
Till dig som ska använda den här presentationen

Vi är glada över att ni valt Trygve. Vi arbetar hela tiden för att göra Trygve ännu 
bättre och vi uppmuntrar er som organiserar Grannsamverkan att berätta för oss 
vad ni tycker om Trygve och komma med önskemål. Enklast kontaktar du oss på 
kontakt@trygve.se

Om den här presentationen:

Den här presentationen är framtagen så att du som grannsamverkanspolis eller 
kontaktombud ska kunna presentera hur grannsamverkansgruppen kan jobba 
med Trygve på ett enkelt sätt. 

Lycka till!
Mvh
Trygve Teamet

kontakt@trygve.se

PS på www.trygve.se/resurscenter hittar du som kontaktombud lite tips som gör 
ditt jobb enklare.

mailto:kontakt@trygve.se
mailto:kontakt@trygve.se
http://www.trygve.se/resurscenter


Presentationen är framtagen mot bakgrund av polisens och Samverkanmotbrotts utbildningsmaterial för kontaktombud
http://samverkanmotbrott.se/wp-content/uploads/2015/05/Grannsamverkanipraktiken.pdf

Samt dokumentet ”Detta är Grannsamverkan”
http://samverkanmotbrott.se/wp-content/uploads/2015/08/dettaargrannsamverkan.pdf

Grannsamverka med

- Så går det till

http://samverkanmotbrott.se/wp-content/uploads/2015/05/Grannsamverkanipraktiken.pdf
http://samverkanmotbrott.se/wp-content/uploads/2015/08/dettaargrannsamverkan.pdf


Innehåll

• Hur tänker tjuven

• Vad är problemet och vad är lösningen?

• Kring vad, när, hur ska vi samverka? 

• Trygve - vad är det?

• Grupper i Trygve

• Information från Polisen i Trygve

• Bra att ha



Verkligheten

Källa: BRÅ



Rutinaktivitetsteorin är en teori som användas för att förstå vad som är verksamt i det brottsförebyggande arbetet. Teorin formuleras 
år 1979 av kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rutinaktivitetsteorin
https://en.wikipedia.org/wiki/Routine_activity_theory

Motiverad 
gärningsperson

Avsaknad av 
formell och 

informell 
kontroll (låg 

upptäcktsrisk)

Lämpligt objekt 

Teorin bakom brott och brottsförebyggande

https://en.wikipedia.org/wiki/Routine_activity_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Routine_activity_theory


Vad är problemet?
- En förenklad förklaring

Reka Genomföra Avfärd Sälja

Riskfritt
Jag klär mig 
som 
hantverkare

Lätt
Med en kofot 
är jag inne på 
1 min

Riskfritt
Ingen upptäcker 
mig, väktarna 
hinner inte ta 
mig!

Riskfritt
Blir jag påkommen 
säger jag att jag 
hittade grejerna

Lukrativt
Smycken och 
dyr elektronik 
är lätt att sälja

Ca 5 - 8 minuter

Enkelt
Jag ser grejer 
som ligger 
framme



Lösningen…

• Att göra det mer riskfyllt för tjuven att göra inbrott

• Att göra det svårare att göra inbrott

• Att göra det mindre lukrativt att göra inbrott



Information vid ökad brottsaktivitet och 
brottsstatistik sprids i Trygve

Samverka mot och vid brott

Ring 112 

Sätt upp skyltar

Påkalla uppmärksamhet och samla 
vittnesuppgifter gemensamt

Ring 114 14 

Samverka för att förhindra 
följdskador

Efterlys vittnesuppgifter

Vidarebefordra förebyggande tips och 
kunskap (t.ex. ”Göm värdesaker”)

Akut

FixaFörebygga

Förhindra
Samverka kring att störa brottetSamverka vid suspekt aktivitet

Hälsa på främlingar, fråga vem de 
ska hälsa på hos, osv

Gör dig synlig vid misstanke

Prata med grannar, håll varandra 
uppdaterade kring vad som händer

Förbättra skalskydd

Märk ägodelar, upprätta inventarielista

Dessa saker gör ni i eller genom Trygve

Dessa saker gör du utanför Trygve

Låt grannen se efter huset när ni 
reser bort, använd grannlapp



Trygve

- Samverka, Informera, Kommunicera, Larma, Varna, och Efterlysa direkt på kartan

eller till de som är i närhetenprivat i grupper

HemlarmAppen Trygve https://mitt.trygve.se



Rekommenderade grupper i Trygve för att 
grannsamverka

Samordningsgrupp för 
polis och kontaktombud, 
startas av polis eller 
kontaktombud.

I samordningsgruppen
• Kontaktombud sammanfattar 

observationer och lägesbild från sina 
områden, direkt på kartan, och 
diskuterar tillsammans med polisen 
vilka åtgärder som behövs

• Polisen delar information som ska till 
kontaktombuden

Kontaktombud

Kontaktombud

I boendegrupperna delas
• Tips
• Observationer
• Varningar
• Larm

Boendegrupper för 
grannarna i närområdet, 
startas av kontaktombud

Boendegrupper för 
grannarna i närområdet, 
startas av kontaktombud



Information från Polisen baserat på plats

Efterlyser vittnesuppgifter 
efter inbrott…

Ökad risk för inbrott! Glöm 
inte att …

Information från polisen
• Brottsinformation
• Efterlysningar
• Kunskap och tips



Film om inkopplade inbrottslarm
https://www.youtube.com/watch?v=KEP8BIuOo7M

Instruktionsfilm om appen Trygve
https://www.youtube.com/watch?v=cG6xyEqQFps

Mer information om Trygve
http://trygve.se/

Hur engagerar du fler & Bra material

Använda Trygve med vanlig dator
https://mitt.trygve.se/

Trygves blogg om samverkan och trygghet
http://www.trygve.se/blog

Bra material om Trygve för kontaktombud
http://www.trygve.se/resurscenter

https://www.youtube.com/watch?v=KEP8BIuOo7M
https://www.youtube.com/watch?v=cG6xyEqQFps
http://trygve.se/
https://mitt.trygve.se/
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