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Formålet med denne rapporten er å beskrive
og utforske de forskjellige ferdighetene som
kan hjelpe til at Hidden blir mer vellykket.
Vi skal drøfte vårt metodevalg, hvilke
forandringer og forbedringer appen trenger
når det gjelder både design og de ulike
kategorien. Vi skal undersøke gjennom
bruk av appen og nærmiljøet hvordan vi
opplever bruken av appen. Vi skal diskutere
hva vi kan gjøre slik at appen blir tilgjengelig
for alle brukere som er både fra Norge og
utenfor. Derfor ble problemstillingen vår:
«Hvordan kan appen tilpasses slik at
den blir brukervennlig for turister?»
Som nevnt ovenfor, skal vi argumentere

Vi lever i en verden der menneske er
konsumert av teknologien. Med teknologien
har dagliglivet vårt også blitt mye enklere.
Mobiltelefon er den mest brukt enhet i vår fort
utviklende teknologi. Det er nesten umulig
å finne noen som ikke bruker eller har en
mobiltelefon.
Vi bruker ikke mobilene våre kun til å ringe
elle motta telefonsamtaler disse dagene. De
har blitt ganske avansert at vi kan si at de
navigerer livet vårt. Er man ny i byen og vil
vite sin nærmeste restaurant, treningssenter,
museum osv.? Da er det bare å ta frem
mobilen sin og søke opp på google. Men hvis
at vi vil ha mer konkrete informasjoner, da
finnes det mange applikasjoner som forklarer
i detalj, hvor bra og tilpassende de plassene
vi leter etter er, med flere bruker omtaler og
rangeringer. De forskjellige applikasjoner i
mobilene våre assisterer oss frem til vi er
tilfredsstilt. Noen mer generelle enn andre.

Målgruppe
Hidden har allerede en strålende visjon til å
introdusere og guide oss gjennom de ulike
kulturelle attraksjonene som finnes i vårt vakre
land. Norge har en flott natur, historie, kunst og
kultur. Så det er ikke rart at landet vårt blir brukt
i store filmer og som også fører til at mange
turister vil nyte naturen og historiene våre her.

Når vi skal finne ut noen plasser, har vi alle
disse applikasjoner som tripadvisor, booking,
yelp, trustpilot osv. De er mer generelle
og inkluderer nesten alt, men kanskje ikke
absolutt alt. Men hva om vi er for eksempel
i museum eller et historisk område og vil vite
mer om det som er rett foran oss eller rundt
oss? Hva hvis vi hadde en app som er akkurat
for slike situasjoner?

Hidden sin målgruppe akkurat nå er nordmenn,
siden informasjonen hovedsaklig er skrevet
på norsk. Dersom appen var både på norsk
og engelsk, hadde appen nådd ut til en større
målgruppe og det er turistene som kommer til
Norge for å nyte våre historiske og kulturelle
skatter. Dette skal vi se nærmere på nedenfor.
for hva som er forvirrende for brukere av
appen når det gjelder designet, innhold og
språk. Vi skal drøfte hvordan vi kan gjøre
appen mer interessant, slik at folk kan nyte den
mer. Vi skal komme med et forslag til løsning
gjennom de evalueringene vi hadde gjort.

Hidden er en publiseringsplattform som skal
tillatte brukarene utforske og vite mer om
lokasjonsbasert fortellinger, natur og kultur.
Via appen kan man oppdage og få vite om
både gamle og nye historier som man kanskje
har aldri hørt om. Appen hjelper brukeren til
å utforske de forskjellige attraksjonene som
finnes i Norge via kartet som finnes i den.
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Bakgrunn om brukere

Marianne S. Berg

21 år, Mediedesign
marianne.berg@live.no

22 år, Medieproduksjon

Haben Kehase

Pernille Bjørndal

Studerer tredje året på
Mediedesign ved Høgskulen i
Volda. Har ingen erfaring med
brukertesting. Har heller aldri
vært borti appen Hidden før dette
prosjektet.

Studerer tredje året på medieproduksjon ved høgskulen i Volda.
Ingen erfaring med brukertesting
av Hidden før.

Studerer tredje året på
Medieproduksjon ved høgskolen
i Volda. Ny bruker av Hidden,
ingen erfaring med brukertesting
fra tidligere.

Jonas Kongsberg

Sanne B.B.B. Brembo

Studerer tredje året med
Medieproduksjon ved Høgskolen
i Volda. Ny bruker av Hidden,
men har brukererfaring med
lignende apper. Litt erfaring
med brukertesting fra tidligere
skoleoppgaver.

Studerer tredje året på
Mediedesign ved Høgskulen i
Volda. Har ingen erfaring med
brukertesting fra før. Har heller
aldri vært borti appen Hidden før
dette prosjektet.

Lea Kristine H. Skrede

23 år, Medieproduksjon
lea.skrede@gmail.com
Studerer tredje året på
Medieproduksjon ved Høgskulen
i Volda. Ny bruker av Hidden med
lite erfaring med brukertesting fra
tidligere.

23 år, Medieproduksjon
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23 år, Medieproduksjon

25 år, Mediedesign
sanne.brembo@me.com

METODE
Metoden som er brukt i denne undersøkelsen bygger på våre egne erfaringer og opplevelser med
«Hidden». Vi er en gruppe på seks studenter som har brukt oss selv som testbrukere gjennom en
formativ brukerevaluering. Vi har ingen tilknytning eller involvering i «Hidden», men har en faglig
relevant bakgrunn som studenter på det tredje året av bachelorprogrammer i Mediedesign og
Medieproduksjon ved Høgskolen i Volda. Gjennom et spørreskjema bygget på et skalasystem og
begrunnelse, har vi samlet inn data fra våre seks besvarelser.

I plenum kom vi frem til 15 punkter
som vi skulle undersøke nærmere.
Disse 15 punktene ble fordelt på tre
kategorier/kvaliteter hvor hver kategori fikk
fem punkter hver. Disse kategoriene var
grensesnitt, pedagogiske funksjoner og
appell. Dette ble gjort gjennom et skriftlig
spørreskjema med et gradsystem på fem
grader hvor den beste graden var «Ikke
noe problem» og den dårligste graden var
«Katastrofe». I tillegg til dette gradsystemet
måtte hver besvarelse begrunnes. Før vi fylte
ut dette spørreskjema lastet alle ned appen
og testet den. Formålet med den formative
undersøkelsen er å jakte på problem med
brukeropplevelsen, men på en fornuftig
og rimelig måte. Gjennom dataene som
er samlet inn vil vi presentere løsninger
innenfor de ulike kategoriene nevnt ovenfor.
Vi skiller mellom den eksisterende løsningen
(Løsning 1) og vårt forslag til utvikling eller
forbedring av løsningen (Løsning 2).
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EVALUERING AV LØSNING 1
Gjennom arbeidet med evalueringsskjemaene var det tydelig en del gjennomgående
observasjoner som vi kan samle i 3 hovedfunn. Disse funnene er også det vi har
valgt å basere vårt løsningsforslag på, som vi skal ta for oss senere i rapporten.
Disse funnene er: Overveldende design, mengde på innhold og kategoriseringen/
utvalget av innhold. I denne delen av rapporten skal vi presentere disse funnene
vi oppdaget gjennom evalueringsskjemaene i forhold til hvordan disse funnene
påvirker Hiddens funksjonalitet og brukervennlighet i dag.

Funn 1: Overveldende design
Det første som møter oss inne i
Hidden er kartet. Kartet er proppfullt av
geografisk informasjon i form av farger
og linjer som ligger tett i tett og viser
et detaljert landskap. Et realistisk og
detaljert kart er det så absolutt, i tillegg til
at det er proppfullt av punkter å utforske
allerede under første bruk av appen.
Men med all denne informasjonen i
en liten telefonskjerm, i tillegg til alle
punktene man kan utforske, kan man bli
litt overveldet i første møte med appen
og ikke helt vite hvordan man skal ta for
seg inni den. Kommentarene i evalueringsskjemaene går som oftest i at kartet
og appen i sin helhet bør moderniseres
og rett å slett forenkles slik at det ser
bedre og mer oversiktlig ut.

Tross at kartet Hidden bruker er det
mest oppdaterte og presise kartet man
kan benytte seg av per dags dato viser
det seg altså at det likevel gir inntrykk
av å være utdatert. Kanskje er det fordi
vi er vant med forenklede kart i andre
apper man finner på mobilen sin i dag? Ta
Snapchat som et eksempel; «snapmap»
er et kart mange sjekker daglig og er
en ganske forenklet versjon av det vi
kan finne i Hidden. Selv «Kart»-appen
på en vanlig i-Phone ser høyst
forenklet ut i forhold. Den geografiske
informasjonen er forenklet og mengden
av fargenyanser og linjer som beskriver
landskapet vi ser er redusert ned til kun
det høyst nødvendige. Dette gjør jo så
klart noe med hvordan vi er vant med at
kart i app skal se ut, og da igjen noe med
førsteinntrykket til en førstegangsbruker
av appen Hidden. I beste fall kan appen
appellere godt til de som er kjent med
godt utarbeidete og presise kart fra før.
Men, basert på funnene våre, vil appen
for mange gi et dårlig førsteinntrykk, og
virke utdatert og overveldende.
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Funn 2: Mengde på innhold
Går kvantiteten av innholdet på
bekostning av kvaliteten på det?
Gjennom et par utforskelser i appen
oppdaget vi varierende grad av kvalitet
og kvantitet i informasjonsmengden
under de ulike kategoriene. Dette
merket vi oss spesielt godt eksempelvis
under kategorien kulturminne. Noen
av punktene var ren oppramsing av
informasjon. Andre var mer kreative
samt formidlet på en mer underholdende
måte. Andre igjen manglet rett og slett
innhold. Trykker man seg inn på noen av
punktene fikk man bokstavelig talt opp
beskjeden: «Beskrivelse mangler». Et
annet poeng er òg at appen i dag stort
sett tilbyr all informasjon på norsk. Lite
av innholdet er oversatt og kvaliteten på
oversettelsen preges også av mengden
innhold. Skal en app presentere så
mange ulike punkter og historier som
Hidden gjør forstår vi godt at jobben
med å kvalitetssikre alt av innholdet vil
være en tidkrevende, om ikke umulig
jobb. Derfor er det ikke sikkert at det er
mulig å bevare kvantiteten av innholdet
uten at det fortsetter å gå på bekostning

Kvantitet av punkter og kategorier kan
være en kjempefordel som Hidden
besitter, og det er nok en stor del av
intensjonen bak appen; nemlig å kunne
avdekke alle de skjulte severdighetene
som finnes der ute. De er det, som vi
ser, veldig mange av. Igjen er ikke alle
kategoriene alltid aktuelle for enkelte
målgrupper, selv om de kan være
høyaktuelle for andre målgrupper igjen.
Det å vite tverrmål, høyde og areal på
enkelte kulturminner kan for mange
være overflødig informasjon. Det kan i
verste fall bidra til at appen i sin helhet
blir overveldende for enkelte brukere.
Som vel vante appbrukere i dagens
samfunn har vi utrolig liten tålmodighet
og det skal ikke mange hindringer til før
man gir opp. Det som, for oss, fremstår
som overveldende store mengder
innhold kan, slik vi ser det, dessverre
komme til å overskygge det som kanskje
kan være interessant for brukeren. Dette
vil da gå på bekostning av opplevelsen
brukeren sitter igjen med etter å ha brukt
appen. Og det er svært synd da appen
har vist seg flere ganger å kunne tilby
interessant, nytt og unikt innhold på en
revolusjonerende måte.
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Funn 3: Kategorisering/utvalg på innhold + og appen ellers

Basert på funnene våre synes de andre kategoriene å fungere godt, selv
om noen av de mangler kontekst. Kategoriene «kampanje» og mer spesifikke
kategorier som «Sagabyen Tønsberg»
og «Askeladden 2 XR» er blant de som
mangler kontekst for oss som førstegangs brukere av appen. Det mangler en
slags introduksjon til disse kategoriene
som ville fortalt oss tidligere hva de går
ut på og hvorfor de står som enestående
kategorier og ikke er plassert under noen
av de andre. Det kommer også frem
gjennom funnene våre at appen gjerne
kunne hatt noen flere kategorier/eventuelt utarbeidet de allerede eksisterende
kategoriene på en annen måte, slik at
inndelingen og utvalget ble oppdatert.

Uten å være katastrofal eller frastøtende
på noen måte, har Hidden et forbedringspotensial slik vi ser det. Appen, slik
den ser ut i dag, legger til grunne et
utrolig godt utgangspunkt for en app
som alle burde benytte seg av. Man har
muligheten til å lære og oppleve utrolige og nye ting! Man må bare bli solgt
ideen om at det er nettopp denne appen som skal være løsningen. Vi ser
visse utfordringer, men først og fremst
et hav av potensiale og muligheter i
denne appen, og vi mener at med noen
få endringer kan brukeropplevelsen
høynes litt. Disse utfordringene/funnene
vi har oppdaget gjennom evalueringen
av appen utgjør grunnlaget for vår alternative løsning til Hidden og nettopp
dette skal vi gå grundigere inn på nå.
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EVALUERING AV LØSNING 2
Løsningen vi tilbyr er en funksjon som heter modus. Her inneholder det flere forskjellige moduser som skal appellere til forskjellige målgrupper. Forslag til forskjellige målgrupper man kan
spesialisere modusene til er; norsk turist i Norge, en lokalkjent som vil bli enda bedre kjent med
hjemstedet sitt, og utenlandske turister. Disse modusene vil plukke ut og skille kategori, innhold og informasjonsnivå tilpasset målgruppen til moduset. Vi tenkte at med et allerede etablert
engelsk navn på appen, har dette et godt potensial for å krysse grensen til det internasjonale
markedet. Derfor har vi valgt å fokusere på moduser til forskjellige utenlandske turister. Noen
av forslagene våres er; bobil-modus, Bacpacking-modus, cruiseskip-modus. Som sagt vil da
hver modus plukke ut relevante kategorier og punkter innenfor kategoriene slik at de er godt
tilpasset målgruppen for moduset. For eksempel vil bobil-moduset ha mer fokus på kategorier
som utsiktspunkter, rasteplasser og steder som er lett tilgjengelig langs veien. Bacpacking-modus derimot har gjerne en litt yngre målgruppe, så her hadde kategoriene vært budsjettvennlig
og fokusert på litt lengre turer man kan gå til.

Startside: Valg av språk

Velkommen/informasjon
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Ny samla meny

En fordel med denne løsningen er at det
blir mye mindre informasjon og tekst å
oversette ettersom det er mye som blir
tatt bort fra internasjonal turisme-moduset. Slik kan appen også oppnå mye
høyere kvalitet på oversettelse. Det
blir kanskje til og med mer ressurser til
å oversette til flere språk enn engelsk.
Kvantiteten i appen er ikke nødvendigvis en svakhet, men har blitt det i dette
tilfellet da det går på bekostning av kvaliteten på mye av innholdet. Dette er en
måte å blande sammen kvantiteten og
kvaliteten på en fungerende måte.
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Flere funksjoner i samla
meny

Modusmeny
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Tilpassede kategorier
innenfor valgt modus
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Nytt kategoriikon
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Informasjonsside om valgt
sted

Ikoner for å vise hva som
finnes på valgt sted
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KONKLUSJON
Gjennom dette prosjektet har vi utforsket og evaluert appen “Hidden”. Under prosessen
oppdaget vi en del sider ved appen som har stort forbedringspotensial. Vi valgte å fokusere på hovedappen i steden for AR aspektet, fordi vi mener at det må grunnleggende
forbedringer til før man introduserer et nytt og mer teknisk aspekt. Hovedproblemene vi
oppdaget gikk ut på design men også en del tekniske problemer. For eksempel er det et
lite estetisk pent design, samtidig som det er for mye informasjon plassert i det visuelle,
noe som gjør det vanskelig å se din egen posisjon for å nevne noe. Det manglet også
mye innhold på flere steder, på andre sider var det alt for mye informasjon som ble vanskelig å lese. Tekniske problemer vi oppdaget var at flere slet med å åpne selve appen,
kartet ville ikke alltid fungere optimalt og menyen var forvirrende.
Derfor kom vi med løsningsforslag som fokuserte på forbedring av design, organisering
av meny og kategorier. Dette gjorde vi ved å introdusere funksjonen “modus” som gjorde
det mulig å organisere den nye menyen slik vi ønsket. Gjennom denne prosessen har
vi som gruppe lært om brukertesting samt å tenke på appbruk på en ny og mer grundig
måte. Vi er fornøyde med vårt løsningsforslag og håper det har bidratt i prosessen til
forbedringen av “Hidden”.

16

KILDELISTE
Høgskulen i Volda logo:
https://www.google.com/search?q=H%C3%98GSKULEN+I+VOLDA+LOGO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiY7_rmnOjzAhVq-SoKHRdsBJAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1363&bih=722&dpr=2#imgrc=a6kFG4ITheJoQM
26/10-21
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