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Abstract
hunters communication and
approach. Through a creative
design process I will find a
valid and realistic solution to
these problems. My project will
be presented as a conceptual
solution that will be based on
currently existing technology.

This reportcommunicates
the processes and results of
my degree work in industrial
design at candidate level at
Umeå Institute of Design.
During my degree work I had
a cooperation with Svenska
Jägareförbundet
(Swedish Hunters Assosiation).

The degree work was carried
out in the spring semester
2012 with a presentation the
tenth week and resulted in a
full scale visual model, and
oral presentation, discussion,
argumentation and this report.

The aim for my project has
been to explore how I could
make hunting a safer hobby
and undertaking. Every year
people get seriously injured
and in average 2 people a
year dies due to hunting
accidents. My goal is to
identify problems within the
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Inledning
förekommit de senaste åren.
Varje år dör 1-3 personer under jakt
av skottskador, 25 hundar vådaskjuts
inom samma tid.
Jaktområden märks sällan ut och att
allmänheten rör sig i områden där
jakt bedrivs tillhör vardagen under t.
ex perioden för älgjakt.
Det har funnits fall där jaktlag
försöker uppmärksamma folk med
eget tillverkade skyltar utmed vägar
och liknande, men dessa vägskyltar
kan tyvärr tas bort av polis då dessa
kan vara olagliga.

Idag rör sig många i skog och
mark under alla månader på året.
Fallskador och andra personskador
är vanligt, inte bara under
jaktperioder då en stor mängd
folk rör sig i skogarna. T.ex är den
allmänna kunskapen om vad som
händer i skogen under året och vilka
som vistas i områdena låg. Jakten i
Sverige är för många en stor hobby
men även ett yrke för en del.
Under jakt på älg är det en
stor mängd folk som rör sig i
skogarna. Detta skapar problem då
kunskapsnivå och vana av jakt skiljer
sig från jägare till jägare.
Under 2011 har två personer tyvärr
dött under jakt på grund av olika
anledningar, även en del andra
incidenter har resulterat i svårt
skadade jägare. Även skott mot
skidåkare, hästar och bilar har
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Samarbetspartner
Min samarbetspartner har varit
Svenska Jägareförbundet,
Västerbotten (SJF).
Med ett nära samarbete med Anja
Kjellsson på Västerbottens avdelning.
Anja och SJF har bistått med
information samt hjälp vid kontakt
med lämpliga användaregrupper
samt testpersoner. Svenska
Jägareförbundet, bildat 1830,
organiserar ca 200 000 av de 265
000 jägare som årligen löser jaktkort.
SJF skiljer sig från andra
jaktorganisationer, inte bara genom

deras storlek, utan också genom
att de sedan 1938 har statens
uppdrag att sköta delar av den
svenska jakt- och viltvården.
På så sätt är de landets största
naturvårdsorganisation.
Svenska jägareförbundet har kontor
utspritt över hela landet med det
nationella kansliet i Östra Malma.

”I genomsnitt skadas mellan 500 och
600 personer varje år i samband med
jakt, de vanligaste olyckstyperna är
fall- och knivolyckor.”
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Användaren
Jägaren - I Sverige idag har vi cirka
300.000 jägare enligt SJF. Varje år är
det drygt 200.000 personer som löser
ett jaktkort via SJF.
Sverige har två slags jägare idag,
yrkesjägare och fritidsjägaren.
Yrkesjägare är de personer som året
runt arbetar för att sköta naturen
och djuren för att bibehålla en
balans i svenska skogarna. Idag
handlar mycket om skyddsjakt. Djur
som är fridlysta, eller djur som det
inte är jaktsäsong på för tillfället,
kan då jagas om för att förebygga
skador eller andra problem. Det är
Naturvårdverket eller Länsstyrelserna
som beslutar om skyddsjakten blir
godkänd. Om viltbeståndets storlek
innebär att det
finns påtagliga risker för trafikolyckor
eller viltskador så kommer en
godkänd skyddsjakt ges till jägaren.
Jakt bedrivs hela året om i hela
Sverige, men då de flesta jagar
under älgjakten, då dryga 200.000
personer befinner sig i skog och
mark. Älgjakten är också den jakt
som fritidsjägaren ofta deltar i.
Tiderna för vilken jakt som får
bedrivas under vilken period varierar
beroende på vart du bor, vill man se
vilka tider som gäller kan man idag
gå in på Jägareförbundets hemsida
och titta i deras kalender (http://www.
jagareforbundet.se/Jagarenojakten/
jakttider2/)
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Motionären - är den sekundära
användaren i detta projektet. I
Sverige har vi förmånen att ha en
fungerande allemansrätt. Detta
innebär att under årets alla månader
så kan man ge sig ut i skog och mark
utan att behöva tillstånd. Motionärer,
bär-/svampplockare etc. är en vanlig
syn i skogarna. Det rör sig folk i våra
skogar året runt men under vissa
perioder när bär och svamp är i
säsong ökar antalet drastiskt. Denna
period faller oftast under samma
period då Sveriges största jakt,
älgjakten bedrivs.
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Svenska jakten
Svenska jakten bedrivs under hela
året. På ”http://www.jagareforbundet.
se/Jagarenojakten/jakttider2/” kan
man se vilken jakt som bedrivs när
under året. Jaktperioden beror på
vart i landet du bor samt vilket vilt
du är ute efter. Den största jakten
i Sverige är älgjakten där cirka
210.000 deltog förra året (de som
löste jaktkort 2011). Jakten i Sverige
bedrivs främst i syftet att vårda vårt
vilt. Svenska Jägareförbundet har en
stor del i detta då de har sedan 1938
på statens uppdrag skött stora delar
av den svenska jakt- och viltvården.
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Befintliga produkter
är ett grovt verktyg för positionering
av hund.

Idag finns produkter som hjälper
ett jaktlag att hålla kontakten under
jakten. Det som används idag är
jaktradio, hundpejl, hundGPS och
mobiltelefon, även en gps med
digitala kartor börjar bli vanligare.
Jägare 1
Jaktledare

Hund
Jägare 2
Hundförare

Exempel på kommunikationssystem under jakt.

Jaktradio - Komradio/jaktradio/
walkie talkie ligger oftast på 155mhzbandet och fungerar bra i terräng så
som skog och marker där skillnader
i altitud är vanligt. Detta är den delen
av utrustningen som jägaren alltid har
med sig, vissa jaktledare kräver t o
m att man har med sig sin jaktradio
för att överhuvudtaget få deltaga i
jakten.
Hundpejl - Ett halsband med en
sändare sätts fast runt hundens hals.
Denna sändare sänder en radiosignal
som kan upptäckas av hundförare.
Hundföraren har en mottagare som
ser ut som en klassisk tv-antenn.
Hundförarens mottagare ger ifrån
sig ett klickljud när antennen riktas
i hundens riktning. Klickljudets
frekvens samt styrka kan ge
ungefärligt avstånd till hunden. Detta

Gustav Mood - bachelor degree student 2012

HundGPS - Det som nu håller på
att ersätta hundpejlen. HundGPS
ger en exakt bild på hundförarens
mottagare av vart hunden befinner
sig. HundGPSen är säkrare och har
större möjlighet till att hämta hem
hunden om problem uppstår samt
hitta hunden om den blivit skadad.
Vissa hundGPSer kan även överföra
ljud/video från hundens enhet till
hundförarens enhet för att säkerställa
vad hunden hittat.
Mobiltelefon - Använd för att
ringa samtal, skicka sms (tyst
kommunikation) samt att man ibland
försöker använda den som GPS.
GPS-enheten i en mobiltelefon är
dock inte kraftig nog för att fungera
som renodlad GPS.
GPS - Används oftast till att ha
digitala kartor i. Att leta upp sitt
jakttorn eller hitta tillbaka till bilen
med en GPS är lättare än att använda
kartor som fortfarande används
flitigast idag. Även GPS-enheter
som kan ha koll på varandra har
börjat komma ut nu. Du kan då få
positionen på din jaktkamrat, men då
enbart din jaktkamrat. Hundar eller
andra deltagare som inte har exakt
samma produkt kommer inte visas på
din GPS.
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Kontexten
500-600 personer skadas varje år
i samband med jakt, vanligaste är
kniv- och fallskador.
Dock händer det varje år att personer
skadas och avlider av olyckor som
innefattar skott. I Sverige enbart
dör cirka 1-3 personer varje år på
grund av skottskador. Det är i princip
uteslutande olyckor det handlar
om. Det kan alltså vara farligt att
vara på fel plats vid fel tillfälle kan
under de större jaktperioderna.
Drygt 200.000 jägare under älgjakten
plus en stor mängd folk utanför
jakten som plockar svamp eller
liknande gör att det är stor aktivitet
under vissa perioder i svenska
skogarna. Kunskapen om när och
var jakt bedrivs är låg och att utfärda
varningar är inte något som görs av
många jaktlag idag.

man man ofta för regn och kyligare
väder då detta väder är vanligt i det
månader då de stora jaktperioderna
infaller.
Dålig sikt under de första timmarna
på dygnet är också något som är
vanligt och något som man som
jägare måste räkna med. Inte bara
det att tät vegitation kan ställa till
det men väder så som dimma och
liknande kan skapa stora problem.
Ett snabbt växlande klimat där man
kan bli överraskad av vädret året runt
är något man får räkna med som en
person som rör sig i skog och mark,
oavsett om man jagar eller plockar
svamp.

Den svenska skogen består genom
våra 4 årstider av allt från snö till
extrem hetta. Under jakt utsätts
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Personas
För att enkelt kunna vikta beslut och
genomföra utvärderingar skapades
personas. Dessa kom att vara en del
av processen då beslut skulle tas.
Dessa personas skapades utifrån
inledande intervjuer med användare.
Denna fakta har skapat dessa
personas som alltså inte är verkliga
personer utan en median av en
mängd personer.
Anders Johansson, 23 år,
Gävleborg.
Anders har jagat i 5 år, han
började jaga med sin pappa som
uppsiktshavare. Anders pappa har
hund och är oftast hundförare under
jakterna. Allt från älg till vildsvin jagar
Anders och hans pappa.
Påfritiden gillar Anders att vara ute i
skogen då deras marker är fulla av
svamp och bär.
Under jakten har Anders med sig
jaktradio och mobiltelefon, oftast
används mobiltelefonen för att skicka
sms då radion låter för mycket om
viltet är nära. I Gävleborg är det
mycket folk som rör sig i skogarna
under jaktperioderna och Anders
tycker det är viktigt att varna för jakt.
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Lisa Jonsson, 28 år, Västerbotten.
Lisa har jagat i 8 år och fick upp
ögonen för jakt när hon varit med sin
man på jakt.
Det bästa med jakt är att komma ut i
naturen och känna lugnet säger Lisa.
Lisa är uteslutande med på
älgjakten då hon tycker den är mest
spännande. Lisa tycker ofta att
det kan vara krångligt att hitta rätt
i skogen och använder därför en
gps tillsammans med sin jaktradio.
Lisa tycker även att säker jakt är
något som skal bedrivas till punkt
och prickar och är snabb på att
kommentera om något inte sköts rätt.
Bertil Fransson, 55 år,
Västernorrland.
Bertil är en erfaren jägare som nu
oftast har positionen som jaktledare
då hans rygg och knän hindrar
honom från att gå runt för mycket i
skog och mark. Han har tidigare varit
en väldigt kunnig hundförare för sitt
jaktlag.
Bertil anser att säkerhet under jakt är
A och O. Idag planerar och överser
Bertil jakter i sina marker, det kan
vara svårt att förklara för nya jägare
vart dom ska vara på pass ibland
säger Bertil.
Som underlag ger Bertil jägarna
kartor och bestämmelser för jakten
vid dagens början.

Problemområden
Information
Efter den inledande researchen
visade sig informationsflödet vara ett
stort problemområde. Den
begränsade tillgången till
kommunikationsverktyg som fungerar
i kontexten skapar problem. En
anledning till detta är att man har
svårt att veta vilka som befinner sig i
skogen.
Radiokommunikation som man
använder idag sätter stora krav på
användaren och hur denne klarar av
att kommunicera sin position helt
audiellt.
Och även om man inom jaktlagen
kommunicerar idag så kommer
ingen av denna information ut till
allmänheten. Även inom jaktlagen
idag använder man i dagens
mått mätt trubbiga verktyg för
att kommunicera och uppehålla
säkertheten.
Idag finns inte heller något bra
sätt för jägare eller jaktledare att
kommunicera ut information om
jakttider och dylikt till den allmäna
massan.
Det som avsaknade av tillräcklig
kommunikation ikation och
information leder till är en försämrad
säkerhet.
Fallskador, skärskador är vanligt i
skogen under jakt.
Men vi har även ett problem med att
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folk blir skjutna. Detta handlar om att
man inte vet var och vilka som är i
skogen när jakt bedrivs.
I regel är jägaren kamoflerad mot
naturen och det är även den som
nyttjar skogen till annat än att jaga.
Det kan vara en motionär, en
bärplockare eller någon som är ute
och rastar hunden.
Researchen visar på att många
jaktlag har haft jägare felplacerade
eller haft dålig koll på jaktkamraters
position. Mer än hälften av de drygt
100 tillfrågade jägarna har fått
avbryta skott pga personer som
vandrat i skog och mark. Detta beror
till stor del av att informationen
som utbyts under jakt är enbart
audiell samt att allmänheten inte har
vetskapen om vad som pågår i deras
närhet.
Så här finns ett problem,
friluftsmänniskor bär sällan
varselkläder för det finns ingen
information om vad som sker i
skogen under året.
Researchen visar på att information
och kommunikations-flödet är
utdaterat inom jakten.

Funktionslistning
Utifrån inledande research där problemområdet hittades gjordes även en funktionslista som visas nedan. HF=huvudfunktion,
HFO=huvudfunktionsområde, N=nödvändig, Ö=önskvärd.
Funktionslistningen var inte bara ett dokument för att utföra utvärderingar
utan har även stått till grund för idégenereringar samt förenklat jobbet i en
bestämd riktning.
Maximera säkerhet vid jakt

HF

- Minimera risk för felplacering
- Medge delning av information(mot allmänhet)
- Möjliggöra kommunikation mellan användare.

HFO
HFO
HFO

Stödfunktioner
- Tåla vatten								N
- Tåla smuts								N
- Tåla påfrestningar (slag, stötar, fall, etc.)			
N
- Medge grepp							N
Produktion/material
- Medge produktion							Ö
- Underlätta produktion						Ö
- Tillåta rengöring							Ö
- Tåla väder								Ö
- Uttrycka kvalitet							Ö
- Äga kvalitet								Ö
- Vara prisvärd							Ö
Ergonomi
- Maximera rörelsefrihet						Ö
- Maximera bärbarhet						Ö
Användaren
- Tilltala målgrupp							Ö
- Underlätta handhavande (kognetiv)				
Ö
- Underlätta handhavande (fysikst)				
Ö
Formgivning
- Visa reglage							Ö
- Uttrycka kvalitet							Ö
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Fokusområden
Information
Idag finns det inget informationsflöde
mellan jägare och allmänheten.
Även svårigheter med att dela
information om kartor och annat inom
jaktlaget innan jakten startar.
Detta skapar felplaceringar av
personer vilket kan leda till en farlig
situation.
Kommunikation
Den direkta kommunikationen inom
jaktlaget är relativt och skapar
problem när det gäller placeringar av
jaktlagets medlemmar.
Man använder flera verktyg för
att kommunicera vilket skapar en
ansträngd situation. Mycket audiell
kommunikation ställer höga krav
på användaren vilket lätt kan skapa
missförstånd. Detta har visat sig
i mina intevjuer ha skapat stora
problem med felaktiga placeringar en
mängd tillfällen.
Placering
Placering av jägare och allmänheten
är ett stort fokusområde.
Jägarna har svårt att ta rätt placering
vid flera tillfällen. Allmänheten vet
inte om jägarnas placering och vice
versa. Detta skapar en osäkerhet och
en svårighet i att utföra en jakt säkert
och effektivt.
Problemet här är tydligt,
felplaceringar leder till onödiga och
möjligtvis farliga situationer.
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Kontexten
Kontexten i sig är ett fokusområde
som måste tas på största
allvar. Kontexten jakt innefattar
vapenhantering vilket många har stor
respekt för.
Även det sociologoska perspektivet
där folk tycker olika om vad jakt är
och borde vara är något att ta med i
ekvationen. Politiska åsikter och
annat har skapat problem genom
åren, egendom har förstörts och
jakt har hindrats från att utföras. Det
är en kontext som det är mycket
diskussioner kring, och även huruvida
det är säkert eller inte. Vi behöver
jakten, men hur kan vi då göra folk
delaktiga och förstå att det är för en
god sak som jakten utförs.
Kognitiv belastning
Samtliga ovanstående
problemområden kan summeras
under kognitiv belastning. Man
befinner sig i en utsatt situation
som jägare och allmänhet under
jaktsäsongerna.
Detta är ett problemområde som
måste tas i akt och hanteras för att få
en säkrare miljö under jaktperioderna.
Problemet med hög kognitiv
belastning är att viktig infomation
kan missas. Stressen som kan
uppkomma kan ge oss svårigheter
att utföra annars simpla uppgifter på
ett säkert sätt.
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Inledande idéfas
Jag gick in i den första konceptfasen
där en hel del workshops
genomfördes med användare samt
andra grupper av personer.
Den inledande workshopen
handlade om att idégenerera kring
fokusområdena och de inledande
frågeställningarna som kommit fram.

Från denna första idéfas tog jag med
många bra tankar som utvärderades
med användare där jag även fick
bekräftat att valet av en digital
riktning var det bästa valet.

Det märktes tidigt att det fanns en
tydlig uppdelning mellan en fysisk
produkt och en digital produkt.
Den fysiska produkten visade sig i
form av ting man skulle sätta upp
i skogen för att varna/varsla. Detta
gick emot det som användarna
sa om att jakten ska handla om
att jag och inte bli en börda för
markägaren. Man har genom alla
tider haft en traditionell syn på jakten.
en romantiserad version av den
diskuteras ofta när man diskuterar
med användare.
Så att lägga ansvar på jägaren
genom att de ska sätta upp produkter
i skogen som visar vart dom är var
inget som var av intressen.
Deras syn på jakt överrensstämmer
inte med detta konceptled.
Det som blev valet efter den
inledande idéfasen var att jag skulle
gå på en digital lösning.
Mycket på grund av att man ska göra
situationen bättre för båda parter,
jägare och allmänheten, samtidigt
och på ett enkelt och smidigt sätt.
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Konceptfas
Konceptfasen skulle nu ligga inom
den digitala delen efter att ha
utvärderat fysisk/manuell mot de
digitala resultaten av den inledande
idéfasen.
Konceptfasen började med en resa
ner till västkusten för att diskutera
med en större användargrupp.
Vi diskuterade vad de tyckte var
viktigt och hur man skulle kunna få
in en ny produkt i en sådan bestämd
kontext som jakten ändå är.

Efter användarmötet sattes
konceptfasen igång och det
resulterade i 4 koncept.
Koncepten bygger mycket på det
som användera av skogen sa i
intervjuer. Även funktionslistning/
kravlistning stod som grund till hur
koncepten kunde ta form.

Det som var av intresse var att kunna
planera sin jakt bättre, att kunna
förbättra kommunikationstekniken,
samt om man ska varsla allmänheten
om jakten så ska detta inte kräva
extra arbete utav jägarna eller
jaktledaren.
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Konceptförklaring
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Koncept 1 är en produkt som hjälper
jägaren att planera/dela/utföra sin
jakt på ett enklare sätt, samtidigt dela
viktig informatione till allmänheten.

Koncept 3 är en ren planerings- och
delnings-produkt, jägaren planerar
och delar sin jakt och varslar
samtidigt allmänheten.

Koncept 2 är ett direkt varningsystem
där jägaren har en mottagare som
varnar om någon är i skottlinje. Detta
kräver att övriga användare av
skogen köper sändare.

Koncept 4 bygger på ett
varningssystem där man som jägare
markerar sitt jaktområde med ett
osynligt stängsel som om man
korsar detta skickas ett sms till den
personen.
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Utvärdering koncept
Utvärdering gjorde mot funktionslista,
personas samt de mjuka värden som
användarna hade kommit med under
intervjuer.
Det som var svårt att räkna med är
just den väldigt bestämda kontexten,
folket som utför jakten och även
deras spridda ålder skapade
ytterligare en dimension att ta hänsyn
till under utvärderingen av koncepten.
Koncept 4 gick tydligt emot mina
satta ekonomiska mål.
Även ett stort problem att detta
koncept kräver en mängd arbete av
jägaren som inte är realistiskt.
Även att detta konceptet inte
förbättrade kommunikationen inom
jaktlaget var något som ledde till låga
poäng.
Koncept 3 handlade om ren
planering och spridning av planering
till andra jägare samt allmänheten.
Denna delen blev intergrerad i de
andra koncepten och kändes som
en självklarhet för användarna att
behålla och utforska. Planeringen
fick bra betyg i utvärderingen då
den är effektiv och kräver inget extra
arbete av jägaren. Planeringen valdes
därför bort av anledningen att den
inte ökade kommunikationen under
jakten, men planeringen kom att vara
med i samtliga koncept.
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Koncept 2 visade sig vara ett väldigt
stigmatiserande koncept efter att ha
diskuterat det med skidåkare och
en löpare som ofta befinner sig i
skogarna. Att med en sändare ge sin
position till en jägare men samtidigt
inte få feedback om vart jägaren är
kändes inte säkert. Också att detta
är ett koncept som jägaren kan
skaffa sig stark tilltro till göra att den
vid fel eller felaktig användning kan
skapa större problem. Det direkta
varningssystemet försvann därför
efter utvärderingen.
Koncept 1 var det koncept som
klarade utvärderingen bäst. Detta
kombinerar planeringsfasen samt
en förbättrad kommunikation under
jakten. Ett koncept som detta visade
sig även vara det som enklast
kunde integreras in i den befintliga
kontexten. Personer som jagat i
många år har en uppbyggd tilltro till
den kommunikationsform som finns
idag.
Om jag kan använda samma format
som idag fast med ny teknik så kan
övergången kanske bli lika lätt för en
70-årig som en 19-årig jägare.
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Teknikresearch
För att se vilka tekniker som skulle
kunna användas för att göra ett
koncept görbart gjordes en ingående
teknikresearch inom tekniker som
skulle kunna vara intressanta.
Mycket handlade om att kunna
lokalisera andra användare av
produkten samt hundar om dessa
används under jakten.
GPS är det som är överlägset bäst
för att lokalisera och kommunicera
sin position till andra deltagare av
jakten. Systemet startades av USA
och fungerar därför bäst där. Nu
har dock Europa börjat skicka upp
specifika GPS-satelliter som kommer
förbättra vår tillgång till gps-nät.
Detta kommer förbättra ett redan
bra system och det finns därför inget
bättre alternativ till detta för min
lokaliseringsfunktion.
Kommunikationsradion som man
använder idag bygger på ett system
som från början var militärt. Det är
gratis att använda bandbredderna
som jaktradion använder.
Det är så att i Sverige finns många
bättre sätt att kommunicera ute i
skogen än med jaktradio. Tyvärr är
många olagliga för icke militärt bruk,
de kan störa flygtrafik eller att de
kräver en väldigt dyr licens för att få
använda dessa produkter.
Det som skedde 2007 var att man

gav jaktradion en stabilare och bättre
bandbredd att verka på. Detta
förbättrade räckvidden samt gjorde
radion till en mer tillförlitlig produkt.
Detta är även en teknik som alla
jägare använder idag och som dom
är vana vid att använda.
Jag gjorde därför valet att använda
denna befintliga tenknik då det inte
heller finns något som inom en
framtid kommer ersätta denna teknik.
Den nya radiokanalen gör det även
möjligt att skicka små sms-liknande
meddelanden vilket var något som
jägarna efterfrågade nämligen tyst
kommunikation.
Även research på vilka komponenter
som krävdes samt storlekar på dessa
inom 5 års framtid. Allting följde
sedan med under formarbetet för
att få proportioner och storlekar att
stämma överrens med hur det skulle
kunna komma att se ut.

21

Imageboard
Imageboarden användes för att
inleda det semantiska arbetet och ge
produkten sitt uttryck.
Boarden består av produkter som
du hittar i skogen men kanske inte
nödvändigtvis hos en jägare.
Material var viktigt att titta på när det
kommer till känslan av kvalitet som är
viktigt för aktiva personer som jägare.
Ytbehandlingar och ärliga material för
att stärka känslan av hållbarhet och
en styrka i produkten.

Idéskisser

Även att arbeta med en tydlighet var
viktigt, dels då många av olika ålder
ska kunna använda och förstå hur
man ska bruka produkten, men också
att man ofta använder sig av vantar
och/eller befinner sig i stressiga eller
svåra miljöer.

Formstudie av slutprodukten,
skisser visar ett senare skede i
utvecklingen och avslutas med
den slutgiltiga formen längs ner.
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Semantiskt formarbete
Det semantiskt utforskande arbetet
var väldigt praktiskt. Mycket av
arbetet bestod av att bygga mockups. Detta då produkten blev
handhållen samt så liten att det
gick fort att producera en mängd
testmodeller.
Arbetet gick även hand i hand med
att utforska produkten i 3d-program.
Detta för att hela tiden kunna
tänka på produktionsmetoderna av
testmodellerna samtidigt.
Att hantera samma produkt i fysiskt
och digitalt format samtidigt har även
en fördel då jag enkelt kunde skicka
bilder på testmodeller till användare.
Dessa bilder jag skickade var ofta
urtagna från det digitala 3d-arbetet
då man enkelt kunde arbeta in
detaljer och funktioner i den digitala
miljön.
Exempel på dessa bilder finnes på
nästa sida (s.25)

både de fysiska modellerna jag gjort
(exempel på högra sidan) samt de
mer exakta digitala bilderna. Även
en hel del skisser fanns med vid
utvärderingarna.
Användaregruppen som jag
hade kontakt med på västkusten
kändes också viktig att involvera
i utvärderingsarbetet av min
slutprodukt. Därför skickades
en mängd skisser samt digitala
3d-renderingar till gruppen och sedan
hade jag ett skype-möte med dessa
där vi diskuterade
materialet. Jag hade tidigare varit
nere och träffat gruppen och
diskuterat i ett tidigare skede. Att
dom har varit med från början av
projektet visade sig vara bra då dom
var väl införstådda med mina tankar
om projektet.

Utvärdering med
användare
Utvärdering mot användare i detta
skede gjordes med användargrupp i
Umeå samt med en grupp användare
nere på västkusten, i Järlöv.
Gruppen jag kunde träffa var den i
Umeå, där kunde jag få feedback på
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Resultat
Slutresultatet består av två stora
delar.
En web-tjänst och en fysisk produkt.
Det tvådelade konceptet som blev
slutprodukten kom utav att kanalen
till allmänheten kräver andra verktyg
än de som jägaren kan använda i
skogen.
Enkelheten att kunna sprida
information snabbt och utan extra
arbete löstes därför med ett tvådelat
koncept.
Så som det fungerar idag så kan
man som privatperson inte på något
enkelt sätt få tag i information om
vart jakt kommer pågå.
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Men med en webtjänst kommer man
enkelt kunna få reda på information
via mobiltelefon eller en dator.
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Web-tjänst
Web-tjänsten är den delen av
slutkonceptet som kopplar ihop
jägaren med allmänheten.
Tjänsten fungerar även som ett
planeringsverktyg för jägare eller
jaktledare som vill kunna lagra och
dela information innan jakt tilll de
andra deltagarna av den kommande
jakten.
Genom att jägaren planerar sin jakt
digitalt så blir det lätt att sprida
information till allmänheten.
Jägaren kan planera vart jakten skall
genomföras, detta visas på en karta.
Han/hon kan även skriva upp vilken
tid jakten ska genomföras, vem
som är jaktledare och vem man kan
kontakta om man har frågor. Det är
viktigt att understryka att jägaren
som planerar själv bestämmer hur
mycket man vill visa för allmänheten.
Som det visas till höger så fungerar
allmänhetens version av tjänsten
som följer. Man går in på tjänstens
hemsida antingen via sin telefon
om denna har webläsare, eller via
sin dator eller annan produkt med
webläsare.
Man skriver i nuläget in sitt
postnummer och sedan trycker man
nästa.
Det som händer då är att tjänsten
visar dig var i ditt närområde det
kommer bedrivas jakt.
Tjänsten visar vilekn slags jakt
det handlar om, datum när det
kommer ske och kontaktuppgifter

till föreslagsvis den jaktledare som
närvarar den dagen.
Det minsta som en person som inte
deltar i jakten kan se är området och
datumet. Det visas alltid var jakten är
och när den är.
Detta är det sätt som detta konceptet
kunde nå ut till flest personer i
allmänheten när projektet
genomfördes. Möjligheter till vidare
utveckling finns.
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Fysiska produkten
SEELOX
Den fysiska handhållna produkten
som är del två av konceptet är den
delen som hanterar förbättringen av
kommunikationen inom ett jaktlag.
Som det ser ut idag så finns det
svårigheter som denna produkt
tillgodoser.
Genom att via gps kunna se andra
användare av samma produkt gör
att man kan hålla bättre kontroll
över vart man faktiskt har varandra.
Att använda en gps för att hitta sin
position innan jakten drar igång är
också något som många inte har
kunnat bekräfta att man gjort korrekt
förut.
Gps ger även möjligthet att kunna
hålla koll på vart man har sina hundar
om man nu jagar med det.
Dagens gps-halsband ska kunna
kopplas samman till denna produkt
och på så sätt inte bara vara synlig
för hundföraren utan även för alla
andra jaktmedlemmar som bär
samma produkt.
Detta löser också problemet med att
hundar skjuts av misstag i skogarna
när man inte riktigt har fullgod koll på
deras position.
Den handhållna enheten bygger även
på den teknik man redan använder
idag när det kommer till den audiella
kommunikationen.
Radiokommunikation behövs för att
kunna snabbt meddela problem eller

Gustav Mood - bachelor degree student 2012

information till ett helt jaktlag. Som
jag nämnt tidigare finns ingen teknik
som inom en framtid kommer ersätta
denna och därför har jag valt att
använda den i detta koncept. Även
faktorn av igenkänning är inte att
glömma när det kommer till en produkt för en sådan bestämd målgrupp
som detta riktar sig mot.
Produktens utseende bygger på att
göra den liten och behändig men
samtidigt tuff och tålig i den kontext
som den handskas i.
Enheten som heter SEELOX är byggd
på omslutande former som hjälper
till när man försöker få produkten
vatten- och slagtålig.
SEELOX har skydd enligt IP67 vilket
är vatten- och dammskydd. Men
även en klassifiering som heter MILSTD810F vilket intygar att den klarar
fall, och extra hårda påfrestningar.
Allt detta för att man ska kunna äga
produkten många år samt kunna
använda den i alla väder och alla
miljöer vi har i Sverige.
SEELOX är även kompatibel med
trådlösa hörselkåpor för enklare
radiokommunikation samt förlängningsantenner som en del fortfarande
använder för att förbättra sändning/
mottagning något vid långa avstånd
eller tät terräng.
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Interface
Det interface som visas till höger är
ett förslag på hur det skulle kunna se
ut i SEELOX handenhet.

Något som efterfrågades av användarna var att kunna arbeta med tyst
kommunikation. Det finns idag lägen
där man kan viska tyst och radion
Interfacet ser man på en touch-skärm förstärker rösten så att den andra
som är en reflektiv skärm.
parten hör vad du säger.
Reflektiv skärm betyder att man
Men idag använder många sms för
sparar batteri genom att använda
att få 100% tyst kommunikation. Sms
dagsljuset för att få skärmen att lysa
fungerar dock inte alltid i skogen.
och ha god kontrast under dagen och Så i SEELOX inteface kan man ta
sedan bakbelysning till dom tillfällen
fram meddelanden, där kan man
då man jagar i mörkare perioder.
skicka kortare sms-liknande medTouchskärm valdes på grund av
delanden till de i sitt jaktlag.
fördelarna med att kunna förändra
Meddelandet kan skickas lika långt
vilka knappar som finns vid olika
som radiokontakten kan hållas, dvs
tillfällen. Med bara fysiska knappar
det beror på hur terrängen ser ut.
blir det lätt att man gör plats för
knappar som sällan används och
därmed blir överflödiga.
I menyerna i en SEELOX finns självklart inställningar för skärmen, vilken
radiokanal radion ska verka på och
andra inställningar.
När man är ute i skogen kan man
även förbereda för nästa planering av
jakt med hjälp av att sätta ut digitala
flaggor på kartan när du går omkring
i skogen.
Flaggorna kan även användas för att
t ex markera platser vid eftersök av
skadeskjutna djur och liknande.
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Ett urval av sidor från den
föreslagna designen av
intefacet i den fysiska delen
av slutkonceptet-
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Teknisk förklaring
slutresultat
Konceptet bygger på GPS tekniken
vi har idag. Dock byggs GPS-nätet ut
fortfarande och det ökar i effektivitet
varje år. Detta är en god anleding till
att använda sig av denna befintliga
teknik. GPS-tekniken gör det även
möjligt idag att se vart andra GPSanvändare befinner sig vilket är passande för mitt koncept. GPS finns i
olika varianter, mobiltelefoner använder sig oftast/alltid av fasta nätverk
eller telemaster för att positionera
sig. detta räcker inte till i skogen så
SEELOX har satelit-kopplad GPS för
att ha bästa täckning alltid.
Radiotekniken är också något som
används idag och som använts
i många år. Från början använt
inom det militära och idag står
utvecklingen still inom detta område.
Det finns inget som ersätter detta
system så därför finns det inte heller
några alternativ som fungerar så bra
som detta. Att sedan kunna prrata
med användare av äldre produkter
är något som är nödvändigt i en ny
produkt som denna.
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Materialen som används i SEELOX
är ballistiskt säker plast samt
Aluminium.
Plasten gjuts, vilket är en beprövad
metod. Bakre samt främre panelen
görs i ett stycke vardera vilket säkerställer god slagtålighet samt vattentäthet. Mittersta delen av enheten
är tillverkad i aluminium. Detta garanterar att de mest ömtåliga bitarna
sitter säkert då dom sitter i mitten
av produkten. Aluminuimramen
kan även göras lätt och stark, men
även återvinnas när produkten ska
kasseras.
De elektroniska delarna i handenheten finns tillgängliga idag, det som
ligger framåt i tiden är just storleken
på batterierna i produkten. Storleken
behöver vara större idag men förväntas halveras inom 5 år. Storleken
idag motsvaras av ca. 6 AA-batterier,
och då alltså ner till 3 AA-batterier de
närmsta 5 åren.
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Form & semantik
Formen är baserad på den information som givits under intervjuer,
diskussioner enkätundersökningar
m.m.
SEELOX form (se s. 35) bygger på en
omslutande form där robusteheten
och styrkan i materialen ska få
tala om hur produkten är tänkt att
användas.
En robust konstruktion var ett måste
då kontexten är stuntals ruff för en
produkt som denna.
Genom att använda sig av så få delar
som möjligt och försluta formen i
största möjliga utsträckning har ett
uttryck av stöttålighet samt
motståndskraft mot elementen yttrat
sig.
Fronten domineras av den drygt 3
tum stora pekskärmen. Fronten har
en grå färg för att skapa maximalt
med kontrast mot skärmen och dess
grafik. Även produktens baksida
har den grå färgen för att skapa ett
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uttryck av en omsluten och robust
produkt.
Den mittersta delen (se s.33) är
tillverkad i aluminuim och färgad i
en orange färg som används som
varselfärg under jakt. Färgen är i
första hand inte till för att varna eller
varsla om jakt i detta fall utan att
skapa ett kontrastrikt utseende. Detta
kan vara till hjälp om man t.ex tappat
produkten.

Presentationsmodell

Baksida, SEELOX

Toppvy av SEELOX

Frontvy av SEELOX

Frontvy av SEELOX

Baksidan innehåller klips för
fastsättning i jacka eller dylikt. Samt
antenner för GPS samt radiokontakt.
Dessa har försänkts i baksidan för
att enkelt kunna skapa en vattentät
design och ökad styrka. Inbyggnaden
av dessa delar minimerar risken att
bryta av utstickande delar.
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