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Brukerdokumentasjon 

Vi har valgt å legge opp brukerdokumentasjonen slik at vi tar for oss ett og ett skjermbilde 

som vi viser frem. Skjermbildene er etterfulgt av nøye forklaring på navigeringen i bildet.  

Vi har lagt opp dokumentasjonen slik at vi tar for oss skjermbildene i den rekkefølgen det vil 

være naturlig å gå gjennom applikasjonen for en førstegangsbruker. Hvert skjermbilde har ett 

navn vi har kalt figur, etterfulgt av et nummer. Dette skal gjøre det lettere for oss å referere til 

skjermbildet slik at brukeren aldri er i tvil om hvor i applikasjonen vi er.  

For hvert skjermbilde har vi laget en rask forklaring på hva som skal skje i den delen av 

applikasjonen. Etter forklaringen følger beskrivelsen av navigeringen. 

Videre har vi bestemt oss for å forklare ned til minste detalj hva som ønskes gjort av 

brukeren, da vi ikke ønsker noen uklarheter i vår brukerdokumentasjon. 

 

Før vi skal se nærmere på hva som ønskes i den første delen av applikasjonen ønsker vi å 

forklare de forskjellige elementene i skjermbilde. Vi vil ikke forklare alle elementene for 

hvert skjermbildet på nytt, men hver gang vi møter på et element som er nytt for brukeren 

kommer en forklaring. 

I figur 1 (under) har vi forklart de forskjellige forekomstene vi møter på i det første 

skjermbilde. Mange skjermbilder vil ha samme type felter for overskrift og inndata, samt 

samme type knapper. 

1.1 Logg inn 

 

Figur 1: Logg inn 

Ikon og tittel på applikasjonen 

Tittel på skjermbilde 

Forklarende tekst etterfulgt av tekstfelt for inndata 

Deaktivert knapp 

Aktivert knapp 



Figur 1 viser logg inn skjermen, dette vil være det første skjermbildet som møter brukeren. 

Her er det forventet at en førstegangsbruker registrerer seg som ny bruker. For eksisterende 

brukere vil denne skjermen være nyttig hvis man logger seg ut av applikasjonen. Så lenge 

man forblir innlogget vil man ikke se bildet som vises i figur 1. 

 

Brukeren kan klikke på “settings” knappen som er innebygget i smarttelefoner som bruker 

Android som operativsystem. Da vil denne menyen som er vist under komme til syne. 

 

Figur 2 

Glemt passord: Ved å klikke på “Glemt passord” knappen, som du kan se i figur 2, vil 

brukeren kunne få tilsendt nytt passord ved å besvare kontroll spørsmålet som er registrert på 

brukeren. 

Hjelp: Ved å klikke på “Hjelp”, som også sees i figur 2, får brukeren opp hjelpesiden 

1.2 Ny bruker 

For å registrere seg som ny bruker av applikasjonen trykker man på knappen “Ny bruker” som 

er vist i figur 1. Vi fyller altså ikke noen brukernavn eller passord i deres respektive 

tekstbokser. Når den nevnte knappen er trykket får vi se følgende skjermbilde: 

 

Figur 3 

Figur 3 viser skjermbilde brukeren skal fylle inn med data. Eksempel på dette er vist under. 

Listeboks med ferdige alternativer 

Radioknapper, ett og bare ett alternativ skal velges 

Beskjed til bruker 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                                               

 

Forklaring på kontroll spørsmål og kontroll svar som er vist utfylt i figur 4. 

Kontroll spm: Her skal brukeren velge et spørsmål fra listen. Listen kommer frem når 

listeboksen blir klikket på. Grunnen til at dette skal gjøres er i tilfelle brukeren glemmer 

passordet sitt, må applikasjonen ha et spørsmål å stille til brukeren, som bare brukeren har 

svaret på. På denne måten vet applikasjonen at det er riktig person som etterspør nytt passord. 

Kontroll svar: Det er viktig at brukeren husker hva han svarer på spørsmålet, da han ikke får 

tilsendt nytt passord uten å svare riktig. Av den grunn har vi valgt å bruke en liste med enkle 

kontroll spørsmål som brukere har gode svar på.  

Følgende spørsmål er lagt ved i listen: 

 Første bil 

 Bestevenn i barndommen 

 Favorittsport 

 Favoritt kunstner 

 Lottorekka 

 

Forklaring på passord og passord igjen som er vist utfylt i figur 4. 

Eksempel på tekstfelt med fokus, får gul ramme 

Knappen blir aktiv når feltene er utfylt 

Passordet er skjult ved inntasting, må være minst 4 tegn 

Brukernavn må være minst 4 tegn 

Figur 4 



Passord: En brukerkonto skal være passordbeskyttet. Dette er fordi vi ønsker at bare den 

riktige brukeren kan bruke sin konto. I og med at brukere har passord som verifiserer rett 

person, kan den som legger ut oppdrag være sikker på at det er den rette personen som 

eventuelt aksepterer oppdraget. På samme måte er det den riktige oppdragsgiveren som har 

lagt ut oppdraget som hjelperen ser, og ikke en som har logget seg inn på kontoen uautorisert. 

Passordet er skjult ved inntasting, og må være minst 4 tegn langt. Vi skjuler passordet ved 

inntasting fordi vi ikke ønsker at andre personer skal kunne se hva som blir tastet inn, for så å 

dra nytte av brukeren sin konto. Vi har sikret at det skal være fire siffer langt slik at det ikke 

er veldig lett å knekke passordet. Samtidig må det ikke være veldig langt, slik at det skal være 

lett å huske. Grunnen til at vi havnet på akkurat fire siffer er fordi nesten alle har i bruk en fire 

skifret kode i en eller annen sammenheng. Vi hadde spesielt bankkort i bakhodet. 

Passord igjen: Vi ønsker at brukeren taster passordet to ganger. Det samme passordet som 

ble tastet inn i “passord” ruten skal tastes på nytt i “passord igjen” tekstfeltet. Dette ber vi om 

fordi vi ikke vil at passordet skal være galt tastet inn. På denne måten blir det langt mindre 

sjanse for nettopp det, selv om vi ikke kan være helt sikre på at det ikke vil skje. 

 

Forklaring på brukertype, radioknappene som er vist utfylt i figur 4. 

Oppdragsgiver: En oppdragsgiver er en bruker som ønsker å få hjelp til å utføre oppgaver.  

Hjelper: En hjelper er en bruker som skal utføre oppgaver for andre personer i sitt nettverk. 

 

Registrer knapp: Knappen blir først aktiv når alle feltene i skjermbilde inneholder data og er 

korrekt utfylt. Hvis feil data er tastet inn vil brukeren få beskjed om dette. Dette gjentar seg til 

brukeren har tastet inn godkjente data. Når brukeren får godkjent data opprettes brukeren i 

databasen. Det neste skjermbildet som kommer til syne er vist neste avsnitt. Dette er også 

kjent som hovedmenyen i applikasjonen. 

 



1.3 Hovedmeny 

 

Figur 5 

Figur 5 viser hovedmenyen i applikasjonen. Fra dette skjermbilde kan man navigere seg til 

applikasjonens forskjellige hovedfunksjoner. Vi tar for oss ikonene som vises på skjermen og 

forklarer hva som skjer hvis de blir klikket på.  

 

Oppdrag: Kort oppsummering under dette punktet, mer utfyllende informasjon kommer i 

senere avsnitt som bare omhandler oppdrag. 

 Oppdragsgiver kan opprette nye oppdrag. 

 Oppdragsgiver kan se på oppdrag som er opprettet 

 Oppdragsgiver kan slette oppdrag som ikke er tatt av en hjelper. 

 Oppdragsgiver kan godkjenne oppdrag som er ferdig utført av en hjelper. 

 Hjelper ser en oversikt over oppdrag som er lagt ut av oppdragsgivere i sitt nettverk. 

 Hjelper kan ta et oppdrag 

 Hjelperen ser en oversikt over oppdrag som han har akseptert å utføre. 

 Hjelper får detaljert oversikt over oppdrag der dette kreves. 

 Hjelperen kan gi beskjed til oppdragsgiver om at oppdraget er utført. 

Ikonene på hovedmenyen er klikkbare knapper 



 

Ny kontakt: Kort oppsummering under dette punktet, mer utfyllende informasjon kommer i 

senere avsnitt som bare omhandler ny kontakt. 

 Oppdragsgiver kan søke etter brukere som er registrert som hjelpere. 

 Oppdragsgiver kan merke funn av hjelpere for så å sende venneforespørsel ved å 

trykke på knappen “Legg til”. 

 Hjelper kan søke etter brukere som er registrert som oppdragsgivere. 

 Hjelper kan merke funn av oppdragsgivere for så å sende venneforespørsel ved å 

trykke på knappen “Legg til”. 

 

Nettverk: Kort oppsummering under dette punktet, mer utfyllende informasjon kommer i 

senere avsnitt som bare omhandler nettverk. 

 Oppdragsgiver ser oversikt over hjelpere som er registrert i sitt nettverk. 

 Oppdragsgiver kan merke hjelpere i sitt nettverk, for så å slette de om ønskelig. 

 Hjelper ser oversikt over oppdragsgivere som er registrert i sitt nettverk. 

 Hjelper kan merke oppdragsgivere i sitt nettverk, for så å slette de om ønskelig. 

 

 

Figur 6 

Logg ut: Ved å klikke på den innebygde “settings” knappen på Android telefonen vil 

hjelperen få opp menyen, som er vist i figur 6, i bunnen av skjermbilde. Dette er det eneste 

skjermbilde i applikasjonen hvor det er mulig å logge ut etter man har logget seg inn. Ved å 

trykke på “Logg ut” knappen i hjelpemenyen vil man bli logget ut av applikasjonen. Da vil 

brukeren bli sendt til logg inn skjermbilde som vi allerede er kjent med.  

Hjelp: Ved å klikke på “Hjelp”, som også sees i figur 6, får brukeren opp hjelpesiden 

 

Vi skal nå se på hva som skjer innenfor skjermbilde som dukker opp når brukeren klikker på 

oppdrag ikonet på hovedmenyen. Videre deler vi oppdrag inn i to. Først tar vi for oss hvordan 

oppdrag ser ut hvis man er oppdragsgiver. Etter det er gjort ser vi hvordan det vil se ut hvis 

brukeren er pålogget som hjelper.  

 



1.4 Oppdrag 

 

Figur 7: Hovedmeny 

Vi skal se nærmere på delen om oppdrag, og trykker på “Oppdrag” ikonet. 

1.4.1  Oppdragsgiver 

 

Figur 8 

Liste med oversikt over alle oppdrag 



Skjermbilde som er vist i figur 8 vil være skjermbilde som vises første gang en oppdragsgiver 

går inn på denne delen av applikasjonen. Da vil også oppdragslisten være tom. 

 

Figur 9 

I figur 9 ser vi menyen som vises i Oppdrag hvis knappen “settings” på telefonen blir trykket 

på.  

Oppdater: Ved å klikke på knappen oppdater vil applikasjonen kommunisere med databasen 

for å se om noen oppdrag har fått en hjelper. Dette skjer kun hvis en hjelper, som er registrert 

i samme nettverk som oppdragsgiver, har akseptert å utføre oppdraget. Når listen er tom, slik 

som vi ser den er i figur 8, vil det ikke skje noe når man klikker på knappen. 

Hjelp: Ved å klikke på “Hjelp”, som også sees i figur 9, får brukeren opp hjelpesiden 

 

For å opprette ett nytt oppdrag klikker oppdragsgiveren på “Opprett” knappen som er vist i 

nedre høyre hjørnet i figur 8. Hva som skal gjøres i opprett oppdrag skal vi se nærmere på i 

neste avsnitt. 

 

1.4.2  Opprett oppdrag 

 

Figur 10 

I figur 10 ser vi en oversikt over forskjellige ikoner som vises frem når knappen “Opprett” er 

klikket. Disse ikonene representerer kategorier som skal gjøre det lettere for oppdragsgiver å 

Ikoner for å velge oppdragskategori 



velge riktig kategoritype. Vi tar for oss et eksempel. Figur 11 viser skjermbilde som vil dukke 

opp hvis oppdragsgiver klikker på ikonet “Handle”. 

Oppdrag: Handling 

 

Figur 11 

I figur 11 har brukeren klikket på ikonet “Handle” som er vist i figur 10. Oppdragsgiveren får 

nå nye valg innenfor kategorien handle. Disse underkategoriene består, i dette tilfelle, av 

“Dagligvare”, “Apotek”, “Klær”, “Jernvare”. I dette skjermbilde kan man også aktivere en 

meny ved å klikke på “settings” knappen på telefonen, men i dette tilfelle vil brukeren bare få 

opp ett “Hjelp” valg på menyen. Du vil på samme måte som før få opp hjelpesiden. Vi 

fortsetter på eksempelet vårt av å opprette et nytt oppdrag. Vi tar utgangspunkt i at 

oppdragsgiver klikker på ikonet “Dagligvare”. 



 

Figur 12 

I figur 12 ser vi et utvalg av dagligvare artikler som er sortert alfabetisk. Innrammet artikkel 

viser et eksempel på et dagligvare ikon. Ikonet representerer i dette tilfellet drikken Cola. Ved 

å klikke på dette ikonet vil skjermbilde som er vist i figur 13 komme frem. 

 

Figur 13 

Når oppdragsgiveren har valgt å trykke på ikonet som representerer Cola får han opp et nytt 

skjermbilde som hjelper han å redigere antallet av denne varen som skal være med i 

Ikoner for å velge artikler som skal være med 

Pluss og minus knappene velger antallet av denne artikkelen 

Viser antall valgt av artikkelen som ble trykket på 



handlelisten. Når brukeren er fornøyd med antallet som er valgt klikker han på “OK” 

knappen. Antallet av denne varen blir da lagt ved i listen. Samtidig vil ikonet skille seg litt ut 

fra andre ikoner som viser artikler som ikke er valgt. Vi ser et skjermbilde av dette i figur 14. 

 

Figur 14 

Når oppdragsgiver er fornøyd med hvilke artikler som skal være med i handlelisten klikker 

han på knappen “Ferdig”. Da vil det komme frem en oversikt over oppdraget i sin helhet, før 

han kan gå videre for å legge ut oppdraget slik at det er synlig for hjelpere. Først ser vi på 

hvordan oppsummeringen av oppdraget ser ut.  

Eksempel på en artikkel som er valgt 



 

Figur 15 

I tilfellet som er vist i figur 15 har oppdragsgiver valgt å legge til brød, egg og eple. Vi kan 

lese av teksten at oppdragsgiver ønsker ett brød, en pakke egg (må tolkes av hjelper) og fire 

epler. Når oppdragsgiver er fornøyd med oppdraget han har satt sammen klikker han på 

knappen “Registrer”. Da vil skjermbilde som er vist i figur 16 vise seg på telefonen. 

Tar oppdragsgiver tilbake for å redigere antallet 

varer som han ønsker å ta med  i handlelisten. 

Får opp samme vindu som vist i figur 13. 

Oppsummering av valgte artikler 



 

Figur 16 

Applikasjonen kommuniserer med databasen for å registrere oppdraget, slik at hjelperne i 

nettverket til oppdragsgiveren vil kunne se og ta oppdraget. Når denne meldingen viser seg på 

skjermen vil ikke brukeren kunne gjøre noe. Det er likevel greit å merke seg at dette i de fleste 

tilfeller vil unnagjøres raskt. Det vil si normalt ett til tre sekunder. Når oppdraget er registrert i 

databasen får vi se skjermbilde som er vist i figur 17. 



 

Figur 17 

Oppdragsgiveren er nå tilbake i hovedmenyen, klar til å gjøre nye ting i applikasjonen. For 

gjennomgangen av applikasjonen sin del skal vi tilbake på oppdrag, for å se hva som er skjedd 

i listen over oppdrag, nå som ett er opprettet. Vi går til oppdrag. 

 

Figur 18 



Vi kan se i figur 18 at det nå ligger ett oppdrag, “Handling”, i skjermbilde. Dette er oppdraget 

som vi har opprettet gjennom de foregående stegende. Vi skal videre se på hvordan dette vil 

se ut hvis oppdraget har fått en hjelper, altså noen som skal utføre oppdraget. 

 

Figur 19 

Vi ser i figur 19 at hjelperen karinor har akseptert å utføre oppdraget for oppdragsgiveren. I 

oppdragslisten ser vi at tittelen på oppdraget, nemlig “Handling” fortsatt er det samme som i 

figur 17, men det er nå kommet med tilleggsinformasjon. Vi ser at det står i parentes at 

oppdraget skal “Utføres av karinor”. Det er med andre ord ikke ferdig utført enda. I tillegg 

kan vi merke oss at “karinor” er brukernavnet som er registrert på hjelperen. Vi valgte å vise 

brukernavnet her, både for å spare på plassen i forhold til hvor mye tekst som vises, men også 

fordi brukernavnet er unikt. Videre ser vi at timeglasset lengst til høyre på den aktuelle 

oppdragslinjen representerer en jobb som ikke er ferdig utført. 

Vi ser nærmere på hvordan oppdragsinformasjonen nå vil presentere seg hvis vi trykker på 

oppdraget i oppdragslisten som vises i figur 19.  Vi trykker. 

Vi ser at oppdraget nå skal utføres av 

karinor. Timeglasset skal representere 

noe som er under arbeid. 



 

Figur 20 

I skjermbilde som vises i figur 20, ser vi mer spesifikk informasjon om oppdraget enn hva 

som vises i oppdragslisten som er vist i figur 19. Vi ser oppdraget er “Dagligvare (Handling)”. 

Vi har nå altså fått frem underkategorien “Dagligvare”, noe som ikke kom frem av figur 19. I 

tillegg til å vise data om oppdrag kan vi også se når det ble registrert tatt. Informasjon om 

hjelper vises her via fullt navn. På den måten er brukernavnet til hjelperen presentert i figur 

19, og fullt navn i figur 20. Vi ser at oppdragsgiver ikke kan slette oppdraget, da knappen er, 

som vist i figur 20, deaktivert. Det samme gjelder knappen “Godkjenn”. Grunnen til at 

oppdragsgiveren ikke skal kunne slette oppdraget er fordi oppdraget har fått en hjelper. Hvis 

det hadde vært et oppdrag uten hjelper kunne oppdragsgiver gått inn på oppdraget for så å 

slette det. Oppdragsgiveren kan heller ikke godkjenne oppdraget, da hjelperen ikke har meldt 

at det er fullført. Vi har nå sett på et oppdrag som er under utførelse av hjelperen Kari 

Nordmann. Vi vil nå se på hvordan et oppdrag som er meldt utført ser ut for oppdragsgiveren. 

Igjen går vi tilbake til oppdragslisten for å se hvordan det blir representert der. 



 

Figur 21 

Figur 21 viser oss et skjermbilde av et oppdrag som hjelperen har registrert som utført. I dette 

tilfellet har karinor utført handleoppdraget hun påtok seg. Når oppdragsgiveren klikker seg 

inn på oppdraget får vi se et nytt skjermbilde, nesten identisk med figur 20, men nå er 

knappen “Godkjenn” aktivert. 

 

Figur 22 

Haken skal representere at oppdraget er 

utført av hjelperen 



Når oppdragsgiver godkjenner oppdraget med å klikke på den aktiverte knappen vi ser i figur 

22, vil oppdraget fjerne seg fra oppdragslisten. Hvis oppdragsgiver da går inn på oppdrag vil 

skjermbilde se ut slik det gjør i figur 8. 

 

1.4.3  Slett oppdrag 

 

Figur 23 

Vi skal nå se på hvordan en oppdragsgiver kan slette et oppdrag. Tidligere i 

brukerdokumentasjonen har vi skrevet noe om dette, men vi velger å gå gjennom prosessen 

steg for steg. I figur 23 ser vi et oppdrag i listen. Oppdragsgiver må klikke på oppdraget for å 

kunne gjennomføre slettingen. Vi merker oss at oppdraget bare kan slettes så lenge det ikke er 

noen hjelper tilknyttet oppdraget. Når oppdragsgiver trykker på oppdraget får vi følgende 

skjermbilde: 

 

Figur 24 

Oppdragsgiver må klikke på det aktuelle oppdraget 

for å få slettet det 



I figur 24 ser vi at knappen “Slett” er aktiv. Dette er, som tidligere dokumentert, fordi det ikke 

er noen hjelper tilknyttet oppdraget. For å slette oppdraget må naturligvis knappen klikkes på. 

Vi trykker på slett knappen og viser hva som skjer. 

 

Figur 25 

I skjermbilde som vises i figur 25 ser resultatet av at knappen “Slett”, som vist i figur 24, ble 

trykket på. Oppdragsgiver får en beskjed om at oppdraget ble slettet, og det vises ikke lengre i 

oppdragslisten. 

Vi har nå sett på hvordan en oppdragsgiver kan navigere i oppdragsdelen av applikasjonen, og 

hvilke muligheter som finnes der. Vi er nå interessert i å vise hvordan denne delen av 

applikasjonen tar seg ut hvis man er registrert som hjelper. 

  



1.4.4  Hjelper 

Vi tar utgangspunkt i at man nå er logget inn i applikasjonen som en hjelper.  

Hovedmenyen ser lik ut som hvis man er registrert som oppdragsgiver, men vi skal nå gå 

videre for å se hvordan “Oppdrag” ser ut fra hjelper siden. Det første skjermbilde etter å ha 

klikket på oppdrag ser ut som vist i figur 26. 

 

Figur 26 

I vårt eksempel er brukeren nå logget inn som Kari Nordmann, hun har registrert en hjelper 

konto i applikasjonen. Vi kan se utfra figur 26 at Ola Nordmann (olanor – brukernavnet) har 

lagt ut et oppdrag innenfor kategorien “Handling”. For å få opp mer informasjon om dette 

oppdraget må vi klikke på selve oppdraget slik vi har lært å gjøre i oppdragsgiver delen av 

oppdraget. Altså, vi klikker på oppdraget som inneholder teksten: “Handling (olanor)”.  

 

Figur 27 



Skjermbilde i figur 27 viser hvordan detaljene rundt oppdraget vises når man har trykket på 

oppdraget som er vist i figur 26. Ola Nordmann trenger hjelp til å handle dagligvarer, og det 

han trenger er brød, egg og epler. Vi ser knappen “Ta oppdrag” i nedre høyre hjørne. Ved å 

trykke på denne aksepterer hjelperen å ta på seg oppdraget. Vi trykker og ser hva som skjer. 

 

Figur 28 

En liten beskjed i bunnen av skjermbilde viser at oppdraget er tatt av hjelperen som trykket, 

og det vises med en grønn hake i oppdragslisten. Oppdrag med grønn hake er oppdrag 

hjelperen har påtatt seg. Vi skal nå se hvordan informasjonen ser ut hvis vi klikker på ett 

oppdrag hjelperen har påtatt seg. 

 

Figur 29 



Ved å se nærmere på skjermbilde som vises i figur 29 kan vi se at hjelperen vi er logget inn 

som, Kari Nordmann, nå står registrert som hjelper i oppdragsinformasjonen. I tillegg vises 

det når oppdraget ble tatt av Kari. I dette skjermbilde er det nå en ny mulighet. Vi kan trykke 

på knappen “Utført”. Ved å gjøre det vil applikasjonen sende en notis til oppdragsgiveren, 

med beskjed om at oppdraget er utført av hjelperen. Derfra kan oppdragsgiveren, som vi har 

sett i oppdragsgiver delen, godkjenne at oppdraget er utført. Vi ser hvordan det vil se ut om 

hjelperen trykker på “Utført” knappen. 

 

Figur 30 

Vi ser at hjelperen har trykket på utført, og oppdraget forsvinner fra listen til hjelperen. 

 

I neste del av brukerdokumentasjonen skal vi, fra hovedmenyen, navigere oss til “Ny 

kontakt”.  

 



1.5 Ny kontakt 

 

Figur 31 

Vi har sett skjermbilde i figur 31 tidligere i brukerdokumentasjonen, men viser det en gang til 

her for ordenskyld da dette er sentralt for neste oppgave brukeren skal foreta seg. I denne 

delen av applikasjonen er det ingen merkbar forskjell om brukeren er oppdragsgiver eller 

hjelper. Likevel holder applikasjonen orden på dette for oss. Det gjør den fordi en 

oppdragsgiver bare skal kunne søke etter hjelpere, og hjelpere bare søke etter oppdragsgivere. 

Vi ser på “Ny kontakt” ikonet som vises i figur 31, og tar utgangspunkt i at brukeren nå har 

trykket på ikonet.  

 

Figur 32 



Brukeren har nå klikket på ikonet “Ny kontakt” fra hovedmenyen, og vi får opp skjermbilde 

som vises i figur 32. Vi ser et hvitt felt, som skal ta imot inndata. Dette er et tekstfelt som 

brukeren kan skrive inn brukernavnet til den personen han ønsker å søke på. For en 

oppdragsgiver skriver han inn navnet til en hjelper han ønsker å legge til i sitt nettverk. For en 

hjelper søker man på oppdragsgivere som ønskes lagt til i venne-listen. Vi observerer at i 

eksempelet som er vist, er det ikke skrevet inn noe brukernavn i tekstfeltet. Det står skrevet 

“Brukernavn” i ruten. Dette er hjelp fra applikasjonen, for at brukeren skal forstå at dette 

tekstfeltet skal motta et brukernavn å søke på. Videre merker vi oss at knappen “Søk” er 

deaktivert. Dette kommer av at tekstfeltet ikke inneholder tekst. Tekstfeltet må motta fire tegn 

før knappen “Søk” blir aktivert. 

Vi tar nå utgangspunkt i at vi er logget inn som Ola Nordmann. Som kjent er han 

oppdragsgiver. 

 

Figur 33 

Vi ser at Ola nå har tastet inn “karinor” i tekstfeltet som skal ta imot ett brukernavn. Ola har 

nå gjort alt riktig på første forsøk. Han har tastet inn fire tegn eller fler, og knappen “Søk” er 

aktivert. Ikke minst vet vi også at “karinor” er brukernavnet til Kari Nordmann, så vi vet 

brukeren finnes. Fra andre applikasjoner til smarttelefoner er vi kjent med tastaturet som 



dukker opp. Det fungerer på samme måte i Senior Service som det gjør i andre applikasjoner. 

Vi skal se hva som skjer når Ola Nordmann nå klikker på knappen “Søk”. 

 

Figur 34 

Vi ser at applikasjonen gjør bakgrunnen noe mørkere mens søket utføres. Dette søket 

gjennomføres typisk på ett til tre sekunder. Da skal vi videre se om applikasjonen klarer å 

finne frem Kari Nordmann i søket. 



 

Figur 35 

Vi ser at ledeteksten “Velg bruker” har kommet frem i skjermbilde. Under ledeteksten vil det 

komme frem en liste med resultater fra søket som ble gjort. I dette tilfellet var det bare en 

bruker som matchet søkekriteriene, nemlig Kari Nordmann. Vi merker oss at knappen “Legg 

til” i figur 35 er deaktivert. Dette er fordi Ola Nordmann, vår bruker, ikke har trykket på noen 

bruker i listen. I neste skjermbilde ser vi at Ola har trykket på brukeren Kari Nordmann. 

 

Figur 36 



Nå som Ola har trykket på brukeren Kari, blir linjen med Kari grønn. Dette er for å markere 

for brukeren hvilken person i listen som faktisk ble trykket. Knappen “Legg til” knappen ble 

dermed også aktivert. Da vet applikasjonen at hvis knappen trykkes, skal den sende en 

forespørsel til Kari Nordmann, om at Ola Nordmann ønsker å legge henne til i sitt nettverk. 

I neste skjermbilde ser vi at Ola forespør Kari om å bli venner ved å trykke på knappen. 

 

Figur 37 

Når Ola her sendt forespørsel ser vi at han for opp en beskjed om at applikasjonen har 

håndtert forespørselen. 

Da kan det være interessant å se hvordan det vil se ut for Kari Nordmann når hun mottar 

forespørselen som er sendt fra Ola. Dette foregår i neste og siste del av applikasjonen, nemlig 

delen vi har kalt nettverk. Før vi går videre til å se på nettverk skal vi raskt vise hvordan en 

notifikasjon vil bli vist frem av applikasjonen. 

Vi skifter bruker, og logger inn som Kari Nordmann. 



 

Figur 38 

I hjørnet øverst til venstre i figur 38 kan vi se at Senior Service har sendt brukeren en 

notifikasjon. Dette sier ifra til brukeren at noe har hendt i applikasjonen. Nå vet vi at denne 

notifikasjonen vises hos Kari Nordmann fordi Ola Nordmann har sendt henne en 

kontaktforespørsel. Ved å trekke ned notifikasjonsmenyen får vi en mer detaljert beskrivelse 

av hva som har skjedd i Senior Service. Se figur 39. 

Notifikasjon fra Senior Service. En ny 

hendelse krever brukerens oppmerksomhet 



 

Figur 39 

I skjermbilde over kan vi se at en bruker, i dette tilfellet Kari Nordmann, har mottatt en 

kontaktforespørsel. Ved å klikke på kontaktforespørselen som er vist i notifikasjonsmenyen 

vil Senior Service åpne skjermbilde som er vist i figur 42. Da kan den innloggede brukeren ta 

stilling til kontaktforespørselen.  

Vi skal se nærmere på delen om nettverk. 



1.6 Nettverk 

 

Figur 40 

Igjen viser vi til hovedmenyen før vi går videre. Vi gjør dette for at brukeren skal kunne se 

hvilket ikon vi trykker på for å komme til nettverk delen.  Dette er naturlig nok “Nettverk” 

ikonet som ligger nederst i skjermbilde som er vist i figur 40.  

Figur 41 viser en oversikt over nettverksdelen av applikasjonen uten at brukeren har lagt til 

noen kontakter. 

 

Figur 41 

I skjermbilde som er vist i figur 41 er det ikke noen kontakter lagt til enda. 



 

Figur 42 

I skjermbilde som er presentert i figur 42 er vi logget inn som Kari Nordmann. Vi har trykket 

på ikonet “Nettverk” fra hovedskjermen, og befinner oss nå inne i nettverk delen av 

applikasjonen. Hit, til samme skjermbilde som er vist i figur 42, ville vi også bli sendt av 

Senior Service hvis vi hadde klikket på en notifikasjon om kontaktforespørsel fra 

notifikasjonsmenyen. Se figur 39. 

Det er nå opp til Kari Nordmann å ta stilling til om hun ønsker å være i nettverk med Ola 

Nordmann. Hun kan trykke på en av knappene i ruten med Ola Nordmann sin 

kontaktforespørsel. Ved å trykke “Godkjenn” vil Ola bli lagt til i Kari sitt nettverk. Ved å 

trykke “Avvis” vil Kari avvise forespørselen, og de vil ikke være i samme nettverk. Knappen 

“Slett” nederst i høyre hjørnet ser vi er deaktivert. Dette er fordi Kari ikke har noen venner i 

sitt nettverk enda. For å aktivere knappen må Kari først ha kontakter i venne-listen. Deretter 

må hun markere en av kontaktene som er i listen sin. Når dette er gjort vil knappen “Slett” bli 

aktivert. Da kan Kari slette kontakten hun har markert i listen. Den markerte kontakten vil få 

en grønn farge slik at brukeren vet hvem som er markert. 

Vi skal nå se på hvordan det vil se ut å godkjenne denne kontaktforespørselen. 



 

Figur 43 

Kari har i figur 43 trykket på “Godkjenn” knappen, som vi kunne se i figur 42. Hun får 

følgende beskjed: “Kontaktliste oppdatert”. Denne forsvinner fra skjermen av seg selv etter 

kort tid. Denne beskjeden bekrefter overfor Kari at hun tok et valg, i dette tilfellet godkjenn, 

og applikasjonen har håndtert valget hennes. Ola Nordmann er nå lagt til i hennes 

kontaktliste. Vi kan igjen merke oss at knappen “Slett” fortsatt er deaktivert, da hun ikke nå 

heller har markert noen kontakter i listen for å slette. 

I neste figur ser vi at Senior Service sender en notifikasjon til Ola, om at Kari godkjente 

forespørselen. 



 

Figur 44 

Ola Nordmann er nå logget inn. Han får beskjed om at Kari Nordmann aksepterte hans 

kontaktforespørsel. Vi kan videre se fra Ola sitt perspektiv, at Kari nå er lagt til i hans 

kontaktliste. Se figur 45. 

 

Figur 45 



Vi ser at Kari Nordmann nå ligger i kontaktlisten til Ola Nordmann. For det neste eksempelet 

sin del har vi nå lagt til en bruker til i kontaktlisten til Kari. Vi føler det på denne måten blir 

mer oversiktlig å vise hvordan en bruker sletter en kontakt fra sitt nettverk. 

 

Figur 46 

Kari Nordmann har i figur 46 markert Ola Nordmann. Vi ser da at knappen “Slett” blir 

aktivert. Vi viser hva som skjer i applikasjonen når Ola er markert og Kari trykker på knappen 

“Slett”. 



 

Figur 47 

Kari får en melding som vist i figur 47. “Kontakt slettet” er bekreftelsen hun mottar på at 

kontakten faktisk nå er fjernet fra hennes nettverk. Hun vil ikke lenger ha mulighet til å se noe 

Ola Nordmann foretar seg i Senior Service applikasjonen. 

 

Vi tar med hvordan nettverksdelen av applikasjonen ser ut med menyen som kommer frem 

hvis brukeren trykker på “settings” knappen som er innebygget i Android sine smarttelefoner. 



 

Figur 48 

Vi kan se i figur 48 at settings knapp er trykket. Da kommer menyen som er vist i bunnen av 

skjermbilde frem.  

Oppdater: Ved å trykke på menyvalget “Oppdater” vil applikasjonen oppdatere skjermbilde. 

Det kan være at det er kommet inn en ny kontaktforespørsel, som da vil vise seg. 

Applikasjonen sjekker riktignok hver gang det er gått 30 sekunder. Brukeren har likevel 

valget om å be om denne oppdateringen ved å klikke på nevnte menyvalg. 

Hjelp: Ved å klikke på “Hjelp”, som også sees i figur 48, får brukeren opp hjelpesiden 

 

Til slutt i brukerdokumentasjonen skal vi se på hva brukeren må gjøre hvis han har glemt 

passordet knyttet til kontoen sin.  

 



1.7 Glemt passord 

 

Figur 49 

Brukeren har i vårt eksempel glemt passordet for å logge inn i applikasjonen. Han må da 

benytte seg av “settings” knappen for å få frem menyen i Senior Service. Vi tar utgangspunkt 

i at Ola Nordmann har glemt sitt passord. Han trykker på knappen “Glemt passord” fra 

menyen. Vi vil da få frem skjermbilde som er vist i figur 50. 

 

Figur 50 



Ola skal nå fylle inn sitt brukernavn i tekstfeltet. På samme måte som vi har sett tidligere i 

brukerdokumentasjonen, får Ola hjelp av applikasjonen til å forstå hva som skal fylles inn i 

tekstfeltet. Knappen “OK” er deaktivert så lenge tekstfeltet ikke inneholder data. Vi får Ola til 

å fylle inn brukernavn. 

 

Figur 51 

Vi ser av figuren over at Ola nå har skrevet inn brukernavnet sitt i tekstfeltet. Vi merker oss 

samtidig at knappen til høyre for tekstfeltet nå er aktivert. 

I denne delen av applikasjonen kommer kontroll spørsmålet og kontroll svaret, som brukeren 

lagde ved registrering av kontoen, i bruk. Vi har løst “Glemt passord” delen, med kontroll 

spørsmål og svar, med tanke på sikkerhet. Vi vil ikke at brukere skal kunne “stjele” kontoen 

til andre brukere. Vi går videre, Ola trykker på “OK” knappen som er vist i figur 51. 

 

Figur 52 

I skjermbilde i figur 52 kan vi se at Ola har kommet et steg videre. Han må nå besvare sitt 

registrerte kontroll spørsmål. I dette tilfellet har Ola registrert spørsmålet: “Første bil?”. Han 

må da huske hva han registrerte i dette feltet når han opprettet kontoen. Vi vet, fra skjermbilde 



som er vist i figur 4 at Ola har registrert “ford” som svar på dette spørsmålet. I neste figur kan 

vi se at Ola har skrevet inn sin første bil i tekstfeltet. 

 

Figur 53 

Figur 53 viser at Ola har brukt tastaturet på telefonen til å skrive inn sitt svar på kontroll 

spørsmålet. Knappen “OK” er aktivert, og vi ber Ola om å trykke på denne. 

 

Figur 54 

Ola har nå fått nytt passord av applikasjonen. Han burde skrive ned dette, så han slipper å be 

om nytt passord hver gang han skal inn i Senior Service. Ola må nå trykke på knappen merket 



“OK” i skjermbilde for å gå videre. Ola vil da bli logget inn i applikasjonen. I figur 55 kan vi 

se hva som skjer hvis Ola hadde skrevet inn feil brukernavn. 

 

Figur 55 

Ola får en beskjed fra applikasjonen om at brukernavnet han prøvde å taste inn var feil. 

 

 

Vi kan til slutt merke oss at noen skjermbilder kan se litt annerledes ut på de forskjellige 

mobile enhetene. 

 

Slutt på brukerdokumentasjon. 

 


