


Hidden er en app som gjør det enklere å utnytte norsk historie. Hidden skriver på sin hjemmeside: “Et hav av verdifull
informasjon om våre omgivelser er ennå uoppdaget og ubenyttet av samfunnet. Dette skal vi endre!”. Deres kjerneverdi
handler om å fremvise det som er skjult for oss.

Hidden A/S har søkt hjelp hos sine forbrukere med formålet om å forbedre deres design, utforming og innhold. I denne
rapporten har vi evaluert og kommet med konkrete løsninger på hvordan vi kan forbedre Hidden. Vi har fokusert på
brukervennlighet i rapporten, ettersom vi fort ble klar over at dette hadde størst betydning hos forbrukerne.

Appen ble lansert i 2019, og hadde sin siste oppdatering samme året. Utviklerens siste kommentar, offentliggjort 9.
desember 2021, skriver at appen skal få en betydelig oppdatering, noe som hittil ikke har trådt i kraft. Det har nesten
gått et år siden denne kommentaren. Nettsiden deres ble sist oppdatert i april 2022, hvilket er 6 måneder siden i dag.

På AppStore står det i beskrivelsen, at de ikke har opgitt information om personvernpraksis og hvordan de håndterer
data til Apple. Dermed er det uklart hvordan de behandler personopplysninger om brukerne. 

INTRODUKSJON
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METODE

De to hovedkategoriene innenfor metode er kvalitativ og kvantitativ. Metoden man bruker
kommer helt an på hva man skal undersøke. 

Kvantitative data eller harddata er tallfestbar data man kan sette inn i et exel-ark å sjekke hvor
mange som synes Hidden er en god app for turgåere for eksempel. Denne typen data er ofte et
resultat av spørreundersøkelser (kvantitativ metode) og egner seg for undersøkelser der man
søker enkle svar. Ulempen er at man ikke får en dypere forståelse for intervjuobjektets refleksjon
rundt temaet, mens «kvalitative data sier noe om kvalitative (ikke-tallfestbare) egenskaper hos
undersøkelsespersonene» (Larsen, 2017, s. 25).

Kvalitative data kalles også mykdata og er vanskeligere å organisere eller logge ettersom det er
tekstdata med individuelle svar. Kvalitative undersøkelser går mer i dybden, og fordelen med
dette er at man får utdypende informasjon om intervjuobjektets syn på temaet.



På denne måten har vi både harddata og mykdata. Da kan vi bruke harddataen til å
kartlegge hvilke problemer gruppa synes er verst og burde tas opp. Mykdataen
bruker vi til å danne oss et bilde av hva problemet er, diskutere det og komme frem
til en løsning sammen.

På hvert spørsmål har vi også et tekstfelt (mykdata):Vår undersøkelse har tilknytning til både kvalitative og
kvantitative metoder. Vi har harddata som her:

METODE



Vi har utarbeidet en spørreskjemaundersøkelse til den kritisk-formative evalueringen av Hidden. Undersøkelsen er delt opp i 30 spørsmål i
tre overordnede kategorier: grensesnitt, pedagogiske funksjoner og appell til unge brukere. Undersøkelsen har gitt oss en god oversikt og
sammenheng i granskingen av appen. Vi har formulert nøytrale og åpne spørsmål for å minimere sjansen for å påvirke respondentene.  

Grensesnitt er hvordan et digitalt medie kommuniserer i skjermbilder og skjermdialog. Grensesnittet og brukervennligheten har en
innflytelse på brukernes atferd, og hvorvidt brukeren benytter seg av mediet.

Pedagogiske funksjoner handler om brukernes utbytte av applikasjonen. Det er ofte snakk om at apper skal ha støtte for læring, være
pedagogisk utformet og ha god formidling. Dette kan blant annet oppnås gjennom lyd, video og AR. Det er viktig å vurdere utbyttet av
appen fordi folk tiltrekkes av det de ser og får ut av applikasjonen.

Appell til unge brukere er en annen måte å si ‘målgruppe’ på. Innenfor markedsføring handler det om å kunne henvende seg til en
bestemt gruppe med et gitt tilbud, service eller budskap. Det er viktig å segmentere sin målgruppe eksempelvis ut fra alder, kjønn, livsstil
og geografi for å imøtekomme brukernes behov. Det er viktig å forstå målgruppa. Forstår man kundene sine, er det større sannsynlighet for
å lykkes med produktet. 

DE TRE PARAMETRENE



APPEN I DAG

Basert på vår egen kvantitative undersøkelse, kan vi se at appen har relativt store problemer på alle de tre
målte parametrene. Svarene viser at graden av problemet angående parametrene grensesnitt, pedagogiske
funksjoner og appell til unge brukere oftest er;

3) Eit visst problem: Må endrast med moderat innsats
4) Eit alvorleg problem: Må endrast med tidkrevande innsats. 
Jevnt over er problemet 5) Katastrofe: Må endrast umiddelbart, eller denne funksjonen må fjernast. 

Vi skal komme nærmere inn på hva som fungerer  godt, og hva som ikke fungerer optimalt.



Grensesnitt
Vi opplever appen som veldig intuitiv. Når vi åpner appen og sloss oss forbi to hele tekstskjermer, kommer vi umiddelbart til
kartet! Det er rett på sak, her er det appen har å tilby oss. Det er få forstyrrende elementer som sidemenyer, som gjør det veldig
tydelig hva appen vil at vi skal gjøre. Vi kjenner igjen kart-designet fra andre apper og nettsider, og vi forstår at vi må zoome
inn for å få opp ikonene.

Pedagogikk
Vi liker konseptet. Ideen Hidden virker som et godt tilskudd til apper som Pokemon Go og stolpejakten, som får folk opp av
sofaen og ut for å oppleve nærmiljøet. Tanken om å tilgjengeliggjøre norsk historie og folketro på denne måten er veldig god,
og vi tror at en app bygget på denne ideen er noe mange kan ha glede av. 

Appell til unge brukere
Når man åpner appen blir vi motivert av loading-skjermen. Vi ser umiddelbart at logoen er huldrehalen, og blir spent på hva
som skal møte oss inne i appen. De mørke fargene i blå og lilla-toner skaper mystikk og passer godt med inntrykket Hidden
prøver å gi om å være en eventyr-app med historisk fokus. 

Hva fungerer godt?
APPEN I DAG



Grensesnitt
Det å lage en intuitiv app kan være vanskelig og komplisert. For å hjelpe utviklere med
å designe nettsider og apper etter gode designprinsipper har Google utviklet et
designspråk kalt Material Design. Det har eksistert siden 2014 og ble forbedret i 2018.
Vi mener at Hidden kunne sett på disse prinsippene og hentet inspirasjon fra de. For å
ta et konkret eksempel, mener vi at bruken av former (“shapes”) burde implementeres. I
det man åpner appen kommer en velkommen-tekst med en “Neste”-knapp. Denne
knappen burde være en form, og ikke bare en link. For sånn det er nå, kan det være
vanskelig å treffe med fingeren på tekst-linker uten grenser (“border”). 

Et annet problem er antall trykk det tar før man får endret språk. Det tar fem trykk og
det er ikke selvsagt at man må trykke på logoen for å få opp den menyen. En enkel
løsning er å ha et lite flagg til høyre for søkefeltet øverst. Norsk flagg når appen er på
norsk, og britisk/amerikansk flagg når den er på engelsk. Det er heller ikke optimalt at
når man setter språket til engelsk, endres ikke infoen på hver pin. Dette bør kunne
gjøres enkelt med Google Translate, eller ved å la folk selv oversette. 

APPEN I DAG
Hva fungerer ikke optimalt?



Ikon-design
Vi opplever spesielt ikon-designet som utfordrende for bruker-opplevelsen. Vi ser at ikonene
for de forskjellige kategoriene prøver å gjenspeile innholdet i kategorien samtidig som det
skal etterligne en kart-pin, men gjennomføringen er mangelfull. Mange av ikonene mangler
universell utforming, de fungerer ikke når de er for små. Detaljnivået er for høyt, og ikonene
mangler funksjonalitet. De er ikke det man ville forvente at ikonene til kategorien ser ut, og vi
synes det er unødvendig vanskelig å lese oss opp på hva kategoriene inneholder når intuitivt
brukervennlig design er et krav i all apputvikling i 2022. Designstilen varierer også fra ikon til
ikon, som bidrar til et rotete utseende. 

Vi liker og forstår designet til Kulturminner, Kampanje, Folketro, & Lokalhistorier. Disse ikonene
gjenspeiler ting vi kjenner fra før, og vi synes de er i tråd med imaget til Hidden. Resten av
ikonene frustreres oss. De oppleves som for detaljerte, ugjenkjennelige, og abstrakte. Intuitivt
ikondesign er svært viktig for en app som Hidden, da vi vil slippe å måtte åpne menyen for å
forstå hvilken kategori et ikon tilhører. I tillegg ser ikonet til Holmestrand lokalhistorie ut som
en menskopp. Fortidsfinner-ikonet er designet for å være i farge, og er ikke universelt nok
utformet til å kunne gjøres om til svart og fortsatt fungere. Ikonene er vår største
utformingsmessige hindring for å bruke appen, de senker forståelsen av innholdet. 

Eksisterende ikon i Hidden

APPEN I DAG
Hva fungerer ikke optimalt?



Pedagogikk
Hidden har ikke mindre enn 15 kategorier med ikoner som man har tilgang til hele tiden. Til og med
lokale kategorier for Holmestrand og Tønsberg er tilgjengelig på samme nivå som kulturhistorie når vi
sitter og bruker appen i Volda. Det oppleves som rotete. Mengden kategorier og den store
variasjonen i temaene gjør at vi opplever appen som rotete og uoversiktlig. Vi mener dette henger
sammen med det vi senere skriver om, at appen mangler en tydelig målgruppe, og prøver å nå for
bredt ut. Ved å prøve å dekke alle områder, ender den med å ikke dekke noen for oss. 

Å trykke på ikonene i jakt på ny informasjon er en evig skuffelse. Hvis vi bruker Hidden kun til å lete
etter lokalhistorie og folkeeventyr vil de fleste ikonene inneholde en av tre ting  →

APPEN I DAG
Hva fungerer ikke optimalt?



1. Ingen informasjon
En betydelig mengde av ikonene
inneholder kun teksten
“Beskrivelse mangler” eller
tilsvarende. Flere av ikonene
peker også på ting som ikke har
historisk verdi, som Pangaia,
kontoret for internasjonale
studenter i Volda. Hadde vi ville
undersøkt hvor det lå, hadde vi
brukt google maps, ikke Hidden.
Vi lukker appen. 

2. Irrelevant informasjon
På jakt etter spennende nye ting om
landskapet i nærområdet vårt har vi
funnet en stor mengde ikoner som
beskriver steinhauger, røyser, litt større
steiner, og andre ting som ikke kan
ses med det blotte øyet, som kun
appelerer til en gruppe særlig
interesserte geologer. Dette gjør at vi
gir opp jakten, vi vil ikke lete gjennom
masse ikoner som ikke gir oss noe av
verdi. Vi lukker appen.

APPEN I DAG
Hva fungerer ikke optimalt?

3. Uforståelig informasjon
Informasjon som er så historisk
teknisk skrevet at vi som
gjennomsnittlige landsborgere
ikke klarer å tyde hverken hva som
er funnet der, hvor, eller når det
ble funnet. Vi ønsker ikke å bruke
en app som får oss til å føle oss
dumme. Vi lukker appen. 



Appell til unge brukere 1
Vi har aldri ønsket oss en app der man både kan lese funnkodene til middelalderøkser på potetjorder, se en sjørom i AR, og finne
ut hvor Leo Ajkic stjerna på Bergen walk of fame ligger, men vi har fått Hidden likevel. I gruppa har vi både historie-interesserte,
noen som er glad i eventyr og folketro, noen som er glad i å reise, og noen som interesserer seg for apputvikling. Allikevel fenger
ikke Hidden noen av oss utenom ideen.

Forbruket av en app er tett koblet med behov og inspirasjon. Ifølge vår undersøkelse, kan vi se at 60% mener at inspirasjonen er
et alvorlig problem når man går inn på appen. Hele undersøkelsesgruppen mener at appen ikke er i stand til å appellere til dem
eller deres omgangskrets på nåværende tidspunkt. Det er flere som opplever at Hidden gir assosiasjoner til Stolpejakten, og at
de veldig gjerne ville bruke appen hvis den var enklere å bruke. Folk vil lære mer om norsk kultur og samtidig gjøre det til en lek.
Etterspørselen er helt klart til stede, men mengden av informasjon på appen kveler og drukner den interessante og lærerike
informasjonen etter vår mening. De av oss som ikke opplever et behov, opplever heller ikke at appen skaper et behov eller beriker
livet deres. Grovt sagt - selv om appen hadde hatt perfekt utforming, tror vi ikke at den ville blitt brukt av alminnelige unge.
Hidden ville i stedet dratt nytte av at innsnevre målgruppa deres; enten for den eventyrlystne med barnesinn, den historie-
interesserte på jakt etter læring, eller til turisten på oppdagelse. Det er nødvendig for appens overlevelse å få definert klart og
skarpt, hvem de appellerer til. Vi som brukere, ble dessverre ikke fanget av denne appen. →

APPEN I DAG
Hva fungerer ikke optimalt?



Appell til unge brukere 2
Vi klarer ikke å se Hiddens målgruppe som den er utformet nå. Vi
forstår heller ikke hvorfor appen absolutt skal dekke hele Norge på
nåværende tidspunkt. Vi trenger kartlegging av konkrete ruter man
kan følge i bestemte byer. Dette vil kunne skape en attraksjon for en
by og for en nysgjerrig (norsk) turist i en by. Det kunne fungere i
samspill med allerede eksisterende historieformidling, som finnes på
museer og severdigheter i storbyene. 

Vi trenger en ruteveiledning for å hjelpe oss i gang. På denne måten
vet brukeren hvor mye tid som skal brukes og hvor lang ruten er. Dette
er viktige faktorer for folk med tidspress og andre dagligdagse
gjøremål. Inntil videre, mener vi at det å legge sin egen rute kan bli
for vanskelig og tidkrevende for brukeren. Vi ønsker at det skal være
en del av appens funksjoner og service for forbrukeren. Sagt på en
annen måte er det vanskelig for oss å se at Hidden har valgt å
appellere til unge i aldersgruppen 12-15 og 20-25 år.

APPEN I DAG
Hva fungerer ikke optimalt?



HIDDEN REVISION

Vi tror det er mange veier Hidden kan ta fremover, men vi foreslår denne: For å fortsette å utvikle en app folk ønsker å bruke, har
nytte av, og liker å bruke, må appen forenkles. Løsningen vår er å starte en prosess der dere gjennomgår appen fra bunnen av
igjen, og reviderer den. 

Vår første løsning er å slå sammen de to appene til én. I en tid der de fleste ikke har 1GB til overs på telefonen, synes vi det er
mye mer appellerende med en app. Dette sparer også brukeren tid på ved å slippe å hoppe mellom apper. Vi anbefaler også å
tilpasse appen så den fungerer på alle iPhone og Android telefoner. IPhone 8 og 11 fungerer ikke i det hele tatt, det er ikke så
gamle modeller at det finnes en unnskyldning. 

Start prosessen med å definere en konkret og spisset målgruppe. En stor frustrasjon er at appen inneholder for mye innhold som
spriker i for mange retninger. Filtreringssystemet hjelper ikke når innholdet i en kategori ikke er samkjørt nok. Finn ut på nytt hvem
dere vil nå, ved å prøve å nå alle når man ingen. Vi har to forslag til prosessen. 



Målgruppe: Historieinteresserte turister
Ved å rette dere mot historieinteresserte turister, både norske og utenlandske, kan dere fortsette å spille på de norske
eventyrene og det norske kulturhistoriske særpreget. I dette alternativet tror vi det er viktig å revidere innholdet i appen slik at
punktene kan filtreres mer i historisk kategori, enn i innholdskategorierer. Flere nåværende kategorier kan slettes eller slås
sammen, og flere mindre historiske kategorier kan tilføyes. Man kan for eksempel sortere historiske punkter i funnsteder,
landemerker, museum, osv.  Eller man kan sortere punktene etter hvilken historisk periode det er fra. Vikingtiden,
middelalderen, andre verdenskrig osv. 

I dette alternativet anbefaler vi å gjennomgå alle de resterende punktene med mål om å tilgjengeliggjøre tekstene i
punktene, og utdype tomme eller mangelfulle punkter. Når punktene er gjennomgått, anbefaler vi å vurdere en løsning som
Tur-funksjonen, som ble foreslått i TekLab rapporten “Hidden Kultur” i 2021 (1). Vi har justert kategoriene og kommet med nye
designforslag.

1: https://teklab.uib.no/prototype/hidden-kultur/?fbclid=IwAR3Bma77jFzy8_-vMaYNHjCN9AHIX9S3s97iYxHKW6Ep6y2WvjLr4vwubfw

HIDDEN REVISION
Alternativ 1



HIDDEN REVISION
Alternativ 1

Reviderte ikon av Madeleine Vatne Viddal



HIDDEN REVISION

Målgruppe: Eventyr-interesserte familier
Ved å fortsette å bygge videre på eventyr-merkevaren som allerede er godt etablert i designet og på nettsiden, kan man
appellere til småbarnsfamilier på jakt etter opplevelser enten i nærområdet eller på ferie. I dette alternativet anbefaler vi
en revidering av alle punktene, der en stor del av kategoriene og punktene fjernes. Vi mener at ekte historie kan være like
spennende som eventyr, og det bør fokuseres på å fylle et utvalg ikoner på tilgjengelige steder med mye, spennende, og
enkelt forklart informasjon. Til dette alternativet vil løsningen presentert i “Hidden Story” i 2021 (2), å tilføye bilder og mer
interaktiv informasjon på historiske punkter være et godt tilskudd til appen. 

I denne løsningen foreslår vi også å inkludere mer eventyr-rettet innhold. Flere AR-opplevelser, flere punkter som handler
om eventyr, og flere aktiviteter rundt eventyr, som Hunderfossen, tjernet der Kittelsen malte nøkken på Jomfruland, og
eventyr-avdelingen på nasjonalmuseet . Ha ikoner for lokale sagn, eventyr, og myter på mindre plasser. Her kan man for
eksempel basere seg på det digitale arkivet med Eventyr og Sagn til Universitetet i Oslo (3).  

2: https://teklab.uib.no/prototype/hidden-story/?fbclid=IwAR1Bce9Gm7ueqObaTC55pAscyrbX2b-1X_s4u0bXf7iF-2Ig2Nju-
eQbfG4

3: https://www2.hf.uio.no/eventyr_og_sagn/index.php?askjema=1

Alternativ 2



KONKLUSJON

Vår konklusjon er at Hidden bygger på en kjempeflott ide, men lider av litt mangelfull gjennomføring. Vi tror at det
største problemet til Hidden i dag er hvor mye og uoversiktlig innhold det er, det uappetittelige designet, og den
kronglete løsningen med to apper. Appene i dag hverken oppfinner eller oppfyller et behov, og den inspirerer ikke til å
oppsøke ny informasjon. 

Vi tror at løsningen på disse problemene først er en sammenslåing av appene, for å forenkle brukervennligheten. Så tror
vi at Hidden AS trenger en mer spissa målgruppe som de kan tilpasse innholdet til. Uavhengig av hvilken målgruppe de
velger, trenger ikonene en gjennomgang. Den blinde overføringen fra Askeladden-arkivet har gitt appen mye vanskelig,
ubrukelig, og kronglete innhold man bare kan tjene på å gjennomgå. Til sist tror vi at deler av appen trenger en design-
overhaling, spesielt ikonene, slik at de blir mer universelt utformet. Vi gleder oss til å bruke Hidden på norgesferie om
noen år!
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ARBEIDSFORDELING

Slik som det står beskrevet i Introduksjons-presentasjonen til TekLab, har vi på et generelt grunnlag laget vurderingsskjema
og vurdert Hidden ut i fra det. Den første delen av perioden ble brukt til å individuelt teste og lære seg appen og etterpå
fylte alle ut undersøkelsen. Vi hadde også en arbeidsfordeling over hvem som skrev de forskjellige delene i rapporten. 
Metode, artikkelen og designforslag ble skrevet av Madeleine. Regine har totaloversikt over prosjektet, så hun skrev og
samlet alt. Hun kom også med designforslag. Maja skrev introen, de tre parametre og hun stod også bak undersøkelsen.
Eivind lagde forsiden, designet og rettskrev rapporten og holdt på med brukertesting av appen. Mads jobbet med
grensesnittet, brukertesting samt fotografi. Han skrev også artikkelen.



BRUKERUNDERSØKELSEN

Resultatene fra undersøkelsen:

https://docs.google.com/forms/d/1P2rqukLXKkexNQEZgFxDucgDaDQ6Y8u8oLegGbEnKu0/viewanalytics


