygga att med att besöka och spendera tid på fritidsgården. Enligt Peter Magnusson,
(personlig kommunikation 1 dec 2016) verksamhetsledare på Underground, är det ett
välkänt fenomen och förhållningssätt att tjejer nedprioriteras i samhället och familjen,
Underground vill göra det motsatta. Han menar om de ger tjejerna mer utrymme och plats
kommer det inte bara påverka dem positivt utan även killarna. Många av dessa tjejer tar
stort ansvar hemma till exempel med småsyskon, men på fritidsgården får de en möjlighet
att få avlastning från att vara “vuxen” till att få vara ung. (Underground Råslätt d. u.å.)
3.1.3 Gudstro men inte religiöst program
Fritidsgården Underground har inte ett religiöst program men har sin utgångspunkt i
Gudstro. De menar att detta ger respekt och trygghet från olika religioners sida och gör att
de möter respekt från andra religioners företrädare. I vissa fall har den religiösa förankringen
inneburit en avgörande hedersfråga som påverkat tilliten från föräldrar gentemot
Undergrounds personal, och därigenom påverkat möjligheten för dess döttrar att få besöka
fritidsgården (Underground Råslätt c. u.å.). I undergrounds riktlinjer finns även tro och
religion berört där det står att ungdomarna gärna får stå för sin tro men på ett konstruktivt
sätt utan att kritisera andra (Underground Råslätt b. u.å.)
3.2 Undergrounds program
Underground har en rad olika program som är utformade för att hjälpa ungdomarna på
Råslätt. Programmen som finns är stöd med läxor, skola och skolkontakt, samtalsstöd, privat
övningskörning och ledarskola för tonåringar. Programmen är skapade utifrån de behov de
ideella krafterna på Underground ser hos tonåringarna. (Underground Råslätt d. u.å.)
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3.2.1 Stöd för läxor, skola och skolkontakt
Programdelen Stöd för läxor, skola och skolkontakt handlar om att ungdomarna alltid ska ha
möjlighet att kunna rådfråga och få hjälp från vuxna. Det kan handla om att träffas och få
hjälp med läxor eller andra skolärenden, eller att ha kontakt genom chattforum. De
engagerade på Underground hjälper till med läxor men de hjälper även till med att ha
kontakt med skolan ifall det behövs och efterfrågas av ungdomen.
3.2.2 Samtalsstöd
Samtalsstöd handlar om att alltid ha möjlighet att få stöd och alltid ha någon att prata med.
Många av de som är engagerade i Underground har stor erfarenhet av ungdomar, men även
grannar/boende på Råslätt vill hjälpa till. De finns stor kompetens hos de som arbetar på
Underground och ett brinnande intresse av att hjälpa till. För ungdomarna är det viktigt att
känna sig trygga med att prata med vuxna och kunna be om hjälp och det är en stor del i det
arbetet Underground gör. I och med att Råslätt har över 60 olika etniciteter har Underground
en interkulturell kompetens större än många andra verksamheter, vilket underlättar i
kontakt med familjer och även i arbete med olika myndigheter (Underground Råslätt d. u.å.).
3.2.3 Privat övningskörning
Av Undergrounds program är privat övningskörning en av de mest uppskattade. I grunden
handlar det om att ge ungdomarna möjligheten till att kunna ta körkort. Det är extra viktigt
för vissa invandrartjejer som även kan ha svårt att ens få tillåtelse från familj att ta körkort.
Peter Magnusson (personlig kommunikation, 1 dec 2016) berättade att i fall där det finns
motstånd från familjen ger Underground stöd och försöker prata med familjen. De ställer
upp för tjejerna men ser även till eventuell kulturell kontext för att förstå hur de ska anpassa
sitt bemötande. Under övningskörningen får ungdomen även tid med handledaren, som
ställer upp ideellt, för att kunna prata om “allt och inget” och det är en bra möjlighet att
umgås med en vuxen utanför sitt hem. Tiden för övningskörandet ger mer än bara att få köra
bil. Handledarna ställer utöver programmet gärna upp som referenser för ungdomarna ifall
de skött sig, vilket bland annat är bra när de ska söka jobb men det är extra viktigt då många
av dessa ungdomar saknar andra starka sociala nätverk (Underground Råslätt d. u.å.).
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3.2.4 Ledarskolan
En stor satsning Underground har gjort är Ledarskolan för tonåringar som lyfter fram de
ungdomar som visat sig duktiga, drivna och haft en positiv inverkan på andra ungdomar. För
att dessa ungdomar ska kunna söka till Ledarskolan ska de ha visat indikationer på att vara
positiva föredömen. Ledarskolan består av sex stycken kurstillfällen, under vilka ungdomarna
utbildas i bland annat ledarskap, barn- och ungdomsskydd, hur självförtroende byggs, hur
man sätter gränser. De utbildade ungdomarna får sedan en större roll i verksamheten och
få ta ansvar för redan pågående program eller komma på idéer till nya projekt. Ledarskolan
har även ett treårigt program som är till för ungdomar mellan 16-25. Dessa ungdomar har i
många fall en tuff bakgrund, både i Sverige och i hemlandet, men har valt att försöka bli
mentorer för att hjälpa yngre ungdomar (Underground Råslätt d. u.å.).
Som Peter Magnusson (personlig kommunikation 1 dec, 2016) berättade har ledarskolan
varit ett framgångsprojekt. Jönköpings kommun och många lokala företag har visat stort
intresse för ungdomarna som gått genom ledarskapsutbildningen och vill anställa dem.
Ledarskolan plockar fram ungdomarna som vill och försöker (personlig kommunikation P.
Magnusson 1 dec, 2016).
3.2.5 Avhopparprogram
Underground har utvecklat ett avhopparprogram för kriminella ungdomar. Programmet
innebär att ungdomar som hamnat i kriminella banor får hjälp att ta sig ur dem och får en
chans att ändra riktning på sitt liv. Underground kräver också att dessa ungdomar skriver på
ett avtal om förbättring som de inte får bryta. Om de bryter avtalet får de inte längre delta i
programmet. (Personlig kommunikation P. Magnusson 1 dec, 2016).
3.3 Vad för effekter har verksamheten bidragit till?
Verksamheten som Underground bedriver på Råslätt har genom sin del som fritidsgård
skapat en mötesplats där ungdomar känner sig trygga och där det finns vuxna som ställer
upp. Tillsammans med de olika programmen bidrar de till att ungdomarna blir sedda och
uppmärksammade utan att känna att de behöver ta till destruktiva handlingar för att bli det.
Att alla ungdomar blir sedda på ett individuellt plan och har vuxna närvarande som lyssnar
och finns där för dem är också viktigt. Peter Magnusson (personlig kommunikation, 1 dec

6

2016) på Underground påpekar också den interkulturella kompetensen som de engagerade
besitter, både till följd av utbildning men också på grund av lokal förankring i Råslätt som
område. Både Al-Baldawi (2014) och Stier (2009) styrker att interkulturell kompetens är av
stor vikt vid kulturmöten, vilket visar på hög relevans i det multietniska Råslätt där många
kulturer dagligen möts.
3.3.1 Ideellt arbete och lokal förankrat engagemang
En viktig del av Undergrounds verksamhet som gett effekter för integrationen är att
organisationen består av ideellt arbete. Underground värderar att ideellt arbete visar att de
engagerade vuxna är på samma sida som ungdomarna de möter. Det är ett medvetet val att
inte söka pengar för att kunna anställa då de märkt att det inte alltid handlar om
professionell kompetens utan att genomslagskraften varit mer betydande när det handlar
om engagerade grannar, vänner och personer med koppling till Råslätt. Det gör att de vuxna
är välkända och respekterade av familjerna i Råslätt (Underground Råslätt c. u.å.). Peter
Magnusson (personlig kommunikation, 1 dec 2016) menar även att områdespoliserna på
plats i Råslätt är del av de positiva effekter som skett genom att lära känna människor i
området.
3.3.2 Ökade möjligheter på arbetsmarknaden
Verksamheten och programmen bidrar både till social och ekonomisk integration då
ungdomarna får en ökad anställningsbarhet samt referensmöjligheter och därmed ökad
möjlighet att nå sin fulla potential i samhället och i livet. Hojem och Ådahl (2013) poängterar
i sin diskussion kring både den Kanadensiska och Svenska integrationen att sysselsättning
och arbete är en viktig grundsten för en lyckad integration, mycket kopplat till den
ekonomiska aspekten av integration. På Underground stärks denna del av integrationen
mycket genom CV-utveckling och möjligheten till sommarprao i samarbete med kommunen
från årskurs 8. Av de ungdomar som gått Undergrounds ledarskola får i princip alla arbete då
det positiva ryktet om ledarskolan nått ut i kommunen. Ansvarsfullhet och den faktiska
erfarenheten som ledarskolan innebär har blivit högt eftertraktat hos arbetsgivare. Förutom
den tydliga förankringen på arbetsmarknaden som uppstår är ledarskolan viktig för attityder
gentemot tjejer på Underground och i Råslätt. Då majoriteten av deltagarna i ledarskolan är
tjejer som börjar ta mer ansvar bygger upp sitt självförtroende får de en position med
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respekt som de inte hade tidigare (personlig kommunikation, P. Magnusson 1 dec 2016). Det
ger en möjlighet till ändrade attityder i omgivningen och på sikt i samhället.
3.3.3 Övningskörningens roll för respekt och självkänsla
Undergrounds program för övningskörning har lett till stora effekter för många av de
deltagande tjejerna. Innan de började övningsköra med Peter Magnusson hade många
inställningen att de skulle gifta sig vid 18 års ålder för att sedan skaffa barn, men tack vare
att Peter Magnusson känner de flesta familjer på Råslätt har familjen gått med på att dottern
övningskör med honom. Detta har förutom den praktiska erfarenhet att köra bil gett samtal
under tiden som påverkar tjejernas tankar om vad de har för möjligheter i framtiden. Peter
Magnusson (personlig kommunikation, 1 dec 2016) berättar även att brodern till en av
tjejerna som lärde sig köra bil senare blev imponerad av systerns bilkörande. Brodern sa att
han skulle köpa en bil åt henne när hon tog sitt körkort, och att hon då kunde hjälpa honom
i hans företag. Detta exempel visar tydligt hur något som kan låta så enkelt som att
övningsköra kan leda till en ändrad roll för tjejen och att hon möts utav en ny slags respekt
och attityd från familj och omgivning.
3.3.4 Vändning av en ond spiral
Under sommaren 2015 gjorde Undergrounds verksamhet och engagemang en stor skillnad i
Råslätt som då upplevde en ökad nivå av kriminalitet och vandalisering. Enligt Peter
Magnusson berodde mycket av detta på att en ond spiral uppstått till följd av att flertalet
ungdomar i Råslätt blivit dömda till skadestånd på grund av kriminella handlingar. Peter
Magnusson (personlig kommunikation, 1 dec 2016) menar att många blev dömda utan att få
tydlig hjälp för att komma på rätt bana igen vilket ledde till ett ökat destruktivt beteende.
Underground blev ombedda att samordna insatserna på Råslätt för att få slut på
vandaliseringen i området och kallade tillsammans med polisen till ett möte för boende i
området samt föräldrar. Uppslutningen till mötet var stor, omkring 150 personer, och efter
det vände situationen och vandaliseringen slutade (Naskret P, 2015, 27 juli). Peter
Magnusson (personlig kommunikation, 1 dec 2016) menar att det hade så pass stor
genomslagskraft då många viktiga personer med lokal och kulturell kännedom från Råslätt
deltog, både han själv, den lokala imamen och prästen samt områdespoliserna . Att alla dessa
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deltog gav ett samlat intryck på ett gemensamt budskap vilket tillsammans med påpekandet
att de enda som drabbas av negativa följder är de boende själva, ledde till en förändring.
Efter det fokuserades det på att utveckla stöd från personal och vuxna med lokal förankring
i Råslätt (Jönköpings Kommun, 2016). Undergrounds verksamhet har tillsammans med dess
samarbeten med aktörer i Råslätt haft en stor effekt i området och lyckats hantera en kris
som hade kunnat eskalera ytterligare, något de prisats för av bland annat kommunen.
Underground har även fått pris från H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige för
sitt arbete och engagemang med ungdomar (Stolt K, 2016, 27 maj).
3.3.5 Trygghet och deltagande
Enlig Koivuniemi (2014) är en viktig effekt av Undergrounds verksamhet känslan av säkerhet
och trygghet. Hon menar att det är grundläggande för att locka tjejer till fritidsgården och
dess aktiviteter. Det gör att familjerna upplever Underground som bra verksamhet för
ungdomarna att delta i, där ledare med lokala relationer, respekt och interkulturell
kompetens ständigt finns närvarande. Faktumet att boende i Råslätt möter de engagerade
från Underground i vardagen på området skapar också tillit till dem som personer.
(Koivuniemi, 2014)
3.4 Hur ser Jönköpings kommun på Undergrounds arbete?
I Jönköpings kommuns integrationsrapport från 2015 är ett av målen för lyckad integration
Ett aktivt områdesarbete ska bedrivas i prioriterade stadsdelar. Arbetet ska ske
förvaltningsövergripande och i nära samarbete med det civila samhället, bostadsföretagen
och polisen. Detta förebyggande arbete har stor betydelse för att skapa trygga miljöer.
(Jönköpings kommun, 2016 s.5)

Målet är väl anpassningsbart till situationen i Råslätt och hur de lokala krafterna arbetar med
integration där. Kommunen har lokala områdesgrupper i prioriterade bostadsområden i
Jönköping varav Råslätt är en av dem. Områdesgruppens syfte är att skapa en positiv
utveckling för barn och ungdomar främst men också för alla i bostadsområdet. Kommunens
integrationssamordnare deltar i områdesgruppernas möten för att kunna ta del av det som
sker i området och ta det till politikerna. Informationsbytet har ökat mycket senaste åren
mellan de lokala krafterna och kommunen. För att det ska bli en långsiktig integration är det
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av stor vikt att de lokala grupperna som trossamfund, studieförbund, bostadsföretag med
flera har en bra relation med de kommunala verksamheterna (Jönköpings kommun, 2016).
Områdesgruppen i Råslätt har ett nära samarbete med Underground och de som arbetar
ideellt på verksamheten. Peter Magnusson (personlig kommunikation, 1 dec 2016) på
Underground berättade om den nära relation de hade speciellt under sommaren 2015 på
grund av tidigare nämnda oroligheter. Kommunen samarbetade med Peter och
Underground för att kunna styra upp situationen då han är välkänd i området, har ett stort
kontaktnät och en relation med ungdomarna och deras familjer i bostadsområdet .
Jönköpings kommun skriver i sin integrationsrapport (Jönköpings kommun, 2016) att
samarbetet på Råslätt, som Underground är en del av, “ses som en modell för att skapa
liknande samverkansstrukturer i andra kommundelar” (Jönköpings kommun, 2016 s.24). I
och med detta tydliggörs den positiva bilden som Underground tillsammans med övriga
aktörer på Råslätt står för hos Jönköpings kommun.

4.0 Slutsats
Framgångsfaktorerna inom fritidsgården Undergrounds verksamhet är som analysen har
visat, många. En av de allra viktigaste framgångsfaktorerna är den lokala förankringen som
Underground fokuserar mycket på, ibland handlar det inte om vad man säger utan vilka som
säger det. Detta har visat sig ha stor betydelse på Råslätt där det har haft en avgörande faktor
för deltagande i både fritidsgårdens verksamhet samt för att skapa en trygg miljö med
förebilder.
Denna lokala förankring har lett till en tillit som gett Underground möjligheten att påverka
integrationen i det mångkulturella Råslätt och skapa ökade möjligheter för ungdomarnas
framtid. Den interkulturella kompetensen har ständigt funnits närvarande vilket har skapat
förståelse för de olika kulturerna och minskat risken för missförstånd och konflikter. Denna
kompetens från de engagerade på Underground har bidragit till en framgångsrik modell för
integration in i samhället men också ökat förståelsen för andra kulturer och hur
interaktionen kan ske på ett positivt sätt.
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Samverkan i Råslätt mellan Underground, Jönköpings kommun, områdespolisen, skolan och
religiösa samfund, har varit en central del för integrationen i området. Detta både inom den
sociala aspekten för att skapa möjligheter för invånarna och på det ekonomiska planet då
det innebär en koppling till arbetsmarknaden och möjligheter till fortsatta studier.
Undergrounds verksamhet har alltså en viktig roll i integrationsprocessen för ungdomarna
på Råslätt, de hjälper dem att behålla sin kulturella identitet samtidigt som de får en plats i
samhället, i linje med tidigare nämnd definition av integration. En tydlig del av framgången
hos Underground är att de inte bara vill skapa en aktivitet, utan vill också vara med och skapa
en långsiktig samhällsutveckling.
Denna projektanalys har påvisat en rad framgångsfaktorer som både nuvarande och
framtida projekt kan dra lärdomar av. Framtida studier skulle även kunna bidra genom att
fokusera mer på deltagarnas upplevelser om hur Undergrounds verksamhet har haft
betydelse för just dem.
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