
Peer review: e-Vote 
 
Vår oppfatning av tema for rapporten: utforming av brukergrensesnitt for et digitalt valg. Tar opp 
historisk utvikling av valg i Norge. Redegjørelse for pilotprosjekt for digitalt valg i 2011 og 2013. 
Fordeler og ulemper med e-Valg. 
 
Hva er bra: 

+ Bra med intro til innholdet i rapporten på starten, samt presenterer underveis hva leseren kan 
forvente å lese om. 

+ Bra bakgrunn og historie - leser blir satt inn i kontekst og forklart situasjonen/bakgrunnen for 
hvorfor elektronisk valg har fungert/ikke fungert tidligere.  

+ Knytter pensum-artikkelen Context Awareness (Aagre, 2001) bra opp mot sitt eget prosjekt, fine 
sammenligninger.  

+ Fornuftig og godt begrunnet avgrensning av målgruppen. (Kunne kanskje blitt nevnt i 
innledningen?) 

+ Gode valg av metoder, grundig forberedelse og begrunnelse for disse. Virker som vellykket 
gjennomføring som resulterte i hensiktsmessig og relevant data. 

+ Bra dere utdyper hva dere legger i «brukeropplevelsesmål» i 5.2. Kunne dette blitt nevnt noe 
tidligere i innledningen, som en henvisning til hvor leseren kan lese mer om dette og hvordan 
dere kom frem til disse? 

+ God beskrivelse av workshop og dere trekker ut mange gode punkter med hva dere fikk ut av den. 
Fint med liste i 5.4 implikasjoner på bakgrunn av workshop. 

+ Spennende og fornuftige tanker for videre arbeid. Bra dere planlegger å evaluere med brukere, da 
dere vektlegger å designe for brukeropplevelsesmål som kan oppleves ulikt. 

+ Fin og ryddig rapport. Bra språk og gode overskrifter. Behagelig å lese. 
 

Forslag til forbedringer: 
- Bakgrunn for hvorfor dere ønsker å jobbe med dette temaet - noen tanker om hvorfor dere ønsker 

å “ta opp igjen” dette temaet på tross av at det ble nedlagt etter pilotprosjektet? 
- Hvordan skal dere jobbe med forskningsspørsmålet videre? Kommer tydelig frem hvordan dere 

skal jobbe med brukeropplevelsesmål, men hvordan hjelper disse dere til å svare på 
forskningsspørsmålet? 

- “Vår teori er at man kan skape og opprettholde tillit gjennom et grensesnitt, da med fokus på en 
god brukeropplevelse. Dette kan være at man er trygg på at man forstår interaksjonen og at det 
ikke kan skje noe feil, samt at brukeren sitter igjen med en følelse av at systemet kommer fra en 
profesjonell aktør. Vi vil i dette prosjektet sette denne teorien på prøve.” (s.9) 

- Her virker det som at det introduseres et nytt fokus for prosjektet (som er spennende), 
men som kanskje burde kobles tydeligere sammen med forskningsspørsmålet. 

- Kanskje skrive noe om hvordan dere tenker å arbeide med brukeropplevelsesmålene tillit og 
høytidelighet?  

- Ingen beskrivelse av hvorfor dere utfører intervjuet - savner målet med undersøkelsen. 

 
INF5261 H17     |     1 

 



- Presentasjon av funn fra intervju kommer litt uklart frem - hva er deres tolkninger og hva kom 
frem gjennom intervjuet? Slik det er skrevet nå kan det tolkes som store deler av 5.1 er deres 
analyse og videre refleksjon.  

- Mer utdypende om hvordan workshopen ble gjennomført i praksis (hva dere brukte og hvorfor).  
- Kanskje flere bilder → av low-fi prototyper som brukerne lagde, slik at man kan følge 

prosessen. 
- I den ferdige rapporten bør det kanskje være med noe mer pensum (mangler en referanse), og 

Amish-artikkelen er litt lite koblet til prosjektet (del 2.2.1). 
- I Forskningsspørsmålet kan kanskje “opplevelsen av å stemme” gjøres mer avgrenset og konkret, 

for eksempel: “Hvordan kan opplevelsen av høytidelighet og viktigheten av stemmeavgivningen 
overføres til en mobil løsning?”  

 
 
Helhetsvurdering: Vi vil bare understreke at forslagene til forbedring er ment som forslag, ikke noe som 
nødvendigvis må gjøres. Vi synes dette er et veldig spennende prosjekt og det virker som om dere har hatt 
en grundig og fin prosess til nå. Gleder oss til å se hva dere gjør videre! :)  
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