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Sammanfattning 
 
Bakgrunden till det här projektet utgörs utav ett uppmärksammat problem i samhället, som 

rättssamhället har svårt att stävja, är förekomsten av vålds och sexualbrott. Det är ett problem 

som skapar en rädsla för att en själv, en anhörig eller vän drabbas och resulterar i att 

människor känner oro och otrygghet.  

 

En konsekvens av förekomsten av vålds och sexualbrott är att människor och då främst 

kvinnor, medvetet eller undermedvetet begränsar sin rörlighet. Det i miljöer där, eller under 

tidpunkter då, risken att drabbas uppfattas som hög. Problemet innebär i förlängningen att alla 

grupper inte har samma frihet att känna sig trygga och verka i samhället. 

 

Syftet är att med hjälp av det senaste decenniets utveckling inom teknikområdet skapa ett 

verktyg som kan bidra till en ökad trygghet, som i sin tur bidrar till en ökad rörlighet och 

känsla av frihet. Framväxten av ett uppkopplat samhälle där människor i allt större 

utsträckning står i ständig kontakt med varandra, är en möjlighet att uppnå en ökad trygghet. 

Syftet är att utveckla ett förslag på en produkt som kan stoppa pågående, förhindra framtida 

och i allmänhet beivra vålds och sexualbrott. Det genom att underlätta för rättsväsendet att 

identifiera och lagföra de gärningsmän som gjort sig skyldiga till vålds och sexualbrott. 

Projektet kan bidra till att motverka att alla grupper inte har en likvärdig tillgång till en trygg 

offentlig miljö, och i förlängningen och med rättsväsendets hjälp till förändrade attityder och 

ett tryggare samhälle. 

 

Det här examensarbetet har haft som mål att utveckla: 

• Ett förslag på en produkt som utgör ett skydd, kapabelt att märka en misstänkt 

gärningsman med forensiska spår som möjliggör för rättsväsendet att spåra och 

identifiera denne. 

• Ett förslag på en produkt som möjliggör för användaren att försvara sig vid angrepp, 

påkalla uppmärksamhet från omgivningen och snarast initiera ett polisiärt 

eftersökande och utredning. 

• En funktionell prototyp vars syfte är att på ett representativt vis illustrera den tilltänkta 

produktens funktion. 

 

Vårt arbete har resulterat i en övergripande sammanfattning och överblick av de problem som 

står mellan idén och en realiserad kommersiell produkt. Det ger även en inblick i 

rättsväsendets arbetsmetoder och förutsättningar i förhållande till en framtida produkt, 

tillsammans med en utforskning av användarnas attityder och upplevelser av det 

förekommande problemet. Arbetet har resulterat i tre koncept som ska ses som förslag på hur 

produkten kan se ut, en utvärdering av dem och en funktionell prototyp på det koncept som 

har bedömts ha bäst möjligheter. Vår förhoppning är att vårt arbete i förlängningen leder till 

ett verktyg som förmår att skapa den önskade effekten.  

  



   

 

 

 

Abstract 
 

The reason for engaging in this project is a much-discussed problem in society, one the rule of 

law has faced difficulties to meet, is the occurrence of violent and sexual crimes. It is a 

problem that results in people feeling a fear of afflicting oneself, relatives or friends and it 

result in people feeling anxiety and insecurity. 

 

The consequence of the occurrence of violence and sexual offenses is that people, and 

especially women, consciously or subconsciously limit their mobility. That in environments 

where, or at times when, the risk of suffering is perceived as high. By extension, this means 

that not all groups have the same freedom to feel secure and act in society. 

 

The purpose of our thesis is to take a closer look at the possibilities of utilizing the 

technological development of the last decade, to create a tool that can contribute to increased 

security. Which in turn contributes to increased mobility and a sense of freedom. The 

emergence of connectivity and a connected society where people are increasingly in constant 

contact with each other has been identified as an opportunity to achieve this. By developing a 

proposal for a method to stop ongoing, prevent future and generally prosecute violence and 

sexual crimes.  

 

The purpose of facilitating for the judiciary to identify and prosecute the perpetrators of 

crimes and sexual offenses might be achieved. A successful project can help counteract that 

all groups in society today do not have equal access to a safe public environment, by enabling 

the judicial means that can contribute to changes in societal attitudes and a more secure 

community. 

 

This thesis aims to achieve the purpose by achieving the following objectives: 

• A proposal for a product that constitutes a protection, capable of marking a suspected 

offender with forensic traces that allows the judicial system to track and identify him. 

• A proposal for a product that allows the users to defend themselves in the event of an 

attack, call for attention from the surroundings and promptly initiate a police search 

and investigation. 

• A functional prototype whose purpose is to illustrate the intended product's function in 

a representative way. 

 

Our work has resulted in an overall summary and overview of the problems that exist between 

the idea and a realized commercial product. It also provides an insight into the judiciary's 

working methods and conditions in relation to a future product, together with an exploration 

of users' attitudes and experiences of the problem that exists. The work has resulted in three 

concepts that demonstrates what the product might look like, an evaluation of them and a 

functional prototype of the concept that has been judged to have the best opportunities. Our 

hope is that our work in the long run will have the desired effect. 

  



   

 

 

 

Förord 
 

Det här projektet har drivits som ett examensarbete av två studenter vid 

Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Därmed vill vi tacka vår 

handledare Pär-Johan Lööf för hans hjälp och stöd, vår examinator Leif Nordin men även 

Hans-Erik Eldemark som parallellt har handlett andra studenter men ändå engagerat sig i 

oss och förmedlat kontakter.  

 

Utanför Högskolans värld vill vi rikta ett tack till:  

 

• Jörgen Westerlund, Lennart Carlsson, Erik Isberg och Sven Hellestam som har svarat på 

våra frågor och generöst delat med sig av sina erfarenheter och kunskap när vi har varit i 

behov av det.  

 

• Halmstad Brandservice, Swedols butik i Halmstad och AB Halmstad Kylteknik har gjort sig 

förtjänta av ett stort tack och ett omnämnande i och med att de har engagerat sig i vår 

prototyp och bidragit med sponsring på visst material.  

 

Projektet har givit oss en bättre insyn i vad som idag är ett stort samhällsproblem, men även 

en förståelse för varför det är så svårt att komma åt de faktorer som ligger bakom. Vi hoppas 

att problemet får sig en lösning inom en snar framtid, oavsett om det är med stöd i något som 

vi föreslår i den här rapporten eller från ett helt annat håll.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Marcus Bjersér och Linus Eriksson 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Människor upplever att samhället har blivit mindre tryggt1 och en starkt bidragande orsak är 

en ökad frekvens av och ett högre fokus på antalet våldsbrott. En särskilt utsatt kategori är 

unga kvinnor och då särskilt för olika former av ofredande eller sexualbrott. Något som har 

blivit mycket uppmärksammat under de senaste dryga två åren. Ett exempel har varit sexuella 

övergrepp, ofta i samband med olika former av arrangemang som t.ex. festivaler. En annan 

form har varit våldtäkter med olika tillvägagångssätt, men med en faktor gemensamt. Det är 

att även i de fall där en eller flera misstänkta gärningsmän har gripits, så har rättsväsendet 

haft mycket svårt att bevisa att ett brott verkligen har skett. Och i så fall vad har skett och 

vem som gjort sig skyldig till vad.  

 

De här frågorna har väckt en stor ilska bland många av landets invånare. Även om man i 

samhällsdebatten inte är överens om orsakerna, eller vilken lösning som skall till för att 

åtgärda problemet. I början av sommaren 2016 inledde den svenska polisen en 

informationskampanj, med syftet att väcka uppmärksamhet om att sexuella övergrepp är ett 

brott. Kampanjen innehöll flera åtgärder men i centrum och mest uppmärksammat, blev ett 

armband tänkt att delas ut i drabbade miljöer med hashtag #tafsainte på. Allt från kampanjen 

i sig till armbandet och framför allt frontfiguren rikspolischef Dan Eliasson, blev omedelbart 

mött av stark kritik för att vara otillräcklig när den lanserades.  

1.2 Problem 
Trots de här insatserna så hade rapporter om sexualbrott varit ett stående fenomen i svenska 

dagstidningar under sommaren 2016. Antalet anmälningar om sexuellt ofredande, övergrepp 

eller våldtäkt hade nått den högsta nivån någonsin i Sverige. Polisen har under hösten i de 

flesta fall tvingats att lägga ner anmälningarna i brist på bevis. Även om orsakerna bakom 

brotten diskuteras, och i vilken mån polisens kampanj påverkade siffrorna eller människors 

attityder är oklart. Går det tveklöst att konstatera att det finns ett problem. Kvinnors trygghet i 

offentliga miljöer är inte det enda fallet i vilket den här frågan är aktuell, ett liknande problem 

finns med andra former av våldsbrott. Men det är det tydligaste exemplet på det problem som 

finns, och förhoppningsvis finns det en lösning som kan gagna dem men även fler grupper i 

samhället.  

1.3 Projektmål 
Det här projektets mål är att utveckla ett väl underbyggt förslag på en produkt som kan utgöra 

en lösning och ta fram en prototyp som demonstrerar den tänkta funktionen. En lösning har 

potentialen att underlätta för rättsväsendet att identifiera och lagföra de som gjort sig skyldiga 

till våldsbrott i någon form. Något vi hoppas kan bidra till en hållbar social utveckling genom 

att motverka utvecklingen mot att alla grupper i samhället inte har en likvärdig tillgång till en 

trygg offentlig miljö. Orsakerna är många men målet är att skapa en produkt som knyter ihop 

och stöttar två för samhället fundamentala principer:  

 

Den första är att människan är en social varelse med en vilja att hjälpa sina nära eller sin 

nästa. Vår produkts första princip är att skapa trygghet genom att sätta den otrygga i ständig 

förbindelse med de personer eller institutioner som får denne att känna sig trygg.  

 
1 Brottsförebyggande rådet, Nationella Trygghetsundersökningen NTU, 2016 
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Den andra principen är rättsväsendets grundtanke om att genom straff eller blotta hotet om ett 

straff stävja beteenden som inte anses vara acceptabla är god. Men det finns stora skillnader i 

vilken trygghet olika grupper känner i offentlig miljö, och det är rimligt att fråga sig om den 

principen fungerar väl i alla situationer och på alla typer av gärningsmän så som den ser ut 

idag. Vår produkts andra princip är att vid ett brott skapa bevis som synliggör gärningsmän, 

och därigenom gör dem mer lättåtkomliga för rättsväsendet.   

1.4 Effektmål 
Vårt mål är att inom tidsramen för kursen Examensarbete inom produktutveckling och 

innovationsledning inklusive vetenskaplig metod (IE6001, 22.5hp) utveckla: 

• Ett förslag på en produkt som utgör ett skydd, kapabelt att märka en misstänkt 

gärningsman med forensiska spår som möjliggör för rättsväsendet att spåra och 

identifiera denne. 

 

• Ett förslag på ett skydd som möjliggör för användaren att försvara sig vid angrepp, 

påkalla uppmärksamhet från omgivningen och snarast initiera ett polisiärt 

eftersökande och utredning.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har gjort bedömningen att det inom den angivna tidsramen är rimligt att utveckla en 

funktionell prototyp vars syfte är att på ett representativt vis illustrera den tilltänkta 

produktens funktion, men vi avgränsar oss till att den inte behöver vara komplett till 

utförande, utseende eller storlek exakt spegla det slutgiltiga förslaget på en produkt. Projektet 

är tänkt att utgöra förarbetena till och ett förslag på en produkt, som eventuellt färdigställs i 

ett senare skede i egen eller extern regi. 

 

Vi ämnar även att utforska om de samhälleliga och juridiska förutsättningarna finns för att 

kommersialisera produkten, och i möjlig mån beskriva de hinder vi eventuellt identifierar. 

Men avgränsar oss till att en sådan utforskning inte kan förväntas vara komplett med hänsyn 

till de resurser som projektet förfogar över.  
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2 Projektbeskrivning 

2.1 Projektorganisation 

2.1.1 Projektmedlemmar 

Marcus Bjersér - Född och uppvuxen i Halmstad och valde teknikprogrammet med 

inriktning naturvetenskap, produktutveckling och entreprenörskap för gymnasiestudierna. 

Studerar för tillfället till Utvecklingsingenjör vid Halmstad Högskola men har även studerat 

en tid vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Har där mellan arbetat med IT, som 

resemontör av displaysystem och som teknikpedagog på Halmstad kommuns Teknikskola 

(KomTek). Studierna togs upp igen 2013 parallellt med deltidsarbetet på teknikskolan, och 

från 2014 heltid på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Finner problemlösning i olika former 

roande, gärna nya kreativa lösningar men ibland är den enklaste lösningen också den bästa.  

 

Linus Eriksson - Född och uppvuxen i Halmstad. Gymnasiestudierna genomgicks på 

teknikprogrammet med inriktning design och produktutveckling. Studerar för tillfället till 

Utvecklingsingenjör vid Halmstad Högskola, med planer på att läsa vidare. Har något av en 

entreprenöriell bakgrund, 13 år gammal drev jag min första framgångsrika verksamhet inom 

marknadsföring. Ett intresse som ligger mig varmt om hjärtat är problemlösning med fokus 

på produktutveckling. 

2.1.2 Kompetensanalys 

Vi är i behov av stöd att matcha produkten mot de standarder för bevisföring som finns, eller 

kontrollera och verifiera att de standarder som finns. Som Märk DNA uppfyller idag även är 

aktuella om man tillämpar tekniken inom en ny kategori av brott. Om vi finner någon med 

den juridiska kompetens som behövs kan det även vara lämpligt att göra en uppskattning av 

markörens bevisvärde i den mån det är möjligt, med fördel genom att gå genom gamla 

rättegångar och försöka uppskatta vilken skillnad det hade gjort om spår från vår tänkta 

produkt hade varit närvarande. 

 

Under projektets gång har vi valt att använda oss av på marknaden befintliga behållare, på 

grund av att det är svårt och tidskrävande att konstruera och tillverka en egen behållare. Vi 

kan grundläggande hållfasthetslära, men det handlar om mycket höga tryck och ett medium 

med en kraftig kylande effekt. Tillräcklig för att orsaka skador på mänsklig vävnad när 

trycket släpper. Därför bör utvecklingen av det slutgiltiga kärlet utföras i samråd med någon 

som har mer gedigen kunskap och erfarenhet av just tryckkärl. 

 

Produktens munstycken för att ventilera ut blandningen i omgivningen behöver konstrueras 

och optimeras, så att markören blir så effektiv som det är möjligt att den kan bli med 

avseende på räckvidden. Den här projektgruppens medlemmar kan visserligen använda både 

CAD inklusive flera tillhörande arbetsbänkar, men även programvara för beräkningar som 

Mathematica och MatLab. Men vi saknar den djupare förståelsen för teorin bakom även om 

vi tror att vi hade klarat av uppgiften med lite stöd och ledning från en lämplig mentor. 

 

Slutligen hade vi behövt hjälp med att utforska hur koldioxiden som superkritisk vätska 

blandad med vår markör beter sig vid lägre temperaturer, när den befinner sig nära den 

flytande gränsen mellan vätska och superkritisk vätska vilket är beroende av både tryck och 

temperatur. Vid vilka temperaturer uppträder i sådana fall ett eventuellt problem, och blir det 

i så fall är ett hot mot produktens funktion i vinterväder? Eventuellt hade man kunnat 

utveckla en produkt dedikerat för marknader med varmare klimat, och en för marknader med 
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kallare klimat där ett högre tryck i en starkare behållare kanske kan kompensera och 

bibehålla vätskan i superkritiskt tillstånd även vid de lägre temperaturerna? Det senare bör 

däremot även påverka produktens pris och om det blir aktuellt behöver vi utreda i vilken 

omfattning så sker, och hur det påverkar produktens möjligheter att attrahera kunder på 

marknaden. 

2.1.3 Intressentanalys 

Eftersom projektet drivs som ett examensarbete knutet till två studenter blir projektets 

organisation även dess enda kärnintressent. Men andra kategorier att ta hänsyn till är: 

 

Rättsväsendet: 

Eftersom produktens användningsområde är ett där ett eller flera brott med största 

sannolikhet har begåtts kräver det att rättsväsendet och då särskilt polis, ordningsvakt och 

väktare blandas in. Deras åsikter, erfarenheter och arbetsmetoder är av högsta vikt för att vår 

produkt ska uppfylla sitt syfte och det är därför viktigt att vi under utvecklingen ser till att vår 

produkt har ett utförande med den funktion och specifikation som gör att de kan arbeta med 

den i praktiken.  

 

I själva verket är just polis, ordningsvakt och väktare själva en form av användare av 

produkten, den som köper och bär produkten använder den egentligen inte i högre 

utsträckning än att de i värsta fall behöver aktivera den. För att därefter dra nytta av 

produktens tänkta funktion och fälla en eller flera gärningsmän är det egentligen i 

förlängningen rättsväsendet som använder sig av de verktyg som produkten ska erbjuda.  

 

Användare: 

En intressent som inte är helt lätt att få grepp om. Den som köper produkten är inte 

nödvändigtvis varken dess användare eller slutanvändare utan kan t.ex. vara en förälder eller 

partner som vill skydda någon som man bryr sig om. Och den som bär produkten är inte 

nödvändigtvis slutanvändaren, utan om det värsta sker måste rättsväsendet ta över vilket vi 

har varit inne på tidigare. Med användare syftar vi framöver på det subjekt som bär produkten 

och använder den i sin vardag, med kund menar vi den eller de som köper produkten och som 

marknadsföringen ska rikta sig mot, i de fall det inte är användaren själv.  

 

Understödjare: 

I den mån det blir aktuellt att söka finansiering för att utveckla produkten vidare, inom 

ramarna för vårt examensarbete eller eventuellt därefter. Om så sker blir det även aktuellt att 

söka kontakt och samarbete med underleverantörer, t.ex. av delar till eller tillverkning av hela 

produkten men framför allt av den vätska som skall märka och göra det möjligt att spåra en 

förövare.    

 

Opinion: 

I någon mån och särskilt i anknytning till frågan om sexualbrott i offentliga miljöer är det 

sannolikt att produkten kommer att väcka en diskussion bland personer och organisationer 

som har engagerat sig för jämställdhet. Brott i samband med festivaler har fått mycket medial 

uppmärksamhet och en produkt som likt vår riktar sig till det potentiella offret (här vanligtvis 

en kvinna) kan väcka och bidra till den befintliga diskussionen om det verkligen är offret som 

ska anpassa sig och inte gärningsmännen. Här kan hur vi väljer att marknadsföra produkten 

och hur vi kommunicerar dess tänkta funktion i relativt hög utsträckning påverka hur 

produkten tas emot. Diskussionen lär i första hand ta plats i både traditionella och sociala 

medier, och en kommunikationsplan som tar hänsyn till de aspekterna är att rekommendera.  
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När produkten väl har använts de första gångerna är ämnet särskilt känsligt, naturligtvis är det 

viktigt att produkten fungerar och fyller den funktion som det är tänkt annars lär det bli 

mycket negativ uppmärksamhet. Men även om vår produkt har fyllt sin funktion ner till den 

sista punkten ligger fallet därefter i rättsväsendets händer, och utfallet kommer att ha en stor 

påverkan på vår produkts anseende oavsett vad som sker. En fälld gärningsman stärker dess 

anseende, men en gärningsman som blir friad men i allmänhetens ögon var uppenbart skyldig 

riskerar att skada produktens anseende svårt. Och det även om vår produkt inte hade en del i 

gärningsmannens frikännande.   

 

Närstående: 

T.ex. föräldrar eller partners oavsett om de själva köper produkten till användaren, eller 

denne själv har fattat beslutet att köpa och bära vår produkt. Om någon överväger vår produkt 

är de närståendes inställning till den, t.ex. om de tror och litar på funktionen eller inte, viktig 

och påverkar i hög grad. Samma fråga kan knytas an till den om opinionen, både närstående 

och bärarens inställning till bandet och om de använder den eller inte påverkas i viss mån av 

vad som skrivits om den. I media och sociala media, eller om den har diskuterats under 

fikarasten på någons arbetsplats. Särskilt när eller om projektet har nått till den punkt då 

framtida marknadsföring blir aktuellt är deras inställning avgörande.  

 

Arrangörer: 

Den eller de som arrangerar ett evenemang där olika former av ofredande eller sexualbrott 

enligt statistiken ofta sker. De kan i hög utsträckning underlätta vår produkts tanke och 

rättsväsendets (här i form av polis, ordningsvakt eller väktare) arbete, genom att i liten 

utsträckning anpassa platsen därefter. I och med det behöver vi även ta hänsyn till dem och 

deras förutsättningar, och eftersom risken att utsättas för ett brott skämmer evenemangens 

rykte och skrämmer bort besökare tror vi att de har ett intresse av vår produkt.  

 

Kategorierna är uppdelade på följande vis: 

Kärnintressenter: 

● Projektorganisationen 

Primärintressenter: 

● Rättsväsendet, särskilt polis, ordningsvakt och väktare.  

● Användare eller kunder 

● Framtida leverantörer eller finansiärer 

Sekundärintressenter: 

● Evenemangsansvariga  

● Till användaren närstående 

● Opinion i form av grupper eller personer som engagerat sig för jämställdhet, i 

kombination med både traditionella och sociala medier 
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2.2 Ekonomisk översikt 
En resursplan togs fram för att få en överblick av resurserna vi hade tillgång till under 

projektet. Med avseende på prototypframtagning, resor och övrigt material som låg i vårt 

intresse. Möjligheter till att söka olika former av bidrag efterforskades via ALMI. Det bidrag 

som lämpade sig för oss var förstudiebidrag och innovationsbidrag, men även rådgivning då 

de besitter kompetens som är värdefull.  

 

Som tabellen nedan visar har vi 2500: - att röra oss med för efterforskning, produktutveckling 

och prototypframtagning. 2000kr av inkomsten utgörs av ett stipendium som finns att söka 

från Högskolan i Halmstad, samt 500kr som utgörs av ett tillskott på 250: - från vardera 

gruppmedlems egen kassa. 

 
Budget 

Inkomster Summa 

Stipendium från Högskolan i Halmstad + 2000: - 

Eget kapital + 500: - 

Tillgångar + 2500: - 

 

Utgifter Kostnad 

Prototyp - 1500: - 

Efterforskningar - 500: - 

Resultat + 500: - 

 

Av de tillgångarna är 1500: - budgeterat för en prototyp då det kräver att vi till viss mån 

köper det material och de komponenter vi är i behov av. Vidare är 500: - avsatta för 

eventuella resor som krävs för att besöka laboratorium samt rättsväsendet. Det ger oss en 

buffert på 500: - för oförutsedda utgifter. Det finns även en möjlighet för gruppen att söka 

ytterligare stipendium och bidrag (bl.a. innovationsbidrag och förstudiebidrag) hos det 

statliga och regionala konsult och riskkapitalbolaget ALMI Företagspartner vid behov.  
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2.3 Tidsplan 
I samband med starten av projektet sammanställde projektgruppen ett Gantt-schema för att få 

en visuell bild av kvarstående arbete och planering över de faser som låg framåt i tiden. Det 

reviderade schemat och hur projektet löpte kan ses nedan. 

 

2.4 Risker 
SWOT-analys: 

För att få en strategisk överblick av interna faktorer som egna styrkor och svagheter, samt 

externa faktorer som möjligheter och hot. Genomförde projektgruppen en SWOT-analys.  

Utöver en analys av projektet utfördes en fristående på SWOT på prototypframtagningen för 

att ge oss ett försprång då vi börjar göra något konkret av koncepten. 

 

Strengths Weaknesses 

• En unik kombination 

• Flera användningsområden 

• Tydligt behov och nytta 

• Potentiellt stor marknad 

• Flexibilitet och 

utvecklingsmöjligheter 

• En komplex lösning  

• Begränsade kunskaper 

• Dyr att utveckla 

• Hög prissättning saknar kundstöd 

• Produkt känslig för fysisk storlek 

• Juridiskt bevisvärde okänt 

• Gärningsmän anpassar sig 

Opportunities Threats 

• Att avancera mot en internationell 

marknad.  

• Ytterligare användningsområden 

• Det befintliga behovet 

• Samarbeten med externa aktörer 

• Tillgång till märk-DNA 

• Konkurrerande patent  

• Befintlig konkurrens 

• Samhälleligt mottagande 
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Riskanalys: 

För att kunna hantera riskerna vi ställs inför genomfördes en riskanalys av riskerna som kan 

uppstå under projektets gång med hjälp av miniriskmetoden. Det grundar sig på 

sannolikheten att en risk inträffar och hur konsekvenserna blir om det inträffar. Där det även 

presenteras åtgärder om risken inträffar.  

 

Sammanfattning 

En överblick över vilka riskerna är och deras påverkan på projektet, vars syfte är att utveckla 

en produkt, har gjorts. Så har skett för att kunna ha en handlingsplan med åtgärder tillgänglig, 

om en risk inträffar. Riskerna är uppdelade i olika block för att enklare få en samlad bild.  

 

Samhälle: 

Kategorin överblickar de risker som härstammar från politik, kultur, och rättsväsende. 
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Det kan vara så att riksdagen fattar beslut om en satsning på problemet och att behovet av vår 

produkt minskar, en möjlighet vi måste ta hänsyn till. Den viktigaste delen i kategorin är 

samarbetet med rättsväsendet under utvecklingen, så att vår slutprodukt blir kompatibel med 

rättsväsendets metoder samt verktyg. Det så att den kan användas till sitt syfte, annars fallerar 

hela idén bakom den. 

 

Konkurrens: 

Det krävs även att vi så snabbt som möjligt skaffar ett immaterialrättsligt skydd på produkten. 

Detta för att säkra lösningen från stöld och kopiering i den mån det går, och för möjligheten 

att kunna ta till med rättsliga åtgärder om någon försöker göra intrång på vårt skydd. Ett 

problem som har uppstått alldeles i slutfasen av det här projektet är att någon annan har 

registrerat något som är ett hot mot vår idé, ett faktum som vi inte har haft tid att hantera 

innan det här projektet har nått deadline.  

 

En viktig del av produkten är DNA-markören, där det finns olika leverantörer på markören. 

Skulle det vara så att markören inte är oss tillgänglig under acceptabla villkor, exempelvis 

p.g.a. konkurrens, får vi söka en annan leverantör eller försöka formulera om idén erbjuda 

den till dem direkt. T.ex. en ny applikation för markören, som ett komplement till befintliga. 

 

Komplexitet och förseningar: 

En överhängande risk för projektet är förseningar, på grund av produktens komplexa 

lösningar finns det en risk att det uppstår kunskapsgap. Sådana riskerar att orsaka förseningar, 

och det är därför viktigt att vi har en bra planering i förväg för att kunna förebygga och möta 

konsekvenserna av dessa. En liten risk på samma tema är även att dataingenjörerna inte 

hinner klart med sitt projekt vilket, påverkar slutprodukten i vårt samarbete. Det är svårt att 

bedöma skadan av detta då vår produkt i viss mån fungerar fristående. Men komplett hade 

den ej varit! 

 

Produktegenskaper: 

En risk med slutpriset är att produkten innefattar komplexa och möjligen dyra 

lösningar/delar, vilket riskerar att höja det och bryta mot tanken med produkten.  

Det är inte bara priset som behöver vara rätt utan även dess storlek, och det estetiska. För att 

få en så attraktiv produkt som möjligt krävs det att man tar inspiration ifrån nuvarande 

marknader, såsom den för accessoarer. 
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3 Metod 

3.1 Projektmodell 
Vår vision av ett skydd mot överfall så som den ser ut idag bygger på att vi kan hitta en ny 

praktisk tillämpning av kända och befintliga tekniker, så att de uppfyller den funktion som vi 

vill erbjuda marknaden. Det placerar projektorganisationen i en situation där vi enkelt 

förklarat ska lägga ett pussel som saknar ett motiv. Nästan alla bitar som behövs för att lägga 

pusslet finns och det är vår uppgift att främst skapa ett motiv på ytan, men även att 

komplettera med de saknade bitarna. Målet är att det färdiga resultatet ska förmedla en helhet 

som är vettigt i en utomstående betraktares ögon.  

 

De förutsättningarna kräver ett annat tillvägagångssätt än om vår uppgift hade varit att lägga 

ett vanligt pussel, där både metoden och det färdiga motivet är känt på förhand och processen 

därför kan planeras ner i detalj. Vi har identifierat ett behov av friare arbetsmetoder, en 

process där kreativitet får utrymme att styra och gott om utrymme för att göra fel och 

revidera arbetet. Utan att det får allt för stora konsekvenser för de knappa resurser (främst tid) 

som vi har att tillgå. För att hantera förutsättningarna har vi tänkt att basera projektet på 

följande modeller: 
 

● Dynamisk produktutveckling2 är en metod som främjar en mer flexibel arbetsgång. 

Fokus ligger på de arbetsuppgifter som är viktigast i stunden, och framsteg sker 

genom att fatta många små istället för få stora beslut. Det ger fler möjligheter till 

förändring under projektets gång utan att det får så stora konsekvenser, i och med att 

man jobbar mot ett rörligt mål (se nedan).  

 

● Set based design2 som är en metod i vilken syftet är att man undviker att låsa 

produktens specifikationer i projektets tidiga faser, utan arbetar med flera olika 

parallella alternativ. Tanken är att det är först när kunskapen har blivit större en bit in 

projektet, som man vet tillräckligt mycket för att avgöra om produkten är bra eller ej. 

På så vis tar projektets mål form under färden.  

 

● Brain, Pencil och Model Aided Design3 eller idégenerering genom att omväxlande 

använda sig av tankeverksamhet, skisser och enkla modeller för att sålla fram 

lösningar till produkten eller dess tekniska funktion. 

 

● Idéerna från Participation action research4, som säger att det närmaste den som 

efterforskar en process kan komma är att delta i den, för studier och analyser av 

samtliga som berörs av projektet. För att studera allt från framtida användare och 

deras vardag, till hur rättsväsendet agerar när ett brott skall utredas.  

 

Diskussion: 

Orsaken till att vi inte har valt någon mer klassisk sekventiell, parallell eller statisk metod 

för projektledning är behovet av en hög grad av flexibilitet när vi initierar ett projekt som 

involverar radikal produktutveckling. Med i det här fallet en hög grad av osäkerhet och 

många okända faktorer.  

 

 
2
 Ottosson, S. 2004. Holmdahl, L. 2010.  

3
 Holmdahl, L. 2010.  

4
 Ottosson, S. 2003. 
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En sekventiell metod som t.ex. av Stage-Gate är lämplig om man arbetar mot ett känt 

mål, mot vilket man kan på förhand skriva en tydlig kravspecifikation. I vårt fall är 

snarare syftet att samla in information, och resultatet av projektet är att ha samlat in 

tillräckligt med information för att kunna skriva en kravspecifikation. Således är en 

sekventiell metod mer lämpligt när det finns kända steg att planera efter, eller om du 

arbetar med för projektgruppen förutsägbara produkter alternativt projekt som gruppen 

har erfarenhet av.  

 

Med en sekventiell metod följer också risken att projektorganisationen isolerar sig från 

användarna eftersom den arbetar mot på förhand bestämda delmål. Något som är 

olämpligt i det här fallet eftersom användarnas förtroende för produkten och produktens 

förmåga att möta deras behov är avgörande för resultatet. En slutsats som blir extra 

tydligt om man betänker att ett av det här projektets premisser är att användarnas behov 

och förväntningar på produkten är vagt definierade. Förutom att vara rigida riskerar 

sekventiella metoder också att vara långsamma, vilket vi finner olämpligt i ett projekt där 

tid är en knapp resurs.  

 

En metod med överlappande parallella aktiviteter är i och för sig något vi har tillämpat i 

viss mån, se kapitel 2.3 Tidsplan. Men inte i den mån att det kan ses som något av de 

etablerade metoderna för parallell eller semiparallell produktutveckling, vilket vi undvek 

eftersom en klar bild av kundens behov, ett tydligt mål, resurser och tekniskt stöd 

saknades.   

 

Även om integrerad produktutveckling börjar med och utgår från kundens behov så är det 

en metod som kräver erfarenhet av ämnet, projektgruppens olika funktioner och god 

projektstyrning för att resultera i en effektiv användning av de tillgängliga resurserna. I 

vårt fall utgörs projektet av ett examensarbete och organisationen består av två studenter 

med bristande erfarenhet av projektledning. Vidare betonar metoden vikten av att 

fokusera på produktspecifikationen tidigt i projektet, vilket vi fann olämpligt eftersom 

syftet med projektet är att utforska kundernas behov och det förväntade resultatet är ett 

eller flera förslag på en specifikation.  

 

Vilket också är orsaken till att vi valt att tillämpa idéerna från participation action 

research, något vi fann lämpligt när få studier av orsakerna bakom den ökade frekvensen 

av vålds och sexualbrott har gjorts. Likaså när ingen utforskning av kundbehovet eller 

kundernas förväntningar på ett skydd mot detsamma har gjorts. Tidigare i början av det 

här underkapitlet i en liknelse med ett pussel, diskuterade vi behovet av att komplettera 

bilden med de saknade pusselbitarna. De bitarna är ingenting vi tror oss finna i 

existerande litteratur, i så fall hade de inte saknats.    
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3.2 Metod för produkten 
Som stöd under utvecklingsprocessen har vi använt följande metoder för att ta fram våra 

koncept och en funktionell prototyp. Se mer utvecklande förklaringar på hur vi har använt 

metoderna under kapitel 4, Utvecklingsprocessen.  
 
Marknadsundersökning5: 
I syfte att få en överblick av problemet och en initial bild av allmänhetens inställning till vår 

kategori av lösning, tog vi fram ett underlag för en kvantitativ datainsamling genom en 

marknadsundersökning med hjälp av Google Formulär. Formulär är ett tillgängligt och 

populärt hjälpmedel för att genomföra och publicera undersökningar som Google tagit fram.  
 
Det färdiga materialet publicerade vi genom Google Formulär i form av en länk publicerad 

på Facebook, detta för att nå en så bred publik som möjligt. Vi lyckades förhållandevis väl 

med att nå våra målgrupper, och under marknadsundersökningen tog vi emot många 

erfarenheter av överfall och synpunkter på ett skydd. Se bilaga (9.2). Målet med 

datainsamlingen var att inhämta så mycket generell information vi kan om relevanta frågor i 

projektet, riktat mot att utvärdera efterfrågan på en produkt, potentiella kunders grundkrav 

och vilka funktioner den bör inneha. Slutligen hade undersökningen en fokus på produktens 

placering och utförande. Därför valde vi en kvantitativ metod med sociala media som kanal, 

trots att metoden har brister. Bl.a. en risk för att den inte når önskad målgrupp och att om så 

är fallet är omöjligt att kontrollera, och att det är svårt att kontrollera vilken validitet och 

reliabilitet vår insamlade data har. 
 
Intervjuer4: 
För att få mer kvalitativa svar genomförde vi en semi-strukturerad intervju av närstående, 

vänner och familjemedlemmar. Där använde vi oss av materialet för den kvantitativa 

undersökningen ovan som utgångspunkt, men lämnade även öppet för ett mer dynamiskt 

förhållningssätt för att kunna få feedback kring dess utformning och funktioner. Så att 

intervjun till viss del styrdes av vad intervjuobjektet hade att framföra. Då de vi intervjuade 

troligen skulle bli kunder till produkten fick vi på så vis åsikter och feedback från framtida 

kunder, vilket är viktigt i utvecklingsprocessen då det är slutproduktens funktioner och dess 

utformning som är det väsentliga. 
 
Vidare genomfördes flera kvalitativa intervjuer med ett inre befäl på polismyndigheten 

Halmstad Jörgen Westerlund. För att kunna framföra vår idé på bästa sätt och i lugn och ro 

kunna prata fritt kring dess funktioner och få feedback valde vi att träffas i en neutral miljö 

hemma hos en av projektets medlemmar. Under våra intervjuer tog vi upp ämnen som 

polisens befogenheter, hur dem arbetar vid dessa typer av vålds och sexualbrott och tog del 

av hans perspektiv och erfarenheter. Jörgen fick även under projekttiden möjligheten att 

framföra sina synpunkter och förslag på moment som vi kunde förbättra för att i högre grad 

anpassa produkten efter polisens arbete metoder. 
 
En intervju via telefon genomfördes även med Sven Hellestam, uppfinnaren av ett skydd mot 

överfall vid namn VaktaMig. Syftet var att få ta del av hans erfarenheter kring de svårigheter 

som hans arbete mötte under hans utvecklingsarbete.  

 
 

 
5 Leavy, Patricia. 2017. Research Design.  
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Projektplanering6: 
I syfte att planera och följa upp utfallet av vår användning av projektets tillgängliga resurser 

använde vi oss av ett Gantt-schema och en Resursplan, se bilaga 9.1 Projektplan. Ett Gantt-

schema är en visualisering av en tidsplan i form av en tabell där olika aktiviteter anges 

vertikalt, och deras tänkta utrymme i projektets tidsspann genom horisontella staplar i olika 

färger. Syftet med metoden är att enkelt kunna överblicka vilka arbetsuppgifter som behöver 

genomföras, i vilken ordning och vilka beroenden som finns, samt hur projektet fortgår och 

om det är i fas i förhållande till tillgänglig tid. En Resursplan är en motsvarande överblick 

över budgeterade resurser och utgifter.  

 

Risk och nulägesanalyser har genomförts med hjälp av en SWOT och intressent-analys och 

riskvärderingar med hjälp av Minirisk-metoden (Holmdahl, 2010). En analys som är viktig 

för att förstå det samhälleliga kontext som den tänkta framtida produkten ska existera och 

verka i. SWOT som står för engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats är 

en metod för strategisk analys där interna (S&W) och externa (O&T) styrkor och svagheter 

analyseras och sammanställs i en matris (ibid). En intressentanalys är en överblick av alla 

som påverkar eller påverkas av projektet, hur påverkan sker och vilka konsekvenser det kan 

orsaka, tillsammans med SWOT utgör intressentanalysen grunden i en nulägesanalys (ibid).  

 

Riskvärderingen genomfördes med hjälp av Minirisk-metoden, ett enkelt verktyg för att 

utvärdera sannolikheten för att en händelse inträffar och vilka konsekvenser det i så fall får 

för projektet. Metoden fungerar som så att ett riskvärde beräknas genom att den alla tänkbara 

risker sammanställs och bedöms med avseende på sannolikheten för att en risk inträffar och 

den uppskattade konsekvensen för projektet om så sker på en skala från 1 till 5 (Holmdahl, 

2010). Där 1 står för mycket låg och 5 för mycket hög, vi valde dock en skala från 1-10 för 

att kunna skapa en mer nyanserad bedömning.  

 

Riskvärdet fås genom att multiplicera de bägge faktorerna för sannolikhet och konsekvens 

med varandra, och baserat på dem väljer projektmedlemmarna vilket riskvärde som kan 

tolereras, kräver att en planerad åtgärd finns till förfogande eller kräver förändringar i 

projektets planering för att förflyttas eller så lång som möjligt undvikas.  

 

Idégenerering: 

Genomfördes med stöd av brainstorming7 en metod som syftar till att generera en mångfald 

av idéer eller lösningar på problem genom en diskussion med utgångspunkten att alla idéer är 

bra idéer, så spontanitet, kvantitet och deltagande bör uppmuntras.     

 

Idéerna som uppkom diskuterades och utvärderades vidare med stöd av BAD-PAD-MAD 

metoden beskriven under föregående rubrik, ur vilken de olika koncepten som presenteras i 

den här rapporten (se bilaga 9.3) framkom.  

 

Utvärdering:  

Våra tre koncept utvärderades gentemot vår kravspecifikation med hjälp av en 

utvärderingsmatris (Holmdahl, 2010), en metod för att på ett så objektivt och systematiskt 

sätt som möjligt välja den bästa av flera möjliga lösningar på ett problem. (Se bilaga 9.7) 

 

 

 
6 Holmdahl, L. 2010.  
7 Tonnquist, B. 2012 
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Visualisering och Prototypframtagning: 

Brain och Pencil Aided Design mynnar ut i enkla modeller, och för att i ännu högre 

utsträckning kunna utvärdera och testa dessa fysiska modeller har vi använt oss av Computer 

Aided Design. Så sker genom att rita upp och överblicka våra idéer i en digital miljö, vilket 

här har skett med hjälp av det populära och inom industrin vanligt förekommande 

programmet Catia v5. Vidare är CAD och de filer som kan genereras ett utmärkt verktyg för 

att gå vidare med digitala renderingar av en produkt i estetiskt syfte, antingen direkt i Catia 

eller fristående program som Keyshot.  

 

De digitala tredimensionella modeller som skapats var även en nyckelbit i utvecklingen av 

den funktionella prototyp som presenterades på Halmstad Högskolas UtExpo 2017 och i 

praktiken demonstrerade hur vår tänkta produkt kan märka en förövare. Digitala CAD-filer 

kan exporteras till CNC-format (Computer Numerical Control) avsedd för datorstyrd 

tillverkning eller CAM, Computer Aided Manufacturing. Genom utskrift medelst en 3D-

skrivare skapade vi den första funktionella prototypen av vår produkt i form av ett armband i 

och med komponenter av ABS-plast. Men eftersom den experimentella märkvätska som vi 

blandat ihop hade en tendens att färga av sig i stort sett permanent på omgivningen byggdes 

även ett omslutande kabinett till prototypen genom mestadels manuellt trä, metall och 

plastbearbetning.    
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4 Teori och referensram 

4.1 Brott och brottsutveckling 
För att bedöma utvecklingen av vålds och sexualbrott, och därigenom få en uppfattning om 

brottens art och behovet av produkten. Använde vi oss av den svenska myndigheten 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Myndighetens som är belagd under justitiedepartementet 

har som syfte är att ta fram och bidra med kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och 

brottsförebyggande arbete i framför allt regeringen och myndigheter inom rättsväsendets 

tjänst. Men mycket av deras material är även tillgängligt för medborgare, för forskning eller 

media.  

 

I egenskap av att vara en offentlig myndighet med syfte att främja kunskap inom området har 

vi valt att använda oss av BRÅ för att bedöma behovet och dess art. Vi har använt oss av 

deras Nationella Trygghetsundersökning8 (NTU) för 20169 som visar att utsattheten för brott 

mot enskild person ökar, och särskilt underkategorin sexualbrott. 

4.2 Brottsförebyggande åtgärder och teknologi 
En av huvudkomponenterna i vår produkt är ett forensiskt spår, som består av en vätska vars 

ingredienser lämnar ett för varje sats unikt mönster eller kod efter sig. Ämnet kan bestå av 

syntetiska eller biologiska komponenter som utgör ett mönster eller en numerisk kod, som 

knyts till kunden och vars identitet sparas i internationella databaser. Eftersom koden i sig 

kommer från de ämnen som utgör vätskan, är det spårbart så länge minsta fragment av ämnet 

går att finna.  

 

Idag används ämnet som en stöldskyddsmärkning av stöldbegärligt gods i privata hem10 eller 

stöldbegärliga bilar alternativt bilmärken11 som har stöldbegärliga delar. Men även av företag 

som ett skydd mot stöld eller rån, då ofta genom att gärningsmannen blir nedsprutad12 av 

vätskan av en anordning som sitter monterad i lokalens entrédörr. 

4.3 Befintliga lösningar 
Även om vår produkt utgör en nyhet inom området finns det produkten som försökt lösa 

samma problem och uppfylla samma behov förut. Under våra efterforskningar fann vi de 

följande tre produkterna: 

 

• OffenderID13 tillverkad av AppliedDNASciences är i formen mycket lik en 

traditionell försvarsspray och innehåller försvarsämnen som irriterar eller stör 

gärningsmannen men även ett forensiskt spårbart biologiskt ämne likt vår produkt. 

Produkten är däremot inte uppkopplad i någon mån och kan inte påkalla 

uppmärksamhet. En annan nackdel är att ämnet sprutas ut i en stråle snararare än som 

en aerosol, vilket kräver en aktiv handling av användaren och möjlighet samt 

 
8 https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html 
9https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb172d6047/1483969937948/2017_1_Nationella_trygghetsun

dersokningen_2016.pdf 
10 https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/Bostadsinbrott/Mark-dna/ 

https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/Bostadsinbrott/Mark-dna/Fragor-och-

svar-om-MarkDNA/ 
11 https://www.bmworiginalforsakring.se/tips-rad/skadeforebyggande/markdna-bmw 
12 http://www.postnord.se/foretag/foretagslosningar/artiklar/logistik/har-sprayas-han-med-markdna 
13 https://www.instagram.com/p/8xcXuFr7bx/ 
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utrymme att vidta den. Även om användaren får tillfälle är strålen smal och har en 

begränsad räckvidd samt tidsfönster vilket kräver att användaren i en stressad 

situation träffar gärningsmannen.  

 

• Safe by Gaia14 tillverkar ett överfallslarm i form av ett elastiskt armband och 

aktiverar en hög ljudsignal med ett knapptryck. De tillverkar även en försvarsspray 

med ett färgande ämne utan forensiska bevis men med ett inbyggt överfallslarm.  

 

• PFO One är ett armband med kommunikations och positionsmöjligheter från PFO 

Tech15 som vid ett larm skickar användarens position till närliggande förtrodda 

organisationer. Produkten är inte utvecklad med överfall i första hand utan även vid 

olyckor eller incidenter hos friluftsfolk eller de som arbetar i utsatta och avlägsna 

miljöer. Den har inga försvars eller spårbara ämnen, eller något larm som påkallar 

uppmärksamhet från den närmaste omgivningen. 

 

Vidare har vi efterforskat befintliga immaterialrättsligt skyddade lösningar för att undersöka 

våra möjligheter att söka och få ett skydd, samt om det finns en risk att vi gör intrång på 

någon annans redan skyddade lösning. Under sökningen använde vi oss av olika logiska 

operatörer som ALL, AND eller XOR och följande sökord: GPS, DNA, bracelet, pulling, 

wristband, personal protection. Under våra eftersökningar fann vi ett16 patent av intresse. Läs 

mer under kapitel 6.5.1 Konkurrensanalys.  

4.4 Egna efterforskningar 
Sven Hellestam, uppfinnaren av överfallsskyddet VaktaMig, intervju genomförd via telefon 

2017-03-27. Då vi satt helt utan erfarenhet kring framtagning av en produkt inom 

överfallsskydd så tog vi kontakt med Sven Hellestam som tidigare har tagit fram ett 

överfallsskydd vid namn VaktaMig. Detta i hopp om att han skulle dela med sig utav sina 

erfarenheter och svårigheter som man kan stöta på. 

 

Jörgen Westerlund, intervjuer och samtal löpande mellan 2016-09-22 och 2017-05-04. 

En viktig del är att rättsväsendet ska kunna ha nytta för produkten, att den skall kunna 

användas som bevisning mot möjlig gärningsperson. Därför tog vi kontakt med Jörgen 

Westerlund på polismyndigheten i Halmstad som har många års erfarenhet i yttre samt inre 

tjänst. Han delgav oss viktig information kring hur polisen jobbar mot överfall samt vilka 

befogenheter de har. 

 

4.5 De globala målen - För hållbar utveckling 
Målen17 är en del av Förenta Nationernas Agenda 2030 och utgörs av 17 globala mål och 169 

delmål för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela världen. De 

antogs 2015 av FN:s generalförsamling och 193 länder deltog i formuleringen av, och 

förband sig att följa dem. De drivs av FN:s utvecklingsprogram som i sin tur finns på plats i 

170 länder världen över med syftet att stötta alla länders rätt att uppnå målen till 2030. Vi 

diskuterar målen mer i detalj, och vilka som vi anser är aktuella för vår produkt att bidra till, i 

kapitel 7.2 En hållbar utveckling.  

 
14 https://safebygaia.se/ 
15 http://www.pfotech.com/ 
16https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US195465337&recNum=1&maxRec=98&office=&pre

vFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&queryString=ALL%3A%28GPS+bracelet+pulling+wristband%29&tab

=NationalBiblio 
17 https://www.globalamalen.se/ 
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5 Utvecklingsprocessen 

5.1  Brainstorming 
Våra inledande koncept utvecklades genom iterativ brainstorming, och resultatet av våra 

sessioner var de 3 koncept som kan ses i bilaga 9. Här etablerades de grundläggande 

principerna för våra förslag till ett överfallsskydd: 

• En produkt vars primära syfte är att skapa en trygghetskänsla för användaren. 

• En produkt vars sekundära syfte är att bidra till en hållbar utveckling och lika villkor. 

Trygghet ska inte vara en fråga om storleken på användarens plånbok, något vi ämnar 

uppnå genom att sträva efter en socialt hållbar prissättning. 

• Något som är enkel att bära med sig och lätt tillgänglig vid behov. 

• Produktens fysiska placering på överkroppen, om än med olika grader av integration. 

• En produkt med två huvudspår för att verka avskräckande: 

1. Indirekt genom att göra en gärningsman identifierbar för rättsväsendet genom 

att skapa forensiska bevis. 

2. Direkt genom att uppmärksamma omgivningen på ett pågående överfall.  

Därefter valde vi att diskutera vår idé med utomstående med syfte att få feedback. Vi tog 

vidare med oss all feedback till ritbordet så som tankar kring funktioner utseende och 

bearbetade den för att sedan testa olika idéer kring koncepten. Då utvecklingen av produkten 

har pågått kontinuerligt kan den likställas med principerna för dynamisk produktutveckling.  

5.2  Benchmarking 
Det genomfördes benchmarking av de tre olika inledande koncepten. Se bilaga (9.7). 

• Koncept (1) - en cylindrisk knapp som du kunde placera på en accessoar (armband, 

nål i kläderna) med funktion liknande en sprayburk. 

• Koncept (2) - en produkt integrerad i kläderna som användaren bär, t.ex. en jacka eller 

i ett bälte. Även kallat för UFO under utvecklingsprocessen och i denna rapport, 

tanken var att den skulle drivas med hjälp av drivgas eller batteri i och med de större 

friheterna ur design och utrymmessynpunkt. 

• Koncept (3) - den nuvarande lösningen, med en 360 graders sprayradie. Ett armband 

som drivs av en koldioxidblandning, där markörvätskan löser sig under tryck genom 

bruk av en superkritisk vätska.  

Resultatet av benchmarkingen visade att det fanns en överhängande risk att UFO-markören 

missar angriparen, vi valde därför att välja bort UFO (2). Se bilaga (9.6). Det andra konceptet 

(2) som såg bäst ut i benchmarkingen, fick vi snabbt uppfattningen om att det skulle krävas 

en orimligt stor klädkollektion för att få en andel på marknaden. Då det kommer till 

parametrar om storlekar, väder och klädsmaker. Återstod gjorde den nuvarande lösningen, ett 

armband med 360 graders sprayradie, som vi valde att arbeta vidare på. 
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5.3  Marknadsundersökning 
För att inhämta ännu mer information genomförde vi en marknadsundersökning. Se bilaga 

(9.2). Där tog en väsentlig fråga togs upp; har du upplevt ett behov efter just en sådan här 

produkt, och hade du känt dig tryggare med den? Gentemot den frågeställningen svarade 

80% av de tillfrågade ja. Angående vart på kroppen de föredrar att bära produkten, svarade en 

majoritet att handleden är det optimala. Vilket vi tog fasta på.  

 

Marknadsundersökningen gav även en god inblick i hur problemet ser ut, en grov inblick i 

olika målgrupper att rikta in sig mot där kvinnor i åldrarna 18–24 år utgjorde den mest 

framträdande gruppen. Men även vilka olika former av otrygghet de upplever, främst 

utsatthet och ensamhet, och i vilka miljöer den här otryggheten uppstår. På allmän plats i 

samband med att de tar sig till och från arbete eller fritidsaktiviteter. Till fots eller under bruk 

av kollektivtrafik, alternativt i samband med evenemang som nattklubbar och festivaler står 

ut i sammanhanget. Det är värt att nämna att flera svarande uttrycker att ett överfallsskydd 

hade bidragit till en ökad känsla av rörelsefrihet.  

 

Sammanfattningsvis bekräftade vår egen marknadsundersökning den bild av problemet och 

behovet som vi fått från offentliga trygghetsundersökningar, och av egna erfarenheter eller 

från erfarenheter förmedlade från kollegor, vänner och bekanta.  

5.4  Principer 
I inledande faser av det här projektet satte vi upp ett viktigt krav, med användaren i fokus. 

Det var möjligheten att kunna anpassa produkten storleksmässigt så att den passar alla som 

önskar använda produkten. Detta för att nå en så stor marknad som möjligt, men även för att 

förse alla som är i behov av ett skydd, oberoende av storlek på individens handled.  

 

Vi la även mycket fokus på vår moraliska skyldighet, såsom produktens pris. Då alla ska ha 

rätt till skydd. Det ska inte vara fråga om storleken på plånboken. Detta fick vi svar på genom 

vår marknadsundersökning. Dessutom genomförde vi en analys av marknaden av befintliga 

överfallsskydd där de önskade priset på vår produkt låg något över priset på befintliga 

skydden. 

5.5  Rättsväsendet 
Eftersom detta koncept är tänkt att förebygga brott, togs kontakt med rättsväsendet, så att det 

inte skulle finnas några lagliga hinder för det, även för möjligheten för att stödja beviskedjan 

med vätskan som utgör en markör. Projektgruppen arrangerade ett möte med ett inre befäl på 

Polismyndigheten Halmstad, Jörgen Westerlund. Under mötet presenterades vår idé för ett 

uppkopplat och bevis-orienterat personskydd, genom muntliga förklaringar och illustrationer. 

Det för att Jörgen skulle bli införstådd i idén så att han kan göra en rättvis bedömning, och 

kunna komma med synpunkter och erfarenheter.  

Vi samtalade om olika scenarion som kan uppkomma, och vad poliser har för befogenheter 

att ingripa om de stöter på en gärningsman med vår markör på sig. Slutligen förde vi en 

diskussion kring om det fanns några råd eller tips han kunde delge oss för att kunna 

underlätta för poliser och stärka beviskedjan. 
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Slutsatserna blev att: 

• Vår idé utgör ett tydligt spår för polisen att arbeta efter, men utgör inte i alla lägen 

och på egen hand en misstanke tillräckligt stark för att anhålla en misstänkt. Den 

befintliga lagstiftningen utgör ett mycket starkt skydd av individens integritet, även 

för en person som tros ha begått ett vålds eller sexualbrott. En skälig misstanke krävs, 

vilket kräver att mer bevisning som t.ex. signalement och vittnesmål pekar ut en 

misstänkt gärningsman.  

• Våra forensiska spår spelar som störst roll i ett senare skede, förutsatt att en skälig 

misstanke att anhålla en misstänkt förekommer. En fördel som vår produkt kan bidra 

till är ett snabbt ingripande. Tiden är enligt Jörgen av vikt och om en så kallad ‘färsk 

gärning’ är aktuell och en misstänkt grips i nära anslutning till brottet, har polisen 

större möjligheter att säkra spår.  

• Vår produkt bör sitta kvar orörd på användaren tills polisen har anlänt, och passivt 

eller aktivt indikera att så är fallet. Kroppsbesiktning av både offer och misstänkt bör 

undvikas i det här läget då det regleras hårt i lagstiftning.  

• Inspelning av ljud och eventuellt bild, bruk av UV-ljuskällor och fluorescerande 

komponenter, forensiska spår samt försvarsspray är reglerad i befintlig lagstiftning, 

och det krävs att vi anpassar vår produkt därefter. 

• Evenemangsarrangörer och väktare har större befogenheter att ingripa än vad polisen 

har stöd för i befintlig lagstiftning, inklusive möjligheten att ingripa mot en misstänkt 

baserat på konkreta spår som vår markör utgör. Om arrangör, väktare eller annan 

person i motsvarande ställning kan vittna om att de spårat en kvarhållen misstänkt 

genom en markör. Har polisen större befogenheter att samla in de bevisen på plats, 

utan att kränka misstänkt gärningsmans integritet.  

5.6  Prototypframtagning 
Vår ambition var att utveckla en prototyp som demonstrerade den tänkta funktionen på 

UtExpo, Högskolan i Halmstad den 24, 26 & 27 Maj 2017. Det utan att orsaka åverkan på 

omgivningen när märkningen sker. Vi tog beslutet att utveckla en fungerande 

demonstrationsmodell av produkten enligt de skisser som gjorts (se bilaga 9.3), en 

fungerande markör i vätskeform och ett kabinett i vilket den kunde demonstreras i en sluten 

miljö.  

 

De här tre komponenterna utgör tillsammans en prototyp vars syfte var att demonstrera 

andemeningen bakom hur en märkning var tänkt att gå till, även om det var en grov och 

otymplig illustration av vad som i slutändan är tänkt att bli en bekvämt bärbar produkt.  

 

Demonstrationsmodell: 

För att skapa den första komponenten identifierades ett behov av följande material: 

• Ett externt tryckkärl för lagring av CO2 som substitut för det mindre kärl som är tänkt 

att integreras i den färdiga produkten, men av kostnadsskäl var orimligt att utveckla 

inom ramarna för det här projektet.  

• Ett medel att transportera markören från det externa tryckkärlet till vår 
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demonstrationsmodell, vilket utgjordes av trycktålig slang inklusive kopplingar. Ett 

substitut för avtryckaren kunde finnas i en avstängnings eller reglerventil. 

• En digital och fullt funktionell ritning av det koncept vi fann mest lämpligt, inklusive 

munstycken, framtagen i ritprogram och utskriven med 3D-skrivare som använder 

FFF eller ‘fused filament fabrication’.  

I ett första skede valdes ett kärl för lagring av 340g koldioxid inklusive ventil tänkt att 

användas inom sporten Paintball, tyvärr var det ett olämpligt val eftersom gängan var i 

amerikanska mått vilket omöjliggjorde en smidig påfyllning av koldioxid. Mer information 

finns under kapitel 7. Efter att ha kommit i kontakt med vår samarbetspartner Halmstad 

Brandservice, fann vi ett mer lämpligt kärl.  

 

Det i form av en handbrandsläckare med kapacitet att lagra 300g koldioxid, med tillhörande 

reglerventil. Vi kompletterade brandsläckaren med trycktålig slang och kopplingar efter 

behov, vilka utgjorde länken mellan det externa kärlet för lagring av markören och 

drivmedlet samt vår demonstrationsmodell. Så kunde ske tack vare vår andra 

samarbetspartner, Swedols butik i Halmstad, där vi vill rikta ett tack till Hasse som var 

otroligt hjälpsam.  

 

För att skapa en modell av det koncept som valt skapades en digital modell, renderingar och 

en fysisk kopia i följande steg: 

• Skapandet av en modell i CAD genom att använda programmet Catia V5 2013. 

• Digital rendering av en exporterad kopia av CAD-modellen i STEP-format med hjälp 

av programmet Keyshot 6. 

• Utskrift av modellen medelst 3D-skrivare av FFF-typ.  

Markör: 

För att utveckla prototypens andra komponent, ett fungerande substitut av en markör möjlig 

att blanda och lagra i vätskeform, fick vi söka andra samarbetspartners. Efter ett tips från 

Swedol tog vi kontakt med Halmstad Kylteknik, med vilkas stöd vi kom fram till att 

spårvätska för felsökning i kylanläggningar eller liknande system var ett lämpligt medel att 

uppnå målet.  

 

Spårvätska är ett ämne med en hög grad av löslighet som reagerar och avger ett färgat sken 

när den utsätts för ljus av ultraviolett våglängd. Halmstad Kylteknik kunde förse oss med en 

rad olika vätskor av vattenbaserad och oljebaserad sort att experimentera med för att uppnå 

rätt viskositet.  

Kabinett: 

För att tillverka den sista komponenten, ett kabinett som utgjorde en sluten miljö att 

demonstrera prototypen i. Så konstruerade vi en kvadratisk kub i plexiglas med 

dimensionerna 71x71cm, med ett underrede i trä. En armprotes tillhandahållen av 

Räddningstjänsten i Halmstad fick illustrera positionen på användarens arm, och ett 

metallfäste konstruerades för att kunna montera protesen på ett lämpligt sätt. Se bilaga  
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Figur 5.1 – Produkt i kabinett 

(9.3.3). Inne i kabinettet placerades en armatur 

med en ultraviolett lampa, se figur 5.1, för att 

få spårvätskan att reagera och tydligare 

demonstrera hur markören utstötes, fäster sig 

på omgivningen och utgör forensiska spår. Se 

den slutgiltiga prototypen med forensiska spår i 

fluorescerande grönt, i figur 5.1 till höger.  
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6  Resultat 

6.1  Produkten 
Det här projektets process har lett till ett förslag på en produkt i vilken   Figur 6.1 – Produkt på arm. 

en blandning av olika ämnen för att skapa en markering löses upp i 

flytande koldioxid i superkritiskt tillstånd, och förvaras i den tänkta 

produkten under tryck. För att aktivera produkten öppnas behållaren, 

vilket leder till att blandningen strömmar ut ur produkten av egen kraft 

med hjälp av det tryck den har förvarats under.  

 

Produkten har formen av ett band (se figur 6.1) som bärs runt 

användarens handled i stil med en större klocka, en lättillgänglig och 

universell placering som folk är bekanta med. En behållare med 

blandningen i, utlösningsmekanismen, och ett litet mönsterkort för 

kommunikation med en extern enhet (smart mobiltelefon) via 

Bluetooth inkl. strömkälla förvaras i en enhet på ovansidan där man 

vanligtvis hittar själva uret. Den här sektionen har även en kontakt för 

att göra det möjligt att ladda produkten, förslagsvis enligt standarden 

micro-USB. 

6.1.1 Form och fysiska attribut 
Produkten (se figur 6.2) är tänkt att ha en form som i mångt och mycket påminner om ett 

traditionellt armbandsur, med ett armband (3.) som löper hela vägen runt handleden och fästs 

direkt i boettens (1.) skänkel (2.). Valet av ett armbandsur kan motiveras med att det gör 

produkten lätt tillgänglig för användaren men samtidigt diskret eftersom den är mycket lätt att 

förväxla med just ett armbandsur. Vidare bedöms markörens räckvidd vara god och det är 

naturligt att värja sig med hjälp av händerna och handlederna i en hotfull situation.  

 

Slangen och munstyckena genom vilka blandningen                         Figur 6.2 – Produkt i sid vy (skiss) 

strömmar efter att produkten har aktiverats är 

integrerade i boetten (1.) och armbandet (3.) 

runt handleden, men börjar i boetten på 

ovansidan och slutar där armbandet hakas fast 

i skänkeln. Valet av spänne har gjorts för att 

minimera antalet komponenter och 

anslutningar. Här behövs endast en anslutning 

för flödet av markören ut ur boetten (1.), och 

markören kan flöda genom en kontinuerlig 

slang integrerad i armbandet (3.) tills det når 

skänkeln (2.). Där munstyckena integrerade 

kring boetten bidrar till en fullständig markering.  

 

När armbandet (3.) har fästs i skänkeln (2.) på boetten (1.) är produktens uppkopplade 

funktioner armerade per automatik, förutsatt att det är den utökade produkten som är aktuell. 

Den mekaniska förenklade produkten är ständigt aktiv, markören aktiveras då på mekanisk 

väg via (se figur 6.3) samma knapp (4.) som den utökade produkten, men är tänkt att alltid 

vara armerad för att eliminera eventuella felkällor. I fallet med den utökade produkten är det 

en fördel om produkten inte har ett tomt batteri, då kan den exakta tiden för aktivering 

noteras.  
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Men produkten kan vid en aktivering även påminna                 Figur 6.3 – Produkt i isometrisk vy (skiss) 

användaren om att inte avlägsna produkten 

förens polisen är på plats, och kan bevittna att så 

sker som en del av sin bevisföring. Det är inget 

hot mot produktens bevisvärde om en exakt 

tidsnotering inte görs, men enligt befälet Jörgen 

Westerlund som vi har haft konversationer med 

under utvecklingsarbetet. Medger avsaknaden 

av data som t.ex. en tidsangivelse till en liten 

öppning i teorin för den tilltalades försvar att 

ifrågasätta bevisen.  
 

Boettens (1.) ovansida består av en stor knapp 

(4.) som spänner över hela ytan, alternativt i 

fallet med den utökade produkten av en kombinerad knapp och display. Den här ytan är något 

nedsänkt för att undvika oönskad aktivering, och knappens fulla slaglängd är tänkt att ha två 

distinkt skilda lägen som utgör de två olika möjligheterna för att aktivera produkten.  

 

Det första läget (A.) har en kortare (se figur 6.4) slaglängd, som kräver ett mindre motstånd 

att förflytta sig till. Det sätter ingång den fördröjda aktiveringen, som innebär att om 

användaren av någon anledning släpper taget om knappen startar ett tidur som aktiverar 

markören efter önskad förinställd tid. Önskad tid ställs in mekaniskt genom att vrida på 

kronan (5.). I en alternativ version skulle även kronan (5.) kunna användas för att armera den 

fördröjda aktiveringen eller för att kalla på hjälp via den uppkopplade länken.  

 

Det andra läget (B.) är till                                                       Figur 6.4 – Produkt i genomskärning (skiss) 

för akuta situationer eller 

överfall, och aktiverar 

markören med en mycket 

kort fördröjning, så att 

användaren hinner få sin 

hand ur vägen. Det här 

läget kräver att knappen 

forceras förbi ett tydligt 

motstånd som utgör 

gränsen för omedelbar aktivering av markören, och ner till ändläget som ger en längre 

slaglängd för knappen (4.) att färdas. Vilken kraft som ska krävas för att forcera knappen 

förbi det här motståndet och in i det andra läget (B.), behöver vara föremål för framtida tester 

och utvärdering i samarbete med användarna. 
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6.1.2 Aktivering 
Tyvärr finns det inga befintliga standarder för varken hur          Figur 6.5 – Utlösning av markör (serie) 

målgruppen eller gärningsmännen agerar eller några fasta 

preferenser för hur målgruppen vill aktivera ett skydd. Vi har valt 

att utgå från en produkt som placeras på handleden eftersom det 

är vad en majoritet av användarna föredrar enligt vår 

marknadsundersökning men även en del av kroppen som alltid är 

lätt tillgänglig. 

 

Även om användaren bär något i händerna kan det taget släppas 

och handleden ligger nära till hands. Ett problem är däremot att 

det även är en kroppsdel som gärningsmännen gärna fokuserar på 

och riktar in sig mot, eftersom händer naturligt används för att 

värna sig och det ligger i gärningsmännens intresse att begränsa 

offrets handlingsförmåga. 

 

Vår produkt är tänkt att kunna aktiveras på två olika vis vilket vi 

tror täcker in de vanligaste situationerna och behoven. Våra två 

alternativ utgår från samma knapp (4.) att trycka ner som enligt 

samma princip som går att hitta t.ex. befintliga försvarssprayer. 

Metoden är beprövad och intuitiv och vi gör bedömningen att en 

absolut majoritet av användarna förstår och kan tillämpa den även 

vid ett överfall där överraskningsmomentet spelar in. Vi har valt 

två alternativ eftersom vi trots det breda och varierande fältet av 

tillvägagångssätt har identifierat två förutsättningar: 

 

A. En eller flera gärningsmäns beteende väcker en 

misstanke hos användaren och ger denne en möjlighet att 

förbereda sig för eller undvika en attack. 

 

B. Användaren överraskas av en eller flera gärningsmän 

 

Det är för de här två alternativen som de två slaglängderna för 

knappen som skiljs åt genom ett motstånd blir aktuella. 

 

A. Har utvecklats genom den iterativa metod vi beskriver i 

föregående kapitel och finns i den övre samt första 

sektionen av knappens (4.) slaglängd. Den blir aktuell när 

användaren har en anledning att misstänka en attack, t.ex. 

om denne blir förföljd eller om det sker någon form av 

kommunikation mellan användaren och en eller flera 

gärningsmän som upplevs som obehaglig eller väcker 

misstanke. Om så sker kan användaren trycka på och hålla 

inne knappen vilket aktiverar den uppkopplade länken och 

förbereder markören. Om användaren av någon anledning släpper knappen i samband 

med en attack väntar produkten en förutbestämd tidsrymd, eventuellt att användaren 

själv ska kunna styra den tiden med hjälp av kronan (5.), och släpper sedan ut 

markören.  
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B. Alternativet är till för när användaren överraskas, och innebär helt enkelt att knappen 

på produktens ovansida (4.) trycks hela vägen ner och förbi motståndet. Den 

handlingen resulterar i att markören omedelbart aktiveras och att den uppkopplade 

länken utför de uppgifter som användaren har valt att den ska göra (mer information 

under rubrik 6.4). Motståndet mellan de två sektionerna av knappens slaglängd utgörs 

alltså som summan av två komponenter, dels den kraft som behövs för att på 

mekanisk väg punktera behållaren i vilken markören förvaras under tryck. Men även 

av ett mekaniskt motstånd som behöver övervinnas utöver kraften för att punktera 

behållaren, vars storlek behöver prövas fram under produktens fortsatta 

utvecklingsarbete.  

6.1.3 Fördröjning av aktivering 
Syftet är att ge användaren en chans att stoppa utlösningen av markören, t.ex. om ingen 

attack har skett och denne har tappat greppet om knappen (4.) av misstag. Att stoppa 

utlösningen sker genom att än en gång trycka på och hålla nere knappen en förutbestämd 

tidsrymd, då inaktiverar produkten den förberedda utlösningen av markören och bekräftar att 

så har skett för användaren genom kopplingen till användarens mobiltelefon. Exempelvis 

genom en notis från en tillhörande app. I en alternativ version kan en fördröjd aktivering 

avbrytas genom att trycka in kronan (5.), vilken metod som är mest lämplig är föremål för 

framtida tester. Tidsintervallerna som nämns ovan räknas förslagsvis i sekunder och behöver 

fastställas i samarbete med en representativ grupp av tänkta användare, såvida det inte visar 

sig vara lämpligt att användaren själv ställer in den tidsrymd som önskas med hjälp av 

kronan. Precis som med motståndet som utgör gränsen till läge (B.) och omedelbar aktivering 

av produkten.  

 

Men om oönskad aktivering ändå skulle ske ska det gå att avbryta en oönskad utlösning av 

markören enligt ovan, men en fråga som har uppstått är hur vi ska hantera den uppkopplade 

länkens funktion. Ska den göra sitt omedelbart när knappen (4.) släpps, ska den vänta en 

kortare tid än markören innan den utför sitt uppdrag eller ska det ske samtidigt som markören 

löses ut? Frågan är inte självklar eftersom en identifierad risk är att gärningsmännen kan rikta 

in sig på att sätta offrets mobiltelefon ur funktion.  

 

För att minimera eller eliminera den risken behöver den uppkopplade länken utföra sina 

uppdrag så fort som möjligt, vilket å andra sidan innebär en högre risk för felaktiga rop på 

hjälp av misstag. Om allt för många rop på hjälp från vår uppkopplade länk sker av misstag 

riskerar det att påverka hur andra personer och rättsväsendet reagerar på dem, vilket fördröjer 

en eventuell insats eller bär med sig risken att den uteblir. Ha Aisopos fabel om pojken och 

vargen i åtanke, så förstår ni våra betänkligheter.  

6.1.4 Framtida förbättringspotential 
Det här är en av många svåra avvägningar som behöver göras innan produkten är redo för 

marknaden, och ett problem som inte har nått en fullständig lösning under projektets gång 

trots att det var ett av målen, främst eftersom det har krävt tester med individer ur 

målgruppen som inte har hunnits med. En lätt åtkomst kontra risk för oönskad aktivering är 

en avvägning som vi tror behöver bli någon form av kompromiss, en som förhoppningsvis 

passar in på de flestas behov och förutsättningar. En lösning behöver finnas genom framtida 

test och en eventuell revidering av ovanstående tänkta produkt, förslagsvis vid samma tillfälle 

och med samma personer som motståndet mellan knappens två sektioner av slaglängden och 

tiderna för det andra alternativet att aktivera produkten med utarbetas.  
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En nackdel med placeringen av produkten på handleden är risken för att den täcks på något 

vis, t.ex. genom vilka kläder som användaren bär vilket i någon mån är beroende av årstid 

och väder. För att hantera det här problemet och risken det innebär föreslår vi att produktens 

design anpassas därefter. Det genom designen på enheten som innehåller den tekniska 

grunden för funktionerna och som placeras på handledens ovansida, en passiv lösning vore 

om den medveten fås att sticka upp så att den riskerar att fastna i långärmade plaggs ärmar så 

tjänar det som en påminnelse om att produkten finns och inte bör täckas. Det är den enda 

lösningen den mekaniska markören har att förlita sig på förutom användarens omdöme. 

 

I den mån produkten har ström i batteriet hade det kunnat lösas med en sensor som noterar 

om produkten blir täckt, och i så fall gör användaren medveten om att så har skett genom en 

varning i form av en signal och en notis via länken till användarens mobiltelefon. 

 

Men det här är ytterligare ett problem som kräver en avvägning. Hur mycket funktioner ska 

placeras i själva produkten, och hur mycket ska skötas av en app. i användarens 

mobiltelefon? Fler funktioner i produkten påverkar pris, storlek, tyngd och batteritid negativt 

men gör det enklare att säkra upp produktens funktion. Eftersom alla tre parametrarna är 

viktiga enligt vår marknadsundersökning och funktionen samt ett förtroende för funktionen är 

en förutsättning, så är det en ytterst svår sak att avgöra.  

 

Vilket är orsaken till förslaget om att låta produktens form bli medvetet svår att trä 

långärmade plagg över, en enkel lösning som kan förklaras och motiveras i litteraturen som 

skickas med produkten. Därmed kan man förhoppningsvis genom en förståelse för tanken 

bakom skapa minimalt med irritation hos kunden.  

 
6.2  Markör 

6.2.1 Innehåll och spårämnen 
Våra undersökningar har lett till ett förslag på en markör som         Figur 6.6 – Vår markör i UV-ljus 

innehåller följande kategorier med ämnen som löses i flytande 

koldioxid. Ett ämne som brukar kallas för ”kolsyra” i folkmun, 

vilket inte är tekniskt korrekt då kolsyra uppstår först när 

koldioxid har lösts i vatten.   

 

Först och främst är markören (se figur 6.6) tänkt att innehålla 

någon form av Märk DNA, vilket är ett samlingsnamn för 

ämnen som är forensiskt spårbar och innehåller en unik kod för 

varje sats. Det finns idag flera olika metoder för att framställa 

vätskan, bakom vilka olika tekniker och patent döljer sig. Det 

finns för och nackdelar med de olika teknikerna, men vi har 

gjort bedömningen att en av de tekniker som inkluderar 

mikropunkter i blandningen är att föredra.  

 

Mikropunkter är små objekt med en unik kod ingraverad eller 

etsad, och som kan avläsas under ett mikroskop. Fördelen är att 

mikroskop är en lättillgänglig utrustning som möjliggör att 

koden kan identifierats av polisen lokalt istället för att ett prov av markeringen skall tas och 

skickas iväg till ett laboratorium, för den svenska polisens del sker det normalt hos Nationellt 

Forensiskt Centrum (NFC). Ledande aktörer på marknaden är idag SmartWater, Selecta DNA 

och Smart DNA. Eftersom överfall och övergrepp är känsliga brott som är krävande mentalt 
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för offret är snabba besked att föredra, och därmed är det en fördel om polisen kan identifiera 

att den eller de misstänkta var närvarande vid brottet i så nära anslutning till brottet som 

möjligt. Det tror vi kan hjälpa offret att komma vidare så fort som möjligt, jämfört med att 

vänta på en analys från NFC innan de vet att den som har skadat dem är fast.  

 

Den här tekniken används idag för att skydda föremål och värdesaker mot stöld. Både genom 

att verka brottsförebyggande, genom att föremålen märks och att klistermärken som upplyser 

om att så har skett placeras i dess närhet. Men även för att kunna identifiera ägaren till 

misstänkt stulna föremål och som stödbevisning för att bekräfta att innehavaren (den 

misstänkta tjuven) har stulit dem. 

 

Polisen i Sverige satsar redan idag på Märk DNA för att förhindra bostadsinbrott och andra 

sorters stölder, och har i samarbete med bl.a. Staffanstorp och tre Stockholmskommuner gjort 

en utvärdering av metoden. Samarbetet föll mycket väl ut och har bl.a. lett till att samtliga 

”målade” polisbilar (bilar vars funktion syns tydligt genom grafik på utsidan) i fem av 

Sveriges län har utrustats med UV-ficklampor och annan utrustning som behövs för att 

tillämpa den. Märk DNA används även för att skydda bankkontor och värdetransporter, där 

tjuven blir sprayad med Märk DNA vid ett rån från en produkt som vanligtvis sitter ovanför 

dörren.  

 

Ett annat alternativ är att små patroner placeras i en värdeväska, och om väskan blir stulen 

och ett försök att öppna den görs detonerar dem och markerar alla närvarande. Tekniken finns 

kort sagt tillgänglig och polisen anpassar sig redan idag för att kunna använda sig av den, 

vilket är positivt för vårt syfte att tillämpa samma teknik för att bekämpa en annan typ av 

brottslighet. Även postoperatören Post Nord har börjat skydda sina leveranser mot stölder 

eller rån med Märk DNA enligt samma metod som har beskrivits ovan.  

 

Normalt innehåller en sats med Märk DNA även en UV-fluorescerande färg för att göra 

markeringen på det objekt som har skyddats enklare att hitta, men beroende på leverantör kan 

det bli aktuellt att inkludera ytterligare färg i vår produkt för att skapa en tillräckligt synlig 

markering. Det är skillnad mellan att aktivt leta efter en markering på ett misstänkt stulet 

objekt och att leta efter en markerad gärningsman bland många människor på en stor yta. 

 

Vi har dock valt bort en färg som är synlig för blotta ögat i det normala ljusspektrumet på 

grund av risken för att någon tar saken i egna händer, om en eller flera gärningsmän kan 

identifieras av gemene man. Det i kombination med att det finns befintliga produkter på 

marknaden med den komponenten, till synes utan verkan som bevis, gör att det inte känns 

som en attraktiv lösning eftersom två av våra syften är att fånga den eller de skyldiga och 

skapa bevis som leder till en fällande dom. Det förstnämnda klarar de behöriga, som t.ex. 

polis eller väktare, av med hjälp av utrustning för att spåra en UV-markör. Och det andra 

finns det en minimal chans att ren färg kan bidra till, särskilt i en produkt som ändå är tänkt 

att innehålla Märk DNA.    

 

Anledningen till att vi har valt att inkludera Märk DNA är för att binda en misstänkt 

gärningsman till tiden och platsen för brottet, även om Märk DNA inte alltid kan binda den 

misstänkte till själva handlingen. Men problemet som vi har identifierat och haft som mål att 

lösa är att rättsväsendet har är att spåra och hitta gärningsmannen, och Märk DNA 

tillsammans med en UV-komponent kan hjälpa dem med det. Tillsammans med övrig 

huvudbevisning eller stödbevisning som t.ex. vittnesmål kan det även hjälpa dem med det 

andra problemet, att få misstänkta gärningsmän som det allmänna rättsmedvetandet funnit 
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skyldiga att i högre grad bli få motta en fällande dom. Istället för att som idag frias för att det 

inte finns bevisning nog för att de bortom rimligt tvivel ska anses skyldiga.  

 

För att förtydliga är UV till för att spåra en eller flera gärningsmän och Märk DNA för att 

identifiera vår produkt som offret burit och därmed knyta dem till när produkten aktiverades, 

vilket är tänkt att vara när användaren upplevt något obehagligt, kränkande och sannolikt 

brottsligt. Markören kan även användas för att stryka att eventuella vittnen varit närvarande, 

om de blivit markerade. Och även för att avgöra offer, en eller flera gärningsmän och vittnens 

position gentemot varandra genom att analysera hur de har träffats av markören 

(spraybilden). Den exakta platsen som brottet har skett på kan även sökas genom att leta efter 

var överflödig markör har seglat ner på marken, vilket kan underlätta sökandet efter 

ytterligare stödbevisning som t.ex. film från övervakningskameror. 

 

Övriga ämnen som är värda att överväga i blandningen är något som penetrerar hudbarriärens 

översta lager (Epidermis) för att på så vis göra markeringen mer långvarig och svårare att 

avlägsna. Det här projektet hade som mål att föreslå en markering som sitter i och syns i 

åtminstone 72 timmar. Men vi har tyvärr inte kompetensen att avgöra vilken komponent som 

är lämplig, och har inte heller lyckats få kontakt med någon som har haft kompetensen att 

föreslå en lämplig komponent. Det är framför allt hälsoaspekten som är avgörande, de ämnen 

som tränger ner i huden tas även i någon mån upp av kroppen och får därför inte vara 

hälsovådligt varken för gärningsman, offer eller eventuella vittnet som befinner sig i 

närheten. 

 

Ett annat alternativ är ett ämne som irriterar ögonen och stör gärningsmannen, men det får i 

så fall inte vara tillräckligt starkt för att produkten ska klassificeras som någon form av 

vapen. Utan för att vara lättillgänglig och kunna nå spridning på marknaden har vi gjort 

bedömningen att produkten måste vara licensfri. Det finns dock starka önskemål om en sådan 

komponent enligt vår marknadsundersökning, där 84,4% önskade sig ett aktivt försvar för att 

de känner sig trygga om det finns en chans att de slår ut gärningsmannen och får en chans att 

fly.  

6.2.2 Koldioxid som bas 

Basen för vår markör är som vi har nämnt koldioxid i flytande form. Vi har valt det ämnet 

som bas av två anledningar. Nummer ett är att flytande koldioxid som en superkritisk vätska 

har en mycket god förmåga att lösa sig med andra ämnen, vilket gav oss möjligheten att 

blanda markören till ett ämne att förvara i produkten. Nummer två är att den i flytande form 

kräver höga tryck vilket också medför att om man öppnar eller punkterar behållaren som 

blandningen förvaras i så kommer trycket att driva den ur produkten på egen hand. Därmed 

kunde vi eliminera ytterligare komponenter som hade krävts om vi hade valt att basera 

produkten på en lösning med en drivgas för att driva markören ur produkten. Eller om vi hade 

gått vidare med idén på en kontrollerad förbränning som genom att skapa ett tryck mot ett 

membran som skiljer ämnet som förbränns från markören, driver markören ur produkten.  

 

Att förvara ett ämne under högt tryck sågs inte heller som något större problem, tekniken 

finns idag och används i allt från kolsyrepistoler, Paintball-utrustning och maskiner för att 

kolsyra drycker (t.ex. Soda Stream). Men vi är medvetna om att temperatur påverkar, och att 

koldioxid satt under tryck i en begränsad volym därmed ökar trycket exponentiellt beroende 

på temperaturen. Det är inte ett problem under normala förhållanden för en människa att 

vistas i, men kan bli aktuellt om en användare förvarar vår produkt i en bil som står i direkt 

solljus en varm sommardag som exempel. Förutsatt att behållaren som är tänkt att förvara 
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markören i konstrueras med hänsyn tagen till normala användningsområden bör det inte bli 

ett problem. Vi vill även nämna att vi är medvetna om att trycket beror på temperaturen, och 

att det innebär att trycket som vi har tänkt ska driva markören ur produkten inte är på samma 

nivå en kall vinterdag som en varm sommardag. För att säkerställa funktionen är det därmed 

lämpligt att konstruera slang, munstycken och utlösningsmekanism med de extrema 

exemplen på ett scenario i åtanke. Så att produkten orkar uppfylla kraven och markera inom 

specificerad radie även vid sträng kyla, men även så att den tål det högre trycket som kan 

vara ett faktum en varm sommardag.  

 

En fråga som vi inte har hittat ett svar på är i vilket läge med avseende på tryck och 

temperatur som det finns en risk att koldioxiden och övriga ämnen separerar igen, vi kan inte 

utesluta att det finns en risk för att så sker vid låga temperaturer efter att koldioxiden har 

lämnat tillståndet som en superkritisk vätska. Vid det här projektets slutskede har vi inte hittat 

ett svar på när så sker, men det riskerar att påverka produktens funktion vid kyla och därmed 

också vilka marknader den är lämplig på och dess marknadsvärde. Koldioxiden återgår till 

tillståndet som superkritisk vätska vid cirka +30 grader Celsius och 73,8bar, och om 

innehållet i produkten då har skiktat sig så löser det sig åter. Så kyla riskerar inte att förstöra 

produkten, men däremot finns det en risk att kylan under en period störa dess funktion vilket 

strider mot ett av kraven i vår kravspecifikation som var ”bibehållen funktion oberoende av 

yttre förutsättningar”. Så frågan om vad som sker vid kyla, om blandningen skiktar sig och 

när, och om det i så fall finns tillräckligt mycket av markören löst i koldioxiden kvar för att 

upprätthålla funktionen återstår att hitta ett svar på. 

 

6.3 Möjligheter till uppkoppling  
Vår tanke om en uppkopplad länk hamnade ursprungligen utanför avgränsningarna men blev 

aktuellt igen när en kontakt förmedlades till två stycken studenter vid Dataingenjörs-

programmet. Tyvärr ledde den kontakten inte någon vart, vilket vi tar upp längre ner under 

diskussionen för projektet, men eftersom den uppkopplade länken i någon mån har tagit form 

under projektets gång och ingick i vår marknadsundersökning så har vi ändå valt att redovisa 

vad vi har tänkt. 

 

Den del av vår produkt som vi kallar för en uppkopplad länk är tänkt att bestå av en trådlös 

koppling mellan produkten och en smart mobiltelefon, med fördel baserad på tekniken 

Bluetooth eftersom det är en vanlig standard som de allra flesta om inte alla smarta 

mobiltelefoner stödjer. Syftet med en koppling mellan produkten och en smart mobiltelefon 

är att få en plattform i telefonen som kan hantera mer avancerade funktioner, och 

tillhandahålla en kontakt med omvärlden. Den kontakten medför att användaren aldrig 

behöver känna sig ensam utan alltid har en snabb och automatisk koppling till omvärlden 

med sig, som kan kalla på hjälp från många av varandra oberoende källor till trygghet för 

användaren om det värsta skulle ske. Den kontakten tror vi kan medföra en känsla av 

trygghet för utsatta grupper som idag begränsar sin egen rörelsefrihet av rädsla för att utsättas 

för ett brott, ett stort problem och orättvisa för de grupper i samhället som drabbas idag.  

 

Den uppkopplade länken i vår produkt har alltså två syften: 

1. Att tillhandahålla en trygghet för användaren i alla lägen. 

2. Att vara en livlina till hjälp och trygga personer eller samhällsfunktioner om det 

värsta sker.  

 

Den uppkopplade länken styrs av produktens huvud knapp med två lägen, vars funktion 

beskrivs närmare i kapitel 5.1 ovan. Oberoende av i vilket läge som knappen har tryckts in så 
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utför den förprogrammerade uppgifter som användaren själv styr över. Exakt vilka funktioner 

som ska ingå känner inte vi att vi har underlaget för att ta ett beslut om i nuläget, men i teorin 

är alla funktioner som finns i en modern smart mobiltelefon tillgängliga. Vi föreslår dock 

följande: 

 

a.) En möjlighet att ta förvalda kontakter, t.ex. meddelanden via SMS, Facebook Messenger, 

iMessage eller annan teknik till personer som användaren känner sig trygg med. Andra 

kontakter kan vara samhällsfunktioner som polisen, eller säkerhetsansvariga för ett 

evenemang som en festival förutsatt att arrangörerna tillhandahåller en mottagare och 

kontaktuppgifter till besökarna. 

 

b.) En möjlighet att skicka telefonens (och därmed användarens) position till samma 

kontakter så att de så snabbt som möjligt kan komma till undsättning och avbryta brottet. I 

fallet med polisen är även ett syfte att förbättra deras chanser att gripa den misstänkte 

gärningsmannen genom att ge dem chansen att sätta efter denne så fort som möjligt och gripa 

honom i anslutning till brottet. Det är något som ökar chansen för en fällande dom, ett av 

produktens syften. 

 

c.) Produkten kan även tänkas kunna spela in media av händelsen, mest realistiskt är ett 

ljudklipp antingen via telefonens mikrofon eller via en mikrofon på produkten. Det senare 

kräver ytterligare anpassning enligt samma avvägning vi nämnt tidigare om produktens 

storlek och pris. Men en mikrofon är inte särskilt krävande när det gäller utrymme eller 

strömförbrukning, vilket bara blir aktuellt när produkten har aktiverats. Och tekniken finns 

befintligt på marknaden, Bluetooth stödjer den, och det är samma teknik som bakom en 

handsfree-funktion i en bil eller liknande. Om det blir aktuellt lagras den media som spelas in 

på minnet i användarens telefon, det är ingenting som krävs i produkten.  

 

Kopplingen mellan produkt och telefon är tänkt att kontrolleras via och drivas med stöd i en 

app. som installeras i telefonen i samband med köpet av produkten. Här ska användaren 

kunna styra vilka former av hjälp som denne känner sig trygg med, programmera in 

telefonnummer alternativt annan kontaktinformation till de kontakter som denne själv vill ha 

utöver de förinställda (t.ex. till polisen). Men även kunna ställa in parametrar som appen 

kontrollerar, t.ex. efter vilken tid som knappen (beskriven i kapitel 5.1) har varit nedtryckt 

som appen ska utföra sina förprogrammerade funktioner. 

 

I appen är även en funktion för att hantera konsekvenserna av om produkten har aktiverats av 

misstag tänkt att finnas, t.ex. en funktion för att spela in ett videoklipp där användaren kan 

övertyga berörda om att denne inte är i behov av hjälp och sända ut klippet till alla som tog 

emot de ursprungliga meddelandena. Så att användaren inte behöver ringa varje enskild 

kontakt vid ett misstag, något som kanske inte ens är realistiskt innan någon med andan i 

halsen har hunnit fram? 

 
6.4  Marknad 

6.4.1 Kunder och målgrupper 

Den tänkta kunden är egentligen vem som helst som inte känner sig trygg, utan upplever att 

den känslan påverkar deras vardag och begränsar deras rörelsefrihet. Det här projektet har 

haft starkast fokus på kvinnor eftersom statistik från t.ex. Brå och undersökningar som NTU 

enligt ovan visar att det är den största gruppen som känner av den här oron. Men även 

HBTQ-grupper eftersom det är den grupp som enligt samma källor är de mest utsatta för 
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olika typer av hatbrott, även om det inte handlar om lika många individer som kvinnorna i 

antal räknat. Andra grupper som vi bedömer kan vara intresserade av vår produkt är män 

eftersom de är den grupp i samhället som löper högst risk att utsättas för våld genom 

misshandel. 

 

Målgrupper och miljöer: 

Om vi utgår från vår marknadsundersökning med 96 svarande så identifierade 81,3% av de 

svarande sig som kvinnor, 54,2% var i åldersspannet 18–24 år och 84,4% upplevde ett behov 

av produkten och angav att de hade känt sig tryggare med den. Det stämmer överens med det 

behov vi har identifierat och den slutsats om att (unga) kvinnor är den mest utsatta gruppen 

som vi har dragit av statistiken.  

 

Under frågan där vi bad de svarande att nämna situationer där de hade önskat en produkt som 

vår syns offentliga miljöer som en röd tråd genom svaren, vilka i typiska fall kunde vara ”på 

väg hem från jobbet/krogen, på väg hem, ensam, festival/konsert, när hunden ska rastas 

kvällstid, när jag är ute och springer (med hörlurar), i trängda lägen, mellan buss eller 

tunnelbanestationer” och andra svar enligt samma mall. Endast enstaka av de svarande angav 

situationer som inte tar plats i offentlig miljö, t.ex. ett svar som var ”när jag har en manlig 

hantverkare/liknande hos mig”. Att den här kategorin brott även sker i hemmet eller på 

jobbet med gärningsmän som är kända för offret är ett faktum, men det är inte där vår 

produkt är tänkt att göra nytta och eftersom gärningsmannen redan är känd för offret är 

behovet av ytterligare bevis obefintligt eller litet. 

 

Anslutning: 

Den uppkopplade länken verkar gå hem, 22,9% svarar att den och dess funktioner är 

intressanta och hade varit beredda att betala för dem. Här är dock priset en starkt påverkande 

faktor, för 67,7% svarar att intresset för de uppkopplade funktionerna beror på priset. Men 

endast 9,4% svarar att de inte tror på dem eller tror att de kan upplevas som prisvärda. 

Angående vilken form av hjälp de kan tänka sig att använda den för att kalla på så svarar 

69,8% förprogrammerade kontakter som t.ex. vänner, 85,4% vill kunna nå polisen och 62,5% 

kan tänka sig att koppla den mot ett evenemangs säkerhetsansvariga.  

 

Även om vårt koncept med ett öppet forum (se mer under diskussion) inte är en del som ingår 

i det här projektet är det roligt att se hur 54,2% av de svarande är intresserade av att koppla 

upp sig mot den. Och 60,4% kan tänka sig att ta mot meddelanden och själva rycka ut till 

förmån för någon annan, men endast 49% uppger att de hade känt sig trygg med den och litat 

på att alla som deltar vill dem väl. Glappet mellan de siffrorna tyder på en grupp med osäkra, 

vilket även ska vägas mot förekomsten av de 41,7% som inte hade känt sig trygga med 

funktionen. Ett tecken på att det under ett framtida utvecklingsarbete behöver finnas en stark 

fokus på säkerheten.  

 

Att 92,7% vill ha en ljudsignal utöver markör och uppkopplad länk är ett starkt incitament för 

att införa en sådan, och att 58,3% vill ha någon form av starkt eller starkt blixtrande ljus 

innebär samma sak. Det är två relativt enkla och billiga tekniker att implementera och bör 

helt klart övervägas för att övertyga konsumenterna om att investera i produkten. I och med 

att den redan som det är riskerar att bli dyr, är det sunt om den innehåller de funktioner som 

vi har identifierat att de potentiella kunderna verkligen vill ha. Å andra sidan kan vi 

konstatera att önskemålen om andra funktioner är svagt, endast 5,2%, vilket gör att deras 

förekomst kan betraktas som sekundär. 
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6.4.2 Kostnader 
Baserat på vad vår undersökning av vad de tilltänkta kunderna kan tänka sig att betala för 

produkten. Både för markören som det här projektet har fokuserat på, i form av en enklare 

produkt. Och den utökade produkten vi på sikt har tänkt oss, en markör i kombination med en 

uppkopplad länk. Svaren var tyvärr olycksbådande för vår produkt, då den absoluta 

majoriteten på 78,1% kan tänka sig att betala max 500: - för den enklare produkten och 

endast 4,2% kan tänka sig att betala mer än 2500: - för den mer utvecklade produkt med en 

markör och en uppkopplad länk som vi har tänkt oss. Vi har tyvärr inget komplett 

beräkningsunderlag för vad vår produkt kan tänkas kosta ut till kund, med nedan presenterar 

vi en uppskattning av kostnaden för produkten som det här projektet omfattar. 

 

Uppskattade kostnader: 

Vi har uppskattat de högsta och lägsta kostnaderna för materialet per produkt, det är den 

summa som redovisat som lägsta respektive högsta styckpris. Kolumn 3 och 4 motsvarar 

investeringskostnaderna för att tillverka en uppskattad lägsta respektive högsta kvantitet av 

produkten i ett första skede.  

  

Artikel Lägsta pris Högsta pris Intervall 

Patron 10,000 500,000 10,000 – 500,000 

Armband 6,500 334,250 6,500 – 334,250 

Avtryckare 5,000 125,000 5,000 - 125,000 

Medium (Gas 6g) 1,000 25,000 1,000 - 25,000 

Medium (DNA 1g) 625,000 4,250,000 625,000 - 4,250,000 

Spårvätska (1g) 16,000 262,500 16,000 - 262,500 

Slangar 10,000 150,000 10,000 - 150,000 

Munstycken 12,500 125,000 12,500 - 125,000 

Utvecklingskostnad 91,800 2,275,000 91,800 - 2,275,000 

    

Totalsumma 777,800 8,046,750 777,800 - 8,046,750 

 

Kvantitet 5,000 enheter 

 

25,000 enheter 

 

 

Styckpris 155,56: - 321,87: -  

 

Ekonomiska skalfördelar dikterar normalt att högre kvantitet ger ett lägre styckpris. Här har 

vi däremot valt att uppskatta de högsta investeringskostnaderna för att tillverka en första sats 

produkter. Om vi gör ett antagande där vi behöver betala det högsta styckpriset som ny aktör 

utan kontakter på marknaden, för att möta den högsta uppskattade initiala efterfrågan, 

motsvarar det 8,046,750: - eller 321,87: - per enhet i produktrelaterade kostnader.  

 

Utvecklingskostnader: 

Vi räknar att förarbetet i denna rapport motsvarar 1/3 av examensarbetet vilket är 7,5hp. 

1,5hp ses som 40h eller en vanlig arbetsvecka. 

Totalt 5 heltidsveckor, 200 arbetstimmar. 

Vi uppskattar till att i hela utvecklingsprocessen motsvarar detta arbete 10% för att komma 

fram till färdig och fungerande produkt. 

Det skulle då kräva ytterligare 1800 arbetstimmar, 45 arbetsveckor. 

Medellönen i Sverige för en ingenjör är 42,600kr i månaden. 

Räkna med i snitt 167 arbetstimmar per månad. Det blir 255kr i timmen. 

Kostnaden för 1800 arbetstimmar med en timlön på 255kr i timmen = 459,161.67kr. 
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Sammanfattning: 

Ovan ser ni de rena materialkostnaderna vi har uppskattat för den fysiska produkten. 

Detta innefattar inte utvecklings och tillverkningskostnaderna för den uppkopplade länken, 

overhead, inventarier och lokalkostnader för ett eventuellt bolag, vinstmarginal för bolaget 

och marginaler i återförsäljarledet eller andra förutsägbara eller oförutsedda kostnader 

associerade med att starta och driva ett företag. Vår bedömning är att det blir en utmaning att 

nå ett slutpris till konsument på maximalt 500: - vilket är vart det största segmentet av kunder 

förväntar sig.  

6.4.3 Konkurrensanalys 
I konkurrensanalysen har vi valt att avgränsa analysen till konkreta produkter som säljs på 

marknaden med samma identifierade behov som vårt, och undanta på egen hand påkomna 

lösningar som inte är en produkt i egentlig mening. Rent teoretiskt kan t.ex. den så kallade 

Wolverine-handen som många i målgruppen vittnar om att vara en konkurrent. Namnet syftar 

på den fiktiva karaktären med utfällbara klor i händerna från Marvel Comics, och består rent 

praktiskt av att användaren håller nycklarna i handen och låter några av dem sticka ut mellan 

fingrarna. Men vi har valt att tolka förekomsten av den och andra egenkomponerade metoder 

för skydd som ett tecken på att det finns ett behov på marknaden och att befintliga produkter 

inte tillfredsställer det, snarare än en konkurrent. 

 

Motiveringen är att dylika metoder inte har någon gemensam funktion eller tillämpning som 

vi kan mäta vår produkt mot utan är snarare att betrakta som en modern vandringsmyt, som 

olika individer ur målgruppen vid behov tillämpar med de medel som står till buds. Vi har 

istället valt att fokusera på produkter som vi delat in i följande tre kategorier: 

 

Primitiva skydd: 

Det kategorin som har den absolut största marknadsandelen och kan bestå av:  

Ett larm som låter högt med hjälp av en Sirén, med en nivå på 110db eller upp mot 

smärtgränsen vid 120db, i enstaka fall kombinerat med ett starkt blixtrande ljus. Funktionen 

är tänkt att både dra uppmärksamhet och förhoppningsvis hjälp till sig och samtidigt 

distrahera eller skrämma bort gärningsmannen. De här produkterna aktiveras ofta genom att 

det finns någon form av sprint som ska lossas. Deras främsta nackdel är att de är klumpiga 

och svåråtkomliga, samt ofta helt beroende av ett batteri för att fungera. 

 

En annan populär princip är en spray mot överfall. Kategorin förekommer med antingen ett 

aktivt försvar som t.ex. irriterar ögonen och på så vis tillfälligt förblindar gärningsmannen, 

något som medför nackdelen att det kan göra en eller flera gärningsmannen mer aggressiva 

och att vissa av dem klassificeras som ett vapen. Det andra alternativet är ett passivt försvar, 

vilket kan vara en färg som sitter i väldigt länge och är mycket svår att avlägsna. Nackdelen 

är att de är svåråtkomliga och ofta svåra att sikta med, eftersom de har ett litet munstycke 

som endast fyrar av innehållet i en riktning. Men de är å andra sidan inte beroende av ett 

batteri för att fungera, till skillnad från larmen ovan. Enstaka produkter utgör olika 

kombinationer av de här principerna och ibland blandar man i en synlig färg i en spray, vilket 

är en enklare metod för att göra vad vi vill göra med en UV-komponent i vår markör. 

 

De primitiva skydden har alla en gemensam fördel i att de är billiga i inköp, ofta inte mer än 

runt omkring en hundralapp i pris. Vi har naturligtvis inspirerats av vad som finns och 

möjligheterna att implementera tekniken i vår produkt om kunderna så skulle önska är 
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mycket goda. Men vi ser inte dem som något egentligt hot, och produkterna har funnits länge 

utan att det behov som vi har identifierat för att motivera det här projektet har lösts. 

 

Ytterligare en populär och primitiv metod för skydd är olika former av vapen som mindre 

knivar avsedda att såra inte orsaka allvarlig skada eller knogjärn. De säljs öppet på hemsidor 

som produkter för självförsvar men med en pliktskyldig liten notis från säljaren om att de 

riskerar att anses lyda under knivlagen och därmed inte får bäras på allmän plats. Hur 

kunderna egentligen använder varorna de köper kan man alltid spekulera kring, men det är 

ingenting som är relevant för vår produkt. Ett aktivt försvar är dock starkt efterfrågat vilket 

även vår marknadsundersökning visade. Om kunderna skulle kräva en komponent som 

irriterar en eller flera gärningsmäns ögon så går det att ordna genom att blanda ner det i 

markören. Men komponenten får i så fall inte vara pepparextrakt, eller någon av de andra 

komponenter som gör att den inte längre är licensfri.  

 

Konkurrenter till vår markör: 

En vidareutveckling av de mer primitiva skydden är en spray som även innehåller Märk DNA 

så som vi har tänkt att vår ska göra. Den heter OffenderID och tillverkas av Smart DNA som 

även tillverkar en av de olika kategorierna av Märk DNA själva. Vi har dock haft svårt att 

göra en bedömning av produkten då det finns väldigt lite information tillgänglig, det är inte 

en helt ny produkt utan den dök upp på deras sida på Instagram (@Smart.DNA) för 20 

månader sedan. Men därefter verkar det inte ha hänt så mycket, inga recensioner från 

användare eller test i någon tidning. Vad vi kan avgöra från den information som är 

tillgänglig är det just en överfallsspray enligt samma modell som ovan, en liten burk som du 

håller i handen och därmed fyller den inte riktigt samma funktion som vårt armband. En 

fördel med att deras produkt existerar är att den och deras arbete kanske hjälper vår, genom 

att kratta vägen med en enligt standarderna godkänd produkt och prejudicerande fall från när 

den har använts? 

 

Konkurrenter till vår uppkopplade länk: 

PFO, eller Protective Fashion Object, One är ett armband med ett koncept som liknar det vi 

har tänkt oss. Bandet är ett personlarm som kan kopplas till säkerhetsbolaget G4S som en 

premiumservice, men även till tre av användaren utvalda kontakter som tillhandahålls av 

BoomSlang Instruments. Målet är precis som med vår produkt och uppkopplade länk att 

människor ska kunna röra sig fritt utan att vara rädda. Produkten använder sig av de tre 

teknikerna GPRS, GPS och SMS för att skicka ett meddelande om hjälp, vilket precis som för 

vår uppkopplade länk kräver att användaren befinner sig där tekniken har täckning.  

 

En backup i form av att produkten orkar befinna sig i larmläge under fyra timmar vilket då 

medger att man kan triangulera användarens position om täckningen är dålig eller saknas. 

Produkten aktiveras genom att man drar i armbandet, en smart metod som är skyddad via 

patent och som utvecklarna påstår att den härstammar från undersökningar av vad 

användarna är kapabla att göra i en stressig situation. Vilket är precis samma sak som det här 

projektet ville reda ut. Den kan även skicka bandets position manuellt genom två tryck på 

knappen som sitter på produktens sida, med lite likheter med tanken bakom vår Press and 

Release-funktion.  

 

Men inte riktigt, poängen med vår funktion är att användaren ska kunna hålla inne knappen 

och att ett larm sker automatiskt om någon tvingar denne att släppa taget. POF:s produkt 

larmar efter två tryck endast, vilket kräver att användaren kommer åt och har sinnesnärvaro 

att göra så. Till skillnad från vår produkt så genererar den inte heller några bevis för att spåra 
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och fälla de skyldiga, och det finns ingen mekanisk grundfunktion kvar om batteriet är slut 

eller täckning saknas till helt skillnad från vår produkts markör som löser ut oavsett. 

 

En stark fördel är dock att produkten har lyckats knyta sin funktion till världens största 

säkerhetsbolag, vars personal ofta förekommer på olika evenemang som t.ex. festivaler. En 

nackdel som sticker lite grand i våra ögon som har en produkt tillgänglig för alla oberoende 

av deras plånbok, är att en av de starkare funktionerna i form av kopplingen till G4S är en 

premiumservice som användaren måste betala löpande för. Andra faktorer som talar mot dem 

är att de verkar ha problem, den senaste uppdateringen på hemsidan är daterad i oktober 2014 

och en konkurs inleddes i slutet av januari 2015 för bolaget PFO Tech AB med 

organisationsnummer 556797–5718. Ett nytt bolag med firmanamn PFO Technologies AB 

och organisationsnummer 559005–9944 startades dock upp senare samma år.  

 

Sammanfattning: 

Vår uppfattning är att vår produkt har en unik möjlighet att möta ett behov på marknaden 

genom att sammanfoga flera befintliga tekniker i en produkt. Även om konkurrerande 

produkter finns och försöker möta samma behov genom att erbjuda delar av vår kompletta 

lösning. Är teknikhöjden och helheten inte på samma nivå som vår idé, och inte heller 

möjligheterna. Samtidigt noteras att flera konkurrenter har ett försprång och har lyckats att 

knyta viktiga kontakter på marknaden, eller i fallet med Smart DNA själva har intressen i en 

egen produkt. Vår slutsats är att vår produkt har tekniska konkurrensfördelar men kräver en 

väl genomtänkt strategi och affärsplan för att framgångsrikt kunna kommersialiseras och 

konkurrera på marknaden.  
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7 Diskussion Resultat 

7.1 Produkt 
Vi hittar ingen produkt som har en automatiserad funktion likt vår, eller en som kombinerar 

de bägge möjligheterna att med forensiska spår märka förövaren och kalla på hjälp i en och 

samma produkt som sitter lättillgängligt placerad. Vår bedömning utifrån vad vi vet idag är 

att vår produkts uppfinningshöjd skiljer sig från konkurrenterna och att den har goda chanser 

att ta ett segment av marknaden förutsatt att det går att få ner priset till en attraktiv nivå. 

Motiveringen är att användaren aldrig behöver vara ensam i och med den uppkopplade 

länken, vilket visserligen även stämmer överens med funktionen hos PFO One.  

 

Den automatiserade funktionen med vår Press and Release-knapp och den lättillgängliga 

placeringen på handleden jämfört med många men inte alla konkurrerande alternativ, som 

ökar sannolikheten för att användaren har den tillgänglig när behovet finns gör ändå att vår 

produkt sticker ut. Dessutom skiljer den sig från alla konkurrenter utom en, OffenderID spray 

med Märk DNA, i den bemärkelsen att den kan skapa unika och starka bevis som knyter en 

eller flera gärningsmän till brottet. Men det som OffenderID saknar är en lättillgänglig 

placering, en automatiserad funktion och möjligheten att kalla på och stå i ständig kontakt 

med hjälp. Den markerar även i endast en riktning och har inte munstycken i 360 grader runt 

produkten, vilket gör att vår produkt bör ha bättre chanser att träffa målet och skapa en stabil 

och tydlig markering. 

 

De förslag som vi har presenterat och förklarat i kapitel 6 är i nuläget inte 

kommersialiserbara, och kommer sannolikt att kräva omfattande teoretiska beräkningar och 

praktiska tester. Innan en optimal funktion för det sprutmönster den ska generera har 

uppnåtts. Innan så sker bör tillgång till den slutgiltiga varianten av markör utvecklas, då olika 

vätskor har fysiska egenskaper som skiljer sig från varandra och ger olika förutsättningar för 

utlösningsmekanismen. 

 

En lyckad lansering av en framtida kommersialiserad produkt förutsätter att utvecklings och 

tillverkningskostnaderna inte drar iväg, och att den går att erbjuda till ett rimligt pris. En 

annan frågeställning som har väckts, men inte fullt ut besvarats under den här projektets 

gång. Är varför befintliga produkter som vi bedömer som konkurrenter till vår har rönt så lite 

uppmärksamhet och varför bolagen bakom en av dem har haft svårigheter. Och i ett fall 

t.o.m. gjort en konkurs trots att de erbjuder marknaden en produkt som borde vara 

eftertraktad. Här behövs ytterligare analyser göras för att undvika att falla i samma fälla.  

 

Orsakerna kan vara många och är okända för oss, men det vi har observerat manar till 

försiktighet. I den mån vi får lov att spekulera kan vi ana att priset är en delvis bidragande 

faktor, hos de återförsäljarna för PFO One och OffenderID som vi har funnit ligger priset för 

bägge produkterna kring 1500: -. Det är visserligen en prisnivå som kunderna är beredda att 

betala för vår produkt enligt vår marknadsundersökning, men då visar den undersökningen 

också på att de förväntar sig en hel del funktioner som de två ovanstående konkurrenterna 

saknar för det priset.  

 

En ren gissning på varför OffenderID och PFO One inte har rönt så mycket uppmärksamhet 

är att kunderna inte upplever dem som prisvärda. Vi saknar underlag för att göra en 

uppskattning av vad vår produkt kan tänkas kosta till kund, men med hänsyn tagen till vilket 
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jobb det innebär att få vår produkt att nå det stadiet och vad konkurrenterna kostar. Så är det 

rimligt att anta att den behöver kosta avsevärt mer än 1500: - för att vara lönsam.  

 

Tyvärr är vi skeptiska till vår produkts chanser, även om vi tror på idén och gärna hade 

utforskat den chans som finns. Chanserna för att vår produkt kan hålla en prisnivå som de 

potentiella kunderna accepterar med stöd i vår marknadsundersökning är mycket små, och det 

är tråkigt att inse särskilt eftersom vi har siktat mot ett skydd ska vara till för alla oavsett 

plånbok. Det leder oss in på ett resonemang vi har haft under projektets gång, om att en 

dellösning av vår produkt är otillräckligt och en helhetslösning ohållbart dyr. Vilket i så fall 

även förklarar varför det inte finns en produkt på marknaden som har varit framgångsrik och 

varför problemet inte i någon mån är löst och behovet uppfyllt.  

7.2 En hållbar utveckling 
Socialt hållbar utveckling: 

Att bidra till en socialt hållbar utveckling är produktens huvudsakliga mål och syfte. Det 

behov den är tänkt att uppfylla är direkt relaterat till alla människors och här främst kvinnors 

rätt att verka i samhället, kunna känna sig trygga och garantera deras tillgång till rättvisa. Vi 

bedömer att vår produkt uttryckt i Förenta Nationernas globala mål för en hållbar utveckling, 

kan bidra till en förbättring på följande områden: 

 

• Mål 5: Jämställdhet 

FN har i målet18 uttryckt att jämställdhet är en förutsättning för att uppnå ett hållbart 

och fredligt samhälle. Vår produkt kan genom att både avskräcka från och beivra brott 

bidra till ett litet steg på vägen mot att kvinnor kan röra sig fritt i samhället, och känna 

sig trygga med att göra så under alla tider på dygnet. Den friheten kan bidra till en 

känsla av egenmakt som i sin tur stärker kvinnor. Mer ingående tror vi att delmål 5.1 

Utrota diskriminering av kvinnor och flickor, 5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av 

kvinnor och flickor och särskilt 5B Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik är 

områden där vår produkt kan bidra till en förbättring.  

 

• Mål 16: Fredliga och inkluderade samhällen 

Det andra19 målet vår produkt aspirerar på att uppfylla är att sträva mot fredliga och 

inkluderande samhällen. Vår produkt kan bidra genom delmål 16.1 Minska våldet i 

världen, där den bidrar till främst att minska mängden sexuellt våld som utövas i 

samhället. Vidare genom delmål 16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till 

rättvisa. Här kan vår produkt bidra till att främja rättsväsendet genom att underlätta 

och stötta deras arbete, och därmed även främja allas tillgång till rättvisa.  

 

Ekonomiskt hållbar utveckling: 

En hållbar och ansvarsfull användning av jordens begränsade resurser krävs för att undvika 

utarmning. Vilket i ljuset av övriga hållbarhetsmål som samhället har satt upp kan tolkas som 

att användning av resurser till ett syfte behöver motiveras genom att just det syftet leder till 

framsteg inom andra områden förknippat med en hållbar utveckling. I vårt fall är motivet för 

att binda resurser i ett överfallsskydd att uppnå en förbättring på ovan nämnda områden och 

mot ovan nämnda hållbarhetsmål. 

 

 
18 https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-jamstalldhet/ 
19 https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen/ 



 

38 

Ett utbyte av värden som vi i vårt fall bedömer att det leder till en nettovinst för samhället. 

Om man betraktar kostnaden i form av bundna resurser och utsläpp från produktionen av ett 

överfallsskydd jämtemot vinsterna i form av jämställdhet, trygghet och lika villkor. Det 

innebär inte att vårt bruk av resurser behöver ha en större påverkan än nödvändigt, vilket vi 

förklarar hur vi vill undvika nedan.  

  

Ekologiskt hållbar utveckling: 

Vi ämnar tillämpa den minsta möjliga resursanvändning som behövs för att realisera och 

uppnå syftet med ett överfallsskydd. I praktiken och med hänsyn till att målgruppen tydligt 

har uttryckt att en majoritet av dem har begränsade resurser att spendera så kan inte allt för 

nya, avancerade eller exotiska material användas i produktionen även om de har ett lägre 

klimatavtryck. Syntetiska material som plast och de elektriska komponenterna i en 

uppkopplad länk är de material vi bedömer har högst påverkan. 

 

Med det i åtanke vill vi uppnå följande kretslopp för att minimera produktens påverkan och 

kunna skapa ett kretslopp eller cirkulärt ekonomiskt tänk för produkten och dess 

komponenter: 

• Produkten i sin helhet ska så långt som möjligt bestå av förnyelsebara material 

alternativt fossila material med en hög grad av återvinningsbarhet, i en konstruktion 

som medger och underlättar att produkten återvinns. 

 

• En produkt i vilken markören har löst ut ska inte vara förbrukad i sin helhet, utan de 

delar av produkten som inte påverkats ska kunna rengöras och laddas med en ny 

uppsättning av markör och drivgas och returneras till kunden. De material som behövs 

bytas ut ska i så hög grad som möjligt gå att återvinna, och lämna så lite restmaterial 

som möjligt.  

 

• Markören som används ska bestå av ämnen som inte är skadliga för miljön och inte 

lämnar rester i form av kemikalier eller plast partiklar, alternativt biologiskt 

nedbrytbara rester.  

 

Lika villkor: 

En av våra grundtankar med produkten varit just att lika villkor och möjligheter att delta i 

samhället inte gäller vissa grupper i samhället som t.ex. kvinnor idag. Produkten utesluter 

inte heller någon utan man måste inte tillhöra någon av de utsatta grupperna vi har identifierat 

för att ha nytta av vår produkt. Gruppen offer för vålds eller sexualbrott består av människor i 

alla de former och egenskaper vi kommer i. De upplevelser som en människa som utsätts för 

ett brott, eller upplever en rädsla eller otrygghet som gör att denne medvetet eller 

undermedvetet begränsar sin rörelsefrihet, erfar är olika.  

 

Men det beror knappast på yttre faktorer som kön eller etnicitet eftersom vetenskapen idag är 

ense om att vi har samma kognitiva förmågor oberoende av sådana faktorer. Att det här 

projektet har valt att fokusera på ett begränsat antal grupper som statistiken visar är mest 

utsatta skall absolut inte tolkas som att den tänkta produkten endast är till för dem. Ett 

undantag är personer som saknar bägge armarna, ur deras synvinkel var vårt koncept med ett 

litet UFO som kan placeras där användaren önskar på kroppen bättre.  

 

Att anpassa tekniken som vi föreslår för vår produkt tillbaka till det syftet är möjligt med små 

modifikationer, en frågeställning man tyvärr måste ta hänsyn till är om behovet och 

kundgruppen är tillräckligt stor för att det ska bli lönsamt.  
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Etik och moral: 

En nackdel med vår idé är att hur vi än gör skyddas de av våra kunder som blir utsatta för 

brott endast indirekt, men traumatiseras likväl. Man kan alltid fråga sig om det är etiskt att 

skapa en produkt som indirekt försöker avskräcka från de här brotten utan att de som 

använder den skyddas rent fysiskt? Vi anser det eftersom allting tyder på att de hade utsetts i 

alla fall.  

 

Vi kan inte se någonting som tyder på att användarna är mer utsatta för de här brotten, sämre 

skyddade med vår produkt än utan, eller utsatta för någon annan form av risk på grund av vår 

produkt. Därför kan vi inte heller se hur den går att ifrågasätta ur ett moraliskt perspektiv för 

att den har tillfället i akt att försöka bidra till en hållbar social utveckling, särskilt inte när den 

ändå utgör ett indirekt skydd och dessutom kan bidra till att offret får hjälp och att brottet 

avbryts på förhand genom den uppkopplade länken. 

 

Arbetsmiljö: 

Vad gäller arbetsmiljö är det svårt att sia om hur produkten eventuellt ska tillverkas i 

framtiden, och därmed bedömer vi det ett irrelevant ämne att spekulera i eftersom ett 

tillräckligt underlag saknas. Det är mycket möjligt att produkten kan komma att bäras av 

användare i deras arbetsmiljö dock, och vad gäller ergonomi har vi övervägt om produkten i 

egenskap av sin storlek kan vara i vägen för användaren i olika situationer under ett arbete 

eller fritidsaktivitet.  

 

Det är dock svårt att sia om när produktens design inte är fastställd, men de koncept som vi 

har idag tyder på en produkt i storlek av en större klocka eller smart klocka vilket också var 

vårt mål. Det är inte produkter som är kända för att vålla ergonomiska problem eller utgöra 

en fara i ens arbetsmiljö idag. Rutiner för att hantera produkter i undantagsfallen, som t.ex. 

vid arbete vid roterande maskiner, finns redan på plats. Men självklart behöver en ytterligare 

mer utförlig studie genomföras när produktens slutgiltiga specifikationer har blivit fastställda.    
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8 Diskussion Projekt  

Tidvis under det här projektets gång har medlemmarna på mer eller mindre allvar funderat på 

om de ska kalla projektet för “Ett oändligt antal återvändsgränder”, för det är under perioder 

så det har känts. Vi var väl från början i någon mån medvetna om att det projekt vi gav oss in 

på var nytt även om flera av teknikerna vi hade i åtanke tillämpas inom andra områden, att 

tiden var begränsad och försökte avgränsa projektet därefter. Men med facit i hand kan vi 

konstatera att uppgiften växte sig betydligt större än vi hade föreställt oss, och att det var 

svårare att hitta personer med rätt kompetens som kunde utvärdera våra idéer och hjälpa oss 

att testa dem. Därmed blev vi också med tiden allt mer medvetna om att våra avgränsningar 

inte var tillräckliga och att vi inte skulle uppnå målet om ett förslag på en färdig produkt eller 

få möjligheten att testa om alla våra specificerade krav var rimligt ställda.  

 

Samma problem dök upp på nytt när det var dags att försöka framställa en prototyp baserad 

på de idéer som vi har valt att gå vidare med. Kolsyra, eller egentligen flytande koldioxid 

under tryck, var en bas som dels blev påkommen lite sent i projektet efter att andra lösningar 

hade sorterats bort med hjälp av den kompetens vi har hittat. Det stora problemet var de höga 

tryck som krävs vilket begränsade möjligheterna att kunna arbeta och pröva sig fram på egen 

hand i kombination med den begränsade tillgången på utrustning som finns för syftet.  

 

De tvära kast som vi har genomgått har lett till ett projekt som saknar en röd tråd genom 

metoden, och ett resultat som brister på så sätt att vi inte har hunnit pröva hur vårt resultat 

står sig mot de krav vi satte i början. Det är vi besvikna över. 

 

Det vi har lärt oss är hur svårstyrt och abstrakt ett projekt blir när den vägen vi hade tänkt oss 

plötsligt blir oframkomlig, och hur svårt det är att komma tillbaka när du inte vet var en 

framkomlig väg går. Av alla de verktyg vi har lärt oss att använda så kändes det lite som om 

vi gav oss ut på en expedition rustade till tänderna, men när kartan inte längre stämmer 

överens med verkligheten och kompassen bara snurrar runt blev takten på framstegen inte 

den vi hade tänkt oss. Vi hade t.ex. flera idéer men periodvis ingen med rätt kompetens att 

pröva dem mot. Då är det inte lätt att mäta dem mot varandra enligt de metoder och verktyg 

vi har lärt oss att använda, eftersom vi inte själva kunde avgöra och pröva hur de stod sig mot 

varandra. Och under tiden som vi sökte efter den kompetensen stod projektet still.  

 

Men på så sätt har det ändå varit en lärorik process om vad som kan ske utanför skolans 

trygga väggar, och läxan att hur mycket du än lär dig så kommer det alltid att finnas saker 

som du inte kan och situationer då du inte vet hur du ska agera. Vi är trots allt glada över vad 

vi har lyckats åstadkomma under de förutsättningar som har rått, och över att vi fick lära oss 

den här läxan medan vi fortfarande var i anslutning till skolans väggar.  
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9.1.1  Inledning 

 

Bakgrund 

 

Människor upplever att samhället har blivit mindre tryggt och en starkt bidragande orsak till 

den rädslan är en ökad frekvens av och en högre fokus på antalet våldsbrott. En särskilt utsatt 

kategori är unga kvinnor och då särskilt för olika former av ofredande eller sexualbrott. 

Något som har blivit mycket uppmärksammat under de senaste dryga två åren.  

 

En form av de här våldsbrotten har varit sexuella övergrepp, ofta i samband med olika former 

av arrangemang som t.ex. festivaler. En annan form har varit våldtäkter med olika 

tillvägagångssätt men med en faktor gemensamt, och det är att även i de fall där en eller flera 

misstänkta gärningsmän har gripits, så har rättsväsendet haft mycket svårt att bevisa att ett 

brott verkligen har skett. Och i så fall vad har skett och vem som gjort sig skyldig till vad.  

 

De här frågorna har väckt en stor ilska bland många av landets invånare även om man i 

samhällsdebatten inte är överens om orsakerna, eller vilken lösning som skall till för att 

åtgärda problemet.  

 

I början av sommaren 2016 inledde den svenska polisen en informationskampanj för att 

väcka uppmärksamhet om att sexuella övergrepp är ett brott, kampanjen innehöll flera 

åtgärder men i centrum och mest uppmärksammat blev ett armband tänkt att delas ut i 

drabbade miljöer med hashtagen #tafsainte på. Allt från kampanjen i sig till armbandet och 

framför allt frontfiguren rikspolischef Dan Eliasson möttes omedelbart av stark kritik när 

kampanjen lanserades.  

 

När sommaren var över hade rapporter om sexualbrott varit ett stående fenomen i svenska 

dagstidningar. Antalet anmälningar om sexuellt ofredande, övergrepp eller våldtäkt hade nått 

den högsta nivån någonsin och polisen har under hösten i de flesta fall tvingats att lägga ner 

dem i brist på bevis. Även om orsakerna bakom diskuteras och i vilken mån polisens 

kampanj påverkade siffrorna eller människors attityder är oklart, så går det tveklöst att 

konstatera att det finns ett problem.  

 

Kvinnors trygghet i offentliga miljöer är inte det enda fallet i vilket den här frågan är aktuell, 

men det är det tydligaste exemplet på det problem som finns. Men förhoppningsvis finns det 

en lösning som kan gagna alla.  
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Syfte  

 

Att ta fram en lösning som har potential att påverka ovanstående problem i en positiv 

riktning, genom att underlätta för rättsväsendet att identifiera och lagföra de som gjort sig 

skyldiga till våldsbrott i någon form. Lösningen måste därmed antingen vara förankrad hos 

rättsväsendet eller vara baserad på en befintlig metod så att de utan bekymmer kan ta till sig 

och implementera den.  

 

Lösningen har även syftet att bidra till en ökad känsla av trygghet för användaren, men 

samtidigt bidra till en ökad oro för att åka fast för brott och genom det ha en avskräckande 

effekt på gärningsmännen. Lösningen ska kunna nå ut till och attrahera en bred publik men 

även vara tillgänglig för de mindre köpstarka grupperna av konsumenter.  

 

Mål 

 

Det här projektet är tänkt att resultera i ett väl underbyggt förslag på hur en lösning på de 

specificerade problemen kan se ut, och i en fungerande prototyp som demonstrerar den tänkta 

funktionen.   
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Avgränsningar 

 

Projekt 

Det koncept som det här projektet behandlar skulle kunna tillämpas inom många olika 

områden av överfalls eller personskydd, men hade i så fall behövt anpassas närmre till varje 

specifikt användningsområde. Det här projektet begränsar sig till att utveckla en produkt som 

kan utgöra ett skydd särskilt anpassad till det i dag mest trängande området, ofredande och 

övergrepp i offentlig miljö. Men produkten ska även vara flexibel nog att kunna tillämpas 

som ett skydd i fler situationer, dock utan att specifikationerna eller marknadsföringen är 

särskilt anpassat efter det.     

 

Produkt 

Bygger på en idé som kräver omfattande teoretiska beräkningar och praktiska tester innan en 

optimal funktion för det sprutmönster den ska generera har uppnåtts. Innan så sker och för det 

syftet bör tillgång till den slutgiltiga varianten av märk och spårvätska ha förhandlats fram, 

eftersom olika vätskor har fysiska egenskaper som skiljer sig från varandra och ger olika 

förutsättningar för utlösningsmekanismen. Det förslag på en produkt som det här projektet 

ska resultera i är därmed inte färdigställt i den mening att produkten är redo att lanseras på 

marknaden, utan är tänkt att utgöra förarbetet till en produkt som eventuellt färdigställs i ett 

senare skede.  

 

Prototyp 

Projektet ska resultera i en prototyp vars syfte är att på ett representativt vis illustrera 

produktens koncept och funktion, prototypen behöver inte till utförande, utseende eller 

storlek exakt spegla den slutgiltiga produkten.  
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9.1.2  Koncept  

 

Preliminär kravspecifikation 

Friskrivning: Följande är endast preliminärt och kommer att revideras i den mån vi inhämtar 

synpunkter från kontaktpersoner med relevant kunskap och kompetens.  

Produkt 

Krav 

● Anordningen syfte är att producera bevis som knyter de närvarande till en händelse 

under en rättegång, och när förutsättningarna finns bidra till att en eller flera 

misstänkta förövare kan åtalas. Det behöver inte vara möjligt för anordningen att 

självständigt återge händelsen eller direkt peka ut en eller flera misstänkta, utan den 

kommer att vara beroende av rättsväsendet. 

● Ska klara av att märka en eller flera förövare som befinner sig inom en radie på en 

meter från anordningen genom att avlossa en märkvätska. 

● Märkningen ska vara unik för varje enskild anordning, och vara möjlig för 

rättsväsendet att identifiera med tillgänglig utrustning. 

● Förövarnas position gentemot offret (användaren) ska gå att läsa av från det 

sprutmönster som har skapats när anordningen har avlossats.  

● En märkning ska sitta kvar och synas tydligt med rätt utrustning i minst 72 timmar 

och vara omöjlig eller åtminstone mycket svår att avlägsna annat än genom att tiden 

går. 

● Platsen för förloppet ska gå att lokalisera genom att underlaget märkts av vätskan.  

● Märkningen ska inte gå att se med blotta ögat utan endast med lättillgänglig men för 

syftet avsedd utrustning, för att undvika att omgivningen tar lagen i egna händer. 

● Ska gå att anpassa och bära med bibehållen funktion oberoende av yttre 

förutsättningar eller användarens klädval.  

● Ska vara lätt och pedagogisk att aktivera oavsett om användaren blivit överraskad 

eller haft anledning att förutse ett behov av att aktivera den. 

 

Önskemål  

● Estetiskt tilltalande och individuellt anpassningsbar. 

● Diskretion. Användaren ska inte bli besvärad av att bära produkten och förövare ska 

inte kunna upptäcka den på avstånd för att på så vis fokusera på potentiella offer som 

saknar skydd.  

● En prissättning som är socialt ansvarstagande, så att trygghet inte blir en fråga om 

storleken på ens plånbok.  

● Tyngd och storlek som annan tidsenlig portabel utrustning; t.ex. mobiltelefoni, 

musikspelare eller smarta klockor.  
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Prototyp 

Krav 

● Ska klara av att demonstrera tanken bakom kraven på produkten som återges här 

ovan, och ge en rättvis men inte nödvändigtvis exakt bild av den funktion som 

produkten är tänkt att ha.  

 

Önskemål 

● Ska i så hög utsträckning som är möjligt med hänsyn tagen till de resurser som 

projektorganisationen förfogar över, spegla kraven på produkten som återges här 

ovan. 

 

Förstudie 

Som nämnts in inledningen har otryggheten och risken att utsättas för en attack eller ett 

övergrepp ökat i samhället, och därmed även individens behov av att skydda sig och 

rättsväsendets behov av att stävja och lagföra beteendet. Idag finns olika alternativ för att 

skydda sig från överfall. och modern teknik har absolut utvecklats vidare från den klassiska 

metoden där en person bär nycklarna i ena handen. Med några av dem stickandes ut mellan 

fingrarna, så att de utgör ett väldigt enkelt vapen att försvara sig med.    

 

De vanligaste sorterna är ett aktivt försvar som t.ex. en försvarsspray som stör 

gärningsmannens sinnen, ett passivt försvar som uppmärksammar omgivningen genom ett 

högt ljud när den har aktiverats alternativt en kombination av de båda. Några av de senare 

lösningarna har tillkommit i samband med den smarta mobiltelefonens intåg på marknaden, 

t.ex. en app. som tar kontakt med en förprogrammerad kontakt om antingen användaren eller 

gärningsmannen rycker ur hörlurarna vid en attack.  

 

Men ingen befintlig lösning möjliggör att en gärningsman kan identifieras och knytas till en 

specifik händelse på forensisk väg av rättsväsendet, eller har den avskräckande funktion som 

en sådan anordning kan ha om den ökar risken för gärningsmannen att åka fast. Och det trots 

att det finns teknik som används inom andra delar av både samhället och rättsväsendet, som 

fungerar där och skulle kunna åstadkomma samma sak även i det här fallet.  

 

Vi har därmed identifierat både ett behov och att en lösning inte bara är möjlig, utan även 

rimlig med hänsyn till befintlig teknik som finns i samhället och används idag. Det saknas 

däremot en lösning som för dem samman, något som passar utmärkt att arbeta mot i 

projektform!  
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9.1.3  Projektmodell och metoder 

Vår vision av ett skydd mot överfall så som den ser ut idag bygger på att vi kan hitta en ny 

praktisk tillämpning av kända och befintliga tekniker, så att de uppfyller den funktion som vi 

vill erbjuda marknaden. Det placerar projektorganisationen i en situation där vi enkelt 

förklarat ska lägga ett pussel som saknar ett motiv. Nästan alla bitar som behövs för att lägga 

pusslet finns och det är vår uppgift att främst skapa ett motiv på ytan, men även att 

komplettera med de saknade bitarna. Målet är att det färdiga resultatet ska förmedla en helhet 

som är vettigt i en utomstående betraktares ögon.  

 

De förutsättningarna kräver ett annat tillvägagångssätt än om vår uppgift hade varit att lägga 

ett vanligt pussel, där både metoden och det färdiga motivet är känt på förhand och processen 

därför kan planeras ner i detalj. Vi har identifierat ett behov av friare arbetsmetoder, en 

process där kreativitet får utrymme att styra och gott om utrymme för att göra fel och 

revidera arbetet. Utan att det får allt för stora konsekvenser för de knappa resurser (främst tid) 

som vi har att tillgå. För att hantera förutsättningarna har vi tänkt att basera projektet på 

följande modeller: 

 

● Dynamisk produktutveckling20 är en metod som främjar en mer flexibel arbetsgång. 

Fokus ligger på de arbetsuppgifter som är viktigast i stunden, och framsteg sker 

genom att fatta många små istället för få stora beslut. Det ger fler möjligheter till 

förändring under projektets gång utan att det får så stora konsekvenser, i och med att 

man jobbar mot ett rörligt mål (se nedan).  

 

● Set based design2 som är en metod i vilken syftet är att man undviker att låsa 

produktens specifikationer i projektets tidiga faser, utan arbetar med flera olika 

parallella alternativ. Tanken är att det är först när kunskapen har blivit större en bit in 

projektet, som man vet tillräckligt mycket för att avgöra om produkten är bra eller ej. 

På så vis tar projektets mål form under färden.  

 

● Brain, Pencil och Model Aided Design21 eller idégenerering genom att omväxlande 

använda sig av tankeverksamhet, skisser och enkla modeller för att sålla fram 

lösningar till produkten eller dess tekniska funktion. 

 

● Idéerna från Participation actionresearch22, som säger att det närmaste den som 

efterforskar en process kan komma är att delta i den, för studier och analyser av 

samtliga som berörs av projektet. För att studera allt från framtida användare och 

deras vardag, till hur rättsväsendet agerar när ett brott skall utredas.  

  

 
20

 Ottosson, S. 2004. Holmdahl, L. 2010.  
21

 Holmdahl, L. 2010.  
22

 Ottosson, S. 2003. 
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9.1.4  Projektorganisation 

Projektet drivs av de två studenterna Linus Eriksson och Marcus Bjersér vid Halmstad 

Högskola, inom ramarna för ett examensarbete.  

 

Utöver dem består organisationen av två kärnintressenter i form av Pär-Johan Lööf, 

handledare, och Leif Nordin, examinator för projektet och studierektor för det program som 

studenterna studerar vid. Utanför högskolan har kontakt tagits med Polisen och Jörgen 

Westerlund, inre befäl vid Halmstads Polis, med en rådgivande roll i projektet.  

 

Projektets medlemmar 

 

Marcus Bjersér - Född och uppvuxen i Halmstad och valde teknikprogrammet med 

inriktning naturvetenskap, produktutveckling och entreprenörskap för gymnasiestudierna. 

Studerar för tillfället till Utvecklingsingenjör vid Halmstad Högskola men har även studerat 

en tid vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Har där mellan arbetat med IT, som 

resemontör av displaysystem och som teknikpedagog på Halmstad kommuns Teknikskola 

(KomTek). Studierna togs upp igen 2013 parallellt med deltidsarbetet på teknikskolan, och 

från 2014 heltid på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Finner problemlösning i olika former 

roande, gärna nya kreativa lösningar men ibland är den enklaste lösningen också den bästa.  

 

Linus Eriksson - Född och uppvuxen i Halmstad. Gymnasiestudierna genomfördes på 

teknikprogrammet med inriktning design och produktutveckling. Studerar för tillfället till 

Utvecklingsingenjör vid Halmstad Högskola, med planer på att läsa vidare. Har något av en 

entreprenöriell bakgrund, 13 år gammal drev jag min första framgångsrika verksamhet inom 

marknadsföring. Ett intresse som ligger mig varmt om hjärtat är problemlösning med fokus 

på produktutveckling. 
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Intressentanalys 

Eftersom projektet drivs som ett examensarbete knutet till två studenter blir projektets 

organisation även dess enda kärnintressent. Men andra kategorier att ta hänsyn till är: 

 

Rättsväsende 

Eftersom produktens användningsområde är ett där ett eller flera brott med största 

sannolikhet har begåtts kräver det att rättsväsendet och då särskilt polis, ordningsvakt och 

väktare blandas in. Deras åsikter, erfarenheter och arbetsmetoder är av högsta vikt för att vår 

produkt ska uppfylla sitt syfte och det är därför viktigt att vi under utvecklingen ser till att vår 

produkt har ett utförande med den funktion och specifikation som gör att de kan arbeta med 

den i praktiken.  

 

I själva verket är just polis, ordningsvakt och väktare själva en form av användare av 

produkten, den som köper och bär produkten använder den egentligen inte i högre 

utsträckning än att de i värsta fall behöver aktivera den. För att därefter dra nytta av 

produktens tänkta funktion och fälla en eller flera gärningsmän är det egentligen 

rättsväsendet som använder sig av de verktyg som produkten ska tillhandahålla.  

 

Användare 

En intressent som inte är helt lätt att få grepp om. Den som köper produkten är inte 

nödvändigtvis varken dess användare eller slutanvändare utan kan t.ex. vara en förälder eller 

partner som vill skydda någon som man bryr sig om. Och den som bär produkten är inte 

nödvändigtvis slutanvändaren, utan om det värsta sker måste rättsväsendet ta över vilket vi 

har varit inne på tidigare. Med användare syftar vi framöver på det subjekt som bär produkten 

och använder den i sin vardag, med kund menar vi den eller de som köper produkten och som 

marknadsföringen ska rikta sig mot, i de fall det inte är användaren själv.  

 

Leverantörer och finansiärer 

I den mån det blir aktuellt att söka finansiering för att utveckla produkten vidare, inom 

ramarna för vårt examensarbete eller eventuellt därefter. Om så sker blir det även aktuellt att 

söka kontakt och samarbete med underleverantörer, t.ex. av delar till eller tillverkning av hela 

produkten men framför allt av den vätska som skall märka och göra det möjligt att spåra en 

förövare.    

 

Opinion 

I någon mån och särskilt i anknytning till frågan om sexualbrott i offentliga miljöer är det 

sannolikt att produkten kommer att väcka en diskussion bland personer och organisationer 

som har engagerat sig för jämställdhet. Brott i samband med festivaler har fått mycket medial 

uppmärksamhet och en produkt som likt vår riktar sig till det potentiella offret (här vanligtvis 

en kvinna) kan väcka och bidra till den befintliga diskussionen om det verkligen är offret som 

ska anpassa sig och inte gärningsmännen. Här kan hur vi väljer att marknadsföra produkten 

och hur vi kommunicerar dess tänkta funktion i relativt hög utsträckning påverka hur 

produkten tas emot. Diskussionen lär i första hand ta plats i både traditionella och sociala 

medier, och en kommunikationsplan som tar hänsyn till de aspekterna är att rekommendera.  

 

När produkten väl har använts de första gångerna är ämnet särskilt känsligt, naturligtvis är det 

viktigt att produkten fungerar och fyller den funktion som det är tänkt annars lär det bli 

mycket negativ uppmärksamhet. Men även om vår produkt har fyllt sin funktion ner till den 

sista punkten ligger fallet därefter i rättsväsendets händer, och utfallet kommer att ha en stor 

påverkan på vår produkts anseende oavsett vad som sker. En fälld gärningsman stärker dess 
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anseende, men en gärningsman som blir friad men i allmänhetens ögon var uppenbart skyldig 

riskerar att skada produktens anseende svårt. Och det även om vår produkt inte hade en del i 

gärningsmannens frikännande.   

 

Närstående 

Till exempel föräldrar eller partners oavsett om de själva köper produkten till användaren, 

eller denne själv har fattat beslutet att köpa och bära vår produkt. Om någon överväger vår 

produkt är de närståendes inställning till den, t.ex. om de tror och litar på funktionen eller 

inte, viktig och påverkar i hög grad. Samma fråga kan knytas an till den om opinionen, både 

närstående och bärarens inställning till bandet och om de använder den eller inte påverkas i 

viss mån av vad som skrivits om den. I media och sociala media, eller om den har diskuterats 

under fikarasten på någons arbetsplats.  

 

Särskilt när eller om projektet har nått till den punkt då framtida marknadsföring blir aktuellt 

är deras inställning avgörande.  

 

Arrangörer av evenemang: 

Den eller de som arrangerar ett evenemang där olika former av ofredande eller sexualbrott 

enligt statistiken ofta sker. De kan i hög utsträckning underlätta vår produkts tanke och 

rättsväsendets (här i form av polis, ordningsvakt eller väktare) arbete, genom att i liten 

utsträckning anpassa platsen därefter. I och med det behöver vi även ta hänsyn till dem och 

deras förutsättningar, och eftersom risken att utsättas för ett brott skämmer evenemangens 

rykte och skrämmer bort besökare tror vi att de har ett intresse av vår produkt.  

 

Och de här kategorierna är uppdelade på följande vis: 

 

Kärnintressenter: 

 

● Projektorganisationen 

 

Primärintressenter: 

 

● Rättsväsendet, särskilt polis, ordningsvakt och väktare.  

● Användare eller kunder 

● Framtida leverantörer eller finansiärer 

 

Sekundärintressenter: 

 

● Evenemangsansvariga  

● Till användaren närstående 

● Opinion i form av grupper eller personer som engagerat sig för jämställdhet, i 

kombination med både traditionella och sociala medier 
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9.1.5  Tid och resursplan 

 

Resursplan 

     

 Inkomster 

Bidrag från HH 2000: - 

Eget kapital 500: - 

  

 

 

 

 

 Utgifter 

Prototyp 1500: - 

Research (Resor) 500: - 

Resultat 500: - 

 

 

Som tabellen ovan visar har vi 2500kr att röra oss med för efterforskning, till 

produktutveckling och för att ta fram en prototyp. 

Där 2000kr av budgeten är ett stipendium att söka från Högskolan Halmstad, samt 500kr som 

utgörs av 250 kr från vardera gruppmedlems egen kassa. 

 

1500 kr är avsatt för framtagningen av en prototyp då det kräver att vi till viss mån köper 

material och komponenter. 

500 kr avsatta för eventuella resor som krävs för att besöka laboratorium samt rättsväsendet. 

Det ger oss en buffert på 500kr om utgifterna skulle skena iväg, eller något oväntat 

uppkommer. 

 

Det finns även möjlighet för gruppen att söka ytterligare bidrag hos ALMI vid behov. Det i 

form av innovationsbidrag samt förstudiebidrag. 
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9.1.6 Riskanalys och hantering 

 
SWOT 

 

Miniriskanalys 
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9.2  Marknadsundersökning (Frågor & Svar) 
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9.3  Bilder & Skisser 

9.3.1  Koncept 

Lite exempel på tidigare idéer med en enhet med olika fästen som var baserad på en drivgas: 
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En idé, baserad på kontrollerad förbränning (i kammaren till vänster), med markören i 

kammaren till höger och ett membran mellan: 

 

9.3.2  Produkt 

 

9.3.3  Prototyp 

Här har vi en prototyp som var redo att skrivas ut med hjälp av 3D-skrivare och testas, 

baserad på metoden med kontrollerad förbränning och ett membran (i mitten). Försöken 

övergavs efter att ha fått kontakt med Erik Isberg, som fick oss att inse att nackdelarna i form 

av säkerhetskraven den måste uppfylla var mycket större än fördelarna. Tanken var att pröva 

att leda in gas eller tryckluft i den undre kammaren och tvinga membranet (i mitten) upp mot 

väskan som förvarades i den övre kammaren och ut genom de munstycken som syns som små 
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hål. Munstycken från sprayburkar för graffiti hade köpts för syftet.  
 

Prototyp baserad på kolsyra och den monter som är tänkt att synas på UtExpo 2017: 
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9.4  Slutgiltig kravspecifikation  

Fastställd 2017-02-28 

Krav 

1. Anordningen syfte är att producera bevis som knyter de närvarande till en händelse under 

en rättegång, och när förutsättningarna finns bidra till att en eller flera misstänkta förövare 

kan åtalas. Det behöver inte vara möjligt för anordningen att självständigt återge händelsen 

eller direkt peka ut en eller flera misstänkta, utan den kommer att vara beroende av 

rättsväsendet. 

2. Ska klara av att märka en eller flera förövare som befinner sig inom en radie på en meter 

från anordningen genom att avlossa en märkvätska. 

3. Märkningen ska vara unik för varje enskild anordning, och vara möjlig för rättsväsendet att 

identifiera med tillgänglig utrustning. 

4. Förövarnas position gentemot offret (användaren) ska gå att läsa av från det sprutmönster 

som har skapats när anordningen har avlossats.  

5. En märkning ska sitta kvar och synas tydligt med rätt utrustning i minst 72 timmar och 

vara omöjlig eller åtminstone mycket svår att avlägsna annat än genom att tiden går. 

6. Platsen för förloppet ska gå att lokalisera genom att underlaget märkts av vätskan.  

7. Märkningen ska inte gå att se med blotta ögat utan endast med lättillgänglig men för syftet 

avsedd utrustning, för att undvika att omgivningen tar lagen i egna händer. 

8. Ska gå att anpassa och bära med bibehållen funktion oberoende av yttre förutsättningar 

eller användarens klädval.  

9. Ska vara lätt och pedagogisk att aktivera oavsett om användaren blivit överraskad eller haft 

anledning att förutse ett behov av att aktivera den. 

 

Önskemål  

● Estetiskt tilltalande och individuellt anpassningsbar. 

● Diskretion. Användaren ska inte bli besvärad av att bära produkten och förövare ska 

inte kunna upptäcka den på avstånd för att på så vis fokusera på potentiella offer som 

saknar skydd.  

● En prissättning som är socialt ansvarstagande, så att trygghet inte blir en fråga om 

storleken på ens plånbok.  

● Tyngd och storlek som annan tidsenlig portabel utrustning; t.ex. mobiltelefoni, 

musikspelare eller smarta klockor.  
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9.5  Förstudie 

Risken att utsättas för en attack eller ett övergrepp har ökat i samhället, och därmed även 

individens behov av att skydda sig och rättsväsendets behov av att stävja och lagföra 

beteendet. Idag finns olika alternativ för att skydda sig från överfall. Modern teknik har 

absolut utvecklats vidare från den klassiska metoden där en person bär nycklarna i ena 

handen, med några av dem stickandes ut mellan fingrarna, så att de utgör ett väldigt enkelt 

vapen att försvara sig med.    

 

De vanligaste sorterna är ett aktivt försvar som till exempel en försvarsspray som stör 

gärningsmannens sinnen, ett passivt försvar som uppmärksammar omgivningen genom ett 

högt ljud när den har aktiverats alternativt en kombination av de båda. Några av de senare 

lösningarna har tillkommit i samband med den smarta mobiltelefonens intåg på marknaden, 

till exempel en app. som tar kontakt med en förprogrammerad kontakt om antingen 

användaren eller gärningsmannen rycker ur hörlurarna vid en attack.  

 

Men ingen befintlig lösning möjliggör att en gärningsman kan identifieras och knytas till en 

specifik händelse på forensisk väg av rättsväsendet, eller har den avskräckande funktion som 

en sådan anordning kan ha om den ökar risken för gärningsmannen att åka fast. Och det trots 

att det finns teknik som används inom andra delar av både samhället och rättsväsendet, som 

fungerar där och skulle kunna åstadkomma samma sak även i det här fallet.  

 

Vi har därmed identifierat både ett behov och att en lösning inte bara är möjlig, utan även 

realistisk med hänsyn till befintlig teknik som finns i samhället och används idag. Det saknas 

däremot en lösning som för dem samman, något som passar utmärkt att arbeta mot i 

projektform! 

 

9.6  De tre koncepten 

9.6.1  Primärt koncept 1: 

Vårt första koncept kallade vi för Ufot på grund av formen, en liten cylindrisk ”knapp” som 

kan fästas i ett armband, halsband eller i ett fäste med en nål som i sin tur fästs i till exempel 

användarens kläder. Den lilla knappen var tänkt att ha munstycken i ovankant som markerar i 

360o runt en axel som är vinkelrät mot dess cirkulära profil. Rent tekniskt var den tänkt att 

fungera som en sprayburk, en trycksatt behållare där drivgasen på grund av sin lägre densitet 

vilar ovan markören i vätskeform. Ner genom mitten på behållaren sitter en ventil och 

ovanför sitter den knapp som aktiverar markören, när den trycks ner hade ventilen öppnat och 

drivgasen tvingat markören i vätskeform upp genom ventilen och ut genom produktens 

munstycken. Ufot var således en helt mekanisk produkt, driven av tryck och påtänkt under en 

period då den uppkopplade länken låg utanför avgränsningarna. Samma produkt var tänkt att 

kunna placeras upp och ner på ett fäste med en sprint och en fjäder, så att om knappen slets 

loss från användarens kläder vid ett överfall lossnade sprinten och fjädern tryckte ner 

knappen.  
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Dess fördelar var en liten och enkel produkt som hade varit enkel för användaren att bära 

med sig och placera, på en plats där denne själv hade funnit att det var mest lämpligt. 

Nackdelarna var att dess begränsade träffbild hade vid fel placering riskerat att helt eller 

delvis missa förövaren, eller träffa användaren själv och orsaka obehag. Förutom det fick vi 

ta emot kritik som tydde på att tänkta användare upplevde den som svår att nå, och att det i en 

stressig situation skulle vara svårt att minnas var man placerat den. I efterhand har idén om en 

uppkopplad länk åter blivit aktuell, och ytterligare en nackdel är att den hade varit svår att 

implementera i det redan kompakta UFO: t. 

9.6.2  Primärt koncept 2: 

Under den här perioden diskuterade vi en idé där produkten var inbyggd i användarens 

kläder, t.ex. i jackan eller i byxlinningen (som t.ex. ett skärp).  

Fördelarna var dels ytan, det hade inneburit mer än nödvändigt med plats för tekniken som 

driver produkten. Men även volymen och därmed lagringsutrymme nog för en stor dos 

markör och drivning, oavsett om det hade skett med en drivgas eller via batteri. Produkten 

hade i allmänhet kunnat väga mycket mer än något man bär på handleden, utan att det hade 

bekymrat användaren. Men den största fördelen var bättre förutsättningar för att skapa en 

optimal träffbild och markering av förövaren, dels genom större volymer med markör att fyra 

av dels på grund av en större yta att fyra av den från. Men nackdelarna var uppenbara. Det 

hade krävt ett brett sortiment av olika artiklar då människor bär olika kläder efter behov och 

väder, men efter har olika smak. En sådan kollektion hade haft svårt att nå upp i en tillräcklig 

produktionskvantitet för att kunna säljas till ett socialt ansvarstagande pris. Andra nackdelar 

var att beroende på vilken sorts plagg vi hade valt att implementera produkten i så hade ett 

behov av att vara avtagbar, tåla tvätt i maskin eller liknande uppstått. Slutligen finns en risk 

att användaren tar av sig kläderna, t.ex. jackan en varm sommardag, och hade då stått utan 

skydd. 

9.6.3  Primärt koncept 3: 

Vårt nuvarande huvudkoncept är ett band med 360o markering runt handledens axel, med 

flexibel infästning så att den även går att montera utanpå t.ex. en jacka en kall vinterdag. På 

så vis är den mindre lätt att glömma bort då den är i vägen om användaren tar av sig plagget, 

och kan då skjutas fram så att den hoppar ner på handleden framför. Ett problem som återstår 

är när ett klädesplagg ska på igen, då användaren riskerar att täcka produkten. Det är ett 

problem vi inte riktigt har löst än. Men nu när någon form av elektrisk grund har blivit aktuell 

igen går tankarna går kring en sensor, som känner av om produkten täcks och då 

uppmärksammar användaren på detta genom t.ex. en ljudsignal. Markören är tänkt att 

förvaras i vätskeform i själva produkten som löper runt användarens handled precis som 

munstyckena gör, och under vätskan i samma utrymme men närmast handleden är ett 

membran tänkt att placeras. Om produkten aktiveras är membranet tänkt att fyllas med en 

drivgas och expandera, vilket då tvingar markören utåt från handleden sett. Trycket öppnar 

munstyckena och driver vätskan genom dem, vilket skapar den aerosol som markerar 

förövaren. Det finns även en tanke om sekventiell utlösning, men det finns än inte mer än 

lösa idéer om hur det ska ordnas. En lös beskrivning är flera omgångar med drivgas, mellan 

vilka trycket sjunker och munstyckena stängs igen. Kort därefter löser nästa omgång med 



 

36 

drivgas ut igen, trycket ökar vilket öppnar munstyckena och skjuter ut ytterligare en omgång 

av markören.  

 

Konceptet är inte helt klart än men de fördelar vi kan se är en universell produkt som är enkel 

för användaren att nå, smidig att använda och bära i de scenarier vi har tänkt genom hittills 

men framför allt; så nära vi hittills har kommit en sfärisk träffbild där endast användarens 

arm och hand stör. Nackdelarna är att det innebär en mer komplex lösning som kan vara tuff 

för oss lekmän att utveckla och få ett bra resultat från. Men det finns även en risk för att 

priset drivs upp i högre nivåer än vad vi hade tänkt oss, vilket står i direkt konflikt med att vi 

inte vill att vårt skydd ska vara utom räckhåll för ekonomiskt svagare kundgrupper.  
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9.7  Benchmarking av de tre koncepten 

Krav 1-9 i matrisen hänvisar till vår slutgiltiga Kravspecifikation, bilaga 9.4 ovan.   
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