
Trygghet på offentliga platser

Industridesign programmet BA3 Kandidatnivå, 15hp
Siri Skoog- Designhögskolan, Umeå universitet

Examinator: Monica Lindh Karlsson
Handledare: Johan Dahlberg, Myra Design
Yrkesverksam rådgivare: Eva-Lena Bäckström



Innehållsförtekning

Abstract
Bakgrund
Statistik
Sammanställning
Sammarbetspartner
Observationer
Miljön
Intervjuer
Trygghets produkter
Sammanställning
Teknik
Workshop
Idegenerering
Applikation
Scenario
Vidareutveckling
Mock-ups
Återkoppling
Målgrupp
Form
Teknik och material
Slutkoncept

Bilagor

Inehållsförteckning  bilagor
Intervjuer 1,2,3,4,5,
Flödes schema 6,7
Positionerings diagram 8
Funktionslista 9
Vägning av koncept mot funktionslista10
Tests sammanställningar 11
Moodboard känsla 12
Moodboard inspiration 13
Moodboard Utryck 14

1
2,3
4,5
6,7
8,9
10,11
12,13
14,15
16,17
18,19
20,21
22,23
24,25
26,27
28,29
30,31
32,33
34,35
36,37
38,39
40,41
42,43

44
45,46,47,48,49
50,51
52
53
54
55
56
57
58



Abstract

The experience of staying in public places in major cities is 
different. The places which feel uncomfortable and where the 
individual have concern for falling victim of crime is not always 
the places where the statistically most crimes takes place. 
Stockholm is one of the cities I've looked at and what places in 
the city that is experienced in what way. The risk of 
becoming a victim of crime in public places has increased and 
violent crime in public places account for 18% of the number 
of crimes reported and with that there are also physical abuse 
and sexual offenses. I have had a closer look at how to people 
experience their everyday security and how you can prevent or 
change the victim's behaviour and decisions.
 
My work has led from to a product that is bound to a person 
and has the task to show relatives where you are and how you 
feel in order to quickly get in touch with someone if insecurity 
increases and enhance the experience of control and security. 
It resulted in wrist concepts that have a service connected to it 
in form of an application.

Upplevelsen av att vistas på offentliga platser i större städer är 
olika. De platser som upplevs obehagliga och med oro för att 
utsättas för brott är inte alltid de platser där det statistiskt sätt 
sker flest brott. Stockholm är en av de städer som jag har tittat 
på och på vilka platser i storstaden som upplevs på vilket sätt. 
Risken för att utsättas för brott på offentliga platser har ökat och 
våldsbrott på offentliga platser står för 18 % av antalet anmälda 
brott och där ingår även misshandel och sexualbrott.
Jag har titta närmare på hur man upplever sin trygghet i 
vardagen och på vilket sätt man kan hindra eller förändra de 
utsattas beteenden och beslut.
 
Mitt arbete har lett fram till en produkt som är personbunden 
och har som uppgift att visa anhöriga vart man befinner sig och 
hur man mår för att snabbt kunna ta kontakt med någon om 
otryggheten ökar och förstärka upplevelsen av kontroll och 
trygghet. Det resulterade i ett armbandskoncept som har en 
tjänst kopplat i sig i form av en applikation.
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BAKGRUND

Mitt arbete har handlat om trygghet på offentliga 
platser. Jag har utgått med att arbetat med platser i 
större städer där man kan känna sig otrygg av olika an-
ledningar. Jag har studerat statistik och vad det är som 
gör att man kan uppleva dessa platser på olika sätt. 
Gator, torg och parker i städer är samlingsplatser för 
människor. Det är dessa platser som man av olika an-
ledningar kan uppleva otrygga. Jag har där sett 
upplevelsen av otrygghet som ett problem som jag har 
valt att arbeta med under mitt examensarbete. 
 
Jag har delat in arbetet i följande faser.

1.        Research, Analys, Idegenerering, 
           Koncept, Utvärdering, 

2.        Vidareutveckling, Formgivning, Slutkoncept. 
 
Arbetet är genomfört under en tioveckors period under 
våren 2013

Sponsor
 
Dejana 
c/o the caledonian inn
Org: 7011079477
 
Dejana är ett företag som sysslar med drift av restaurang och pub. 
Företaget Dejana är mån om deras kunder och vill bidra till ett bättre 
och tryggare samhälle. Det ligger i deras intresse och har därför valt 
att sponsra examensarbetet “Trygghet på offentliga platser.”
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Hur kan man skapa en ökad trygghet i storstäder 
genom design?

Problemformulering
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STATISTIK

Information från brottsförebyggande rådets hemsida. http://www.bra.se

Jag har valt att arbeta med Stockholm som 
utgångspunkt. Stureplan är statistiskt mätt den farligaste 
platsen i Stockholms län tillsammans med Brunkeberg, 
Hötorget och Åsötorget. Den gemensamma nämnaren 
för dessa platser är att det ofta förekommer alkohol 
bland 
personerna som passerar och det leder till en större risk 
för att utsättas för brott om man vistas på dessa platser. 
Risken för brott är även tidsrelaterat då riskerna ökar på 
kvällar och helger. Våldsbrott på offentliga platser står 
för 18 % av antalet anmälda brott och där ingår även 
misshandel och sexualbrott.
 
Jag kommer att titta närmare på hur man upplever sin 
trygghet i vardagen och på vilket sätt man kan hindra 
eller förändra de utsattas beteenden och beslut.
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Stureplan v

Hötorgcity

Brunkeberg

Åsötorget

Stureplan ö

Antalet brott i de fem farligaste områdena

Mord, dråp och misshandel med dödlig utgång
Våldtäkt utomhus (inklusive försök)
Misshandel utomhus
Personrån utomhus

163
28

4
3

De platser i Stockholms län där flest brott sker per kvadratkilometer 
som anmäls mellan 1 januari-25 november 2011

73
3
1

104
21

2

187
10

72
3

5Graf över områden i Stockholm där det sker flest brott på offentliga platser



Vanligaste brotten

stöldbrott, bil och inbrott
brott mot person, misshandel
olaga hot och sexualbrott
skadegörelse, klotter

SAMMANSTÄLLNING

Information från brottsförebyggande rådets hem sida. http://www.bra.se

Ett brott är en handling som är straffbart enligt lag. De 
vanligaste brotten på offentlig plats är stöld och inbrott. 
Det näst vanligaste är brott mot person till exempel 
misshandel och hot. Det tredje vanligaste är 
skadegörelse och klotter, vilket ofta är ett 
ungdomsrelaterat brott. Som det visar sig i statistiken så 
är det de platser med störst risk inte alltid de platser där 
man känner sig mest otrygg på. Så att rädslan för att 
utsättas för dessa brott är inte samma problem som att 
vara utsatt för ett sådant brott.
 
PROBLEMOMRÅDE 1
Jag har valt att arbeta med upplevelsen  på dessa 
platser och hur man skulle kunna förändra det i 
framtiden. Mitt fokus har därför blivit rädslan och oro för 
att utsättas för brott och då med fokus på brott 
mot person.
 
PROBLEMOMRÅDE 2
Ett brott mot en person som till exempel ett rån, 
förutsätter både ett tillgrepp av egendom och att 
tillgreppet sker med våld eller hot mot någon. Vilket 
är mitt andra problemområde; omkring en procent av 
Sveriges befolkning blir utsatta för rån varje år, det visar 
olika brottsofferundersökningar på Brottsförebyggande 
rådet. En grupp som är särskilt drabbade är ungdomar 
i storstadsområden. De flesta rån, över 70 procent, 
begås i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Jag har sammanställt information av brott och 
område som jag har valt att fokusera på.
6



HOT OM

Fysiskt våld

hot och ord
knuffar, puttar, slag
person rån

Sexuelt

våld tvinga sig på någon
blotta, taffsa
trackassera, ord

Emotionelt våld

räddsla för att utsättas för våld
räddsla för hat brott
räddsla för uttsättas för person rån

Behov av

trygghet
obegränsad vardag
minska oro

Risk facktorer

alkohål och droger
stökiga platser
stora folksammlingar
isolerade platser

BEHOV AV

7
sammanställning av de brott som är vanligast på offentliga platser



SAMARBETSPARTNER

Information från Lugna gatans hemsida http://lugnagatan.fryshuset.se

Jag har varit på Fryshuset i Stockholm som arbetar med 
ungdomar. Fryshuset gör det möjligt för unga att göra en 
förändring inom sig själva. Fryshuset arbetar med att skapa 
gemenskap och det bedrivs ett 40-tal olika verksamheter, där 
passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning, skola 
och arbetsmarknad är viktigt. Organisationen finns idag i 
Stockholm, Göteborg och Malmö.
 
Ytterligare en organisation är Lugna gatan. Lugna gatan har 
varit min samarbetspartner i det här arbetet och de arbetar 
med att integrera unga människor i samhället. De arbetar med 
bland annat värdar som åker runt med kommunaltrafiken och 
värdar som vistas på platser där det kan vara större 
folksamlingar. De har några områden som vissa gator och torg 
där de alltid håller till. De är valda för att det förekommer 
mycket brott på dessa platser. Men även för att ungdomar 
ska se deras närvaro och på så sätt minska risken för brott på 
dessa platser.
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OBSERVATIONER

Kontakt person på lugan gatan Karin Hansson <Karin.Hansson@fryshuset.se>;

Jag har varigt med och observerat deras arbete och 
den miljön som Lugna gatan arbetar i. Vi har bland 
annat varit på Plattan som är en samlingsplats för 
ungdomsgäng där det förekommer mycket misshandel, 
bråk och droger. Vi har pratat mycket om hur ungdomar 
upplever dessa platser och vilka risker det finns för 
dessa men även vilka risker det finns för Lugna gatans 
värdar. Något som framträdde under mina intervjuer 
med värdarna på Lugna gatan var hur det är en stor 
variation på den upplevda känslan av att vistas på 
offentliga platser där ungdomar ofta möts och att 
ungdomar inte alltid förstår riskerna som de utsätter sig 
själva för.
 
Vi har pratade även om värdarnas arbetsmoment och 
hur det finns ett behov av att kunna agera snabbt om 
det skulle uppstå en kritisk situation som till exempel 
bråk och missförstånd mellan människor.
 
Jag har sammanställt denna information för att få en 
klarare bild över arbetet och den miljön som är fokus i 
det här projektet i form av punkter kring arbete, 
problemområde, behov och kritiska moment.
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Problemområde

Ungdomars känsla av otrygghet
Bråk och gruppbildning
Vandalisering

Behov att lösa

Trygghet i miljö
Säkerhet och självkänsla
Frihet och möjligheter

Arbete

Prata med ungdomar
Söka upp ungdomsgäng
Vara närvarande
Förhandla mellan bråk
Förbereda för olika situationer

Kritiska moment

Ett snabbt agerande
Förhandling i bråk
Tillkalla hjälp

Värdar på lugna gatan under observation på plattan/ Sergelstorg i Stockholm. 11



MILJÖN

Jag har även varit runt och observerat och analyserat 
på olika miljöer för att se var det är som gör att de 
upplevs med rädsla och obehag. Jag har dokumenterat 
dessa platser med fotografier och sammanställt de olika 
problemområden som finns. 
 
Jag har sett att det finns två olika problem med de 
offentliga platserna. Det första problemet är 
upplevelsen av otrygghet och då de platser som kan 
upplevas isolerade. Det finns även områden som är 
mörka och ibland på grund av trasig belysning eller 
frånvaro av belysning; platser som tunnlar och 
perronger kan även de upplevas som otrygga på grund 
av ensamhet eller möten med okända människor.
 
Det andra problemområdet är större gator och torg. 
Det är där det statistiskt sett visar på att det sker fler 
brott och det är platser med mycket rörelse och stora 
folksamlingar.

12



Problemområde 1

Belysning/ mörka platser/ trasig belysning
Isolerat/ ingen trafik/ lite rörelse
svårt att förutse förhållandet av platsen
Parker/ Tunnlar/Perronger/ Busshållsplatser

Lösningar

väktare och poliser i kollektivtrafiken
kameraövervakning på perronger/ hållplatser
belysning på avlägsna platser

Problemområde 2

stora folksamlingar
stökiga platser mycket rörelse
alkoholrelaterade platser och tidpunkter

13Observationer av platser i Stockholm



INTERVJUER

Jag har intervjuat människor i olika åldrar och som bor i 
olika delar av Stockholm och rör sig i 
kommunaltrafiken. Jag har pratat med dem om deras 
upplevelse av offentliga platser i Stockholm och hur 
de rör sig i kommunaltrafiken. Jag har även pratat med 
personer som har varit utsatta för någon form av brott 
på offentlig plats och hur det har påverkat deras 
upplevelse av platserna och deras beslut i vardagen. 
En av de viktigaste aspekterna som jag har fått fram 
från mina intervjuer har varit hur de personer som har 
utsatts för brott har haft självförsvarsprodukter men då 
inte har haft med sig dessa under det tillfället då de 
hade behövt dessa. Anledningen till detta är att det har 
varit lätt att glömma bort att ta med sig ut och att 
komma ihåg vart man har lagt sin produkt. Det är ett 
tydligt problem som jag har haft i åtanke under hela 
projektet och är ett av de större problem som jag har 
velat lösa.
 
Jag har även pratat med Johanna Granbom som är 
självförsvarsinstruktör och jobbar ideellt i samarbete 
med självförsvar.nu att lära ut försvar till unga tjejer på 
skolor och i olika organisationer. Johanna har bidragit 
med sin erfarenhet och upplevelser av unga tjejers syn 
och intryck av otrygga platser.
 
Jag har tittat på deras gemensamma problemområden 
och behov för att få en få en förståelse för 
problemområdet samt för individerna och deras behov.

Mer information om intervjueri bilaga I,2,3,4,514



Problemområde 1

kännsla av otrygghet
begränsningar i vardagen
utsatthet för brott

Behov

trygghet
säkerhet
frihet

Kravspecifikation

tryggetskänsla
minska begränsningar
minska oro
minska utsatthet för brott

Möjlighet

självförsvarsprodukter
möjlighet att vara fler
kommunikation med familj 
och vännerProblemområde 2

tillgänglig kommunikation
glömmer att ta med produkt 
(omständigt)
isolation/ ensamhet

15Bilder från intervjuer i Stockholm



TRYGGHETSPRODUKTER

Jag har studerat olika trygghetsprodukter och de olika miljöer där 
de används. Jag har valt ut olika områden som har varit 
intressanta att se på när det kommer till förståelse och kunskap 
om de olika sätt att lösa trygghet på. Mina områden är följande; 
hemmet, offentliga platser, kollektivtrafiken och produkter för 
person. Jag har valt att fokusera på produkter för individer och 
även sett över hur det fungerar med lösningar på offentliga 
platser och i kollektivtrafiken.

Analys

Jag började med att analysera olika produkter som är vanliga på 
marknaden i dag och då även vad som förekommer utanför 
Sverige. Jag har jämfört för och nackdelar med dessa 
produkter och gjort ett flöde över hur de skulle användas i olika 
situationer. På så sätt har jag fått fram de kritiska moment som 
kan förekomma när man använder dessa produkter. Det har gett 
mig en bättre bild av de olika moment som kan förekomma under 
användningen av produkter men även en förståelse för de olika 
psykiska och fysiska momenten och hur viktigt det är att agera 
rätt i situation.
 
Jag har även granskat på nyare idéer och kombinationer av 
självförsvars produkter. Det har gett mig en bra bild av hur det 
finns möjligheter till nya tekniker och lösningar på de produkter 
som används i dag.

Mer information om flödes schema i bilaga 6,7.16



HEMMET OFFENTLIGA PLATSER KOLEKTIV TRAFIKEN PERSONEN

inbrottslarm med kod
inbrottslarm med tjänster
övervakningskameror   
uttryckning/ applikationer

övervaknings kameror
ljussättning 
organisationer

övervakningskameror
väcktare och trafikvärdar
verksamheter/ organisationer

överfallslarm
självförsvarssprej
mobiltelefon
egna andra produkter
olagliga produkter

Områden med trygghetsprodukter 17



SAMMANSTÄLLNING

 
Jag har under min researchfas dokumenterat min infor-
mation i text och sammanställt researchen för att kom-
ma fram till mina mål med projektet.
 
Det stora problemet som jag angriper i det här projektet 
ligger hos människor som upplever rädsla och obehag 
av att vistas på offentliga platser, och därmed ej att ge 
ett fysiskt skydd om man skulle utsättas för ett brott. 
Dock är det viktigt att ha i åminnelse att kunna lösa 
tillgängligheten med kommunicera kan ge en möjlighet 
till försvar om det skulle inträffa en kritisk situation. Jag 
ser det även som en styrka att ha ett val av övervakning.
 
Jag har format vissa mål och delmål med mitt projekt. 
Dessa har jag fått fram genom de observationer som 
jag har genomfört och den information som jag har fått 
fram från intervjuer. Jag har sedan format ett 
positioneringsdiagram där jag visar min vision av vart 
jag vill nå med min produkt och har även gjort en 
funktionslista över den framtida trygghetsprodukten.

Mer om positioneringsdiagram och funktionslista i bilaga 8,9.18



VAL AV FOKUSOMRÅDE

Möjlighet till att larma.
Att utveckla en produkt som underlättar att ta med.
Vara närvarande utan att visa på oro/ och osäkerhet.
Påverka platser där man känner sig otrygg på.
Komunicera på ett anpassat sätt för situation.

KRAV PÅ PRODUKT

Att ge en trygghetskänsla av att vistas på 
offentliga platser
Användning utomhus och inne
Svårt att tas ifrån en
Går ej att användas emot en

MÅL 1

Att skapa en trygghetsprodukt med fokus att skapa en 
Trygghet av att vistas på offentliga platser ensam genom.

   Kunna visa vart man befinner sig
   Påkalla uppmärksamhet
   Visa anhöriga att man är i olika situationer

MÅL 2

Att förbättra tryggheten på offentliga platser genom

   Att visa villka platser som upplevs mer otrygga
   Ge en indikation på vart att förändra och förbättra

MÅL 3

Att på lång sikt förebygga otrygga områden genom 

   Att bygga upp en mer anpassad stadsmiljö.
   Kunna förbättra organisationer och tjänster.

KONCEPTMÖJLIGHETER

Individualitet
påverka vardag och beslut

19



TEKNIK

Anne-Britt Torkildsby <Anne_Britt.Torkildsby@hb.se>;

Jag har tittat på olika tekniker och vilka möjligheter det 
skulle kunna öppna upp till. Bland andra ’bluetooth’ som 
tillåter olika klasser av radiostrålning, indelade efter 
uteffekt. Räckvidden som två enheter kan 
kommunicera inom beror på vilken klass enheterna är i. 
Jag har även kollat på GPS funktioner, smarta 
material och smarta textilier. Jag har varit i kontakt med 
Anne-Britt Torkildsby från Borås textilhögskola 
angående smarta textilier. Det har lett mig till blandande 
piezoelektronik. Den vanligaste piezoelektriskta 
materialet är Kvarts (SiO2). Små bitar av kvarts används 
i armbandsur, klockor och radio för att ge en stabil och 
exakt frekvens för den elektriska kretsen. Pulsoximeter 
har även varit intressant och hur man skulle kunna 
övervaka de fysiologiska reaktionerna i kroppen. 
Plusoximetrar används till att kontrollera syrehalten i 
blodet. Med en kontroll av syremätningen med 
saturationsmätningen får man reda på om personen är 
tillräckligt syresatt. Detta används inom sjukvård och 
finns även för privatpersoner. Dessa tekniker har varit 
till grund för projektet och har öppnat upp idéer och hur 
det finns möjligheter till nya lösningar.

20



Pulsoximeter

Piezoelektronik

GPS och Bluetooth

21Bilder av tekniker, produkter från observationer och sv.wikipedia.org/



WORK SHOP

Jag har haft en idegenereringsworkshop där jag har valt 
att arbeta med olika material som har olika 
egenskaper och delat upp uppgifter så att man fick 
designa sin egen “fotboja” med en volym av en 
tändsticksask och då till olika karaktärer efter olika 
behov. Jag har valt att ha volymen av en tändsticksask 
för att det är ungefär den storlek på volym som skulle 
kunna behövas i de tekniker som jag har valt att 
undersöka. Det ledde fram olika konceptuella lösningar 
och det öppnade upp min inspiration till ett fortsatt 
idegenereringsarbete. Jag har efter det börjat att skissa 
fram olika idéer och koncept för mitt projekt. 
 
Medverkande i projektets workshop: Maria Mårefors, 
Lina Trullsson, Magdalena Rosendahl och Lisa Önnerlöv
Datum för work shop 15/3/2013

Work shop 
 
material:
pinnar, tråd, lera, tejp, olika knappar, piprensare, band
 
inspiration:
kändisar, olika karaktärer, individualitet 
 
mål: 
anpassa fotboja till karaktärer och olika individers behov

22
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IDEGENERERING

Jag skissade fram olika idéer och formade dessa till 
olika koncept och då även med tanken på de olika 
tekniker som jag hade valt att undersöka tidigare.
 
Koncept 1 är en pulsoximeter som kan kombineras med 
textilier. Tanken är att man kan kombinera den med 
klädesplagg och eventuellt kunna placera in tekniken i 
tyget för att på ett diskret och sätt kunna bära den här 
produkten.Som i huvudsyfte ska kunna visa din hälsa 
och ditt tillstånd för att kunna kommunicera och visa 
detta till dina anhöriga.
 
Koncept 2 är ett typ av spy-kit då jag ville forma något 
litet och diskret med en produkt som fungerar som en 
trigger. Jag hade tänkt att använda den befintliga teknik 
som man för det mesta bär med sig och då det som 
finns i din mobiltelefon. Det blev alltså ett 
samarbete mellan GPS,  blutooth och 
kontaktinformation i din telefon.
 
Koncept 3 har jag tänkt mig som en liten och 
handhållen produkt. Något som en pulsklocka som 
mäter tid och plats där du har flera alternativ av 
funktioner. Det skulle då vara något som du aktivt sätter 
igång för att kunna använda och då visa dina vanor och 
rutiner när du är ute på platser som du vanligtvis vistas i 
till exempel om du är ute och går med hunden. 

Jag har analyserat dessa efter funktionslistan genom att 
placera ut värdering på om koncepten uppfyller, delvis 
uppfyller eller inte uppfyller krav och önskemål som 
finns i funktionslistan. För att kunna se vart och vilket 
koncept som har möjligheter till att lösa de 
problem som jag fokuserar på.
 
Jag har valt att jobba vidare med koncept 2 
 
Anledningen till detta är att den största fördelen är att 
man kan använda den teknik som finns i de flesta 
mobiltelefoner i dag.
Jag ser även en möjlighet att kunna kommunicera 
genom en applikation.

Mer information om värdering mot funktionslista i bilaga 10.
24



KONCEPT 1
Pulsoximeter
Litet och diskret visar på situation smarta textilier

KONCEPT 2
Applikation
Trigger med användning av komponenter i mobiltelefon

KONCEPT 3
Aktive produkt
mäter och fastställer tid och plats
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APPLIKATION

Tanken är den att man kan köpa produkten och ladda 
ner applikationen gratis som en del av tjänsten till  
produkten. 
Det fungerar så att man har olika kontaktpersoner i sin 
telefon som då har samma applikation genom att man 
registrerar dom som kontaktpersoner. När du triggar 
din produkt får dom ett sms med din GPS-position och  
beroende på hur du ställer in din applikation så får dom 
ett meddelande över din situation. Dom kan då välja att 
ringa upp dig och fråga hur du mår och om du inte har 
svarat på deras samtal eller någon annan av dina 
kontaktpersoners samtal så kan man välja att 
tillkalla hjälp.
 
Du ska då kunna välja hur du vill ställa in din trigger och 
om du vill att det ska finnas en funktion av att påkalla  
uppmärksamhet genom att till exempel sätta i gång ett 
överfallslarm. Du kan även välja att ha ett diskret larm 
som ändå skickas till dina anhöriga och visar på att du 
befinner dig i en kritisk situation.  

Jag vill att det ska finnas ett sätt att mäta statistik på när 
din trigger befinner sig i ett aktivt läge och då kunna 
samla den till att på sikt kunna förändra de platser som 
anses som mer obehagliga att vistas på. Det är något 
som skulle vara ett eget val men finnas där som 
alternativ i applikationen.

Jag vill att det ska finnas rekommendation för 
inställningarna för att på ett effektivt sätt få ut så mycket 
som möjligt av produkten.
 
Jag har valt att använd mig av trycka, klämma eller dra 
i en rörelse och i antal för att det är svårare i en kritisk 
situation att ha en bra tidsuppfattning. Och jag vill att 
man ska minska de olika moment som måste vidtas i en 
kritisk situationen.
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Ett exempell på rekomenderad inställning för vad som triggar appen det är samma för 
alla koncept.

1 tryck i en sekund skapar kontakt med applikation
2 tryck skickar meddelanden med GPS position till anhöriga
3 tryck och vidare triggar ett överfalls larm på mobilen som påkallar uppmärksamhet

Ett längre tryck skapar samma som fler tryck

Batteri 
teknik 

Från A  till BStatestik Komunikation Påkalla uppmärksamhet

Armband 
med ...

Möjligheter ur koncept

Blutooth
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SCENARIO

Ett scenario skulle kunna vara så att man går från en 
plats till en annan och då kan välja att ha sin produkt i ett 
passivt läge och trigga i gång triggern till ett aktivt läge 
om man skulle känna sig otrygg eller vilja ha mer kontroll 
över situationen.
 
Upplevd otrygghet
Om man blir orolig eller känner sig otrygg ska man då 
kunna trigga igång den här produkten med ett moment 
för att kunna skicka iväg din position till sina 
kontaktpersoner. Dom kan då välja att ringa upp dig.
 
Hot och konfrontation
Om man skulle upplever ett hot eller en konfrontation av 
något slag kan man välja att skicka en tyst signal eller att 
påkalla uppmärksamhet genom att sätta igång ett högt 
ljud. Det är en personlig inställning som jag ser som ett 
individuellt val. Man ska även kunna gå direkt till att sätta 
igång överfallslarmet genom att under längre tid trigga 
produkten. För att då automatiskt sätta igång de andra 
inställningarna och funktioner som medföljer.

Jag ser att det finns vissa svagheter med mitt koncept 
som att det till exempel inte går att få en bra 
GPS-position inomhus eller i tunnelbanan. Jag ser därför 
att det är nödvändigt att ha någon form av direkt larm 
som inte är beroende av GPS och som då skulle kunna 
ge ifrån sig ett högt ljud. 
 
Jag ser även att det skulle vara bra med  någon form av 
indikation att man har aktiverat sin produkt och att det 
då skall kunna ge en känsla av mer trygghet och 
kontroll.
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A B
Tid

Passivt läge

Aktivera app Av aktivera app

Passivt läge
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VIDAREUTVECKLING

Jag fortsatte att arbeta med skisser och har arbetat 
fram olika koncept för en trigger till mitt valda koncept 
med applikation. Jag har där undersökt vilken placering 
som skulle vara lämpligast för dessa koncept och har 
jämfört fördelar och nackdelar med dessa.
 
Mitt första koncept är ett liten klämma som ska vara 
diskret, liten och gå att gömma på olika platser i till 
exempel klädesplagg. Fördelen med den är att den kan 
ha olika placeringar beroende på vilka kläder som 
används.Det kan även vara en nackdel att man måste 
komma ihåg vart man har placerat sin trigger i en kritisk 
situation om man då varierar placering av produkten.
 
Mitt andra koncept är ett armband som ska vara av hårt 
och flexibelt material. Den ska ha en magnetisk 
strömkrets som sätter igång när de två ändarna av 
produkten möts. Produkten triggas alltså genom att du 
klämmer på armbandet. Fördelen med 
armbandskonceptet är att den skulle vara lätt att alltid 
ha med sig och ha en placering som är nära tillhands i 
en kritisk situation. Det kan även vara en nackdel då det 
inte är en så bred målgrupp om man begränsar sig till 
personer som använder armband.

Mitt tredje koncept är ett elastiskt band av ett material 
som skulle kunna reagera av att det dras i och då 
kunna trigga funktionerna i applikationen. Jag hade 
tänkt mig möjligen smarta textilier som har 
piezoelektronik. Den genererar då spänning när den 
dras i och jag ser en möjlighet till olika placeringar av 
produkten. Jag är inte lika säker på tekniken och tror att 
det är ett koncept som ligger längre fram i tiden.
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KONCEPT 2
Armband

KONCEPT 3
Elastiskt band

KONCEPT 1 
Klämma
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MOCK-UPS

Jag har efter att ha färdigställt koncepten och vilken 
teknik som skulle vara lämplig att använda i dom 
tillverkat mock-ups. Jag har sedan testat dem på 
användare och de människor som jag har intervjuat i 
Stockholm under mitt projekt. Dels för att se vart dom 
skulle föredra placering av produkt och vilket som skulle 
vara förstahandsval sant andrahands val. Jag har även 
ställt frågan om vad som känns naturligast att tillämpa 
för en tigger med valen av att trycka, klämma eller dra i 
produkten för att aktivera funktioner.
 
Jag har sammanställt informationen som jag har fått in 
och listat dessa svar för att se vilket som är det 
föredragna konceptet.

Mer information om sammanställning  av  teser i bilaga 11.32



33Bilder av undersökning och test av mock-ups



ÅTERKOPPLING

 
Jag har utvärderat dessa koncept och valt två att arbeta 
vidare med. Det första konceptet Klämman och det 
andra konceptet Armbandet. 
 
Jag har även träffat Johanna Granbom igen för att få 
feedback. Något som vi pratade om är det sätt som 
människor instinktivt skyddar sig i en fysisk 
konfrontation; som att instinktivt skydda huvud, nacke 
och bröst. Det är efter det samtalet som jag har vägt 
fördelar och nackdelar med koncepten och valt att 
arbeta vidare med koncept 2 Armbandet. Detta är ett 
starkt koncept för en viss målgrupp och jag ser att det 
under den tid som vi har till det här projektet skulle vara 
svårt att få fram ett bra resultat inom formgivning om jag 
skulle välja det andra konceptet. Jag ser även större 
fördelar som stämmer överens med min funktionslista. 
Ett av de starkare argumenten är att jag anser att det är 
en produkt som ligger nära till hands i en kritisk situation 
och då även på grund av att den i teori frångår 
grundproblematiken med de självförsvars produkter 
som finns i dag av det moment som skapas att ha koll 
och att alltid ta med sig sin produkt vid alla tillfällen.
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MÅLGRUPP

Min målgrupp är alla människor som rör sig i större 
städer och kan uppleva en känsla av otrygghet. Jag 
ser min målgrupp som både människor som arbetar på 
de offentliga platser i staden och de människor som är 
medvetna att de är mer utsatta på grund av att 
vistas på dessa platser och under de mer kritiska 
tiderna på dygnet. Jag har arbetat med mood boards 
för att uttrycka känslan som jag eftersträvar. Jag har 
som utgångspunkt valt att göra en produkt som är 
könsneutral. Jag vill även att produkten ska uttrycka en 
känsla av trygghet och lugn. Jag vill ge användaren en 
känsla av kontroll och att ha koll på den situation man 
befinner sig i. Jag har blivit inspirerad av olika mönster 
och material och vill ha en ärlighet i det material som 
jag väljer. Jag ser där att färger som indikerar på vilket 
material som produkten är gjord av som en stor del 
av uttrycket.

Mood boards av känsla, inspiration, uttryck i bilaga 12,13.14.36
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FORM

Jag fortsatt mitt arbete med att bygga testmodeller av 
min produkt och började med att kolla upp olika tjocklek 
på volym för att finna en lämplig storlek som kan 
innehålla de komponenter som jag vill använda mig av.
 
Jag valde sedan att testa mig fram och pröva olika 
bredd på armbandet för att finna en bredd som kan 
snabbt lokaliseras på handleden utan att ta för mycket 
uppmärksamhet. Mitt mål var att finna en volym som ger 
en känsla av att vara diskret men ändå ge en känsla av 
närvaro.
 
Jag har arbetat vidare med olika strukturer då jag ser 
att det kan ge en mer upplevd trygghets känsla av att 
kunna identifiera sitt armband snabbt och då utan att 
behöva visa det. Jag har då arbetat med olika strukturer 
för att sedan testa dessa under olika typer av tyger då 
det i praktiken ska upplevas under kläder vilket har 
resulterat i att jag har skapat flera olika testmodeller.
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Vald teknik

Flexibelt kretskort
Magnet 
reed switch
processor 
blutooth enhet
antenn
batteri
Diodrar

Valt material

TPE Termoplast elastomer
Aluminium

Informatin från Dejan Gojitch och Ralph Brostrom
Ralph Brostrom <r.brostrom@sick.se>;      

TEKNIK OCH MATERIAL

Jag har valt olika tekniker som jag vill använda mig av utifrån 
att det är de lätta och små med en stark pålitlighet. 
 
Jag började med att ta kontakt med Dejan Gajic, 
maskiningenjör på Gustavsbergs utvecklingsavdelning. 
Vi diskuterade mitt koncept och vilka tekniker som skulle vara 
till hjälp för att verkligställa det. Jag fick där information över 
olika tekniker och deras styrkor. Jag valde att jobba vidare 
med teknikerna med olika sensorer. En sensor som är avsedd 
för att slå larm kallas ofta detektor. Jag kontaktade även Ralph 
Broström som är ingenjör på SICK. SICK är ett företag som 
tillverkar och utvecklar sensorteknologi till bland annat 
robbotmaskiner.
 
Efter detta har jag utformat mitt koncept ur en 
tillverkningssynpunkt och med hänsyn till den teknik som jag 
har valt.Jag har efter det gjort en sprängskiss i Rhino för att på 
ett grafiskt sätt förklara produkten och dess innehåll.
 
Jag har besökt materialbiblioteket och undersökt olika 
material för att få fram de material som skulle fungera på bästa 
sätt för min valda teknik, form och målgrupp. Det resulterade 
i ett val av aluminium som ram för produkten då den ger ett 
starkt stöd och en flexebilitet och en TPE-termoplast elastomer 
på insidan av produkten som ger en mjuk och behaglig 
upplevelse av produkten. 

40



41

Ljus dioder 
visar på kontakt med applikation

Bluetooth enhet
skickar signal till applikation

Kretskort

Reed switch

Knappcells batteri

Metall ram 

TPE plast

Sprängskiss



SLUTKONCEPTET OCK slutkoncept av arbete.
 
Tanken är att du aktiverar ditt armband med att trycka en gång. 
När dioderna börjar lysa så är armbandet i en aktivt läge och du 
kan när som helst kan trigga igång ett larm och visa vart du 
befinner dig genom att klämma en gång till. Beroende på dina 
personliga val av inställning i applikationen ska kunna välja att 
kontakta dina kontaktpersoner och då visa din GPS position. 
De kan då ringa upp dig och i annat fall tillkalla hjälp.
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Jag har valt att döpa mitt koncept till OCK 
en trygghetsprodukt för din personliga säkerhet.
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Intervjuer
Bilaga 1

Människor som är i behov av dessa kurser
Många som jag lär ut är yngre tjejer och vi jobbar 
ju ideellt och mycket av det som vi går i genom är 
hur du ska känna dig självsäker och se ett värde i 
dig 
som tjej.

Egna trygghets produkter
Nej det har jag aldrig använt. 
Jag vill att man ska känna sig trygg i sin egen 
kropp och att lita på den och hur den fungerar och 
vad den klarar av.

Åsikter om olika produkter ( kniv, knoghjärn, 
elpistol, pepparsprej, annan sprej, över-
fallslarm, 
smycken, andra föremål, tjänster och appar,
Det är aldrig bra att använda sig av olagliga va-
pen och det finns förstås en risk att det kan
öka mängden av olagliga vapen och det kan ge 
en större mängd brott som blir mer allvarliga.

lagligt och olagligt
Just det med att ha en gaffel i väskan eller hår-
sprej är ju en sådan helt laglig sak som kan ge en 
trygghet. Men jag anser att det är viktigt att känna 
sig bekväm med att kunna använda sin kropp fy-
siskt till försvar om det skulle komma till en sådan 
situation.

Övervakning
Det är bra att det finns övervakning i parker och 
att det även är upplyst ser jag som positivt. Och 
att det kan ge mer trygghet i vardagen.

Frågor kring trygghet och självförsvar

Namn:   Johanna  Granbom    Kvinna   Ålder: 20               
Yrke: studerar första året på KTH Arkitekt 
och är aktiv medlem i ungvänster. 

Johanna arbetar ideellt med att lära ut fysiskt 
självförsvar i form av Krav Magra.Krav Maga, Som 
utövare av Krav Maga tränar man försvar mot hot 
och attacker på ett 
flertal sätt; stående, sittande, liggande, mot vapen, 
mot flera angripare, i mörker, i trånga utrymmen, 
i stressade situationer och så vidare. Teknikerna 
bygger till stor del på instinktiva rörelser och 
reflexer och Krav Maga anses av många vara en 
metod som ger stora resultat på relativt kort tid.

Hur många år? 
3/4
Någon form av förhållningssätt innan man hjälper 
andra
Utbildning i kampsport?Egna erfarenheter /Andras 
erfarenheter som påverkat. Inga egna erfarenheter 
av hot men av trakasserier.
Några av de som jag träffar på har egna erfaren-
heter men något som de alla har
gemensamt är rädslan och otryggheten.

Om feminism?
För mig handlar det om att säga i från och att 
känna till sitt eget värde. Och att inte vara rädd för 
att försvara sig psykiskt och fysiskt.
Känner du dig otrygg på offentliga platser och i 
sådant fall när?
Nej det gör jag inte. Jag har tränat självförsvar  
länge och känner mig trygg i att kunna försvara 
mig om det skulle behövas. Så så långt det räcker 
med att våga säga ifrån så känner jag ingen 
begränsning i min vardag. 

trygghet för tjejer i skolor andra platser 
Jag har träffat många tjejer som känner sig kränkta 
verbalt och inte alltid känner 
trygghet av att vara ute ensam på kvällar. Många 
gånger handlar det om att inte våga vistas på 
vissa platser där det oftare förekommer brott. 
Jag har sett och hört hur tjejer har tagit till egna 
knep för att känna sig tryggare. till exempel att ha 
en gaffel i handväskan eller att ha mobilen redo att 
ringa med.

trygghet för tjejer i skolor andra platser 
Jag har träffat många tjejer som känner sig kränkta 
verbalt och inte alltid känner trygghet av att vara 
ute ensam på kvällar. Många gånger handlar det 
om att inte våga vistas på vissa platser där det 
oftare förekommer brott. 
Jag har sett och hört hur tjejer har tagit till egna 
knep för att känna sig tryggare. till exempel att ha 
en gaffel i handväskan eller att ha mobilen redo att 
ringa med.

Komunaltrafiken hur tryggt tycker du att det 
är?
Jag upplever att det känns tryggt för mig det rör 
sig mycket folk och är alltid 
upplyst.Jag kan förstås känna en större oro för att 
stöta på människor som är hotfulla i tunnelbanor 
och vissa tider som till exempel på helgerna kväll-
stid.
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Val av metod trygghets produkt?
Jag har haft en försvars sprej som jag alltid hade i 
fickan. Det har jag inte nu längre.

Hur länge har du använt försvars produkt?   
Jag hade en försvarssprej i ett halvår.

Egna erfarenheter /Andras erfarenheter som 
påverkat
Jag har blivit rånad två gånger i mitt liv. Den första 
var det tre killar som följde efter mig längs vägen 
och tog min handväska. Då hade jag ingen förs-
vars sprej. Den andra gången var det fem killar 
och hade jag en pistol riktad mot mitt huvud. Den 
gången hade jag en tårgas sprej som är olaglig. 
det hjälpte inte mig då var skräcken för stor för att 
jag skulle våga agera.

Känner du dig begränsad efter dina erfaren-
heter?
Ja jag är nog mer arg än rädd om det skulle ske 
en gång till.
Jag känner mig ändå rädd när jag är ute själv på 
kvällarna och pratar nästan alltid i telefon under 
den tiden då jag är ut och går.
Tunnelbanor och perronger är även sådana plat-
ser som jag är mer försiktig på. 

Åsikter om olika produkter ( kniv, knoghjärn, 
elpistol, pepparsprej, annan sprej, 
överfallslarm, 
smycken, andra föremål, tjänster och appar,
Jag tycker att det är farligt att gå omkring med 
knivar och det är en obehaglig känsla att andra 
skulle göra det.
Men om det finns något som jag kan tänka mig att 
använda igen så skulle det vara någon form av 
sprej. Jag använder även mobilen ofta och tycker 
att det är något som jag känner mig mer 
trygg med.

Hur känner du för övervakning med kameror?
Jag tycker att det är bra och man inte borde se det 
som kränkande. Om man inte har något att dölja 
så förstår man att dom är där för att ge en mer 
säkerhet.

Om det fysiska och det psykiska i olika produk-
ter.
Jo det finns ett problem där jallafall för mig jag har 
ju erfarenheten av att inte vara ensam mot en per-
son och jag tror att det kan bli svårt att agera rätt 
när man står inför flera hotfulla människor.
Det är något som jag inte är så säker att produk-
terna är framtagna till.

Frågor kring trygghet och självförsvar

Namn: Elisabeth Magnin Gridholm          Kvinna     
Ålder: 26        
Yrke: Studerar     Bor: Telefonplan 

Känner du dig otrygg någon gång när du är ute 
själv på offentliga platser?
Ja det gör jag mest beroende på tider och patser i 
stan. Jag åker kollektivt i stan och tar offta 
tunnelbanan det kan vara obehagligt på kvällar 
och nätter. Även vissa platser som T-Centralen och 
ute i förorter.

Rädsla för andra o sin närhet?
Jag kan bli orolig i bland men det är mer min po-
jkvänn som är orolig för mig när jag är ute själv.

Har du eller har du haft någon trygghets 
produkt?
Ja jag hade en försvarssprej den fick jag av min 
pojkvänn det var mer för att han skulle känna sig 
trygg. Jag brukan ha den i ryggsäcken. Den har 
jag har nog kvar hemma någonstans.

Varför använder du den inte längre?
Jag har glömt bort den tror att jag bytte väska och 
att den  ligger kvar i min ryggsäck.

Känner du dig begränsad efter dina erfaren-
heter?
Ja jag är nog mer arg än rädd om det skulle ske 
en gång till.
Jag känner mig ändå rädd när jag är ute själv på 
kvällarna och pratar nästan alltid i telefon under 
den tiden då jag är ut och går.
Tunnelbanor och perronger är även sådana plat-
ser som jag är mer försiktig på. 

Åsikter om olika självförsvars produkter 
Jag tycker att det är farligt att gå omkring med 
knivar och det är en obehaglig känsla att andra 
skulle göra det.
Men om det finns något som jag kan tänka mig att 
använda igen så skulle det vara någon form av 
sprej. Jag använder även mobilen ofta och tycker 
att det är något som jag känner mig mer trygg 
med.

Hur känner du för övervakning med kameror?
Jag tycker att det är bra och man inte borde se 
det som kränkande. Om man inte har något att 
dölja så förstår man att dom är där för att ge en 
mer säkerhet.

Om det fysiska och det psykiska i produkter.
Jo det finns ett problem där jallafall för mig jag 
har ju erfarenheten av att inte vara ensam mot en 
person och jag tror att det kan bli svårt att agera 
rätt när man står inför flera hotfulla människor.
Det är något som jag inte är så säker att produk-
terna är framtagna till.

Intervjuer bilaga 2
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Frågor kring trygghet och självförsvar

Namn:  Cristina Adolfsson               Kvinna     
Ålder: 28          
Yrke: distriktssköterska  Bor: söder om Stockholm

Känner du dig otrygg när du vistas själv ute?
Ja tunnelbana på kvällar och nätter även på 
ödsliga parkeringar och 
parkerings garage. Parker och busshållsplatser.

Rädsla /oro för andra o sin närhet?
ja när vänner är ute på helger och rör sig på nät-
terna i kommunaltrafik.

Särskilda platser och tider?
Helger och kvällar 

Val av metod trygghets produkt?  
Jag har mycket smycken som man kan säga 
gränsar till att vara fysiskt farliga mycket hårda 
och vassa.

I sådant fall vilka och varför?
Jag anser att jag häller chansar och har något 
vasst att försvara mig med än att vara orolig över 
att det skulle kunna klassas som vapen.

Hur länge har du använt försvars produkt?   
Sedan jag var 13/14 så ungefär i femton år.

Egna erfarenheter /Andras erfarenheter som 
påverkat
Jag har blivit utsatt för två rånförsök men inget 
som lyckades. Jag kan vara en ganska skräm-
mande person jag med och är inte rädd för att 
försvara mig.

Hur upplever du trygghet på offentliga platser?
Jag kan tycka att det är obehagligt när man är ute 
och går och blir medveten att en person går 
bakom. det kan ibland kännas obehagligt när man 
inte har koll på människor i sin närhet.

Hur upplever du trygghet i Komunaltrafiken?
Ja taxi chaufförer har inte alltid varit så trevliga och 
pålitliga i min erfarenhet och jag skulle vilja att det 
skulle vara tryggare att åka taxi själv.

Åsikter om olika produkter ( kniv, knoghjärn, 
elpistol, pepparsprej, annan sprej, över-
fallslarm, 
smycken, andra föremål, tjänster och appar,
Jag tycker att det finns gränser för vad som är 
okej att ha som produkt även fast det är olagligt så 
tycker jag att det inte alltid räcker med att använ-
da sig av lagliga produkter. men att el pistoler är 
nog på gränsen för mig.

lagligt och olagligt
Jag har haft med mig saker i min handväska som 
kanske skulle anses som farliga i vissa 
situationer men att jag tror att det krävs en otroligt 
o stabil person att faktiskt använda sig av dessa 
för att skada andra om inte för självförsvar.

Hur känner du för övervakning av kameror?
Det  känns tryggare när det finns kameror på 
platser där man kan möta människor om olika 
former av perronger tillexempel tåg och buss. Jag 
kanske inte känner trygghet i att det finns någon 
som kan hjälpa till i sådana situationer men att det 
då finnas och finns som bevis material.Jag skulle 
känna mig säkrare om det var Life feeds och att 
det fanns någon på andra sidan som kunde larma.

Om det fysiska och det psykiska i olika produk-
ter.
Jag känner mig säkrare att finna mig i en hotfull 
situation nu när jag är äldre och har mer erfaren-
het. Men som ung tjej var jag mer begränsad i min 
rädsla och kände att det påverkade hur jag tog mig 
hem på kvällar.

Frågor kring trygghet och självförsvar

Namn: Amy Skoog             Kvinna     Ålder: 25         
Yrke: Konditor       Bor: Väster om Stockholm

Känner du dig otrygg någon gång när du är ute 
själv på offentliga platser?
Ja oftast på kvällar och nätter. Jag är mest orolig 
på helger och 
när jag ska gå hem själv sent på kvällar.

Rädsla för andra o sin närhet?
Jag är orolig för att mina vänner och familj ska bil 
utsatta för rån eller överfall.

Särskilda platser och tider?
Där det är dåligt belyst och jag vet att det ofta går 
ensamma människor.
Alla tider när man är själv och isolerad i större 
sträckor.
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Egna erfarenheter /Andras erfarenheter som 
påverkat
Människor i min närhet har blivit rånade och jag 
känner en stor oro för att det ska hända igen

Hur upplever du trygghet på offentliga 
platser?
Jag upplever ingen trygghet på offentliga 
platser.

Hur upplever du trygghet i Komunal-
trafiken?
Väldigt dålig och det är inte bara det of-
fentliga systemet utan även agerandet av 
medmänniskor.

Åsikter om olika produkter ( kniv, 
knoghjärn, elpistol, pepparsprej, annan 
sprej, överfallslarm, 
smycken, andra föremål, tjänster och 
appar,lagligt och olagligt?
Jag anser att det borde vara lagligt för 
kvinnor att använda sig av tårgas och 
elpistoler.

Hur känner du för övervakning av kam-
eror?
Det är lite “ Big brother varning” över 
övervakning på olika patser och men jag 
tycker att det är nödvändigt i tunnelbanna, 
taxi och trafikerade gator.

Frågor kring trygghet och självförsvar

Namn: Oskar Felix Björklund                Man     
Ålder: 19   
Yrke: Servitör

Känner du dig otrygg när du vistas själv ute?
Nej det gör jag inte jag kanske borde? har ju 
blivigt rånad ett par gånger.

Rädsla /oro för andra o sin närhet?
Jag kan vara orolig för hur andra. Har ju hänt att 
folk man känner har hamlat i bråk.

Särskilda platser och tider?
Nej inte direkt jag känner mig trygg för det mästa.

Använder du dig av någon form av trygghets 
produkt?
Nej det gör jag  inte

Frågor kring trygghet och självförsvar
Namn: Karin Baird          Kvinna     Ålder: 50       
Yrke:  Stadstjänsteman                            Bor: 
söder om Stockholm

Känner du dig otrygg när du vistas själv ute?
Ja det gör jag

Rädsla /oro för andra o sin närhet?
Ja absolut. Jag är offta orolig för människor i min 
närhet.

Särskilda platser och tider?
Kvällar och tidig morgon. När det inte rör sig så 
mycket folk ute.

Val av metod trygghets produkt?  
Nej jag har inget här i Sverige men jag hade det i 
USA.

I sådant fall vilka och varför?
Inget som är lagligt i Sverige.
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Frågor kring trygghet och självförsvar

Namn: Jimmy     Man    Yrke: Student

Känner du dig otrygg när du vistas själv ute?
Ja ibland kan det kännas lite obehagligt. Jag 
tycker att vissa platser är mer obehagliga än 
andra.
Jag tycker till exempel att plattan är en plats där 
jag upplever obehag. Det är inte patsen i sig utan 
människorna som beffiner sig där som kan kän-
nas hotfulla.
Och även tomma platser och grupper med folk 
som hänger.

Rädsla /oro för andra o sin närhet?
Ja det kan hända ibland

Särskilda platser och tider?
Ja på kvällar och nätter inne i stan.

Använder du dig av någon form av trygghets 
produkt?
Nej

Egna erfarenheter /Andras erfarenheter som 
påverkat
Ja när jag var yngre. Det har hänt att man har varit 
inblandad i bråk.

Hur upplever du trygghet i Komunaltrafiken?
Ja det är ju vissa tider som det kan kännas mer 
osäkert att vara ute.

Egna erfarenheter /Andras erfarenheter som 
påverkat
Jag har blivit rånad en gång och var med om ett 
rånförsök en annan gång.
Båda var i stockhlom och jag blev av med min 
mobil första gången. 
Det var två äldre och större män som satte sig 
på varsin sida om mig i tunnelbanan de tog min 
mobil med hot och jag vågade inte göra något. 
Vist är det bra med övervakning men det håller 
bara det första dygnet sedan spolas det över. Så 
när jag polisanmälde händelsen så blev det inget 
av. Andra gången blev det fysiskt och jag slog kil-
larna som försökte råna mig. Det av i närheten av 
mitt hem och det är klart att känns lite tråkigt.

Hur upplever du trygghet i Komunaltrafiken?
Konstigt nog så känner jag mig inte rädd eller 
orolig när jag åker komunalt. Jag är kanske mer 
försiktig och lungnare pågund av min erfarenhet.

Åsikter om olika produkter ( kniv, knoghjärn, 
elpistol, pepparsprej, annan sprej, över-
fallslarm, 
smycken, andra föremål, tjänster och appar,
lagligt och olagligt?
Nej det finns en anledning till att vissa är olagliga 
men jag har inte
använt de lagliga eller de olagliga.
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Upplevd hotfull situation

Kritiska situationer

Fysiskt

Psykiskt

Aktivera app Skicka sms till vänner 
genom app

Upplevd räddsla

Ingen  upplevd räddsla

Skicka larm signal
och GPS position

Aktivera larm ljud

Inte aktivera larmljud

Frame på destination
av aktivera app

Frame på destination
av aktivera app

Förbereda sig och  
placera i handen

Ta fram produkt
Inte använda sprej

Ta fram och 
rikta sprej

Använda sprej Fly plats och 
tillkalla hjälp

Risk för att utsättas 
för brott

Frame på destination

Frame på destinationIngen upplevd 
hotfullsituation

Fly plats/
tillkalla hjälp

Har nycklar i väska
/jacka

Upplevd hotfull situation

Ingen upplevd 
hotfull situation

Placera nyckel i handen

Inte placera nycklar 
i handen

Möte med hot

Försvara sig men nycklar

Försvar utan nycklar

Frame på destination Låsa upp dörr

Fly plats/ tillkalla hjäpl Frame på destination Låsa upp dörrVal att använda 
nycklar

Fördelar:
Tar minder plats 
kan på kallauppmärksamhet
visar position
komunicerar med anhöriga

Nackdelar:
styrd efter mobilen
måste vara förberädd på situation

Fördelar:
fysiskt skydd
krafft full

Nackdelar:
ta med för att alltid vara till hands
måste vara förberädd på situation

Fördelar:
har offta med sig
visar inte på oro

Nackdelar:
kritisk situation 
fysiska skador
måste vara förberädd på situation
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Fördelar:
fler funktioner i en produkt
krafft full

Nackdelar:
ta med för att alltid vara till hands
måste vara förberädd på situation

Fördelar:
lätt att använda
krafft full
säker teknik

Nackdelar:
lätt att fel larma
placering är kritisk

Fördelar:
hotfull
lätt
hållfast

Nackdelar:
visar på otrygghet
avgörande klädval
svag komunikation

Upplevd hotfull situation Förbereda sig och  
placera i handen

Ta fram produkt
Inte använda sprej

Ta fram och 
rikta sprej

Använda sprej Fly plats och 
tillkalla hjälp

Risk för att utsättas 
för brott

Frame på destination

Frame på destinationIngen upplevd 
hotfullsituation

Lokalisera produkt

Upplevd hotfull 
situation

Ingen upplevd 
hotfull situation

Förberred med at 
ta fram produkt Val att använda 

produkt

Larma

Konfrontation 
andra val

Fly plats Frame på 
destination

Fly plats Frame på 
destination

Frame på 
destination

Reaktion

Upplevd räddsla

Ingen upplevd 
räddsla

Dra i armband Ta fram kolla 
mobil

Vänta svara 
i mobil

Inte svara

Frame på 
desitnation

Frame på 
desitnation

Frame på 
desitnation

Anhörig larmar

Flödes schema bilaga 7

51



psykisk trygghet

Professionella försvars produkter

privata försvars produkter

fysisk trygghet

Posirioneringsdiagram bilaga 8
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TEKNIK

HUVUD FUNKTION

ERGONOMI

Huvud Funktion  HF
Nödvändigt  N
Önskvärt Ö
Onödigt O

KOGNITION

MARKNAD STYLING

HF

N
N
N
N
Ö
Ö
N
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö
N
Ö
N

Ö
Ö
Ö
N

Ö
N
O
Ö
N
N

Känna trygghet att vistas själv på offentliga platser.

kommunicera med anhöriga
visa position
kontakta anhöriga
strömförsörjning
erbjuda av och på funktion
kommunicera funktion till användaren
kommunicera information till anhöriga
erbjuda automatisk signal
erbjuda information om funktion i ström källa
erbjuda information om inställningar
vara hållfast/ stöt tålig
erhålla larm/ påkalla uppmärksamhet
vara fukt tålig
vara kyl tålig
vara värme tålig

erbjuda flera platser för placering
minimera storlek/ volym på produkt 
minimera vikt på produkt
justerbar
aktivera snabbt
erbjuda snabb tillgång till användning

upplevas pålitlig för användaren
upplevas diskret 
upplevas lättförståelig
mot stå falsk alarm

upplevas diskret
möjlig göra individualitet
upplevas attraktive
uttrycka säkerhet
uttrycka smidighet
uttrycka pålitlighet



TEKNIK

HUVUD FUNKTION

ERGONOMI

Huvud Funktion  HF
Nödvändigt  N
Önskvärt Ö
Onödigt O

KOGNITION

MARKNAD STYLING

HF

N
N
N
N
Ö
Ö
N
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
N

Ö
Ö
Ö
N
Ö
N

Ö
Ö
Ö
N

Ö
N
O
Ö
N

Känna trygghet att vistas själv på offentliga platser.

kommunicera med anhöriga
visa position
kontakta anhöriga
strömförsörjning
erbjuda av och på funktion
kommunicera funktion till användaren
kommunicera information till anhöriga
erbjuda automatisk signal
erbjuda information om funktion i ström källa
erbjuda information om inställningar
vara hållfast/ stöt tålig
erhålla larm/ påkalla uppmärksamhet
vara fukt tålig
vara kyl tålig
vara värme tålig
möjlighet för att larma av
erbjuda antydning till kontakt
vara portabel

erbjuda flera platser för placering
minimera storlek/ volym på produkt 
minimera vikt på produkt
justerbar
aktivera snabbt

upplevas pålitlig för användaren
upplevas diskret 
upplevas lättförståelig
mot stå falsk alarm

upplevas diskret
möjlig göra individualitet
upplevas attraktive
uttrycka säkerhet
uttrycka smidighet
uttrycka pålitlighet

KONCEPT 1 KONCEPT 3KONCEPT 2

Uppfylls
Uppfylls delvis
Uppfylls inte

Vägning av koncept mot 
funktionslista
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Hedvig           Anika                  Elisabet                   Lara                     Carolina               Jimmy                     Amy                   Tudor

Val 1

Val 2

Placering 1

Placering 2

Trycka 
klämma 
dra

Val av utryck
aggressivt
diskret
annat

Assessorer

Koncept 3

KONCEPT 1 KONCEPT 2 KONCEPT 3

Koncept 2 Koncept 1 Koncept 2 Koncept 1 Koncept 3 Koncept 1 Koncept 2

Koncept 2 Koncept 3 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 2 Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3

armen armen
Handväskan

kläder
fördel att 
flytta runt

handled fler placering döljas BH arm 
handled

handled håret handled handled
vrist

väska bältet
ficka

handled arm
handled

trycka kläma kläma naturligt med
trycka  och 
kläma

dra dra kläma
dra

kläma

Diskret diskret
attraktivt

funktion
diskret

diskret 
klocka
smycke

diskret
alltid med
bekvämt

diskret
pålitligt
stabilt

snyggt
lätt
rent

synas med 
stil

armband
ring

örhängen
ringar
fest armband

klocka inget örhängen skärp
klocka

armband
halsband
örhängen

klocka 
halsband
armband

Testsammanställning
bilaga 11
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KÄNSLA

trygghet
frihet
bekvämlighet
lugn
Kontroll

Mood board bilaga 12
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UTTRYCK

diskret
tydlig
pålitlig
kvalitet

Mood board bilaga 13
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INSPIRATION

strukturer 
mönster
naturliga färger
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