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I ett led att nå ökad förståelse för den uniformsbärande personalens vardag och 
arbetsvillkor har polismyndigheten, räddningstjänsten, Securitas Ab Vaktbolag, 
Göteborgs spårvägar samt Ambulanssjukvården Sahlgrenska ett samarbete med 
Göteborgs stad.  
 
Syftet är att ungdomarna ska få lära känna människan bakom uniformen OCH att 
samhällsstödjande funktioner ska få lära känna ungdomen under kepsen. 
 
Idén bakom projektet har dels fötts ur samtal mellan ungdomar på Ungdomssatsningen 
Östra Göteborg (Radar 72) och fritidsledarna där, och dels ur de ungdomsrelaterade 
händelser med stenkastning, bilbränder, och våld mot uniformsbärande tjänstemän som 
drabbade ett antal stadsdelar under hösten 2009. I båda situationer var det tydligt att det 
fanns en oroväckande skillnad mellan hur uniformsbärande personal var tänkt att fungera, 
och hur de togs emot i verkligheten.  
 
MBU startade i Östra Göteborg och finns nu i flera stadsdelar i Göteborg och i andra 
städer i Sverige. 
 
Grundkonceptet är att:  

• Låta frivilliga och intresserade ungdomar få ta del av ett antal praktiska 
arbetsmoment under ledning av och tillsammans med personalen i de olika 
verksamheterna.  

• Träffas på de olika arbetsplatserna en gång i veckan på kvällstid under en period 
av tio veckor.  

• Skapa trygghet i gruppen genom samarbets- och värderingsövningar och 
interaktiva metoder såsom forumteater. 
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Målet/ Syfte   
Målet är att komma närmare varandra som individer fysiskt/socialt, och att skala av 
lagren av okunskap och otrygghet som upplevdes ligga mellan de olika 
samhällsgrupperna. Vi vill minska kriminaliteten bland de unga genom att ha en öppen 
dialog, och visa på att under uniformen finns det en helt vanlig människa, med samma 
behov och önskningar som andra. Verksamheten ska även fungera som ett tillfälle där 
man kan så ett frö hos flera ungdomar att själva söka sig till polisyrket, räddningstjänsten, 
eller någon annan samhällsstödjande funktion någon gång i framtiden. 
 
Sammantaget ska dessa träffar förhoppningsvis leda till en ökad förståelse för varandra. 
Detta ska även ge ”ringar på vattnet” i form av inbjudan till föreläsningar om resultaten 
av verksamheten, samarbete med fler intressenter som exempelvis skolor och gymnasier, 
utökade nätverk, samt öppningar vad gäller nyrekrytering. 
 
 
Målgruppen 
Ungdomar 15-20 år, som är intresserade av att lära känna ”människan bakom 
uniformen”, och som vill delta frivilligt i verksamheten. 
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