
 

 

LITA-appen för smidigare trygghetsvandringar! 
 

LITA-appen är en digital applikation riktad till förtroendevalda som genomför 

trygghetsvandringar eller bomiljöprotokoll i samråd med bostadsbolag. LITA står för 

Levande, Inkluderande, Tryggt och Attraktivt och är en modell som du kan läsa mer om 

här. 
 

 

Du som förtroendevald (och din lokala hyresgästförening eller arbetsgrupp) har nu möjlighet 

att få genomföra trygghetsvandringar med hjälp av en enkel och smidig app. Syftet med appen 

är att göra det lättare för er att genomföra trygghetsvandringar i ert bostadsområde till 

exempel inför och efter samråd. Du installerar appen i din mobil utan kostnad eller krångel. Vi 

hoppas att du ska tycka att appen användbar och lätthanterlig! 

 
 

 

Protokollet i pappersform finns nu i en digital applikation 
 

Det finns ett stort värde i att lyssna in och inkludera hyresgäster kring boendemiljön. Med 

LITA-appen så genomför ni trygghetsvandringar eller bomiljöprotokoll precis som ni brukar 

göra, dvs. ni pekar på brister, behov och frågor som ni i dialog med hyresvärden behöver söka 

lösningar på. Men i stället för ett protokoll i pappersform, som till exempel riskerar bli svårt att 

läsa efter en längre runda, så skriver ni in alla kommentarer direkt in i appen.  

 

Appen tar upp bostadsområdens olika platser (från parkeringsplatser till entré och tvättstuga) 

där ett centralt fokus är trygga platser som stärker känslan av trivsel och gemenskap. Det 

digitala verktyget är tänkt att användas inför ett samråd med er hyresvärd, men kan förstås 

användas för att samla in och dokumentera generella åsikter och upplevelser även om det inte 

finns samråd med hyresvärden.  

 

Utgå från ett inkluderande perspektiv, när du genomför trygghetsvandring eller 

bomiljöprotokoll. Tänk gärna på olika boendegrupper, och hur de kan tänkas uppleva de olika 

platserna i bostadsområdet. Barn och unga, hyresgäster med funktionsnedsättningar eller 

hyresgäster som ännu inte behärskar det svenska språket är exempel på sådana grupper.  

 

Denna digitala app kan tack vare sin smidighet locka fler hyresgäster som vill engagera sig i 

sitt boende, för ökat boendeinflytande. Det finns exempelvis möjlighet för flera att logga in i 

appen (om ni delar användarkontots inloggningsuppgifter), så att till exempel en grupp 

genomför inventeringsrundan på förmiddagen och en annan på kvällen. Alla kommentarer och 

foton sparar ni i ett och samma protokoll. 

 
Du kan läsa mer om appen på: https://www.hyresgastforeningen.se/engagera-dig/Trygghet-och-

grannsamverkan/lita-appen/  

 

 

Den digitala appen laddas ner enkelt och utan kostnad 
 

Appen laddas enkelt ner på android eller iphone. Själva appen heter Realbridge Mobile: 

https://www.hyresgastforeningen.se/engagera-dig/stadsutveckling/hallbar-stadsutveckling/
https://www.hyresgastforeningen.se/engagera-dig/Trygghet-och-grannsamverkan/lita-appen/
https://www.hyresgastforeningen.se/engagera-dig/Trygghet-och-grannsamverkan/lita-appen/
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När du öppnat appen loggar du in med de inloggningsuppgifter ni har 

fått från er regions administratör (se alla administratörer på sista sidan). 

Sök i objektlistan efter just ditt LH (LH namn) eller välj LH Test om 

du exempelvis är anställd och vill testa verktyget eller visa hur appen 

fungerar. När du är inloggad kan du börja en ny vandring eller få 

tillgång till tidigare vandringsprotokoll.  

 

 

 

APPSTORE 
 

 

GOOGLE PLAY 
 

 
 
Länk till Apple: https://apps.apple.com/se/app/realbridge-mobile/id1528289942 

Länk till Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.realbridge.mobile&gl=SE 

 

 

För en mer detaljerad lathund av appen, gå till dokumentet LITA-appens lathund. 

 

Förslag på arbetssätt med LITA-appen 
 

Här följer en beskrivning på hur ni kan använda denna digitala app för inventering av ert 

bostadsområde, och därmed skapa engagemang samt utveckla ert boendeinflytande.  

 

 

Generell information 

När ni har bekantat er med LITA-appen, förbered er trygghetsvandring/bomiljöprotokoll med 

att träffa er hyresvärd och visa upp appen och berätta hur ni tänker använda den. 

 

1. Bestäm en dag för inventering 

2. Bjud in berörda hyresgäster till en dag för inventering 

3. Träffas och berätta om LITA-appen och planen för kvällen. 

a. Vi kommer att titta på och/eller fokusera på …… 

b. Vi samlas här när vi är klara, fikar, grillar och umgås   

4. Notera i LITA-appen 

a. De kvalitetsbrister ni vill arbeta vidare med 

b. Notera namnen på alla deltagare 

5. Bjud in hyresgästerna till möte i lokalen, med följande upplägg 

a. Vad har vi sett? Hur vill vi ha det? Vad vill vi kvalitetsförbättra? Vilka behov 

vi ser?   

b. Enas om en strategi inför kommande samtal med hyresvärden 

https://apps.apple.com/se/app/realbridge-mobile/id1528289942
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.realbridge.mobile&gl=SE
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6. Om någon fråga kräver ett fördjupat arbete, bilda en arbetsgrupp 

7. Förankra eventuella förslag till förändring hos hyresgästerna.  

En god förankring och stöd hos hyresgästerna ökar möjligheten till goda resultat i 

samrådet. 

8. När vi känner att vi har ett bra underlag kallar ni till samråd med hyresvärden. 

a. Skickar en inbjudan med en dagordning 

b. På samrådet skriver vi protokoll, vad, hur och när. 

9.  Återkoppla tillbaka till hyresgästerna om resultatet av samrådet. 

 

 

Kontaktinformation 
 

Du kan kontakta följande personer om du har frågor om användandet av appen. 

 

Riksförbundet 

 

Sophia Lövgren Sophia.lovgren@hyresgastforeningen.se 

Kenneth Berglund kenneth.berglund@hyresgastforeningen.se  

 

 

Regionala administratörer  

 

Västra Sverige  Jesper Bryngelsson, jesper.bryngelsson@hyresgastforeningen.se  

My Welther, my.welther@hyresgastforeningen.se  

 

Sydost   Edit Tornerhjelm, edit.tornerhjelm@hyresgastforeningen.se  
 

Aros Gävle   Lisa Pehrsdotter, lisa.pehrsdotter@hyresgastforeningen.se  

 

Norra Skåne  Shler Bradostin, shler.bradostin@hyresgastforeningen.se  

 

Södra Skåne  Sanna Axelsson, sanna.axelsson@hyresgastforeningen.se  

 
Norrland  Ida Söderholm, ida.soderholm@hyresgastforeningen.se  
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