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projektbeskrivelse
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• Vidensopsamling 

• Segmenterings-
workshop 

• Desk research og 
forståelse af 
baggrundsmateriale

• Interview med borgere, 
virksomheder og 
myndighed 

• Opsamling af indsigter 
om nuværende 
problematikker og 
brugerudfordringer

• Skitsering og 
konkretisering af 
koncepter for nye 
brugergrænseflader 

• Arbejdsmøder og 
workshops vedr. 
scenarier for borgere og 
virksomheder

• Optegning af scenarier 

• Udfoldning af principper 

• Koncepter for 
brugergrænseflader 

OPSTART BRUGERUNDERSØGELSER KONCEPTUDVIKLING AFRAPPORTERING
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Formålet med dette projekt er at udarbejde 
overordnede principper og koncepter for, 
hvorledes brugervenligheden og -oplevelsen 
af NemLog-in kan forbedres i næste 
generation af løsningen. Koncepterne 
udarbejdes på baggrund af relevante 
brugerscenarier med udgangspunkt i 
brugernes udfordringer og behov. 

Projektet tager udgangspunkt i at definere 
den optimale brugeroplevelse, og projektet 
forholder sig derfor kun i begrænset omfang 
til tekniske, organisatoriske og økonomiske 
begrænsninger.  

Projektet fokuserer på login samt 
administration af rettigheder og fuldmagter 
for både virksomheder og borgere. 

Rapporten præsenterer projektets indsigter 
og resultater gennem udfoldning af 
overordnede principper for 
brugeroplevelsen, optegning af de i projektet 
udvalgte scenarier og præsentation af 
koncepter, der illustrerer hvordan, der sikres 
en god brugeroplevelse i den fremtidige 
løsning.

FORMÅL
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Dette projekt tager udgangspunkt i at 
formulere overordnede principper og 
optegne koncepter for den gode 
brugeroplevelse for næste generation af 
NemLog-in. Fokus er derfor på NemLog-in 
og på trods af nære skæringsflader med 
blandt andet NDIS, har projektet kun løst 
beskæftiget sig med løsninger udover selve 
NemLog-in.  

Ligeledes har projektet haft et afgrænset 
fokus på udvalgte scenarier og segmenter 
for henholdvis virksomheder og borgere, og 
de præsenterede principper og koncepter 
tager dermed udgangspunkt i disse.  

AFGRÆNSNING
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Tilgangen i projektet har været 
brugercentreret “design thinking” for at 
kunne formulere principper og udvikle 
koncepter, der løser målgruppernes 
problemer. Det betyder, at projektet har 
været funderet i en iterativ designproces, 
hvor brugere, stakeholders 
(Digitaliseringsstyrelsen og 
Erhvervsstyrelsen) løbende har været 
inddraget i i analyse- og 
konceptudviklingsfasen. 

Projektet har overordnet fokuseret på både 
borger- og virksomhedsbrugere. Udvalgte 
segmenter har sat rammen for både 
brugerinvolveringen og konceptudviklingen i 
dette projekt. 

Tilgangen har været fleksibel og pragmatisk, 
og processen er derfor løbende blevet 
tilpasset og justeret. Overordnet er der 
arbejdet med kvalitative metoder i både 
brugerundersøgelserne, konceptudviklingen 
og principformuleringen, og disse er 
suppleret med eksisterende baggrundsviden. 

OVERORDNET METODISK TILGANG



Brugerinddragelse  
og -indsigter

KAPITEL 2

8
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Som designgreb i den indledende 
projektfase er der afholdt kvalitative 
interview med borgere, virksomheder og 
myndigheder. Disse var inspirationsgivende 
til udvikling af tværgående koncepter med 
fokus på en mere sammenhængende 
brugeroplevelse på tværs af systemer. 

Pointer fra interviews er inddraget i det 
omfang, de har kunnet styrke koncepterne, 
men projektet forsøger ikke endeligt at 
afdække brugernes behov og udfordringer. 
Indsigterne har været anvendt som et 
værktøj til at forstå eksisterende løsninger 
og som inspiration til udvikling af nye 
koncepter. 

Der er overordnet fokuseret på borgeren og 
virksomheder som de primære målgrupper. 
Segmenteringen af virksomhedsbrugerne er 
lavet i samspil med Erhvervsstyrelsen, som 
har viden om virksomhederne. 

Borgersegmenteringen er bl.a. baseret på 
eksisterende analyser (herunder særligt 
LAAK-rapporten).

METODISK GREB: BRUGERINDDRAGELSE & SEGMENTERING



Virksomheder
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Segmenteringen af virksomheder er udarbejdet og 
præciseret i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. På 
en workshop blev relevante segmenter identificeret 
og udvalgt på baggrund af eksisterende 
målgruppeforståelser og viden fra Erhvervsstyrelsen. 

Segmenterne blev bearbejdet og kondenseret på 
baggrund af supportmedarbejdernes viden om 
brugerne.  

På følgende slides præsenteres de segmenter, som 
der er arbejdet videre på baggrund af i projektet. 

VIRKSOMHEDSSEGMENTERING
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Bruttoliste over 
brugertyper

Uddybning af 
definerede 
segmenter

Identifikation af 
kerneudfordringer for 
hovedsegmenterne
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SEGMENT 1 

Den tegningsberettigede er eneste bruger og har 
ikke behov for administrationsfunktionaliteter

Den tegningsberettigede agerer på egen 
hånd og har derfor ikke brug at give 
rettigheder eller fuldmagter til andre.  
 
 
 

• Ingen administratorer  
(foruden den tegningsberettigede) 

• Ingen brugere  
(foruden den tegningsberettigede) 

• Intet behov for kendskab 
Den tegningsberettigede har intet behov 
for at give rettigheder – og derfor ikke 
behov for at have kendskab til FBRS

SEGMENT 2 

Få administratorer og brugere, behov for 
grundlæggende administrationsfunktionaliteter

SEGMENT 3 

Flere administratorer, mange brugere, behov 
for avancerede administrationsfunktionaliteter

*Den tegningsberettigede 

”Tegningsberettige” anvendes her som samlet betegnelse for ledelsesrepræsentanter, der har 
beføjelser til at tilslutte virksomheden til eID og FBRS. 

Den tegningsberettigede vil automatisk få alle rettigheder fra FBRS og vil kunne få et virksomheds 
eID som er genereret på baggrund af sit eget private eID, og dermed med samme akkreditiv.

Den tegningsberettigede har brug for, at 
få andre personer kan agere på 
virksomhedens vegne. Der kan være 
behov for en administrator, men den 
tegningsberettigede kan også selv oprette 
og give rettigheder til nye brugere. 

• 0-1 administratorer 
(foruden den tegningsberettigede) 

• Mellem 1 og 10 brugere  
Behov for grundlæggende funktioner til 
at oprette og administrere brugere og 
rettigheder 

• Adviseringsbehov 
I tilfælde at at den tegningsberettigede 
har givet administratorrettigheder til 
andre, har den tegningsberettigede 
behov for at blive adviseret (og evt. 
godkende), hvis der oprettes nye 
administratorer

Den tegningsberettigede har givet 
administratorrettigheder til flere brugere 
eller eksterne partnere, der har til opgave 
at administrere virksomhedens mange 
brugere. Der er derfor behov for mere 
avancerede brugerhåndteringsfunktioner. 

• 2+ administratorer 
Der kan være behov for opdeling i flere 
administratorroller 

• Mere end 10 brugere og op til 100+ 
Behov for mere avancerede 
brugerhåndteringsfunktioner 

• Adviseringsbehov 
Den tegningsberettigede kan have 
behov for at blive adviseret (og evt. 
godkende), hvis der oprettes nye 
administratorer 

• API-integration 
Meget store organisationer har behov 
for at integrere administration af 
brugere og rettigheder til egne systemer



Der er udført seks interview med virksomheder. Fire 
af interviewene er afholdt med deltagere fra segment 
3 og et interview med en deltager fra segment 1. På 
den måde udforskedes bredden af problemer og 
behov ved at inddrage deltagere fra de to mest 
forskellige segmenter. 

Derudover er der afholdt et interview med et 
lønbureau  for bedre at forstå arbejdesgangene for 
en virksomhed, der administrerer for mange kunder. 

Interviewene blev afholdt hos deltagerne på deres 
arbejdsplads. Dermed forløb interviewene i 
arbejdekonteksten, og deltagerne kunne løbende 
vise, hvordan de arbejder med IT-systemerne og 
konkret pege  

på deres problemer i den nuværende løsning, og 
hvilke behov de savner understøttet af relevante 
funktioner. 

Interviewene blev afholdt som åbne interviews, hvor 
deltagernes fortællinger og demonstrationer var 
rammesættende for interviewets forløb. 
Interviewsene varighed var mellem 1,5 – 2 timer. 

Interviewene er blevet analyseret og i det følgende 
præsenteres indsigter om virksomhedsbrugeres 
problemer og udfordringer i den nuværende 
generation af NemLog-in og FBRS 

KONTEKSTUELLE, KVALITATIVE INTERVIEW OG OBSERVATIONER
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INTERVIEWDELTAGERE
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SEGMENT 1 SEGMENT 3 LØNBUREAU

A. Film production A/S 

Anders 
Executive producer  

SAS 

Susanne 
Systemadministrator	
HR Shared Services

Coop A/S 

Kim
Allan 
Løncontrollere
Koncernøkonomi

nem-HR ApS 
Thomas, ejer og sælger

Martin, rådgiver 

Dong 

Marianne 
Dorthe


Support Consultant 
Service Desk User 
Administration


DONG Energy IT

Københavns kommune 

Birger

IT-Brugeradministrator

Serviceindgang 
Brugeradministration

Københavns Kommune er ikke en 
virksomhed og var oprindeligt 
inddraget for at få et 
myndighedsperspektiv 
repræsenteret. I interviewene blev det 
dog klart, at Københavns Kommune 
har de samme udfordringer og behov 
som virksomheder i segment 3. I 
dette projekt er de derfor lagt 
sammen

B029377
Stempel

B029377
Stempel

B029377
Stempel

B029377
Stempel

B029377
Stempel

B029377
Stempel

B029377
Stempel

B029377
Stempel

B029377
Stempel
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Login og logout skal være simpelt Mange forskellige behov Informationer forstyrrer

Login i dag kan opleves 
frustrerende pga. mange 
fejlbeskeder, browserproblemer og 
langsommelighed 

“Hvorfor kan det ikke være mere 
som netbank. Men bliver virkelig 
frustreret over, at noget som burde 
være simpelt slet ikke virker”

Der er forskellige behov mellem 
forskellige typer af virksomheder. 
Virksomheder, der arbejder med 
meget sikkerhedskrævende 
aktiviteter, har brug for at opleve 
login som meget sikkert, hvorimod 
at andre ønsker hurtigere og mere 
gnidningsfrit login

Unødige informationer på NemLog-
in siden forstyrrer og bidrager ikke 
til en oplevelse af gnidningsfrit 
login 

Overblik over CVR-numre Log ind – log ud – log ind – log ud – log ind – 
log ud – log ind – log ud – log ind – log ud – NemLog-in som afsender

Angivelsen af CVR-numre er i dag 
angivet meget uhensigtsmæssigt, 
og det skal være lettere at have 
overblik 

“Hvorfor kan man ikke slå CVR-
nummeret op – altså søge efter 
det?”

Det er et problem at skulle logge ind 
og ud for hvert CVR-nummer man 
skal håndtere (hvis man fx håndterer 
40 CVR numre)  

“Jeg møder login-skærmen uendeligt 
mange gange hver dag. Den er virkelig 
irriterende og kedelig og langsom”

Brugerne forholder sig ikke til 
NemLog-in som afsender. Login er 
bare et nødvendigt skridt for at 
udføre det, man faktisk skal. 

“Jeg er ligeglad med, om den 
hedder NemLog-in. Det er jo bare et 
splitsekund, jeg ser skærmen.”

INDSIGTER LOGIN OG LOGOUT
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Login i specifikke løsninger Login på tværs Problemer med log ud

Nogle brugere ønsker ikke at logge 
ind på tværs af løsninger, men i 
stedet blot at logge ind i den 
pågældende løsning 

“Log ind, det passer mig bedst at 
logge ind i de individuelle systemer, 
for eksempel post, 
brugerrettighedsadministration, 
Skat.”

Andre brugere derimod ønsker at 
have direkte adgang på tværs, når 
man først er logget ind 

“Der skal være et overordnet login, 
hvor man let kan tilgå de enkelte 
løsninger. Et fælleslogin for de 
forskellige løsninger”

Brugere oplever i dag problemer 
med ikke at kunne logge ud af 
systemerne 

“Det er ikke altid, man kan logge af. 
Det er virkelig irriterende, at man 
hænger i systemet. Så er man nødt 
til at lukke browseren ned og starte 
forfra” 

Mange fejlbeskeder

Brugerne oplever i dag mange 
fejlbeskeder og problemer med 
SSO. Dette skaber en usikker 
oplevelse 

“Jeg får tit advarsler. Jeg ved 
faktisk ikke helt, hvad de betyder 
(…) Jeg bliver logget ud af 
sikkerhedsmæssige årsager, men 
når jeg så klikker, så er jeg stadig 
logget ind. Det er lidt utrygt”

INDSIGTER SINGLE SIGN ON
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Besværlig adgang Fragmenteret og for spredt Mangel på overblik

Der er mange klik for at komme fra 
Virk ind i brugeradministrationen. 
Det opleves unødvendigt og 
gammeldags 

“Det er virkelig en kluntet måde, 
man kommer ind i 
brugeradministrationen”

Administration af brugere og 
rettigheder er i dag fragmenteret og 
sker i mange forskellige systemer.  

“Rettighedsstyring bør kun ligge ET 
sted” 

“Det som er lidt godnat er, at man er 
logget ind på Virk og så skal man ind 
i et andet system for at administrere”

Listen over brugere i FBRS er 
uoverskueligt opbygget og gør det 
besværligt at finde brugere 

“Brugeroversigten, den er virkelig 
irriterende. Den er delt op på 5 
sider. Hvis jeg skal finde Sofie, så 
burde jeg bare kunne markere 
noget og klikke ’S’. Jeg har aldrig 
opdaget, at man kan søge”

For teknisk sprogbrug

Begreberne og ord brugt i den 
nuværende løsning er meget 
tekniske og kan være svære at 
forstå for brugerne.  

INDSIGTER FBRS

Tung administration

Det virker tung at administrere 
brugere og rettigheder, fordi man 
skal udføre en række handlinger 
flere steder; fx i forbindelse med at 
fjerne en medarbejder 

“Hvis man fjerner en bruger fra 
systemets, fjernes brugeren ikke fra 
brugergruppen. Det er et problem, 
fordi man så ikke har fjernet 
brugeren.”

Meget komplekst

Mange af de nuværende flows og 
handlinger opleves unødigt 
komplekse og ufleksible. 

Der er et ønske om at systemet 
understøtter flere tilgange til at 
udføre handlinger, så det ikke er så 
rigidt.
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Rettighedsoverblik Mangel på vejledning Gruppering og overblik

Det er i dag svært at få et overblik 
over, hvilke brugere der har ret til 
hvilke rettigheder. Samtidigt kan det 
dog være relevant at se, hvilke 
rettigheder en bestemt bruger har 

“Jeg vil gerne kunne se begge dele - 
hvem kan indberette til statistik . 
Udgangspunkt i rettigheden er nok 
mest relevant. Derefter personen. Men 
det kunne være fedt at kunne begge 
dele.”

FBRS opleves svært og der mangler 
integreret vejledning i løsningen, og 
det føles meget som et system som 
man bruge meget tid på at lære.  

“Problemet at man har skulle lære 
sig selv alt her (og det ikke har 
været intuitivt)”

Der er mange rettigheder, som kan 
tildeles, men de er præsenteret 
uoverskueligt og 
uhensigtsmæssige på siden. 
Navngivningen er ulogisk og gør, at 
det kan være svært, at finde det, 
man leder efter. 

“Hvis man skal finde rettigheden, så 
starter man fra enden af – jeg ved, 
at den står på ca. side 2,5”

INDSIGTER FBRS (FORTSAT)

Forsinkede led ifm. oprettelse

I oprettelsen af nye medarbejdere 
er der udfordringer med at flowet 
forsinkes af forskellige processer; 
eksempelvis signaturoprettelse 
som bremser rettighedstildeling. 

“Der er mange forsinkede led. Folk 
bestiller i dag en signatur. Og vil 
gerne bestille en rolle – og nogle 
gange inden de har en signatur. 
Men det bokser vi med”

Mange funktionaliteter er gode,  
men bør forbedres

Der findes i dag en række 
funktionaliteter i FBRS som er 
relevante, men som ikke fungerer 
optimalt. Et eksempel kunne være 
brugergrupper, som mange ikke er 
bevidste om, hvordan man bruger 

“Rigtig mange opdager ikke ”Opret 
brugergruppe”, fordi den tit ligger 
under fold. De scroller ikke og leder 
efter knappen.”



Borgere
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Der blev opstillet en række specifikke kriterier for 
deltagerne, bl.a. IT-kompetenceniveau, erfaring med 
fuldmagter og brug af NemLog-in. Disse kriterier var 
defineret på baggrund af eksisterende analyser, 
herunder LAAK-rapporten, og samtidigt for at 
inddrage forskellige brugertyper- og behov for at 
sikre en bredde i de involverede borgere. 

Det var imidlertid ikke muligt at rekruttere deltagere, 
der opfyldte alle kriterier, inden for projektets 
tidsramme og økonomi.  

Derfor blev det i stedet prioriteret at få deltagere, 
som havde forskellige erfaringer med det offentlige 
og behov til fuldmagter, og kriterierne for erfaring 
med fuldmagtsløsningerne og NemLog-in blev derfor 
nedprioriteret.

BORGERSEGMENTERING
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INTERVIEWDELTAGERE

21

1. STUDERENDE 
26 ÅR

2. EFTERLØNNER 
63 ÅR

3. BORGER OG 
SELVSTÆNDIG 

40 ÅR

4. FAR TIL DATTER 
MED HJERNESKADE 

63 ÅR

Ikke stor erfaring med det 
offentlige 

Deltagerens mor er kronisk 
syg; hjælper med 
korrekturlæsning og 
mailskrivning til det offentlige

Mange års erfaring med det 
offentlige; på vej mod 
pensionstilværelse

Borger mod “dobbeltrolle” 
som selvstændig, hvor 
rollerne til tider kan virke 
uklare

Borger med barn, der har 
særlige behov for hjælp til 
håndtering af kontakten til 
det offentlige. 



Interviewene varede ca. 1,5 time og blev afholdt hos 
In2media.  

Formen på de afholdte interview var åben og 
samtalens indhold var styrende for, hvilke områder 
der blev belyst. Overordnet var der fokus på 
deltagernes oplevelse og brug af offentlige 
selvbetjeninger og IT-systemer, login til offentlige 
løsninger og deres forståelse af fuldmagter. 

Med hver deltager blev der optegnet brugerscenarier 
for deltagernes forløb med det offentlige; 
eksempelvis i forbindelse med flytning. 

Deltagerne viste også på en computer, hvilke digitale, 
offentlige såvel som private løsninger de benytter, 
hvor de loggede ind med NemID

ÅBNE, KVALITATIVE INTERVIEWS
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Eksempler på 
tegnede 
brugerrejser og 
flows

Ved at lade deltagerne 
vise de sider, de 
benytter blev 
interviewene mere 
konkrete og gav bedre 
indblik i deltagernes 
faktiske brug
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NemLog-in som afsender Forskellige login-metoder Nøglekortet

Deltagerne genkender NemLogin, 
men føler ingen relation til den. Det 
der primært genkendes er NemID-
boksen. 

“Siden ligner da en, jeg har set 
mange gange før. Jeg har aldrig 
rigtigt tænke over den. Jeg har 
aldrig brugt noget af af det [til 
højre]”

Det er uklart, hvornår man skal 
bruge NemID, og hvornår man ikke 
skal. Samtidigt er det uklart, hvad 
der er af sikkerhedsmæssige 
forskellige på de forskellige login-
metoder

Nøglekortet kan være et 
irritationsmoment, hvorfor nogle 
brugere vælger at bruge andre 
login-metoder 

“Jeg har set på Skat, at man kan 
logge ind med NemID, men det er jo 
noget mere besværligt, så jeg vil 
hellere det her [TastSelv-kode]”

Login integration i siden Convenience >< sikkerhed Udlån af akkreditiver

Det opleves bedre, når NemID er 
integreret i siden, man logger ind i, 
fremfor at det er en særskilt side 
(som eksempelvis bankernes 
integration af NemID i deres egne 
designuniverser) 

“Jeg kan bedst lige at logge ind på 
konkrete sider – for eksempel hos 
min bank”

Touch ID på mobilen er nemt og 
hurtigt; convenience betyder noget 
for brugerne

Der er et større behov for at kunne 
logge ind for familiemedlemmer 
end for andre personer

INDSIGTER LOGIN
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Nemt Bekvemt – men sikkert? Valg skal gælde på tværs

Det opleves som nemt, når man 
skifter fra en løsning, hvor man har 
logget ind, til en anden løsning, 
hvor man er logget ind pga. SSO

SSO opleves både positivt og 
negativt. 

“Der er et helt univers, der åbner 
sig. Det er bekvemt… men måske 
ikke helt sikkert?”

Hvis brugere vælger at logge ud, 
skal det gøre sig gældende for alle 
løsninger 

“Jeg logger normalt ikke af. Men 
hvis jeg har sagt på én side, at jeg 
vil logge af, så skal jeg være logget 
af alle steder”

Problemer med sessionsudløb

Brugere kan i dag opleve, at de 
logges af et specifikt system, men 
stadig er logget ind på andre 
løsninger. 

“Af sikkerhedsmæssigt årsager er 
jeg blevet logget af [åbner ny fane] 
Men jeg er jo stadig logget ind her 
[på borger.dk]”

INDSIGTER SINGLE SIGN ON
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INDSIGTER GENERELT OM FULDMAGTER

Nemmere at låne akkreditiv Behov for overblik “Fuldmagt” som begreb

Det er nemmere at låne en andens 
login, fremfor at give en fuldmagt. 
Lån af nøglekortet er den hurtigste 
måde at “få fuldmagt”

Brugere skal kunne se, hvem de 
har givet adgang til. Overblikket 
skal være samlet ét sted, men evt. 
også ude i den enkelte løsning. 

“Jeg vil kunne se i de enkelte 
løsninger, hvem jeg har givet 
adgang til”

Ordet “fuldmagt” er kendt og 
forståeligt. Det bruges i andre 
sammenhænge; eksempelvis hos 
postvæsnet i forbindelse med 
afhentning af pakker

Fuldmagter afgives personligt

Fuldmagter bør afgives til 
bestemte personer 

“Det vigtigste for mig er, at den, jeg 
giver fuldmagt til, også er den, der 
bruger den”
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INDSIGTER FULDMAGTER PÅ BORGER.DK

Kender ikke CPR-nummeret Fleksibilitet Tovejs-aftale

Det er en udfordring at afgive 
fuldmagt, hvis man ikke kender 
CPR-nummeret

Der er behov for en mere fleksibel 
løsning, hvor man nemt kan 
afgrænse fuldmagter til bestemte 
områder og tidsperioder 

“Det er vigtigt, at man kan 
skræddersy til situationen, så man 
ikke giver for meget adgang”

Når en bruger har afgivet en 
fuldmagt til en anden, vil det være 
en fordel at fuldmagten 
“accepteres” af modtageren, 
således at man ved, at den anden 
har fået – og set – fuldmagten

Meningsfyldte pakker

Det opleves positivt, at man kan 
give fuldmagt til pakker af 
adgangen. Det er dog vigtigt, at det 
er tydeligt, hvad pakkerne 
indeholder 

“Jeg er nødt til at skulle finde ud af, 
hvad MitSygefrævar er, før jeg ved, 
om jeg skal give fuldmagt” 

“Hvad er boligattest?”

Tilgængeligt og samlet

Det er vigtigt, at 
fuldmagtsløsningen ikke er gemt 
væk, men i stedet er integreret i en 
løsning, man allerede benytter. 
Dette kunne med fordel være 
borger.dk 

“(…) bare der ikke er for mange 
skridt derhen, og jeg bliver guidet 
ved hvert skridt”



Overordnede principper 
for brugeroplevelsen

KAPITEL 3
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I det følgende præsenteres seks overordnede 
principper for brugeroplevelsen af den næste 
generation af NemLog-in. 

Principperne er grundlæggende pejlemærker, der er 
vigtige at være opmærksomme på i forbindelse med 
næste generation af NemLog-in.  

Rapporten introducerer seks overordnede principper 
for login og administration, som hver uddybes 
yderligere med underliggende kriterier for succesfuld 
eksekvering. 
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OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BRUGEROPLEVELSEN
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Princip #1 
Brugeren skal ikke forholde sig 
til, at der er noget, der hedder 
NemLog-in

Princip #2 
Login-modulet skal opleves 
genkendeligt og trygt på tværs 
af offentlige løsninger

Princip #3 
Det skal opleves gnidningsfrit 
og sikkert at skifte mellem 
forskellige eID’er og 
fuldmagter

Princip #4 
Brugerens login-status 
kommunikeres  
altid klart i 
brugergrænsefladen

Princip #5 
Administration af rettigheder 
og fuldmagter udføres centralt 
og er integreret i relevante 
portaler

Princip #6 
Administration af adgange og 
rettigheder er fleksibel og 
overskuelig



NemLog-in håndterer brugerens login og håndtering 
af rettigheder; alle funktioner, som ikke er brugerens 
endelige mål. Det er eksempelvis ikke målet i sig selv 
at logge ind i en løsning, men at gennemføre en 
handling i den. 

Brugeren skal derfor ikke forholde sig til NemLog-in 
som afsender på disse løsninger, som i stedet skal 
opleves usynligt integreret i de løsninger, de 
anvendes. 

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Brugeren har et sammenhængende flow og 
ikke oplever at skifte mellem forskellige 
systemer, når der udføres handlinger, som 
teknisk udføres af NemLog-in

30

   
Brugeren skal ikke forholde sig til,  
at der er noget, der hedder NemLog-in 

Princip #1



Det skal opleves trygt for brugeren at logge ind 
gennem NemLog-in. Denne tryghed bør etableres 
gennem et genkendeligt login-modul, som brugeren 
støder på i forskellige sammenhænge. 

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Brugeren hurtigt kan afkode, at der benyttes et 
bekendt login-modul, som brugeren har 
benyttet før og i forskellige sammenhænge 

✓ Login-modulet er implementeret ensartet på 
tværs af anvendelsesområder
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Login-modulet skal opleves genkendeligt  
og trygt på tværs af offentlige løsninger 

Princip #2



Brugere med flere eID’er skal kunne skifte mellem 
disse på en nem og hurtig måde. I tilfælde hvor 
forskellige eID’er tilgås gennem samme akkreditiv, 
bør brugeren kunne skifte uden at logge ind igen. 

Samtidigt skal brugeren kunne skifte mellem at agere 
på egne vegne og på vegne af fuldmagter være 
naturligt integreret i brugergrænsefladen.  

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Brugeren kan skifte mellem eID’er, der er 
knyttet til samme akkreditiv, uden at skulle 
logge ind igen 

✓ Brugere, der har fuldmagter, kan skifte mellem 
at agere på vegne af fuldmagterne, uden at 
skulle logge ind og ud, når brugeren er logget 
ind med det eID, der har fået fuldmagterne 
tildelt 

✓ Brugeren har et overblik over alle eID’er uanset, 
hvilket akkreditiv der er logges ind med
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Det skal opleves gnidningsfrit og sikkert at  
skifte mellem forskellige eID’er og fuldmagter 

Princip #3



Brugeren skal altid have overblik over sin login-status 
i en given løsning. Når en bruger logger ind i en 
løsning, bør det primært kommunikeres, at brugeren 
nu er logget ind i den specifikke løsning.  

Logger en bruger ind i en løsning med NemLog-in og 
senere skifter til en anden løsning skal det være her 
tydeligt, at brugeren allerede er logget ind. 

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Brugeren fra start af et besøg kan se, om hun 
er logget ind – uden først at skulle trykke på 
“Log ind” 

✓ Brugeren med det samme kan se, hvilket eID 
der er logget ind med 

✓ Brugeren kan se om der handles på egne 
vegne eller på vegne af tildelte fuldmagter 

✓ Brugeren advares når login-sessionen udløber
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Brugerens login-status kommunikeres  
altid klart i brugergrænsefladen 

Princip #4



Rettigheds- og fuldmagtsadministration bør ikke 
opleves som selvstændige systemer, men i stedet 
være integreret i relevante løsninger. For 
virksomhedsbrugere bør administrationen opleves at 
være integreret i Virk. For borgere bør 
administrationen var integreret i borger.dk. 

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Rettigheds- og fuldmagtsadministration er 
samlet ét sted for hhv. virksomhedsbrugere og 
borgere 

✓ Brugeren ikke oplever at FBRS og 
administration foregår i særskilte systemer
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Administration af rettigheder og fuldmagter udføres 
centralt og er integreret i relevante portaler 

Princip #5



Brugere skal kunne både anmode og afgive 
rettigheder og fuldmagter for at opnå fleksibilitet. 
Derudover skal det være gennemskueligt hvad, man 
giver adgang til, ligesom det skal være tydeligt, hvem 
der har adgang. 

Det skal være muligt at afgive situationelle adgange 
(til bestemte formål og i en begrænset periode). 

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Brugere kan anmode en anden bruger om 
adgang, rettigheder eller fuldmagt 

✓ Brugeren har et tydeligt overblik over, hvem 
der har adgang og til hvad 

✓ Brugere kan afgrænse adgange til bestemte 
områder og tidsperioder
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Administration af adgange og  
rettigheder er fleksibel og overskuelig 

Princip #6
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Koncepter  
for NemLog-in3

KAPITEL 4



I det følgende præsenteres koncepter, som 
illustrerer hvordan principperne kan udføres i 
NemLog-in3.  

Det er vigtigt at understrege, at koncepterne 
ikke er designede (visuelt og grafisk), men i 
stedet er optegninger af koncepter og 
wireframes. 

Koncepterne er ikke endelige og er 
udarbejdet på baggrund af projektets scope. 
Det er derfor nødvendigt at koncepterne 
kvalificeres yderligere (se kapitel 6 for 
anbefalinger for videre arbejde)

KONCEPTERNE



Begreber og sprogbrug Login, log ud og profilstyring Rettigheder & fuldmagter

NemID

Hvordan vil du logge ind?

38

Ord og vendinger der omsætter 
tekniske og systemiske begreber til 
brugervenlige formuleringer. 

Udlægning af målarkitekturen og 
beskrivelse af sammenhænge fra 
et brugerperspektiv.

Koncepter for genkendelighed og 
sammenhæng for login gennem 
NemLog-in samt for håndtering af 
profiler (eID’er).

Koncepter der illustrerer hvordan 
hhv. virksomheder og borgere 
opretter og tildeler rettigheder og 
fuldmagter.  

Grundpræmissen for koncepterne 
er, at der både kan afgives og 
anmodes om rettigheder og 
fuldmagter.

Log ind

Bruger-id

Adgangskode

NemID

Næste

Hvordan vil du logge ind?

Har du brug for hjælp?

Log ud
Anne Andersen
Brosted A/S

Indstillinger

Brugeradministration

TRE KONCEPTTEMAER



Begreber og sprogbrug
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Det er afgørende, at brugergrænsefladerne for næste 
generation af NemLog-in udarbejdes på brugernes 
præmisser, så brugerne forstår og kan handle 
kvalificeret i løsningen.  

Det betyder, at det er vigtigt, at kommunikationen om 
løsningen (både konkret i brugergrænsefladerne og i 
den omkringliggende kommunikation) foregår på en 
måde, som brugeren kan forholde sig til. 

I det følgende præsenteres en række ord og 
vendinger, som tager udgangspunkt i at etablere et 
begrebsapparat på brugerens præmisser. 

Begreberne forsøger ikke at konkurrere med de rette 
tekniske udtryk, men i stedet at skabe bro mellem 
den tekniske implementering og brugerens 
verdensopfattelse. 

BEGREBER OG SPROGBRUG
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Sideløbende med dette projekt er der i 
Digitaliseringsstyrelsen arbejdet på at 
udvikle en fælles målarkitektur for næste 
generation af den nationale digitale 
identitets- og signaturløsning og NemLog-
in. Arkitekturens formål er at sikre let og 
gnidningsfri håndtering af digitale 
identiteter for brugerne. 

På følgende sider præsenteres et koncept 
for en oversættelse af målarkitekturen fra 
et teknisk univers til ord og begreber,  
som understøtter brugerens  
forståelse af løsningen.

FÆLLES NDIS OG NEMLOG-IN MÅLARKITEKTUR
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eID
(persona)

Entitet
(person)

Fysisk	
person

Juridisk	
person

Akkreditiv

Attributsæt

Rettigheder

Nøglefil

Nøglekort

1

*

*

*

*

1

au
te
nt
ifi
ce
re
r

Erhvervs-
identitet

Borger-
identitet

1

*

1

NDIS og NemLog-in Fælles målarkitektur, 17. oktober 2016



Brugerens digitale  
profil som revisor 
i en virksomhed

Brugerens digitale 
profil som 

spejderleder i en 
spejderforening

Brugerens digitale 
profil som borger

En bruger kan have flere forskellige digitale 
profiler. Disse profiler knytter sig til 
brugerens forskellige roller i “det virkelige 
liv”. Det vil sige, at brugeren kan have en 
“borgerprofil”, “en revisor-profil”, “en 
spejderleder-profil”, der giver adgang til at 
handle som i den funktion. Ved at knytte 
brugerens digital identiteter sammen med 
brugerens virkelige roller i forskellige 
sammenhænge skabes en mere intuitiv 
forståelse af brugerens forskellige eID’er. 

For at dette kan realiseres, er det afgørende, 
at fuldmagtsfunktionaliteten benyttes i 
højere grad i dag, for at undgå oprettelsen af 
eID’er, der ikke er knyttet til en brugers 
virkelige roller

EN BRUGER MED PROFILER
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Bruger
(entitet)

Profil 1 (eID 1) 
“Borgerprofil”

Profil 2 (eID 2) 
{ navn på firma }

Profil 3 (eID 3) 
{ navn på forening }

Profilerne kommunikeres 
i brugergrænsefladerne 
ved at skrive brugerens navn 
og den virksomhed/ 
forening, brugeren 
er logget ind med. 



Det er afgørende, at brugeren forstår at sine 
akkreditiver ikke er direkte forbundne til de 
forskellige digitale profiler, men i stedet er 
“nøgler”, der låser op for adgang til en 
løsning som en given profil.  

Udfordring: 
Det er en udfordring for 
brugeroplevelsen, at akkreditivet  
er styrende for, hvilke eID’er brugeren har 
adgang til. Et bud på et løsningsforslag 
præsenteres i forbindelse med koncepter for 
login, men problemet kan ikke løses i 
brugergrænsefladen alene.

LOGIN-METODE (“HVORDAN VIL DU LOGGE IND?”)
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Login-metode 1
(akkreditiv 1)

Profil 1
(eID 1)

Profil 2
(eID 2)

Profil 3
(eID 3)

Bruger
(entitet)

Login-metode 2
(akkreditiv 2)



For virksomheder skelnes der mellem rettigheder og 
fuldmagter. 

Rettigheder tildeles til en intern bruger (eksempelvis 
en medarbejder), hvorimod en fuldmagt gives til en 
ekstern bruger (eksempelvis et revisorfirma). 

Rettigheder knytter sig dermed til en specifik profil 
(eID), som beskriver den rolle, brugeren har i 
virksomheden. Det kan eksempelvis være en 
medarbejder, som har en digital virksomhedsprofil 
hos virksomheden, hvor der er tildelt en række 
rettigheder. 

Fuldmagter derimod knytter sig ikke til en 
virksomhedsprofil hos den virksomhed, der afgiver 
fuldmagten. Den er i stedet knyttet til en profil (eID) 
hos en bruger hos en anden virksomhed. Det kan 
eksempelvis være en revisor hos et revisorfirma, der 
får fuldmagt hos en et firma. Revisoren får derfor 
knyttet fuldmagten til sin digitale profil hos 
revisorvirksomheden. 

Denne skelnen er afgørende for at skabe et 
begrebsapparat, som afspejler den forståelse, 
brugeren har. Derudover er det afgørende for at 
skabe brugergrænseflader, hvor brugeren hurtigt og 
nemt kan skifte mellem at handle på vegne af 
virksomheder, brugeren har fuldmagt hos (se Login-
koncepter)

FOR VIRKSOMHEDER: RETTIGHEDER OG FULDMAGTER
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Det anbefales at der benyttes “Fuldmagter” 
som begreb for at tildele eller anmode en 
anden om adgang til at udføre handlinger på 
dennes vegne.  

I andre løsninger (eksempelvis e-Boks) 
benyttes “Adgange”, som vi dog vurderer at 
være for upræcist. Det er afgørende, at 
brugeren er indforstået med, hvad 
rettighedsoverdragelsen betyder. Her er 
“fuldmagt” skarpere og giver en mere præcis 
beskrivelse af handlingen. 

For brugeren opleves en fuldmagt som en 
underprofil, som brugere kan skifte til uden at 
skulle logge ud af løsningen. Det betyder, at 
brugeren nemt kan skifte mellem at agere som 
sig selv og på vegne af fuldmagten.

FOR BORGERE: FULDMAGTER
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Login, log ud og profilstyring
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Det er vigtigt, at brugerne oplever NemLog-in som en 
sikker løsning at bruge til at logge på offentlige (og 
potentielt private) systemer. 

Derfor skal brugerne også let kunne genkende login-
løsningen. Genkendeligheden kan opnås på 
forskellige måder, og det anbefales her at der 
arbejdes med en visuelle og funktionelle markører 
som identitetsskabende snarere end at arbejde med 
at promovere NemLog-in som brand. Det handler i 
højere grad om, at brugere hurtigt ser og genkender 
løsningen, end at de forholder sig til NemLog-in som 
afsender. 

I nuværende generation af NemLog-in er det op til 
løsningen at definere login-indgangen, hvilket 
resulterer i forskellige knapper både visuelt såvel 
som tekstuelt (Log in, log på). Det anbefales, at der i 
den nye generation af NemLog-in tages ejerskab over 
login-indgangen, således at genkendeligheden øges 
gennem ensartethed på tværs af 
anvendelsesområder og at login-knappens opførsel 
og funktionalitet er den samme uanset løsning. 

SIKKER OG GENKENDELIG LOGIN
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Eksisterende login-knapper på hhv. Borger.dk, Virk og Skat.dk



I dag opfører login-knapperne sig forskelligt på hhv. 
Borger.dk,  Virk og Skat.dk, hvor brugeren på Skats 
hjemmeside præsenteres for en dropdown, når der 
klikkes på Login. På de øvrige sider linker knappen 
direkte til NemLog-in-miljøet. 

Ved at ensarte login-indgangen skabes der en mere 
genkendelig og sammenhænge brugeroplevelse på 
tværs af løsninger 

LOGIN-KNAPPENS OPFØRSEL OG FUNKTION
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virk.dk

VIRK | Indberet

Log ind



En version af en genkendelig login-indgang kunne 
være en topbar, som benyttes på tværs af offentlige 
løsninger. 

Topbaren præsenterer brugeren for login-indgangen, 
når brugeren ikke er logget ind. Efter login vises 
informationer om brugeren og den profil (eID), som 
brugeren er logget ind med. Topbaren indeholder 
også indgangen til indstillinger for brugerens 
NemLog-in (herunder håndtering af akkreditiver) og 
nem adgang til at skifte mellem at agere som sig selv 
og på vegne af fuldmagter knyttet til den profil, 
brugeren er logget ind som.

KONCEPT NEMLOG-IN TOPBAR
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virk.dk

VIRK | Indberet

Log ind

virk.dk

VIRK | Indberet

Anne Andersen
Brosted A/S Log ud

Visuel identitet skaber 
(farver, ikon, ordvalg) 
genkendelig på tværs af 
anvendelsesområder

Information om den 
profil brugeren er 
logget ind med.  
Ikoner kan benyttes 
til yderligere at 
indikere profiltypen 
(eksempelvis 
borger-, 
virksomheds- eller 
foreningsprofil)

Tydelig  
“log ud”- 
knap
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Skat.dk

Skat

Log ind

borger.dk

Borger.dk

Log ind

virk.dk

VIRK | Indberet

Log ind

KONCEPT NEMLOG-IN TOPBAR



Log ind

KONCEPT: “NEMLOG-IN TOPBAR”  
– MOBILOPTIMERET

Eksempler på hvordan NemLog-in 
kunne præsenteres på mobile 
platforme
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Anne Andersen
Brosted A/S Log ud

Log ind



For at skabe en bedre sammenhæng mellem løsning 
og det system, der logges ind i, kan login vælges at 
præsenteres i et modul, der slider ned, og hvor siden 
der ønskes at logges ind på, stadig er synlig for 
brugeren. Denne version kendes fra andre løsninger; 
bl.a. Skats login-modul 

Login er et meget lille skridt i forhold til brugerens 
egentlige mål (fx at indberette barselsrefusion), og 
login bør derfor opleves som hurtigt og nemt. Ved at 
integrere login mere i siden, skabes en mere let og 
mindre støjende brugeroplevelse, fremfor at siden 
forlades til en helt anderledes login side. 
 
Denne model anbefales og kan ses her: 
http://bit.ly/nemlogin-login 

 

BEDRE INTEGRERET LOGIN-MODUL

52

Log ind

Bruger-id

Adgangskode

NemID

Næste

Hvordan vil du logge ind?

Har du brug for hjælp?

http://bit.ly/nemlogin-login


Alternativt kunne login-modulet vises i et overlay, der 
placerer sig oven på siden. 

Dette skaber stadig en relation til den løsning, der 
logges ind i, men er mindre relateret til selve login-
knappen som den anbefalede løsning. 

 
Se flowet her:  
http://bit.ly/nemlogin-desktop 

LOGIN-MODUL VARIATIONSMULIGHED 1
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Log ind

Log ind

Bruger-id

Adgangskode

NemID

Næste

Hvordan vil du logge ind?

Har du brug for hjælp?

http://bit.ly/nemlogin-desktop


Login kan også – som i dag – præsenteres på sin 
egen særskilte side. Dette giver ikke samme 
brugeroplevelse af hurtig og nem login, men kan dog 
være et alternativ. 

Vælges denne mulighed skal den særskilte login-side 
stadig blot have fokus på selv login og skal ikke 
indeholde unødige øvrige informationer.  

Derudover bør login-siden indeholde reference til den 
løsning, der logges ind på for at skabe sammenhæng 
på tværs af flowet; også selvom login giver adgang til 
flere løsninger end den anmodede.

LOGIN-MODUL VARIATIONSMULIGHED 2
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Log ind

Log ind

Bruger-id

Adgangskode

NemID

Næste

Hvordan vil du logge ind?

Har du brug for hjælp?



Log ind

Log ind

Bruger-id

Adgangskode

NemID

Næste

Hvordan vil du logge ind?

Har du brug for hjælp?

LOGIN-MODUL MOBILOPTIMERET

Hvor login-modulet på desktop slider ind ved login-
knappen, bør der på mobilversioner benyttes end mere 
mobilvenlig udgave. 

Sammenhængen mellem selve siden og login-overlayet 
kan dog stadig bevares ved at lade login animere ind 
(eksempelvis slide in fra venstre), så brugeren stadig 
oplever at login-modulet placerer sig over selve siden. 

Se eksempel på en animation her: 
http://bit.ly/nemlogin-mobile 
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http://bit.ly/nemlogin-mobile


Løsningen understøtter af brugeren kan have flere 
login-metoder (akkreditiver). Dette er relevant for at 
kunne vælge mellem NDIS, MOCES (eller tilsvarende 
medarbejder-akkreditiv) eller eksempelvis 
international ID-løsninger (hvilket er særligt relevant 
for udenlandsdanskere). 

Dog bør understøttelsen af adskillige akkreditiver 
ikke resultere i en uoverskuelig brugeroplevelse, hvor 
brugeren i for høj grad skal forholde sig, hvilken 
metode der ønskes at blive brugt til login. I stedet bør 
der være en række udvalgte akkreditiver, som 
brugeren ved er sikre, således at brugeren ikke er 
tvunget til selv at forholde sig til, hvilken login-
metode der er bedst, mest sikker o.lign.

“HVORDAN VIL DU LOGGE IND”
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En bruger, der har flere profiler (eID’er) skal nemt 
kunne vælge at agere som den ønskede profil, 
ligesom det er afgørende, at brugeren hele tiden har 
tydeligt overblik over, hvilken profil der anvendes.  

Hvis eksempelvis en bruger har en borgerprofil, en 
virksomhedsprofil som revisor, og en foreningsprofil 
som spejderleder, skal brugeren kunne vælge, hvilken 
profil brugeren ønsker at logge ind som. 

Samtidigt skal profilvalget afhænge af, hvilket system 
brugeren ønsker at logge ind i. Kun profiler med 
rettigheder til det system, der logges ind i, skal være 
tilgængelige for brugeren.  

Forsøger brugeren eksempelvis at logge ind på 
borger.dk logges brugeren automatisk ind som sin 
borgerprofil, hvorimod brugeren skal vælge mellem 
sin virksomheds- eller foreningsprofiler, hvis der 
ønskes adgang til Virk.  

På den måde er profilvalget afhængigt af den 
kontekst, brugeren agerer i, og brugeren skal dermed 
kun forholde sig til valg, der er relevante i den givne 
situation.  

HÅNDTERING AF PROFILER
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Hvis en bruger logger ind i et system, hvor flere af 
brugerens profiler har rettigheder, skal brugeren 
vælge, hvilken profil der skal logges ind som. 

Brugeren kan direkte vælge mellem de profiler, som 
er tilgængelig gennem det akkreditiv, der er logget 
ind med, og som har rettigheder i den løsninger, der 
logges ind. Derudover kan brugeren se profiler, som 
har rettigheder i løsningen, men som der er adgang 
med gennem et andet akkreditiv. Vælges denne profil 
skal brugeren logge ind med det akkreditiv, som er 
knyttet til profilen. Dette er ikke den optimale 
brugeroplevelse, men kan være nødvendig grundet 
målarkitekturen. 

Se flowet her:  
http://bit.ly/nemlogin-profilvalg 

VALG AF PROFIL VED LOGIN
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Log ind

Vælg den profil du vil logge ind som

Anne Andersen
Privat

Anne Andersen
Brosted A/S

Anne Andersen
Danske revisorer

Anne Andersen
Spejderdanmark

Fortsæt

Fortsæt

Fortsæt

Kræver anden login-metode

http://bit.ly/nemlogin-profilvalg


NemLog-in skaber værdi for brugeren bl.a. gennem at 
skabe login på tværs af offentlige (og potentielt 
private) løsninger. Når først brugeren er logget ind ét 
sted er der – inden for samme session – adgang til 
alle løsninger, der bruger NemLog-in. 

Dette sætter dog krav til, at NemLog-in klart og 
præcist kommunikerer, hvad og som hvilken profil 
brugeren har adgang. 

Ved at inkludere information om både brugeren, men 
også den aktive profil i log-ud knappen tydeliggøres 
det, hvilken rolle brugeren agerer som. 

Single sign on bør yderligere understøtte en let skifte 
mellem profiler (inden for samme akkreditiv).

SINGLE SIGN ON
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virk.dk

VIRK | Indberet

Anne Andersen
Brosted A/S Log ud

Det er afgørende, at 
det tydeligt 
kommunikeres 
hvilken profil, 
brugeren agerer som



Et grundelement for single sign on er at én 
loginløsning giver adgang til forskellige – dog oftest 
relaterede – systemer og løsninger. For at brugeren 
oplever en værdi ved single sign on, er det derfor 
afgørende, at det kommunikeres i 
brugergrænsefladen, når brugeren allerede er logget 
ind i et system. 

For at give brugeren en klar og præcis angivelse af 
login, og hvilken profil brugeren agerer som, er det 
afgørende at login-status vises når en side loades. 
Når en bruger eksempelvis går på borger.dk bør der i 
forbindelse med at siden åbner tjekkes, hvor vidt 
brugeren er logget ind.  

I den nuværende løsning sker dette i nogle løsninger 
først, når brugeren selv aktivt trykker på “Log 
på”/“log ind”-knapperne rundt omkring i de 
individuelle systemer og løsninger. På borger.dk 
kommunikeres det, at brugeren allerede er logget ind, 
men det sker med en forstyrrende boks, og kunne 
med fordel blot vises i topbaren. 

Fremover bør det fra start af besøget på en side 
kunne vises, hvor vidt brugeren allerede er logget ind 
eller ej. 

SINGLE SIGN ON ANGIVELSE AF LOGIN-STATUS VED LOAD AF SIDEN

60 Brugeren er logget  
ind på borger.dk

Brugeren skifter til skat.dk, 
hvor det ikke er tydeligt, 

at brugeren allerede er logget ind

Brugeren trykker  
“Log på” og kan nu se,  

at der er logget ind



Et problem i dag er antallet af fejlbeskeder, brugeren 
møder på tværs af løsninger; herunder at brugeren 
kan blive blive logget ud af en specifik løsning/
selvbetjening, men stadig være logget ind gennem 
NemLog-in. Dette problem er afgørende at løse for at 
forbedre brugeroplevelsen. 

En mulighed er, at de specifikke løsninger ikke selv 
kan definere kriterierne for sessionsudløb, men at 
NemLog-in altid er styrende for brugerens login. 

Alternativt bør NemLog-in følge en specifik løsnings 
sessionsudløb. Udløber brugerens session 
eksempelvis i en løsning, bør dette også trigge 
sessionsudløb i NemLog-in, således at brugeren ikke 
oplever at være logget ind nogle steder, men ikke 
andre.  

NemLog-in bør dermed selv definere kriterier 
sessionsudløb, men i tilfælde af at en specifik løsning 
udløser sessionsudløb for brugeren, bør NemLog-in 
samtidigt også udløbe.

SINGLE SIGN ON SESSIONSUDLØB
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SINGLE SIGN ON SESSIONSUDLØB

62

Log udAnne Andersen
PrivatIndstillinger

Du logges derfor ud om

Du har ikke været aktiv i 30 minutter

15 sekunder

Forstæt Log ud



Foruden at kunne logge ind og kontinuerligt have 
overblik over, hvilken profil (eID) brugeren agerer 
som, bør det også være muligt at tilgå indstillinger, 
hvor brugeren kan administrere sine profiler. 

Dette indebærer eksempelvis at kunne kontrollere, 
hvilket akkreditiv der ønskes anvendt til profilerne (i 
de situationer, hvor brugeren selv kan vælge 
akkreditiv). 

Virksomheder kan også lave indstillinger for login. På 
den måde understøttes det, at virksomheder kan 
have en særlig politik for akkreditiv-valg pga. 
sikkerhedsmæssige eller juridiske årsager.

INDSTILLINGER
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virk.dk

VIRK | Indberet

Anne Andersen
Brosted A/S Log udIndstillinger

Profil

Skift profil

Log ud

Brosted A/S
23546798

Brugeren har adgang 
til at administrere 
sine profiler gennem 
NemLog-in 
indstillingerne



Rettigheder og fuldmagter
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Virksomheder
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For brugeren skal det ikke opleves at 
brugeradministration er sit eget system (FBRS), men i 
stedet er fuldtintegrerede funktioner på Virk. Det 
betyder, at løsningen skal designes grafisk, så den er 
i overenstemmelse med Virk og i øvrigt følge 
interaktionsmønstre og -principper fra Virk. 

Indgangen til brugeradministrationen skal være 
lettilgængelig og kan enten placeres som en meget 
synlig knap på Virk eller i forbindelse med topbaren.

Anne Andersen
Danske Revisorer Log udIndstillingerBrosted A/S

23546798

Brugeradministration

BRUGERADMINISTRATION ER INTEGRERET I VIRK
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For at lette administrationsbyrden fra brugere med 
administratorrettigheder og samtidigt gøre det mere 
fleksibelt for medarbejdere skal det være muligt at 
anmode om adgang (oprettelse af bruger og eID) og 
rettigheder.  

På den måde kan rettighedstildeling og 
brugeroprettelse initieres både af en administrator 
og af en medarbejder. 

Anmodninger skal godkendes af en administrator og 
administratoren kan umiddelbart ændre i anmodning, 
hvis der er behov for dette. 

Flowet for disse processer tilrettelægges sådan, at 
de valg der skal træffes placeres hos den part, det er 
mest relevant hos. Eksempelvis skal akkreditiv 
vælges af medarbejderen (hvis det er muligt at vælge 
mellem forskellige), hvilket betyder at 
administratoren ikke skal indtaste informationer om 
akkreditiv i oprettelsen.  

Tilsvarende skal en medarbejder ikke selv angive en 
tidsbegræsning for rettigheder, som i stedet sættes 
af administrator. Medarbejderen kan dog anmode og 
forlængelse af rettighederne. 

Anmodning og tildeling uddybes yderligere i næste 
kapitels virksomhedsscenarier 1 og 2.

MEDARBEJDERE KAN ANMODE OM RETTIGHEDER
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Eksempel på flow og skæringsflader mellem 
medarbejderen og administrator

MEDARBEJDERE KAN ANMODE OM RETTIGHEDER
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Medarbejderen 
anmoder om adgang

Medarbejderen 
vælger det akkreditiv, 
som skal give adgang 

til den nye profil

Administrator 
modtager en e-mail 

om, at der er en 
anmodning fra en 

bruger

Administrator logger 
ind og gennemgår 

anmodningen

Administrator laver justeringer 
på rettighederne og sætter en 

tidsbegræsning

Administrator accepterer 
anmodningen (brugeren 
oprettes dermed og får 

tildelt de angivne 
rettigheder)

Medarbejderen modtager en mail om, 
at anmodningen er behandlet

Medarbejderen logger 
ind og har nu en profil 

og rettigheder

Medarbejderen angiver 
de rettigheder, som der 

er brug for

Medarbejderen 
sender anmodningen 

og afventer svar



Administratorer har brug for gode overblik over både 
brugere og rettigheder. Det betyder, at der både er 
en indgang for administratoren, hvor der vises en 
liste over brugere, hvor administrator kan se, hvilke 
rettigheder den specifikke medarbejder har. Der er 
samtidigt også en indgang, hvor der er en liste over 
rettigheder, hvor man kan se alle brugere, der har 
rettighederne. 

Listerne præsenteres i én lang liste (og er ikke 
sideinddelt), hvor det er muligt at søge efter 
bestemte opslag. 

OVERBLIK OVER BRUGERE OG RETTIGHEDER
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Dette overblik 
præsenterer 
administratoren for 
brugere, der har 
adgang. For hver 
bruger kan 
administratoren se 
mere information 
om profil og 
brugerens 
rettigheder

Administratoren får her 
et overblik over, hvilke 
brugere der har 
rettigheder til hvad. 
Administratoren kan for 
hver rettighedspakke 
rette og tilføje brugere



For nogle virksomheder er der brug for at oprette 
grupper, hvor alle brugere i gruppen har samme 
rettighedsindstillinger. På den måde håndteres 
rettigheder ikke for den enkelt bruger, men brugeren 
tilføjes i stedet til en gruppe. 

Funktionen eksisterer i den nuværende generation af 
FBRS, men skal i fremtiden optimeres, så den 
udelukkende benyttes til håndtering af rettigheder 
for grupper af (interne) brugere.  

Administratoren skal kunne oprette, justere og 
nedlægge brugergrupper – og det skal være nemt at 
justere rettighedsindstillingerne for grupperne.  

Brugergrupperne er dermed en samling af brugere. 
Slettes en bruger fra systemet, fjernes den også 
automatisk fra brugergrupperne.  

Se virksomhedsscenarie 2 for yderligere information.

BRUGERGRUPPER
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I næste generation af NemLog-in anbefales det, at 
der laves et klarere konceptuelt og funktionelt skel 
mellem rettigheder og fuldmagter. 

Rettigheder bør benyttes til interne brugere 
(medarbejdere), hvorimod fuldmagter bruges til 
eksterne trejdeparter.  

Dels skabes der på denne måde en større bevidsthed  
om skellet mellem intern og ekstern, men samtidigt 
kan brugeroplevelsen forbedres betragteligt ved, at 
en bruger (eksempelvis revisor) der har adskillige 
fuldmagter knyttet til sin virksomheds-eID kan skifte 
mellem disse fuldmagter uden at skulle logge ind og 
ud.  

Som forklaret i afsnittet om begreber og sprogbrug 
knyttes eID til en brugers virkelige rolle (revisor i en 
virksomhed), og fuldmagter er i stedet knyttet til 
denne rolle gennem rettigheder, men eksisterer ikke 
som en profil (eID) for sig selv.

RETTIGHEDER ER TIL INTERNE BRUGERE – FULDMAGTER BRUGES TIL EKSTERNE PARTER
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Anne Andersen
Danske Revisorer Log udIndstillingerBrosted A/S

23546798

Brugeradministration

Hvis en profil (eID) har flere fuldmagter knyttet til sig, vil 
brugeren kunne skifte mellem fuldmagter fra topbaren. 
Her vil det være muligt at vælge mellem de CVR-numre som man 
har fuldmagt til med den givne profil (eID)



Borgere
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Administration af fuldmagter skal samles på tværs af 
offentlige løsninger og samles ét sted, således at 
brugeren forholder sig til én indgang for 
fuldmagtsafgivelse og -anmodning. Denne 
administration bør samles på borger.dk. 

På “Min Side” præsenteres et overblik over, hvilke 
fuldmagter brugeren har modtaget, og hvilke 
fuldmagter der er afgivet til andre borgere.

FULDMAGTER ADMINISTRERES PÅ BORGER.DK
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Økonomi

Kristian Olsen

Du har tildelt fuldmagter til følgende 
personer:

    – Jens Andersen

    – Birgitte Pedersen

Administrer fuldmagter

Fuldmagter

Aktuel, opdateret information 

status 

adgang til sag og historik

SKAT

Anne Andersen
Borgerprofil Log udIndstillinger

Virksomhed
en

erklæres
konkurs

Din 
ansøgning

er modtaget

Vi er begyndt 
at

behandle din 
sag

Vi har 
brug

for flere
oplysning

er

Du 
modtager 

en 
afgørelse

1 2 3 4 5

Lønmodtagernes Garantifond

Du er gået i gang med en ansøgning 
hos Lønmodtagernes Garantifond.

Færdiggør ansøgning

10/11-2016 09:45



Det skal være muligt både at tildele fuldmagt men 
også at anmode om fuldmagt til at agere på en anden 
borgers vegne.  

Det er afgørende at anmodning og tildeling af 
fuldmagter opleves nemt, således at udlån af 
akkreditiver mellem borgere elimineres.  

Det betyder blandt andet, at der skal være flere 
måder at identificere den borger, man ønsker at 
tildele/anmode om fuldmagt. Derfor bør det være 
muligt at kunne lave fuldmagten på baggrund af CPR-
nummer, men for brugere der ikke kender CPR-
nummer skal det være muligt at identificere den 
anden borger på andre måder; dette kunne være 
gennem adresse.  

Derudover bør brugeren præsenteres for en liste over 
nære familiemedlemmer (ægtefæller, børn, forældre), 
hvor brugeren kan vælge denne uden at skulle 
udfylde yderligere information. 

Se borgerscenarierne 1 og 2 for yderligere 
information. 

ANMODNING OG TILDELING AF FULDMAGTER
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Det skal være muligt at tildele fuldmagt til 
afgrænsede områder, således at man kun afgiver 
rettigheder til at agere inden for de nødvendige 
løsninger. 

Derfor skal fuldmagten kunne granuleres, hvor 
brugeren skal kunne vælge, de områder der er 
relevante for den pågældende fuldmagt. Det skal 
også være muligt at sætte en udløbsdato på 
fuldmagten, så den automatisk ophører efter den 
valgte dato. 

Derudover kan der med fordel arbejdes med at lave 
pakker af rettigheder baseret på situationer. Det 
kunne eksempelvis være en pakke med relevante 
rettigheder i forbindelse med flytning, skilsmisse eller 
sygdom. På den måde understøttes brugerens 
tilgang til fuldmagtsopsættelsen ved at tage 
udgangspunkt i de situationer, der gør at 
fuldmagterne er nødvendige. 

Se borgerscenarie 1 for yderligere information.

SITUATIONELLE FULDMAGTER: AFGRÆNSNINGER, GRANULERING OG TIDSPERIODER
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“To-be”: Scenarier og wireframes 
for virksomheder og borgere

KAPITEL 5



Virksomhedsscenarie 1 
• Medarbejder anmoder administrator om 

eID og rettigheder 

Virksomhedsscenarie 2 
• Administrator tildeler eID og rettigheder til 

medarbejder 

Virksomhedsscenarie 3 
• Administrator anmoder om fuldmagt hos 

ekstern tegningsberettiget 

Virksomhedsscenarie 4 
• Administrator giver fuldmagt til trejdepart
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Borgerscenarie 1 
• Borger giver fuldmagt til nært 

familiemedlem 

Borgerscenarie 2 
• Borger anmoder om fuldmagt til at 

administrere en anden borgers sager

VIRKSOMHEDER BORGERE

Udvalgte scenarier



WIREFRAMES

Brugergrænsefladerne for hvert scenarie er 
illustreret i high-level wireframes. 

Wireframes er tilgængelige her: 
http://bit.ly/wireframes_NemLog-in3 

http://bit.ly/wireframes_NemLog-in3


Virksomhedsscenarier
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Medarbejder anmoder 
administrator om eID og rettigheder

VIRKSOMHEDSSCENARIE

80

Nyansat medarbejder logger ind med sit private eID og anmoder 
administrator om en erhvervs eID samt rettigheder til at tilgå en række 
forskellige systemer; SKAT, NemRefusion og DP.

1

Scenariet fokuserer på en lille virksomhed, hvor der kun er få brugere, 
der skal administreres



Medarbejderen skal 

• kunne initiere rettighedsforespørgsel  

• efterspørge flere rettigheder samtidigt 

• vejledes i tilfælde af efterspurgte 
rettigheder ikke modtages  

• have mulighed for at kontakte 
virksomhedens  

• kunne vælge akkreditiv 

• opleve administration af rettigheder som 
nemt
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Medarbejder anmoder admin om eID og rettigheder

Administrator  

• ved ikke, hvilke rettigheder en 
medarbejderen har brug for 

Medarbejderen  

• oplever, at det er besværligt at 
efterspørge rettigheder i 
brugssituationen 

• tror de kan tildele sig selv rettigheder 
uden om administrator, sålænge de har 
en medarbejder signatur 

• ved ikke, hvem der skal tildele dem 
rettigheder i virksomheden og kontakter 
derfor Erhvervsstyrelsen

HVAD SKAL GØRES? HVORFOR SKAL DET GØRES?

VIRKSOMHEDSSCENARIE 1



82 Anne 
Medarbejder

Susanne 
Administrator

Anne logger ind med 
sit private eID på 

virk.dk

Anne gennemfører 
flowet for anmodning 
om eID og rettigheder

Susanne modtager 
e-mail om, at der er 
en anmodning om 

adgang og rettigheder 
fra en ny bruger

Susanne logger ind 
på virk.dk

Medarbejder anmoder admin om eID og rettigheder

VIRKSOMHEDSSCENARIE 1

Susanne har en notifikation i 
menupunktet “Administration” 
og kan se, at der er kommet en 

ny brugeranmodning

Susanne gennemgår 
anmodningen – hun kan 

nemt justere i 
rettighederne og sætte en 

tidsbegræsning. 
Susanne accepterer 

anmodningen

Anne modtager en  
e-mail om, at hendes anmodning er 

blevet accepteret af en administrator

Anne logger ind på 
virk og har nu en 

virksomhedsprofil 
tilknyttet sin bruger, 

ligesom hun har 
rettigheder til at 

udføre indberetninger 
på virk.dk for 
virksomheden

Anne har ingen 
virksomhedsprofil og 

skal derfor søge om en 
adgang (eID hos 
virksomheden)

Anne sender 
anmodningen og får 
besked på, at hun 

modtager en mail, når 
anmodningen er 

behandlet



83 Anne 
Medarbejder

Susanne 
Administrator

Anne går ind på virk.dk 
og går ind under 
“Sygedagpenge” 

Anne har ingen 
virksomhedsprofil og skal 
derfor søge om en adgang 

(eID hos virksomheden)

Anne trykker på “Start” 
for at begynde 
indberetning af 

sygedagpengerefusion

Anne gennemfører 
flowet for anmodning 
om eID og rettigheder

Susanne modtager 
e-mail om, at der er 
en anmodning om 

adgang og rettigheder 
fra en ny bruger

Susanne logger ind 
på virk.dk

Medarbejder anmoder admin om eID og rettigheder

VIRKSOMHEDSSCENARIE             /   ALTERNATIVT SCENARIE *1

Susanne har en notifikation i 
menupunktet “Administration” 
og kan se, at der er kommet en 

ny brugeranmodning

Susanne gennemgår 
anmodningen – hun kan 

nemt justere i 
rettighederne og sætte en 

tidsbegræsning. 
Susanne accepterer 

anmodningen

Anne modtager en  
e-mail om, at hendes anmodning er 

blevet accepteret af en administrator

Anne logger ind på virk og 
har nu en virksomhedsprofil 
tilknyttet sin bruger, ligesom 

hun har rettigheder til at 
udføre indberetninger på 
virk.dk for virksomheden 
– nu kan hun indberette 
sygedagpengerefusion

Anne sender anmodningen 
og får besked på, at hun 

modtager en mail, når 
anmodningen er behandlet

* Alternative scenarier 
Medtages for at illustrere relevante 
varianter af det primære scenarie, hvor der kun er tale 
om mindre afvigelser, som funktionelt er indeholdt i det 
primære scenarie. Forskelle er angivet med 
baggrundsmarkeringer.



Administrator tildeler eID og 
rettigheder til medarbejder 

VIRKSOMHEDSSCENARIE

84

Virksomhedsadministrator opretter erhvervs eID og tildeler rettigheder 
til to nye medarbejder. Medarbejderne skal kunne søge refusion, 
indberette moms og se en postkasse. 

2

Scenariet fokuserer på en større virksomhed, som har mange brugere, 
der skal administreres



Administrator skal 

• have en sammenhængende oplevelse af 
oprettelse og administration af brugere 
og rettigheder 

• kunne tildele rettigheder uden 
medarbejderen har anmodet  

• understøttes i forskellige tilgange til at 
tildele rettigheder 

• have overblik over brugere og 
rettigheder 

• vejledes og hjælpes ift. FBRS funktioner 

• forstå sprog og handlinger i FBRS
85

Admin tildeler eID og rettigheder til to medarbejdere 

• Der er stor usikkerhed om 
oprettelsesforløbet, hvilket skaber  
1) mange dobbeltprofiler og 
2) gør processen langtrukken  

• Medarbejdere i en virksomhed, som 
endnu ikke har anvendt deres digitale 
signatur, optræder ingen steder.  

• Begreber er forvirrende for brugerne (fx 
brugergrupper, samlegrupper). 
Handlinger / muligheder bliver derfor 
uklare  

• FBRS er i dag selvlært og vanskeligt at 
gå til for brugerne

HVAD SKAL GØRES? HVORFOR SKAL DET GØRES?

VIRKSOMHEDSSCENARIE 2



86 Anne og Klaus 
Medarbejdere

Susanne 
Administrator

Susanne logger ind på virk.dk og 
vælger det CVR-nummer hun 
har brug for at administrere  

Admin tildeler eID og rettigheder til to medarbejdere

VIRKSOMHEDSSCENARIE 2

Susanne vælger “Brugere” i 
menuen “Administration”. Fra 
brugeroversigten vælger hun 

“Opret ny bruger”

Susanne indtaster e-
mailadresserne på den 

nye medarbejdere

Hun vælger, at de nye 
medarbejdere skal være del 

af en eksisterende 
brugergruppe, som har de 

rettigheder, medarbejderne 
har brug for

Susanne trykker på “Opret bruger” 
og får besked om, at brugerne nu er 

oprettet, samt at der er sendt en 
mail til de nye brugere

Anne og Klaus 
modtager hver en mail 
om, at de har fået en 
virksomhedsprofil og 

rettigheder.

Anne og Klaus logger ind på virk.dk 

Inden de kan komme 
videre, skal de vælge, 
hvilket akkreditiv, de 
ønsker at knytte til 

deres nye 
virksomhedsprofil



87 Anne og Klaus 
Medarbejder

Susanne 
Administrator

Susanne logger ind på virk.dk og 
vælger det CVR-nummer hun 
har brug for at administrere  

Anne og Klaus 
modtager hver en mail 
om, at de har fået en 
virksomhedsprofil og 

rettigheder.

Admin tildeler eID og rettigheder til to medarbejdere

VIRKSOMHEDSSCENARIE             /   ALTERNATIVT SCENARIE *2

Susanne vælger “Brugere” i 
menuen “Administration”. Fra 
brugeroversigten vælger hun 

“Opret ny bruger”

Susanne indtaster e-
mailadresserne på den 

nye medarbejdere

Hun vælger de 
rettigheder, de nye 

medarbejdere har brug 
for. Hun kan samtidigt 

sætte en tidsbegræsning, 
hvis der er brug for dette

Susanne trykker på “Opret bruger” 
og får besked om, at brugerne nu er 

oprettet, samt at der er sendt en 
mail til de nye brugere

Anne og Klaus logger ind på virk.dk 

* Alternative scenarier 
Medtages for at illustrere relevante 
varianter af det primære scenarie, hvor der kun er tale 
om mindre afvigelser, som funktionelt er indeholdt i det 
primære scenarie. Forskelle er angivet med 
baggrundsmarkeringer.

Inden de kan komme 
videre, skal de vælge, 
hvilket akkreditiv, de 
ønsker at knytte til 

deres nye 
virksomhedsprofil



88 Anne og Klaus 
Medarbejdere

Susanne 
Administrator

Susanne logger ind på 
virk.dk og vælger det 
CVR-nummer hun har 

brug for at administrere  

Admin tildeler eID og rettigheder til to medarbejdere

VIRKSOMHEDSSCENARIE             /   ALTERNATIVT SCENARIE *2

Anne og Klaus 
modtager hver en mail 
om, at de har fået en 
virksomhedsprofil og 

rettigheder.

Anne og Klaus logger ind på virk.dk 

De er nu klar til at 
indberette for 
virksomheden

* Alternative scenarier 
Medtages for at illustrere relevante 
varianter af det primære scenarie, hvor der kun er tale 
om mindre afvigelser, som funktionelt er indeholdt i det 
primære scenarie. Forskelle er angivet med 
baggrundsmarkeringer.

Susanne vælger “Brugere” i 
menuen “Administration”. Fra 
brugeroversigten vælger hun 

“Opret ny bruger”

Susanne indtaster e-
mailadresserne på den 

nye medarbejdere

Hun vælger, at de nye 
medarbejdere skal være del 

af en eksisterende 
brugergruppe, som har de 

rettigheder, medarbejderne 
har brug for

Susanne trykker på “Opret bruger” 
og får besked om, at brugerne nu er 

oprettet, samt at der er sendt en 
mail til de nye brugere

Susanne tjekker, 
hvordan 

virksomhedens regler 
er for medarbejderens 

valg af akkreditiv

Hun kan se, at medarbejderen 
skal have en bestemt akkreditiv, 

og at de derfor ikke selv kan 
vælge



Administrator anmoder om fuldmagt 
hos ekstern tegningsberettiget 

VIRKSOMHEDSSCENARIE

89

Administrator fra et virksomhed A anmoder tegningsberettiget for 
virksomhed B om fuldmagt til at blive administrator.

3

Scenariet fokuserer på en større virksomhed, som administrerer for 
mange virksomheder (gennem fuldmagter)



Administrator skal 

• kunne initiere oprettelse af en fuldmagt, 
som den tegningsberettiget blot skal 
godkende 

• skifte mellem CVR-numre uden at opleve 
at skulle logge ind og ud 

Tegningsberettiget skal  

• vælge, hvorvidt han vil holdes informeret 
ift administratorens håndtering af roller 
og rettigheder 

• kunne give administratorer lov til at 
administrere fuldmagter

90

Administrator anmoder om fuldmagt hos ekstern tegningsberettiget 

• Tegningsberettiget har ofte ikke tid/ lyst/ 
forudsætninger til at beskæftige sig med 
administrativt arbejde 

• Det er tidskrævende og ulogisk for 
administratorerne at logge ind og ud for 
hvert CVR-nummer. 

• Administratorer kender ikke til 
fuldmagtsfunktionaliteten og logger 
derfor ind og ud, hver gang de skal 
arbejde med et nyt CVR-nummer 

• Mange virksomheder er organiseret som 
koncerner og har derfor behov for let at 
kunne samle administrationen for flere 
CVR-numre

HVAD SKAL GØRES? HVORFOR SKAL DET GØRES?

VIRKSOMHEDSSCENARIE 3



91 Johan 
Tegningsberettiget

Susanne 
Administrator

Susanne logger ind på virk.dk 
og vælger det CVR-nummer 

hun har brug for at 
administrere  

Johan modtager en 
mail, om at en anden 

virksomhed har 
anmodet om fuldmagt i 

hans firma

Administrator anmoder om fuldmagt hos ekstern tegningsberettiget 

VIRKSOMHEDSSCENARIE 3

Susanne går til “Fuldmagter”, 
hvor hun trykker på “Anmod om 

fuldmagt”

Susanne indtaster 
oplysninger på den 

virksomhed, hun anmoder om 
fuldmagt hos

Hun angiver de 
rettigheder, hun har brug 
for med fuldmagten og 

trykker “Anmod”

Hun får at vide, at hun vil 
modtage en besked, når 

virksomheden har 
behandlet anmodningen

Johan logger på Virk

Johan gennemgår 
anmodningen og laver 

evt. justeringer og 
sætter en udløbsdato 

på inden han 
godkender

Susanne modtager en 
mail om, at anmodningen 

er godkendt

Hun kan nu udføre 
opgaver for Johans 

virksomhed, når hun er 
logget ind 



Administrator giver fuldmagt til 
trejdepart

VIRKSOMHEDSSCENARIE

92

Administrator (kan være tegningsberettiget) vil give tredjepart fuldmagt 

4

Scenariet fokuserer på en lille virksomhed, som har behov for hjælp af 
en ekstern virksomhed til at administrere 



Administrator skal 

• kunne tildele rettigheder til tredjeparter 

• have overblik over hvilke trejdeparter, 
der har rettigheder 

• sikre at rettighederne tildeles til den 
rigtige medarbejder hos trejdepart
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Administrator giver fuldmagt til trejdepart

• have brug for at uddelegere 
administrativt arbejde til trejdepart

HVAD SKAL GØRES? HVORFOR SKAL DET GØRES?

VIRKSOMHEDSSCENARIE 4



94 Johan 
Tegningsberettiget

Susanne 
Administrator

Johan logger ind på Virk som 
administrator for sin 

virksomhed

Susanne modtager en 
mail, om at hendes 

virksomhed har 
modtaget en fuldmagt, 

hvor hun er angivet 
som kontaktperson

Administrator giver fuldmagt til trejdepart

VIRKSOMHEDSSCENARIE 4

Han går til Fuldmagter og 
trykker på “Giv fuldmagt”

Johan indtaster information 
om den eksterne trejdepart, 

som skal have fuldmagt

Han angiver den 
kontaktperson, han har 

hos tredjeparten

Johan vælger der 
rettigheder, som 

trejdeparten skal have 
fuldmagt til

Hun logger på Virk

Susanne gennemgår 
fuldmagten og deler 

den med de af hendes 
kollegaer, som skal 
lave indberetninger

Johan trykker “Giv 
fuldmagt”



Borgerscenarier

95



Borger giver fuldmagt til nært 
familiemedlem 

BORGERSCENARIE

96

Louise er sygemeldt og vil gerne give sin far mulighed for at følge sit 
sygeforløb og hjælpe med henvendelser i digital post.

1



Borgere skal  

• kunne dele oplysninger med 
familiemedlemmer og give dem ret til at 
agere på deres vegne 

• have samlet overblik over og kunne 
administrere fuldmagter givet i 
forskellige kontekster i én  løsning som 
er dybere integreret på borger.dk  

• forstå hvad de giver adgang til   

• kunne afgrænse en adgang ift specifikke 
sager/ forløb  

97

Borger giver fuldmagt til nært familiemedlem 

• For at undgå udlån af akkreditiver 

• På sigt skal andre løsninger (også 
private) kunne integreres med vores på 
en brugervenlig/ hensigtsmæssig måde 

• Brugerne forstår ikke hvad adgange og 
rettigheder dækker over 

• Fuldmagtsløsningen ligger spredt over 
for mange steder

HVAD SKAL GØRES? HVORFOR SKAL DET GØRES?

BORGERSCENARIE 1



98 Louise 
Borger

Ole 
Louises far

Borger giver fuldmagt til nært familiemedlem 

BORGERSCENARIE 1

Louise logger ind på 
borger.dk 

Louise kan se, at hun ikke 
har givet fuldmagt til 

nogen. Hun vælger “Giv 
fuldmagt”

Ole, Louises far, 
modtager en besked i 
Digital Post, hvor han 
kan læse, at Louise 

har givet ham 
fuldmagt

Næste gang Ole 
logger på borger.dk 

kan han vælge at 
agere som Louise og 
se og evt. rette i de 

områder, som han har 
fået fuldmagt til

Louise skal nu vælge, hvem 
hun giver fuldmagten til og 

vælger sin far på en liste over 
nærtstående familie

Fordi Louise har sat 
en tidsbegrænsning, 
udløber fuldmagten 
automatisk efter den 

valgte dato

Louise går til 
“Fuldmagter” på “Min 

side”

Louise vælger de 
områder og hvilket 

rettighedsniveau, hun 
ønsker at afgive 

fuldmagt til og sætter 
en tidsbegræsning

Louise færdiggør 
fuldmagtsover-

dragelsen og får at 
vide, at der bliver 

sendt en besked til 
farens Digitale Post



Borger anmoder om fuldmagt til at 
administrere en anden borgers sager

BORGERSCENARIE

99

Louise svigermor skal flytte på plejehjem. Hun har bedt Louise om at 
hjælpe med flytningen. Louise skal melde flytningen til folkeregisteret, 
hjælpe med salg af huset, etablere kontakt til plejehjemmet etc. Louise 
anmoder derfor sin svigermor om fuldmagt

2



Borgere skal  

• kunne anmode om fuldmagt hos en 
anden borger 

• have samlet overblik over og kunne 
administrere fuldmagter givet i 
forskellige kontekster i én  løsning som 
er dybere integreret på borger.dk  

• kunne søge fuldmagt begrænset til de 
adgange, der er nødvendige – og ikke 
fuldmagt til alle den anden borgers 
informationer 

• modtage anmodninger via mere let 
tilgængelig kontaktflader
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Borger anmoder om fuldmagt til at administrere en anden borgers sager

• For nogle borgergrupper kan det være 
hensigtsmæssigt blot at skulle 
godkende en fuldmagtsanmodning 
fremfor selv at igangsætte 
fuldmagtsoverdragelsen

HVAD SKAL GØRES? HVORFOR SKAL DET GØRES?

BORGERSCENARIE 2
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Borger anmoder om fuldmagt til at administrere en anden borgers sager

BORGERSCENARIE 2

Louise logger ind på 
borger.dk 

Louise vælger “Anmod om 
fuldmagt”

Karen modtager en 
mail, om at Louise har 

anmodet om 
fuldmagt. 

Hun ringer derfor til 
Louise

Karen 
gennemgår 

fuldmagter og 
trykker 

godkend

Louise skal nu vælge, hvem 
hun giver fuldmagten til. Hun 

skriver sin svigermors navn og 
telefonnummer

Louise går til 
“Fuldmagter” på “Min 

side”

Louise vælger de 
områder hun har brug 

for fuldmagt til

Louise tryk “Anmod om 
fuldmagt” og får besked om, at 

hun vil modtage en mail, når 
anmodningen er behandlet

Karen 
Louises svigermor

Louise 
Borger

Louise modtager en 
mail om, at hun nu 

har fået fuldmagt af 
Karen

Karen godkender 
anmodningen på 

borger.dk med hjælp 
fra Louise

Louise 
hjælper 

Karen over 
telefonen



102

Borger anmoder om fuldmagt til at administrere en anden borgers sager

BORGERSCENARIE             /   ALTERNATIVT SCENARIE *2

Louise logger ind på 
borger.dk 

Louise vælger “Anmod om 
fuldmagt”

Karen modtager en 
mail, om at Louise har 

anmodet om 
fuldmagt. 

Hun ringer derfor til 
Louise

Karen 
gennemgår 

fuldmagter og 
trykker 

godkend

Louise skal nu vælge, hvem 
hun giver fuldmagten til. Fordi 

Louises svigermor har 
adressebeskyttelse, kan hun 

ikke blot skrive navn og 
telefonnummer, men skal 
yderligere angive Karens 

adresse

Louise går til 
“Fuldmagter” på “Min 

side”

Louise vælger de 
områder hun har brug 

for fuldmagt til

Louise tryk “Anmod om 
fuldmagt” og får besked om, at 

hun vil modtage en mail, når 
anmodningen er behandlet

Karen 
Louises svigermor

Louise 
Borger

Louise modtager en 
mail om, at hun nu 

har fået fuldmagt af 
Karen

Karen godkender 
anmodningen på 

borger.dk med hjælp 
fra Louise

Louise 
hjælper 

Karen over 
telefonen

* Alternative scenarier 
Medtages for at illustrere relevante 
varianter af det primære scenarie, hvor der kun er tale 
om mindre afvigelser, som funktionelt er indeholdt i det 
primære scenarie. Forskelle er angivet med 
baggrundsmarkeringer.
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Borger anmoder om fuldmagt til at administrere en anden borgers sager

BORGERSCENARIE             /   ALTERNATIVT SCENARIE *2

Louise er på besøg 
hos Karen

Louise logger ind med 
Karens NemID

Karen har besøg er 
Louise og beder 
hende om hjælp.

Louise opsætter en 
fuldmagt til sig selv

Karen 
Louises svigermor

Louise 
Borger

* Alternative scenarier 
Medtages for at illustrere relevante 
varianter af det primære scenarie, hvor der kun er tale 
om mindre afvigelser, som funktionelt er indeholdt i det 
primære scenarie. Forskelle er angivet med 
baggrundsmarkeringer.

Karen giver Louise hendes 
NemID, så Louise kan 
opsætte fuldmagten

Dette alternative scenarie er medtaget for 
at pointere, at der kan være scenarier, hvor 
udlån af akkreditiv er svære at undgå; 
eksempelvis blandt borgere, som kan have 
svært ved selv at navigere i digitale 
løsninger.
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Anbefalinger for  
det videre arbejde

KAPITEL 6



• Brugertests af koncepter og wireframes og efterfølgende iteration 

• Det bør afsøges, hvordan koncepterne for NemLog-in3 kan integreres med eksisterende selvbetjeningsløsninger med fokus på den 
samlede brugeroplevelse 

• Udvikling af yderligere wireframes i forhold andre anvendelsesscenarier i FBRS end dem, der er behandlet i denne rapport 

• Tjenesteudbyderne bør inddrages som en brugergruppe, da de kommer til at skulle levere data og informationer om rettigheder og 
rettighedsniveauer. 

• Koncepter og wireframes for personalisering og konfiguration af brugergrænseflader for forskellige virksomhedssegmenter; herunder i 
forbindelse med API-integration 

• På baggrund af projektets principper og koncepter, bør der laves specifikationer for wireframes for NemLog-in3 

• Relevante rettighedspakker (og koncepter herfor) for hhv. virksomheder og borgere skal udvikles på baggrund af brugernes behov på 
tværs af segmenter. 

• Et koncept for én aftaleindgåelse i forbindelse med oprettelse af virksomhed 

• Mulighederne og koncepter for tilkobling af private tjenesteudbydere bør afsøges
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