SOSIALE ENTREPRENØR
Det anslås, i følge Amnesty International, at hvert eneste år blir mellom 8 000 og
16 000 kvinner i Norge voldtatt eller forsøkt voldtatt. Dette tallet er urovekkende
og forteller om et stort sosialt problem. Det er en grunnleggende menneskerettighet å bestemme over seg selv og egen kropp. En voldtekt kan føre til langvarige
skader og være til stor belastning for enkeltindivider, familier og samfunnet for øvrig. Amnesty mener nei er nei og det skal aksepteres - uansett. Vi i Safe & Sound er
enige, og ønsker å gjøre noe med dette problemet. Klarer vi å forhindre én voldtekt,
vil vi ha utrettet en forskjell som vil ha betydning for enkeltindividet, pårørende og
samfunnet.
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Felles for de ulike voldtektsalarmene på markedet er at de ikke er designet for
vanlig bruk. De er ofte i plast, store og klumpete og ender derfor opp med å ligge
i vesken i stedet for å være tilgjengelig når det er bruk for dem. Vi i Safe & Sound
så et problem med dagens voldtektsalarmer, og løste det. Vår forretningside er
å videreutvikle den tradisjonelle voldtektsalarmen til å bli mer funksjonell. Dette
skal vi gjøre gjennom å utvikle og produsere et armbånd med innebygget alarm.
Målet vårt er å designe en alarm som blir brukt hver dag i stedet for å bare ligge i
en veske.
Ett av våre viktigste mål er at armbåndet skal appellere til målgruppen, som

er unge kvinner som føler seg utrygge. De vil ha trygghet, design og

kvalitet. Armbåndet skal gi en trygghetsfølelse gjennom å være tilgjengelig. Markedsundersøkelsen vår ga svar på at målgruppen ønsker produktet, og er
villig til å betale for det.
Safe & Sound samarbeider med SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep). De har fortalt oss om omfanget av problemet, og hvordan flere enn selve
offeret blir berørt. Det er ingen tvil om at voldtekt er et samfunnsproblem. Vår
mentor, Anette Grønning (daglig leder i SMISO Rogaland), mener armbåndet
vårt har et stort potensial, og at et slikt produkt kan bety en forskjell.
Takket være Aarbakke har vi hatt mulighet til å produsere en prototype. Eirik
Kallevik Nesheim, som jobber som Design Engineer ved Aarbakke Innovation har
brukt titalls timer på å få 3D printet alarmarmbåndet. Når prototypen er ferdig
kan Aarbakke også produsere produktet og vi kan begynne salget av armbåndet.
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