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Uniformer och ungdomar 
kommer närmare varandra
GÖTEBORG: I år är det fem år 
sedan verksamheten Människan 
bakom uniformen (MBU) starta-
des. Utvecklingen av projektet 
har gått fort och en första utvär-
dering har nu gjorts.
 
 Det har verkligen fått många 
sår att läka för olika målgrup-
per, säger kriminolog Rickard 
Silva, ansvarig för analysen.

MÄNNISKAN BAKOM uni-
formen grundades i Kortedala, 
i kölvattnet av de oroligheter 
som drabbade Göteborgs föror-
ter under hösten 2009. Syftet 
var att få ungdomar och myn-
digheter att föra en dialog och 
skapa förståelse för varandra. 

 – Det var på ungdomarnas 
initiativ det startade. Man hör-
de mycket om unga vuxna som 
var busiga och hittade på dum-
heter, men det var 
en väldigt liten 
del av ungdomar-
na i förorten som 
gjorde detta. De 
ungdomar som 
inte var involve-
rade förde samtal 
med sina fritids-
ledare och ville få 
till en förändring, 
säger Rickard Sil-
va.

FRITIDSLEDARNA gick till-
sammans med ungdomarna 
till brandstationen i Kortedala 
och frågade om de ville starta 
ett samarbete för att få stopp 
på oroligheterna. Därefter in-
volverades även polisen, am-
bulanssjukvården och privata 
väktarbolag. Verksamheten 
Människan bakom uniformen 
startades och nu hålls utbild-
ningar för unga där de under 
tio veckor får vara med i uni-
formspersonalens vardagliga 
arbete. 

 Under det senaste har Rick-
ard Silva arbetat med att ut-
värdera verksamheten MBU 

ur ett brottsförebyggande per-
spektiv. 

 – Fokus har varit att analy-
sera personalens arbetssätt och 
hur ungdomarna påverkats av 
det förebyggande arbetet. Ung-
domarna har en positiv inställ-
ning till MBU och det är ett 
stort tryck till utbildningsplat-
serna. Man ser att båda vinster 
för båda målgrupperna.

 
Vad tycker ungdomarna om 
MBU?

 – De har en positiv inställ-
ning till arbetet och är väldigt 
intresserade av hur uniforms-
personalen arbetar. Det är ett 
stort tryck till utbildningsplat-
serna.

Ser ni någon skillnad i 
brottsstatistiken i de berör-
da områdena?

 – Det är ingen-
ting jag tittat på 
men det är givet-
vis någonting man 
kan undersöka i 
framtiden. Nu har 
det varit mer fokus 
på uniformsperso-
nalens fördelar. De 
upplever att det 
blivit lugnare i de 
drabbade förorter-
na och framför allt 
känner de en större 

trygghet i att vara ute på fältet. 
Det gett dem trygghet att agera 
så som de önskar i sitt yrke. 

RICKARD SILVA ser inte att 
det finns några begränsning-
ar med arbetet som MBU gör. 
Snarare möjligheter. Han me-
nar att MBU inte bara är till 
för de städer där det varit oro-
ligheter utan att det även kan 
vara ett sätt att få ungdomar 
att intressera sig för att arbeta 
inom uniformsyrken. 

 – Man ser att det finns vin-
ster för båda målgrupperna, sä-
ger Rickard Silva. 

Kajsa  Kalméus

Vad är Människan bakom uniformen?
GÖTEBORG: Stenkastning, bil-
bränder och våld. De senaste 
åren har händelserna regnat 
tätt och en ond cirkel uppstått 
där ungdomar och uniformsbä-
rande personal fått sämre kon-
takt. Verksamheten Människan 
bakom uniformen arbetar för att 
bryta trenden.

Initiativet uppstod dels ur sam-
tal mellan ungdomar och per-
sonal på fritidsgården Radar  i 
Östra Göteborg och dels ur de 
våldsamma händelserna som 
drabbade ett antal stadsdelar 
under hösten 2009. I samtalen 
förstod man att många ungdo-
mar i Göteborg visat sig bära 
på en misstänksam och i vissa 
fall hatisk attityd till framför 

allt polisen. Man kunde också 
konstatera att räddningstjänst 
och polis i vissa fall agerade 
med mer kraft och auktoritet 
än vad situationerna krävde. 

EFTER SAMTALEN med ung-
domarna tog stadsdelen Östra 
Göteborg kontakt med bland 
annat räddningstjänst och po-
lis. Tillsammans startade de 
ett samarbete där syftet är att 
ungdomar och uniformsbäran-
de personal ska komma när-
mare varandra. Verksamheten 
fick namnet Människan bakom 
uniformen (MBU).

Två gånger om året håller 
MBU utbildningar för ungdo-
mar i Östra Göteborg. Under 
tio veckor får ungdomarna ta 

del av det vardagliga arbetet 
hos myndighetsutövare. De får 
även pröva på en del praktiska 
moment som uniformspersona-
len själva ägnar sig åt. 

MÅLET ÄR ATT ungdomarna 
ska få en insikt i arbetet och 
vilka värdegrunder som ligger 
till grund för det. Genom en öp-
pen dialog och utbildning ska 
ungdomar och uniformsbäran-
de personal komma närmare 
varandra. 

Efter fem års tid finns MBU 
på fler ställen, både i Göteborg 
och i övriga Sverige. Städer 
som Borås, Stockholm, Malmö 
och Helsingborg har tagit efter 
konceptet.

 Kajsa Kalméus
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I MBU:s arbete försöker man motverka den så kallade kon-
fliktspiralen (röd cirkel) och arbeta mot den positiva cirkeln 
(grön cirkel). Man vill förebygga sådant som fördomar, sned-
vridna förväntningar, grupptryck, och negativa upplevelser 
vid tjänsteutövande.

AKTUELLT

 Idag håller Rickard Silva en 
föreläsning om bakgrunden 
till MBU och hur ungdomar och 
personal påverkats av arbetet. 
Föreläsningen hålls klockan 
17:30-19:00 på Utrikespolitiska 
Föreningen i Göteborg.

MBU strävar mot en positiv spiral

Bilt: MBU, Göteborgs stad

Två gånger om året får ungdomar ta del av arbetet hos bland annat räddningstjänsten för attmöta människan bakom uniformen
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