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Per Källgården – VD United Eyes AB, bolaget bakom appen Trygve 
• 15 års erfarenhet från att metodutveckling genom digital teknik 
• Hederspris från Amerikanska Utrikesdepartementet för arbetet 

 med att med digital teknik hittat nya sätt att främja integration och 
 motverka våldsbejakande extremism 

 
Rober Kindroth, Kommunpolis, Polisen Södermalm 
• Polis sedan 10 år på Södermalm. Har varit med och startat polisens 

 närvaro på sociala medier 2011.  
• Jobbar med extern samverkan och ser till att polisens nya styrmodell 

får fäste, arbetar aktivt för att komma närmare medborgarna! 
 
Bengt Jansson, Samordnare för Söderandan, det lokala 
brottsförebyggande rådet i Södermalms stadsdelsområde 
• Brinner för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete sedan 

mer än 10 år. Bengt har även arbetat med utveckling av stadskärnor 
gallerior och köpcentrum.  
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Påverkar digitala platser 
(samhället) vår trygghet? 
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Kommer det påverka oss ännu 
mer i framtiden?  
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Bedriver er kommun 
trygghetsarbete för att skapa 

säkra digitala platser? 



TRYGVE –  LOKAL SAMVERKAN 

Svenskarna och Internet 2016 

Internet är viktigast  
& 

Avståndet ökar 

Facebook viktigare än 
klassisk media för yngre 

Innehållet är dåligt och 
består av falsk 

information  
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Digitala koncept för kommunikation med civila 
Från informationsspridning till samverkan 

Normalt: Säkerhet, politik, skämt, 
vackra bilder, etc. 

Informationsspridning Samverkan Trygve Samhällssamverkan 
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Samverkan mellan lokala trygghetsskapande resurser  
Allmänheten, organisationer och myndigheter 

Samhällssamverkan 
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Principer/funktioner för samverkan i Trygve 
de som är i närheten privat i grupper 

Organisationer 
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Digitalt trygghetsarbete i Gamla stan 
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Flera framgångsfaktorer till lyckat 
trygghetsarbete 

Resurser 
 
 
 
 
 
 
 

Kultur 
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Att komma igång 

Uppstart Kartläggning och 
planering 

Engagera 
ambassadörer Samverkansstart Löpande 

utveckling 

4 veckor 

1. Skicka ett mail till kontakt@trygve.se 
2. Metodstöd för att komma igång – med eller utan 

konsult 

mailto:kontakt@trygve.se
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Per Källgården 
per.kallgarden@trygve.se 

072 – 730 27 38 
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