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Människan bakom uniformen

• MBU startade i Kortedala, Östra Göteborg, efter 

ungdomsoroligheter och mycket skadegörelse som skedde hösten 

2009.

• Efter återkommande samtal bland ungdomarna på 

ungdomssatsningen Radar72 utvecklades en dialoginriktad 

utbildningsverksamhet.

• Målet för MBU: Öka ungdomarnas delaktighet, minska 

kriminaliteten och skapa bra möten som ökar förståelsen mellan 

ungdomar och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken.

• Ungdomarna får lära känna människan bakom uniformen OCH  

uniformsbärande vuxna får lära känna ungdomen under kepsen.
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BOA Föreningen
Brandoffrens anhöriga

Samverkanspartners
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MBU kurs

• MBU kurs 2 gånger/år

• 10 veckor, en kväll i veckan

• Varje tillfälle är 3 timmar

• Teori och praktik

• 15-20år

• 12 deltagare i varje grupp

• Gruppledare = ungdomsarbetare
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Prata om MBU, ta emot anmälningar

Bjud in de unga

Ha en informationsträff

Bakgrundskoll

Intervjuer och samtal med sökande

Jämn fördelning; ålder, kön, kompisar etc.

Ungdomar i riskzon

Informera de unga

Lista för kommande kurs

Skriv kontrakt

Rekrytering och urval
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MBU-kursen

Första träffen, mingel Fika finns alltid! Jobbmöjligheter
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Viktigt att tänka på

• Alla representanter för samtliga organisationer ska vara med 

vid första träffen (minglet), så alla lär känna varandra.

• På slutet av varje tillfälle görs alltid en kort utvärdering. Alla 

ska vara med, inklusive representanterna från 

uniformsyrkena som deltagit under tillfället. 

”Det viktigaste vi 

gör är att fika, det 

har vi

forskning på!”

”MBU fick mig som person 

att ändra mig. Jag sköter 

skolan, gymmar och mår 

bra och min mamma 

slipper tjata.” 



Hållbar stad – öppen för världen

MBU-kursen

Två polistillfällen Två tillfällen hos räddningstjänsten Minneslokalen
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Göteborgs spårvägar Trafikolyckan Kursavslut

MBU-kursen
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• Efter halva kursens gång bör man se skillnad. Relationerna 

är starka både i gruppen, med ledaren och uniformsbärarna. 

Ungdomarna känner tillit och trygghet.

• Avslutningen är ett tillfälle där ungdomarna stolt tar emot 

sina intyg. Tänk på hur närvaron varit under kursens gång, 

detta speglar sig till kontraktskrivningen samt ledarens 

relation till den unge.

”Jag har fått en helt 

annan bild av samhället 

och jag vill att fler 

ungdomar ska få vara 

med i MBU.” 
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Ambassadörer

- Inflytande & delaktighet på riktigt!

• Efter utbildningen får man valmöjligheten att fortsätta som 
ambassadörer. Majoriteten väljer att stanna och detta gör 
dem ideellt.

• Ambassadörsskapet är baserat på ungdomarnas inflytande 
och delaktighet. Inga beslut tas av de vuxna utan att ha 
diskuterat detta med ungdomarna..

• Viktigt att man har regelbundna möten!

• Kontrakt skrivs på som gäller i 6 månader. Man kan ta en 
paus när man vill om man inte hinner med.

• Man är alltid välkommen tillbaka!

• Det är ambassadörerna som skapar ringar på vattnet!
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I Göteborg

• Har vi ca 40st aktiva ambassadörer

• Vi har obligatoriska möten var tredje måndag

• Mötena är på olika platser i Göteborg 

• Alla gruppledare deltar på måndagsmötena 

• Ambassadörerna kan i snitt ha mellan 1-3 uppdrag i 
veckan

• Ambassadörerna väljer själva hur mycket tid & 
engagemang de kan lägga på MBU.

• Gruppledarnas roll är att coacha, stötta, uppmuntra 
och handleda.
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• Föreläser om MBU på skolor, konferenser eller liknande

• Delaktiga i Mbu kurserna

• Arbetar på tex. läger, lov verksamheter och arrangemang

• Samverkar med uniformsyrkena

• Planerar och genomför olika studiebesök

• Marknadsföring samt rekrytering

• Utvecklar verksamheten som tex. Mini Mbu & Mbu kids

Och mycket mer…

Exempel på uppdrag
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Aktiviteter & uppdrag

Markörer Aktivitet för barn Tellusfestivalen
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https://youtu.be/T0d2xBbEg74

https://youtu.be/T0d2xBbEg74
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Att komma igång

• Kommunen samordnar MBU och gruppledaren kan till exempel vara 
kommunens ungdomsarbetare.

• Gruppledaren börjar med att ta kontakt med de olika 
organisationerna. Om intresset finns så bildar man en arbetsgrupp. 

• I arbetsgruppen ska en representant från varje organisation sitta 
med. Som representant ska man ha mandat att tycka, tänka och ta 
beslut. 

• Vilka myndigheter och organisationer som är med ändras allt 
eftersom behovet minskar eller ökar hos ungdomarna.

• Alla i arbetsgruppen måste genomgå en Mbu utbildning som 
Göteborgs stad ansvarar för.



Hållbar stad – öppen för världen

Arbetsgruppen

- Samma förhållningssätt gentemot vuxna & unga

• Viktigt att en arbetsgrupp med vuxna har etablerats och är igång 
innan en ungdomsgrupp startar. Låt planeringen få ta sin tid!

• Var och en håller i ”sitt” tillfälle, men alla ska vara delaktiga och känna 
till innehållet. Den unge ska kunna kontakta vem som helst i 
arbetsgruppen för att få information.

• De vuxna ska föregå med ett gott exempel för de unga, vara överens 
och veta vad som ska göras.

• Alla vuxna som medverkar ska ha viljan att lära ut och verkligen tycka 
om att prata med de unga.
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”Ute på stan ser man

bara en uniform och

förstår inte hur de är 

som människor,

men de är ju vanliga

trevliga personer.”

”De vuxna tar 

våra åsikter på 

allvar.”

Förarbetet med att 

skapa bärande 

relationer är den 

viktigaste grunden !

”Dom finns ju där hela 

tiden om man behöver 

prata. Det är inget snack 

om saken. Även om du 

har slutat så är det så. 

Vilket gör jättemycket. 

Man kan inte tacka dom 

nog för att det är så.” 
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”Tillsammans 

kan vi göra 

skillnad!”

”Man känner att 

man är del av 

något större”

”Du måste få in 

tankesättet:

Jag arbetar inte 

för de unga

utan tillsammans 

med dem.”

Att arbeta med 

inflytande innebär 

att man måste låta 

processen ta sin 

tid.
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KOSTNAD 

• Kommunen står för verksamhetskostnaderna, ca 20 000kr/kurs. 

I det ingår t.ex. fika, t-shirtar & tröjor, intyg, skrotbilar & 

avslutningsmiddagen. 

• Gruppledaren/samordnaren ska helst arbeta 50% med Mbu då 

det är mycket arbete och planering som krävs. Är man två 

ledare kan man dela upp det.

• Organisationerna står för sina personalkostnader.

• Tänk på att efter varje kursslut tillkommer det ambassadörer.
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Rickard Silva
Arbetsområde: Brottsförebyggande analyser, utvärderingar och föreläsningar.

Rapport 1: 

Examensarbete för Master i kriminologi, 

Människan bakom Uniformen - en kriminologisk 

analys av ett lokalt förtroendeskapande arbete 

Rapport 2: 

Människan bakom Uniformen – ambassadörerna 

”Man känner att man är del av något större” 

En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats 

av personalens förebyggande arbete
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Resultat

1. Görs under kontraktskrivningen

2. Näst sista tillfället av kursen, inte middagen! 

3. Aktiv ambassadör i 6 månader

- Uppföljningen av MBUs verksamhet sker i tre olika steg
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Jmf MBU-enkät Mall  
              

 
  

             

 
 MBU 1     MBU 2     Jmf 1-2    

 
  

             

 
  

             

Antal svar:  12     12         1,00        

 
  

             
Jag känner förtroende för:  (Skala 1-4)              

Polisen  3,3     3,7         1,13        

 
  

    
 

        

Räddningstjänsten  3,3     3,8         1,15        

 
  

    
 

        

Ambulanspersonalen  3,3     3,8         1,15        

 
  

    
 

        

Väktare  2,7     3,6         1,36        

 
  

    
 

        

Biljettkontrollant  2,7     3,4         1,28        

 
  

    
 

        
Gruppledare  3,6     4,0         1,12        

 
  

             
Jag skulle kunna tänka mig   

             
att i framtiden arbeta som   

             
Polis  83%     75%         0,90        

 
  

    
 

        
Brandman  42%     67%         1,60        

 
  

    
 

        

Ambulanspersonal  25%     8%         0,33        

 
  

    
 

        

Väktare  50%     67%         1,33        

 
  

    
 

        

Biljettkontrollant  8%     8%         1,00        

 
  

    
 

        

Gruppledare  58%     67%         1,14        

 
  

    
 

        
Annat yrke med människor  58%     50%         0,86        
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MBU - PROCESSLEDARE
Göteborgs stad Städer tar kontakt

Gruppledare 

ansvarig för MBU

Arbetsgrupp med 

organisationer

Utbildning 

obligatorisk

Planering
Ungdomsgrupp, 

kurs

Utvärdering, 

kvalitetssäkring

Ambassadörer

Handledning

Nationella träffar

Nationell 

information

Godkännande 

från ledning

Kvalitetssäkring

Metod, mallar, 

material, intyg 

mm.
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1. Göteborg 

2. Helsingborg  

3. Örebro 

4. Hässleholm 

5. Ängelholm 

6. Borlänge 

7. Alingsås 

8. Uddevalla 

9. Umeå 

10. Laholm 

11. Norrköping 

12. Lund 

13. Enköping

14. Falkenberg 

15. Trollhättan

Städer som är i uppstart:

1. Staffanstorp

2. Vårgårda/Herrljunga

3. Halmstad

4. Värnamo

5. Lerum

6. Hylte kommun

Städer som tidigare haft MBU:

1. Borås

2. Eslöv

3. Järva, Stockholm

4. Landskrona

5. Burlöv
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Nästa MBU utbildning

• Datum: 15 september 2022 i Göteborg

• Kostnad: 800kr (fika och lunch ingår)

• Anmälan skickas till: 

janina.sabra@socialnordost.goteborg.se

• Sista dagen för anmälan är fredag 2 september. 

Anmälan är bindande!

mailto:janina.sabra@socialnordost.goteborg.se
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• Vad var mest intressant av det du fått höra om MBU?

• Hur ser behovet & möjligheterna ut för att bedriva MBU i din 

kommun?

Diskutera med personen bredvid dig
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Frågor eller funderingar?
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Kontakt

Janina Sabra

Processledare MBU 

E-post: janina.sabra@socialnordost.goteborg.se

Hemsida: www.goteborg.se/mbu

Alexandra Karlsson

Gruppledare MBU

E-post: alexandra.karlsson@socialnordost.goteborg.se

mailto:janina.sabra@socialnordost.goteborg.se
http://www.goteborg.se/mbu
mailto:alexandra.karlsson@socialnordost.goteborg.se

