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› Vidensopsamling 

› Segmenterings-
workshop 

› Desk research og 
forståelse af 
baggrundsmateriale

› Interview med virksomheder 

› Medlyt hos Erhvervsstyrelsens support 

› Opsamling af indsigter om nuværende problematikker 
og brugerudfordringer 

› Co-creation designworkshops med relevante deltagere 
fra DIGST og ERST 

› Skitsering af koncepter for nye brugergrænseflader

› Afprøvning af koncepter og 
prototyper med potentielle 
bruger fra de udvalgte 
segmenter 

› Iteration på koncepterne på 
baggrund af indsigter fra 
brugertestene 

› Kvalificering af koncepterne i 
forhold til tekniske og juridiske 
afklaringer

› Beskrivelse af koncepter og 
principper for 
brugeroplevelsen 

› Rapport der foruden 
brugerrejser, koncepter og 
principper indeholder 
redegørelse af de anvendte 
metoder og proces samt de 
definerede segmenter
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Den eksisterende kontrakt om den fællesoffentlige 
NemLog-in-løsning udløber januar 2019. Derfor er der 
påbegyndt et arbejde frem mod et udbud af den 
kommende løsning. I forbindelse med udarbejdelsen 
af et nyt udbud af NemLog-in er der behov for at 
foretage en række analyser. Dette gælder blandt 
andet for den måde, hvorpå virksomheder tilslutter 
sig de fællesoffentlige løsninger.  

I de nuværende systemer skal virksomheder indgå 
aftale eller underlægge sig vilkår og udpege en 
administrator enkeltvis for henholdsvis NemID, 
NemLog-in og Digital Post.  

Når disse ikke er samlet skabes der en 
usammenhængende brugerrejse for nye 
virksomheder, hvor den tegningsberettigede for 
virksomheden skal underskrive forskellige aftaler. 
Som led i implementeringen af LAAK-forslagene er 
der behov for en konceptualisering af, hvordan 
virksomhederne tilslutter sig, og får udpeget 
administratorer på tværs af NemLog-In, Digital Post 
og NemID i én samlet løsning. Der er derfor behov for 
udvikling af high-level koncepter samt en videre 
kvalificering af koncepterne i samarbejde med 
virksomhedsbrugere. 

BAGGRUND
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Formålet med dette projekt er at udarbejde 
overordnede principper og high-level koncepter for, 
hvorledes brugervenligheden og -oplevelsen af 
tilslutning for virksomheder kan forbedres, således at 
virksomhedsbrugere oplever én samlet løsning for 
indgåelse af aftale, accept af vilkår og udpegning af 
administrator på tværs af NemLog-in, NemID og 
Digital Post. Koncepterne udarbejdes på baggrund af 
relevante scenarier med udgangspunkt i udvalgte 
brugersegmenters 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.  

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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Projektet har fokuseret på koncepter, der 
understøtter størstedelen af virksomheder. Der er 
altså fokus på “motorvejen”, som får flest muligt 
gnidningsfrit igennem. Det bør efterfølgende afklares, 
hvorledes koncepterne og flows kan tilpasses til 
ydercases, hvor der kan være særlige udfordringer og 
behov. 

Dette projekt tager udgangspunkt i at formulere 
overordnede principper og optegne koncepter for den 
gode brugeroplevelse på udvalgte områder. 

Projektet har altså haft et afgrænset fokus på 
udvalgte scenarier og segmenter, og de præsenterede 
principper og koncepter tager udgangspunkt i disse.  

Projektet har primært haft fokus på virksomheder 
med kendt personkreds og på brugere, der har et 
dansk CPR-nummer (og dermed adgang til MitID). 
Projektets scope har derfor været forløb, hvor 
verificeringsstyrken er høj på baggrund af 
tilgængelige data fra CVR- og CPR-registret. 

Der er ikke arbejdet med at understøtte eksempelvis 
europæiske eiDAS akkreditiver og signaturer, da 
projektet primært har udforsket scenarier, hvor 
brugeren har et eksisterende privat eller 
erhvervsakkreditiv.  

Samtidigt er der i projektet fokuseret på tværs af 
virksomhedstyper, dog uden at tage særlige hensyn til 
myndigheders og frivillige foreningers behov. 

SCOPE OG 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 
analyse- og konceptudviklingsfasen. 

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. 

Projektet er baseret på indsigtsdrevet design, hvor 
koncepter og principper løbende er blevet kvalificeret 
på baggrund af indsigter. Indsigter har haft karakter af 
empiriske indsigter om brugerne, forretningsønsker, 
IT-tekniske eller juridiske forhold. Brugerinddragelse, 
arbejdsmøder og workshops har fungeret som 
designgreb til at kvalificere konceptudviklingen, og 
har ikke haft til formål at understøtte en egentlig 
videnskabelig afdækning og bruger- og 
forretningsbehov. 

INDSIGTSDREVET DESIGN THINKING



Segmenter, brugergrupper og 
metode for brugerinddragelse

KAPITEL 2
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Med afsæt i tidligere definerede 
virksomhedssegmenter (fra projektet “Bistand til 
design af NemLog-in3” i efteråret 2016; se side 11) er 
der udvalgt brugertyper og scenarier, som er 
relevante for aftaleindgåelsesforløbet.  

Karakteristika for brugertyperne og scenarierne blev 
identificeret på et arbejdsmøde med to 
kontorfuldmægtige og en chefkonsulent fra 
Erhvervsstyrelsen, en projektdeltager fra Næste 
generation af Digital post samt en fuldmægtig fra 
Digitaliseringsstyrelsen og en UX-konsulent fra 
In2media. 

På arbejdsmødet blev der udvalgt brugertyper og 
scenarier gennem konkrete brugere og brugerbehov 
(eksempelvis en landmand der starter nyt landbrug, 
en uddannet frisør der ønsker at starte egen salon, 
eller en jurist i en stor koncern der skal oprette et 
underliggende CVR-nummer).  

Foruden demografiske forskelle blev der også 
arbejdet med at identificere brugere på baggrund af 
både situationer og adfærd. 

Gennem afsøgningen af konkrete brugereksempler 
blev der identificeret tre generelle parametre, som er 
afgørende at have fokus på i arbejdet med 
aftaleindgåelse: 1) Domænekendskab, 2) 
kompetencedistribuering og 3) Adgang til 
tegningskompetence. Disse uddybes på side 12.

SEGMENTERING

Adfærd/mindset-
baserede

Situationsbaserede

Demografibaserede

Ved at arbejde med forskellige typer af 
segmenteringsgreb blev der lavet en bredere 

afsøgning af målgruppetyper



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

Virksomhedssegmenter
Virksomhedssegmenter defineret i projektet 

“Bistand til design af NemLog-in3” (efterår 2016) med In2media
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Parametre for brugertyper
Følgende tre parametre er identificeret som centrale i forhold til 

aftaleindgåelse og virksomhedsoprettelse

DOMÆNEKENDSKAB 

Det kendskab brugeren, der gennemfører 
aftaleindgåelsen, har med virksomhedsområdet

KOMPETENCEDISTRIBUERING 

Det antal af personer, der er involveret i 
forløbet om aftaleindgåelse

ADGANG TIL TEGNINGSKOMPETENCE 

Tilgængeligheden af den  
tegningsberettigede er hverdagen

Uerfaren Erfaren 1 aktør 3+ aktører Tæt Perifær

Brugerens forståelse af det at oprette og 
drive virksomhed har afgørende betydning 

for, hvor let eller svært det opleves at 
interagere med digitale løsninger på 

virksomhedsområdet

I nogle tilfælde vil det være den samme 
person, der opretter virksomheden, som 
kan underskrive på vegne for virksom-

heden. I andre tilfælde vil der være behov 
for at understøtte, at flere aktører er 

involveret i forløbet

Det har betydning, hvor tæt direktøren 
eller andre personer med 

tegningskompetence er på hverdagslivet i 
virksomheden.



Indledende interview

13
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For at opnå en forståelse af hvilke udfordringer og 
behov virksomhederne har i forbindelse med 
virksomhedsoprettelse og tilgåelse til de offentlige IT-
løsninger er der afholdt indledende kvalitative 
interviews. 

Interviewene varede en time og foregik hos 
deltageren. Interviewet havde en løs struktur, hvor 
samtalens indhold var guidende for retningen. 
Overordnet var der fokus på brugerens oplevelse af 
CVR-oprettelsen og forståelse af 
virksomhedsområdet. Desuden klikkede 
interviewdeltagerne sig igennem gengivelser af de 
nuværende tilslutningsforløb, hvor de løbende 
kommenterede på hvad de syntes var var svært eller 
ikke forstod. 

Grundet udfordringer med rekruttering var det kun 
muligt at afholde to interviews. De to deltagere 
repræsenterede imidlertid to meget forskellige 
virksomhedstyper og gav på den måde værdifulde 
indsigter i forhold til at forstå den spændvidde af 
behov, løsningen skal kunne rumme. 

Indsigterne fra de to interview er sammen med 
indsigter om behov og nuværende udfordringer fra 
fire brugertest præsenteret i næste kapitel.

SEMISTRUKTUREREDE, KVALITATIVE INTERVIEWS
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Ung iværksætter der er ved at 
etablere sin virksomhed med sine 

partnere 

Har haft et par CVR-numre

Uerfaren

1 aktør

Tæt

Erfaren

3+ aktører

Perifær

DOMÆNEKENDSKAB

KOMPETENCEDISTRIBUERING

ADGANG TIL TEGNINGSKOMPETENCE

Har meget lidt erfaring  
med at drive virksomhed 

De er fire partnere, men der er en klar 
rollefordeling i forhold til, hvem der er 

ansvarlig for hvad

Den tegningsberettigede for 
virksomheden er en af partnerne, som er 

fast i virksomheden

Både deltageren såvel som virksomheden 
har meget erfaring og et professionelt 
virksomhedssetup

Flere aktører er inde over en CVR-
oprettelse: Jurist, administrator, direktør

Direktøren er i Sverige, er ikke dansk og 
har dermed ikke NemID

NemLog-in og NemID  
administrator i stor, skandinavisk 

koncern 

Der oprettes løbende nye CVR-numre

Uerfaren

1 aktør

Tæt

Erfaren

3+ aktører

Perifær

DOMÆNEKENDSKAB

KOMPETENCEDISTRIBUERING

ADGANG TIL TEGNINGSKOMPETENCE

Interviewdeltagere



Brugertest

16
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For yderligere at afsøge brugerens behov og de i 
projektet opstillede hypoteser samt for at teste 
interaktionsmønstre og principper er der afholdt fire 
brugertest, hvor deltagerne har skulle klikke sig 
gennem en interaktiv prototype. 

Brugertesten varede en time. Tre af testene blev 
afholdt på deltagerens virksomhedsadresse. Den 
sidste test blev afholdt hos Digitaliseringsstyrelsen. 

Hver test startede med et kort indledende interview 
for at forstå deltagerens erfaring med 
virksomhedsområdet. Herefter blev deltageren 
præsenteret for et af to scenarier:  

Scenarie 1. Du vil starte en ny virksomhed. Du har 
netop gennemført CVR-registreringen og har modtaget 
en mail i din indbakke (4 deltagere) 

Scenarie 2. Du er administrator i en virksomhed, som 
har oprettet endnu et CVR-nummer. CVR-oprettelsen 
er gennemført, og du får nu til opgave at lave 
virksomhedens digitale opsætning (1 deltager) 

Deltageren blev bedt om at klikke sig igennem en 
interaktiv prototype og tænke-højt undervejs. 
Intervieweren stillede løbende spørgsmål. Det blev 
dermed ikke testet, hvor hurtigt og effektivt 
deltageren kunne gennemføre flowet. Fokus var i 
stedet på at undersøge deltagernes forståelse af og 
interaktion med flowet og deres umiddelbare tanker 
og reaktioner.

BRUGERTEST



Deltagere til brugertest

TEATERDIREKTØR 

Direktør for et mindre teater der er 
ved at gå fra forening til selvejende 

institution 

ENTREPENØR 

Har været med til at starte 6 CVR-
numre i en række forskellige 

konstellationer

EJER AF CATERINGVIRKSOMHED 

Sammen med sin mand råder hun 
over 3 CVR-numre inden for 

arrangements- og cateringbranchen

EJER AF VÆRKSTED 

Direktør i mindre værksted, der 
reparerer værktøj. Har to CVR-numre 

pga. kundebehov

Uerfaren Erfaren

1 aktør 3+ aktører

Tæt Perifær

DOMÆNEKENDSKAB

KOMPETENCEDISTRIBUERING

ADGANG TIL TEGNINGSKOMPETENCE

Uerfaren Erfaren

1 aktør 3+ aktører

Tæt Perifær

DOMÆNEKENDSKAB

KOMPETENCEDISTRIBUERING

ADGANG TIL TEGNINGSKOMPETENCE

Uerfaren Erfaren

1 aktør 3+ aktører

Tæt Perifær

DOMÆNEKENDSKAB

KOMPETENCEDISTRIBUERING

ADGANG TIL TEGNINGSKOMPETENCE

Uerfaren Erfaren

1 aktør 3+ aktører

Tæt Perifær

DOMÆNEKENDSKAB

KOMPETENCEDISTRIBUERING

ADGANG TIL TEGNINGSKOMPETENCE



AS-IS: Nuværende udfordringer 
og problemstillinger 

KAPITEL 3
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I det følgende præsenteres udfordringer og 
problemstillinger ved det nuværende 
løsningslandskab i forbindelse med aftaleindgåelse og 
førstegangsindstillinger for NemLog-in, NemID og 
Digital Post. 

I det følgende kapitel præsenteres generelle indsigter 
på tværs af de eksisterende løsninger samt 
identificerede udfordringer for den enkelte løsning.  

Se bilagene for skærmbilleder og dokumentation af 
nuværende flows. 

Grundlaget for identificeringen af disse 
problemstillinger er baseret på: 

• Ekspertinput fra områdespecialister fra både 
Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen 

• To interview med brugere samt fire brugertest 

• Medlyt og interview med Erhvervsstyrelsens 
telefonsupport (2,5 time) 

• Tidligere analyser; særligt LAAK-rapportens 
kapitel 4.3.1 og 5.1 og Analyse af 
Erhvervsidentiteters (særligt 5.1 og 5.2) 

• Heuristisk ekspertvurdering af brugervenligheden 
af nuværende flows udført af In2medias UX-
konsulent

ANALYSEGRUNDLAG
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Ultimo februar i år blev der lanceret en løsning, hvor 
nogle brugere i bestemte virksomhedstyper kunne 
benytte deres private NemID til at logge ind på Virk 
uden at have gennemført tilslutningsforløbet og 
underskrevet aftaler. 

Dette har givet en masse virksomhedsbrugere den 
fordel, at de nemt og uden besvær kan logge ind for 
virksomheden. 

Der er nødvendigt, at der laves en afklaring på, 
hvordan løsningen anvendes fremover. 

I dette projekt er den nye løsning ikke inkluderet i 
analysen af de nuværende løsninger, ligesom 
koncepterne og løsningsforslagene tager 
udgangspunkt i, at alle virksomheder og brugere skal 
gennemføre aftaleindgåelsen. 

FORÅR 2017: BRUG PRIVAT NEMID TIL SELVBETJENING PÅ VIRK
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Den primære problemstilling er, at aftaleindgåelse i 
dag foregår i de enkelte løsninger, hvilket skaber en 
afbrudt og usammenhængende brugerrejse, der er 
svær at gennemskue for brugerne. 

I arbejdet med “Lettere anvendelse og administration 
af fællesoffentlige komponenter” (LAAK) er behovet for 
én samlet aftaleindgåelse for virksomheder 
identificeret som en af de afgørende løsningsklynger 
for at skabe bedre, sammenhængende brugerrejser: 

“Konkret oplever brugerne, at de skal indgå aftale om 
brug af systemerne i enten to eller tre systemer, før 
der skabes adgang til Digital Post og obligatoriske 
selvbetjeningsløsninger. Konsekvensen af dette er, at 
borgere og virksomheder ikke får indgået aftalerne 
med det samme, og at de først bliver opmærksomme 
på manglende aftaleindgåelse, når de for eksempel 
modtager en påmindelse om, at de skal foretage en 
indberetning, læse Digital Post eller lignende.” (LAAK, 
side 134) 

I det følgende præsenteres specifikke 
problemstillinger og udfordringer i de nuværende 
løsninger.

EN AFBRUDT OG USAMMENHÆNGENDE BRUGERREJSE
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Tre adskilte løsninger Usammenhængende design Indforstået og  
inkonsistent sprogbrug

Det virker besværligt og 
usammenhængende, at brugerne skal tilgå 
tre adskilte løsninger. Der trækkes ikke data 
på tværs, så brugeren skal afgive den 
samme information adskillige gange. 

“Det offentlige skal gøre det nemt for  
en virksomhed, så man sparer tid på 

kedelige ting.” 
Interviewdeltager

Som resultat af at løsningerne i dag ikke er 
konsoliderede har de også hvert deres 
design. Det skaber forvirring, særligt fordi 
bruger oplever det hele som Virk. Samtidigt 
føles designet forældet. 

“Man kan se på det, at det er offentligt. 
Æstetisk er det grimt og uoverskueligt. 
Hvorfor skal der stå så meget tekst?” 

Interviewdeltager

Begreber og sprog er ikke letforståeligt, og 
det kan være svært som ny inden for 
virksomhedsområdet at forstå, hvad ordene 
betyder og relaterer sig til. 
 

“Det offentlige skal nok skrive på en bestemt 
måde, så det er svært at forstå.  

Det er nok noget jura-noget” 
Deltager til brugertest

Mange virksomheder  
mangler tilslutning Ulæst digital post Mangel på sprogversionering

Det er et problem at en række virksomheder 
i dag ikke har fået gennemført 
aftaleindgåelserne. Det betyder, at de først 
skal gennemføre det, når et (ofte akut) 
behov for indberetning opstår. Det skaber 
usikkerhed og forsinkelser. 

“Der står, jeg ikke ikke har rettigheder,  
så jeg cykler rundt i ring” 

Fra medlyt hos Erhvervsstyrelsens support

Som resultat af den manglende 
aftaleindgåelse er der i dag en række 
virksomheder, som ikke har adgang – og 
dermed ikke læser – Digital Post. 

I 2015 var der op i mod 140.000 juridiske 
enheder, der havde modtaget post uden at 
åbne den. Dette kan også dække ikke-
eksisterende enheder, men giver en 
indikation på, at der er en stor mængde 
post, der ikke læses (Digital Post 3 
Virksomhedsanalyse, Rambøll, 2015).

Det kan være problematisk for 
virksomheder, der har internationale 
aktører, at nogle løsninger i dag ikke er 
tilstrækkeligt sprogversionerede.

INDSIGTER / GENERELLE INDSIGTER PÅ TVÆRS AF DE EKSISTERENDE LØSNINGER
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Første person bliver administrator Hvad er nøglekort vs nøglefil?

Det er uhensigtsmæssigt, at den første, der 
opretter en medarbejdersignatur automatisk 
bliver NemID-administrator. Særligt i store 
virksomheder kan der være forskel på, hvem 
der skal underskrive aftalen, og hvem der 
efterfølgende skal være administrator. 
Generelt er der behov for at flere personer 
kan være administratorer.

Der mangler i dag forklaringer på, hvad 
forskellene mellem de forskellige 
akkreditiver er. Det gør det svært at træffe 
et kvalificeret valg 

”Sådan en som mig, jeg ved ikke hvad 
forskellen på en nøglefil og et nøglekort er. 

Det her er det offentlige, det bør være 
idiotsikkert” 

Interviewdeltager

Forholder sig ikke til  
indholdet af aftalen Print i sekretærforløb

Selve aftalen præsenteres i dag i en lille 
iframe, hvor brugeren mangler overblik over 
indholdet, og hvor indholdet er 
uhensigtsmæssigt opsat og præsenteret. 

I dag sagsbehandles aftaleunderskrivelsen i 
høj grad manuelt for om underskriveren er 
tegningsberettiget. Det bør i højere grad 
automatiseres og understøttes af data.

Det er godt, at en anden person end 
tegningsberettigede kan gennemføre flowet. 
Det er dog uhensigtsmæssigt, at 
samarbejdet mellem aktørerne ikke 
understøttes digitalt, men kræver at aftalen 
printes, underskrives, scannes og sendes. 
Det skaber en langsommelig proces.

INDSIGTER / INDSIGTER FOR NEMID

Manuelt tjek for  
tegningsberettigede leder
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Timing og behov Svært at finde

Mange virksomheder opdager først behovet 
for at lave tilslutningen, når de oplever ikke 
at have rettigheder til at lave indberetninger. 
Det genererer mange kald hos support og 
skaber frustrerede brugere. 

Tilslutningen er i dag gemt væk for 
brugerne, og det er ikke logisk for brugerne 
– særligt i små virksomheder – at skulle gå 
til brugeradministration (FBRS) for at 
komme i gang med tilslutning (gennem CSS) 
og få rettigheder.  

“Det er så indviklet, det her […] Hold da fast, 
skal nogen kunne finde ud af det?” 
 Fra medlyt hos Erhvervsstyrelsens support 

Indefra og ud Administrator for hvad? Mangler hjælpetekster

NemLog-in-tilslutningen bærer præg af at 
være udviklet isoleret, og det skaber 
forvirring for brugerne. Det er eksempelvis 
ulogisk for brugerne at få besked om at 
“organisationen ikke er tilsluttet”, når 
brugeren er logget ind på Virk. Der er behov 
for at tænke løsningen mere ind i brugerens 
samlede rejse.

I tilslutningen skal brugeren forholde sig en 
række ting, bl.a. om hvem der skal være 
administrator. Det er dog ikke tydeligt, hvad 
der udpeges administrator for. I NemID 
oplever brugeren også, at der er en 
administrator. Der er behov for at præcisere 
begreberne, så brugerne ikke selv skal 
regne ud, hvad de dækker over.

Der mangler understøttende tekster, der 
guider brugeren igennem tilslutningen. De 
manglende beskrivelser skaber forvirring og 
utryghed hos brugeren. 

”Det er alt for indforstået. Det er som om, 
det er en privat klike, der forsøger at 

kommunikere noget” 
Interviewdeltager

INDSIGTER / INDSIGTER FOR TILSLUTNING TIL NEMLOG-IN
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Oprettet – det er den allerede Vælg funktionalitet

I dag kommunikeres det i 
brugergrænsefladen, at brugeren skal 
oprette sin digitale postkasse. Dette er dog 
misvisende, da postkassen oprettes 
allerede ved CVR-oprettelsen. Det er vigtigt, 
at brugeren forstår at der allerede fra start 
sendes post i Digital Post. 

Ved første besøg skal brugeren vælge den 
type funktionalitet, virksomheden ønsker at 
bruge. Forklaringen af dette er mangelfuld 
og skaber forvirring. Nogle brugere har 
svært ved at forstå, hvad de vælger mellem 
og vælger derfor det, der er anbefalet.

Gennemført, men du er ikke færdig Administrator

Når flowet er gennemført får man en 
bekræftelse på, at man nu er færdig. 
Samtidigt er der dog en besked om, at “din 
handling er påkrævet”.  

Disse nødvendige handlinger kan let 
overses af brugeren, som blot registrerer 
det grønne fluebens-ikon

Administratoren for NemID bruges 
automatisk og uden virksomhedens 
samtykke som administrator for Digital Post, 
hvilket ikke altid stemmer overens med den 
egentlige rollefordeling i virksomhederne.

INDSIGTER / INDSIGTER FOR DIGITAL POST



Principper for  
brugeroplevelsen

KAPITEL 4
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I det følgende præsenteres seks overordnede 
principper for brugeroplevelsen af flowet for én 
aftaleindgåelse. 

Principperne er udviklet iterativt gennem processen 
og er formuleret på baggrund af brugerindsigter. 
Principperne er en central del af projektets 
leverance. 

Principperne er fundamentale pejlemærker, der er 
vigtige at være opmærksom på.  

Rapporten introducerer seks overordnede principper, 
som hver uddybes yderligere med underliggende 
kriterier for succesfuld eksekvering.

28

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BRUGEROPLEVELSEN
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Princip #1 
Aftaleindgåelsen er ét samlet 
flow, der opleves som en 
løsning på Virk

Princip #2 
Der benyttes proaktive 
servicemeddelelser for at 
sikre, at virksomhederne 
gennemfører aftaleindgåelsen

Princip #3 
Aftaleindgåelse-flowet har 
fokus på de essentielle 
indstillinger, som gælder for 
de fleste virksomheder

Princip #6 
Flowet tilpasses brugerens 
situation og rolle i 
virksomheden, så det opleves 
relevant og forståeligt

Princip #4 
Brugeren skal kun afgive data 
én gang, og data hentes 
automatisk fra øvrige 
systemer

Princip #5 
Det understøttes at flere 
aktører med forskellige roller i 
virksomheden kan samarbejde 
om aftaleindgåelsen



Det er afgørende, at brugeren oplever 
aftaleindgåelsen på tværs af NemLog-in, NemID og 
Digital Post som ét sammenhænge flow. Brugeren 
skal ikke hoppe mellem forskellige løsninger og 
portaler, men i stedet opleve, at aftaleindgåelsen er 
en løsning på Virk. 

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Brugeren har ét sammenhængende flow og 
ikke oplever at skifte mellem forskellige 
systemer 

✓ Flowet er designet og opsat, så det følger Virks 
designguide
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Aftaleindgåelsen er ét samlet flow,  
der opleves som en løsning på Virk

Princip #1



For mange virksomheder er det ikke førsteprioriteten 
at få gennemført aftaleindgåelsen. Derfor er det 
nødvendigt, at Digitaliseringsstyrelsen tager en mere 
proaktiv rolle i forhold til at få virksomhederne til at 
gennemføre flowet for at opnå ambitionen om at 
nedsætte aktiveringstiden.  

Den konkrete implementering af proaktive 
servicemeddelelser bør skaleres så den er i 
overensstemmelse med det forretningsmæssige 
behov for at virksomhederne gennemfører. 

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Virksomheden modtager påmindelser (e-mail 
eller evt. SMS) løbende indtil virksomheden har 
gennemført aftaleindgåelsen 

✓ Der er taget stilling til, hvor “aggressiv” 
Digitaliseringsstyrelsen ønsker at være og 
dette er afspejlet i udsendelsesreglerne for 
servicemeddelelserne 

✓ Aktiveringstiden for virksomhederne er blevet 
nedsat
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Der benyttes proaktive servicemeddelelser for at sikre,  
at virksomhederne gennemfører aftaleindgåelsen

Princip #2



Aftaleindgåelsen skal kunne gennemføres hurtigt og 
ikke opleves som en unødig forhindring for 
virksomhedsbrugerne. Derfor er det afgørende, at der 
er fokus på relevante indstillinger, og at brugeren 
ikke skal tage stilling til indstillinger, der kun er 
relevant for meget få virksomheder. Fokus skal være 
på de essentielle indstillinger, som gælder de fleste 
virksomheder. Øvrige indstillinger som kun gælder få 
virksomheder bør i stedet placeres i de enkelte 
løsninger og præsenteres for brugeren, når behovet 
opstår. 

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Brugeren kun skal forholde sig til indstillinger, 
som gælder for langt de fleste virksomheder 

✓ De øvrige indstillinger, som kun gælder et fåtal 
af virksomheder, er præsenteret for brugeren i 
de enkelte løsninger, og når brugeren oplever 
et behov for dem 
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Aftaleindgåelse-flowet har fokus på de essentielle 
indstillinger, som gælder for de fleste virksomheder

Princip #3



For at optimere brugeroplevelsen skal brugeren kun 
afgive informationer, som Digitaliseringsstyrelsen 
ikke har mulighed for at hente i andre systemer. 

I det omfang det er muligt skal der automatisk 
indhentes data til aftaleindgåelsen; eksempelvis fra 
CVR-registret eller det eventuelt kommende 
fællesoffentlige kontaktregister (undersøges 
nærmere af Digitaliseringsstyrelsen). 

Brugeren bør altid have mulighed for at afvise eller 
rette de indhentede data. 

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Brugeren ikke oplever at skulle taste den 
samme information flere gang i forløbet 

✓ Brugeren ikke skal indtaste data som kunne 
hentes fra andre systemer 

✓ Det afgivne data i flowet overføres til og 
opdateres i relevante databaser
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Brugeren skal kun afgive data én gang, og data hentes 
automatisk fra øvrige systemer

Princip #4



Der er stor variation i, hvordan virksomheder er 
organiserede, og hvilke interne processer de er 
igennem i forbindelse med CVR-oprettelse. Dette bør 
understøttes i den kommende løsning. 

Det betyder, at løsningen skal understøtte, at flere 
aktører skal kunne samarbejde. Det skal være muligt 
for en medarbejder eller ekstern samarbejdspartner 
at forberede indstillinger i aftaleindgåelsen, således 
at den tegningsberettigede blot skal gennemgå og 
underskrive aftalen. 

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Flowet understøtter at flere aktører 
samarbejder 

✓ Flowet er tilrettelagt således, at den 
tegningsberettigede kun “forstyrres” én gang
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Det understøttes at flere aktører med forskellige roller i 
virksomheden kan samarbejde om aftaleindgåelsen

Princip #5



For at sikre en god brugeroplevelse er det vigtigt, at 
flowet er tilpasset brugeren, således at brugeren 
oplever flowet relevant og forstår, hvordan der skal 
handles.  

Det betyder, at de trin, der er i flowet, skal passe til de 
beføjelser brugeren har i virksomheden. Fx. skal en 
bruger, der ikke kan underskrive på vegne af 
virksomheden, ikke møde et trin, hvor en underskrift 
er nødvendig for at komme videre. Det anbefales også, 
at indhold og tekst i så høj grad som muligt tilpasses 
den enkelte bruger, så det føles genkendeligt og trygt 

Princippet er eksekveret meningsfuldt, når 

✓ Brugeren kun skal forholde sig til relevante trin i 
flowet, som brugeren har mulighed for at 
besvare 

✓ Indholdet og teksten i flowet er tilpasset med 
relevante data om brugeren og virksomheden 
fremfor at benytte generisk tekst
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Flowet tilpasses brugerens situation og rolle i 
virksomheden, så det opleves relevant og forståeligt 

Princip #6



Beskrivelse af koncepter og 
indsigter fra brugertest 

KAPITEL 5
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Projektets koncepter er udarbejdet ud fra følgende 
antagelser: 

• At brugeroplevelsen har afgørende betydning og 
kan påvirke og kravstille i forhold, der endnu ikke 
er endeligt afklarede 

• Erhvervsidentiteter kan oprettes og administreres i 
NemLog-in3 

• Erhvervsidentiteter er i næste generation ikke 
knyttet til bestemte akkreditiver og brugeren har 
mulighed for at vælge at knytte flere identiteter til 
samme akkreditiv 

   

• Privat MitID kan benyttes til 
virksomhedsidentiteter, men med mulighed for 
altid at fravælge dette både for virksomheden og 
brugeren (“det dobbelte frivillighedsprincip" - altså 
at både virksomhed og medarbejder er enige om 
anvendelsen) 

• Digital Post administreres som en løsning i FBRS 
og der kan gives rettigheder til brugere 

• Virksomhedens tegningsberettigede leder har fra 
start alle rettigheder i FBRS og er administrator 

• Det er muligt at hente data fra øvrige offentlige 
databaser; særligt fra CVR-registret

ANTAGELSER OG FORUDSÆTNINGER
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I dette kapitel præsenteres koncepter, der 
eksemplificerer hvordan principperne fra kapitel 4 kan 
implementeres.  

Først præsenteres de grundlæggende koncepter. 
Herefter præsenteres de indsigter fra brugertestene, der 
yderligere har kvalificeret koncepterne. De koncepter og 
wireframes der præsenteres i rapporten er justerede i 
forhold til brugertestindsigterne. 

I næste kapitel illustreres hvordan koncepterne kan 
benyttes i konkrete scenarier. Scenarierne præsenteres 
overordnet og der er link til wireframes, der konkret viser 
hvordan koncepterne kommer til udtryk i 
brugergrænsefladerne. 

 
Følgende koncepter beskrives i det følgende: 

• Samlet koncept-flowchart for brugeroplevelsen i 
relation til projektets scope 

• “Digital opsætning af virksomhed” 

• Opleves som en løsning på virk 

• Påmindelsesbeskeder med fokus på call-to-action 

• “Assisteret opsætning” og “Påmind om opsætning” 

• Oprettelse af brugerprofil 

• Notifikationsindstillinger 

• Kontrol- og tilbageløbsmekanismer

KONCEPTER
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Det er centralt, at der i næste generation af de fællesoffentlige 
løsninger benyttes et mere brugerrettet sprogbrug.  

Det foreslås derfor at forløbet for én aftaleindgåelse kaldes 
“digital opsætning af virksomhed”. 

Ordet “opsætning” indikerer, at brugeren kun skal gøre det én 
gang i forbindelse med opstart. Det er samtidigt noget brugeren 
kender fra andre sammenhænge, hvor man skal lave en 
opsætning eller konfiguration for at komme i gang. 

“Digital opsætning” testede godt i brugertestene, hvor alle 
brugere på forhånd havde den rette fornemmelse af, hvad 
begrebet dækker over, og hvorfor det er vigtigt. 

Det er vigtigt, at den kommende løsning opsættes fleksibel. 
Indhold og tekst skal løbende kunne justeres, hvis behovet for 
dette opstår. Det anbefales derfor, at løsningen er  
tilgængelig for redaktører, som kan rette i et CMS-system

“DIGITAL OPSÆTNING AF VIRKSOMHED”
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For at kunne referere til løsningen på tværs af 
informationsmaterialer, e-mails og for support anbefales det, at 
brugeren oplever, at kunne tilgå den digitale opsætning som en 
løsning på Virk.  

Selvom løsningen skal håndteres teknisk under CSS NemLog-in 
bør forløbet udstilles for brugeren i tråd med det øvrige design 
på Virk, ligesom det i dag er gjort med eksempelvis CVR-
registreringen. 

Ved at udstille løsningen i tråd med det øvrige Virk, forstår 
brugere med forudgående kendskab til Virk allerede, hvad de 
skal i gang med, og hvad de kan forvente. 

Selve implementeringen kan løses både ved at indlejre 
indholdet i en iframe eller ved at indbygge det i siden (native). 
For brugeroplevelsen er det vigtigt, at indholdet føles som 
iboende på Virk. Det skal dermed skalere på tværs af platforme, 
ligesom det skal følge designet på Virk; også hvis Virks  
design på et senere tidspunkt opdateres.

OPLEVES SOM EN LØSNING PÅ VIRK
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Øverst: Landing page for digital opsætning for virksomheder på Virk 
Nederst: Den nuværende landing page på Virk for CVR-registreringen



For at imødekomme forretningsbehovet om at nedsætte 
aktiveringstiden for virksomheder bør der opsættes 
påmindelsesnotifikationer, der udsendes til den e-mail, der 
registreres i forbindelse med CVR-oprettelsen.  

I umiddelbar forlængelse af CVR-registreringen udsendes der 
en “Tillykke”-mail med informationer til virksomheder. Heri bør 
der være et klart – gerne visuelt stærkt – modul der opfordrer til 
at gennemføre den digitale opsætning. Modulet bør fokusere på, 
hvorfor brugeren skal lave opsætningen (eksempelvis for at få 
adgang til den digitale postkasse). 

I tilfælde af at virksomheden ikke gennemfører opsætningen 
udsendes en påmindelsesbesked med et tydeligt link til 
opsætingen enten pr. mail eller sms, hvor der endnu engang 
opfordres til at gennemføre oprettelsen.  

De specifikke regler for udsendelsen af beskederne skal 
defineres yderligere, men i princippet kan påmindelsen 
fortsættes, indtil virksomheden er færdigoprettet. 

Påmindelsesmekanismen benyttes også i de øvrige tilfælde, 
hvor der afventes handling fra en aktør, før aftaleindgåelsen er 
gennemført (eksempelvis hvis den tegningsberettigede mangler 
at underskrive i den assisterede opsætning, eller hvis en 
administrator ikke opretter sin brugerprofil)

PÅMINDELSESBESKEDER MED FOKUS PÅ CALL-TO-ACTION
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Eksempel på et flow for påmindelse
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Digital opsætning
gennemført



Det er afgørende, at flere aktører kan samarbejde om 
aftaleindgåelsen, så de rette kompetencer er involverede for på 
den måde at nedsætte aktiveringstiden for virksomhederne. 

For eksempel kan der være behov for, at en jurist laver 
opsætningen og indstillingerne for virksomheden, at der 
udpeges en anden medarbejder som administrator og at den 
tegningsberettigede gennemgår de af juristen indtastede 
oplysninger og underskriver den digitale opsætning og vilkår. 
Dette løses ved flowet for assisteret opsætning, hvor en 
medarbejder eller ekstern part kan logge ind og præ-udfylde 
opsætningen for virksomheden, som den tegningsberettigede 
dermed kun skal gennemgå og underskrive. På den måde 
placeres ansvaret for de forskellige dele hos de aktører, der har 
de nødvendige kompetencer for på kvalificeret vis at træffe de 
rette beslutninger. 

I tilfælde hvor en virksomhed opsøger support, fordi de ikke har 
adgang til Digital Post eller brugeradministration på Virk gør 
flowet for påmind om opsætning det muligt for 
supportmedarbejderen at sende et link til virksomheden, så 
virksomhederne nemt kan finde den digitale opsætning.

“ASSISTERET OPSÆTNING” OG “PÅMIND OM OPSÆTNING”
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I forbindelse med den digitale opsætning er det nødvendigt, at 
den tegningsberettigede og eventuelt administratorer får 
oprettet et erhvervs-eID samt vælger det akkreditiv, der skal 
knyttes hertil.  

For at skabe en mere forståelig kontekst for brugeren 
præsenteres dette som oprettelse af brugerprofil. Dette giver en 
forståelse af, at det er brugerens adgang til at logge ind som 
aktør i virksomheden og trækker på mekanismer som kendes 
fra en lang række øvrige digitale løsninger. 

Alle deltagere i brugertesten syntes,  at brugeroprettelsestrinet 
var logisk og letforståeligt.

OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL
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Brugerens digitale  
profil som revisor 
i en virksomhed

Brugerens digitale 
profil som 

spejderleder i en 
spejderforening

Brugerens digitale 
profil som borger

Bruger
(entitet)

Profil 1 (eID 1) 
“Borgerprofil”

Profil 2 (eID 2) 
{ navn på firma }

Profil 3 (eID 3) 
{ navn på forening }



Hvis der udpeges administratorer foruden den 
tegningsberettigede er det nødvendigt, at den 
tegningsberettigede forholder sig til, hvor orienteret hun/han 
ønsker at være i forhold til, hvad de øvrige administratorer 
foretager sig.  

Udpeges der andre administratorer i aftaleingåelsesflowet skal 
den tegningsberettigede derfor sætte notifikationsindstillinger 
for, hvilke situationer hun/han ønsker at blive orienteret. 

Notifikationerne sendes på e-mail, men hyppigheden af 
udsendelsen bør overvejes. Dels er det muligt, at 
notifikationerne sendes umiddelbart efter en administrator 
udfører en handling, og dels kunne man i stedet udsende 
ugentlige opsummerende mails, således at den 
tegningsberettigede ikke bombarderes med e-mails. 

I de mails der sendes med notifikationer bør der være link til, at 
den tegningsberettigede kan ændre sine indstillinger, ligesom 
det bør være muligt at ændre disse i brugerens indstillinger på 
Virk.

NOTIFIKATIONSINDSTILLINGER FOR DEN TEGNINGSBERETTIGEDE

45
Eksempel på hvordan notifikationsindstillinger kan  
præsenteres i brugergrænsefladen



For at undgå fejl og snyd er der behov for kontrolmekanismer. I 
projektet er der udtænkt generelle koncepter for dele af 
kontrollen, men det er et område, der har brug for at blive 
afsøgt yderligere. 

I flowet er der indtænkt en tilbageløbsmekanisme, som skal 
sikre, at det er de korrekte personer, som modtager rettigheder. 
Hvis en tegningsberettigede for eksempel vil give en anden 
person administratorrettigheder, skal han angive personens e-
mailadresse to gange. Med inspiration i 
borgerfuldmagtsløsningen kan tegningsberettigede udover e-
mail adresse på kommende administrator også indtaste dennes 
CPR-nummer (af sikkerhedshensyn), således at der kan ske i 
verificering op mod CPR-registreringen inden notifikationen 
sendes til den kommende administrator. 

Skulle der være fejl i denne e-mailadresse vil en forkert person 
modtage en mail og kunne oprette sig som administrator. Efter 
personen har oprettet sig som administrator sendes der derfor 
en e-mail til den tegningsberettige om, at administratoren er 
blevet oprettet.  

Denne mail indeholder navnet (trukket fra administrators eID), 
således at den tegningsberettigede her kan se, hvis det ikke er 
den korrekte person, der har fået administratorrettigheder. 

KONTROL- OG TILBAGELØBSMEKANISMER 
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TO BE

Flowchart for brugeroplevelsen
Én aftaleindgåelse

Digital opsætning 
(landing page)

LoginLog in

Angiv CVR

Bekræft CVR eller 
angiv alternativt

Vælg CVR eller 
angiv alternativt

Er du tegnings-
berettiget?

CPR kan matches

med flere 

virksomheder

CPR kan 

matches

med én 

virksomhed

Data 

utilstræk-

kelig

Ja

(kræver efterfølgende

sagsbehandling)

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Medarbejder eller

partner
Hvis der er 

udpeget

administratorer 

foruden tegnings-

berettigede

Nej

Eksternt CVR-nummer

CPR kan ikke matches med et CVR

Alternativt 

CVR

Er bruger
tegnings-

berettiget?

HVILKET CVR-NUMMER?

GENNEMFØR OPSÆTNING (TEGNINGSFLOW)

Vil du udfylde?

Opret 
brugerprofil

Udpeg 
administrator

Indstillinger Vilkår Opsummering og 
godkendelse

ASSISTERET OPSÆTNING (SEKRETÆRFLOW)

PÅMIND OM OPSÆTNING (SUPPORTFLOW)

Udpeg 
administrator

Indstillinger Vælg 
underskriver

Ja Opsummering og 
godkendelse

Vælg 
underskriver

MAIL TIL MEDARBEJDER 
ELLER EKSISTERENDE ADMINISTRATOR

E-mail

Opret 
brugerprofilLogin

BEKRÆF-
TELSE TIL 
TEGNINGS
BERETTIG.

E-mail

MAIL TIL EKSTERNT CVR-NUMMER 
(TILKNYTTES SOM FULDMAGT)

E-mail

Accepter
administra-

torrolle
Login

UNDERSKRIFTSMAIL OG -FLOW

E-mail

Gennemse 
indstillinger

Accepter
vilkår

Opret 
brugerprofilLogin

FLOW FOR TEGNINGSBERETTIGEDE, DER IKKE HAR
ADGANG TIL NDIS SKAL AFSØGES NÆRMERE I FORHOLD,
HVORDAN SIKKERHED OG BRUGEROPLEVELSE KOMBINERES
(MULIGE LØSNINGER ER PASNUMMER, EIDAS)

MAIL TIL TEGNINGSBERETTIGEDE

E-mail

Digital 
opsætning 

(landing page)

Har tegnings-
berettigede

et CPR-nummer?

Er der udpeget
administrator?

Eksempel på hvordan notifikationsindstillinger kan  
præsenteres i brugergrænsefladen



Konceptindsigter fra brugertest
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Den første version af koncepter og wireframes blev 
testet med fire testpersoner (som beskrevet i kapitel 
2).  

I det følgende præsenteres de indsigter, som 
brugertestene genererede og som – sammen med de 
øvrige indsigter i projekter – har dannet grundlaget 
for de endelige koncepter og wireframes.

BRUGERTEST
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TEATERDIREKTØR 

Direktør for et mindre teater der er 
ved at gå fra forening til selvejende 

institution 

ENTREPENØR 

Har været med til at starte 6 CVR-
numre i en række forskellige 

konstellationer

EJER AF CATERINGVIRKSOMHED 

Sammen med sin mand råder hun 
over 3 CVR-numre inden for 

arrangements- og cateringbranchen

EJER AF VÆRKSTED 

Direktør i mindre værksted, der 
reparerer værktøj. Har to CVR-numre 

pga. kundebehov



Tre ud af de fire testdeltagere havde en klar fornemmelse af, at 
digital opsætning dækkede over nogle yderligere indstillinger, der 
skal sættes inden virksomhedsoprettelsen er endeligt gennemført. 
En af dem forventede endda, at det var for at få sin 
medarbejdersignatur og adgang til Digital Post. Ingen af dem 
syntes, at der var noget mærkeligt i skulle gennemføre 
opsætningen. 

Den sidste deltager var i tvivl om, hvilke indstillinger der skulle 
laves ud over dem, der laves i forbindelse med CVR-oprettelsen. 
Han siger derfor “Hvorfor blev det ikke klaret i forbindelse med 
oprettelsen af CVR-nummer? Jeg ville foretrække, at man klarer det 
hele på én gang.” 

For alle deltagerne var det vigtigt at kunne tilgå deres digitale 
postkasse. Det indikerer derfor, at det er oplagt at bruge adgang til 
Digital Post som en trigger for at få virksomhederne til at udføre 
opsætningen. 

En af deltagerne forventede at linket i “TILLYKKE”-mailen ville føre 
ind til Virk, og der var generelt tilfredshed med, at det opleves som 
en løsning på Virk, som alle deltagerne kendte i forvejen. Det var 
dejligt, at de ikke skulle forholde sig til noget nyt, men at de kunne 
trække på deres forforståelse af, hvordan løsningerne på Virk 
fungerer. 

Generelt havde deltagerne let ved at gennemføre og forstå formålet 
med de enkelte trin i flowet. Testdeltagerne gav alle udtryk for, at 
det var hurtigt og lige til: “Det var lige ud af landevejen at lave digital 
opsætning sådan her” 

I observationen af deres interaktion med flowet var det tydeligt, at 
de valgte interaktionsmønstre var intuitive for brugerne som uden 
problemer kunne afkode, hvordan og hvor de skulle klikke for at 
navigere og sætte indstillinger i løbet af flowet. 

Flere af deltagerne gav udtryk for, at alle elementerne i flowet 
føltes nemme at besvare, og de syntes det var dejligt, at de ikke 
skulle forholde sig til noget, der ikke var relevant for deres 
situation.

INDSIGTER “DIGITAL OPSÆTNING AF VIRKSOMHED” OG DEN SAMLEDE BRUGEROPLEVELSE

49



Alle testdeltagerne havde svært ved at afkode “to-do”-
metaforen i “TILLYKKE”-mailen. De forstod generelt princippet 
med, at listen gav dem instruktioner i forhold til, hvad der 
manglede at blive gjort – og de så allesammen overskriften 
“Virksomheden er ikke færdigoprettet”. 

Problemet var i den grafiske opsætning. Dels forventede to af 
deltagerne, at de kunne trykke i “checkbox”-firkanten for at 
afkrydse. Det var dermed ikke tydeligt, at det var en visuel 
indikator på, at det manglede at blive gjort. 

Én af deltagerne overså, at der var krydset af i CVR-nummer 
checkbox’en. Hun forstod derfor ikke hvorfor “… der står jeg 
mangler CVR-nummer. Men det har jeg jo allerede.” 

Den første version af to-do listen i mailen er derfor ændret, på 
baggrund af brugertest,, således at brugeren kun præsenteres 
for de ting, de mangler at gøre, ligesom checkbox ikonet er 
fjernet.

INDSIGTER TO-DO OVERBLIK I MAILS

50 Øverst: Første version 
Nederst: Iteration på baggrund af brugertest



De tre deltagere som gennemførte flowet som 
tegningsberettigede – og som derfor skulle oprette en 
brugerprofil (oprette eID og vælge akkreditiv) – forstod alle, at 
de var i gang med at oprette deres profil for at logge ind for 
virksomheden.  

Der var dog et par stykker, som havde svært ved at forstå de 
muligheder for valg af akkreditiv, som de blev præsenteret for.  

Dette kan tildels skyldes, at den nye målarkitektur adskiller 
eID’er fra akkreditiver, hvilket er anderledes end i den 
nuværende løsning. Der kan derfor være behov for at lave en 
kommunikationsindsats for at få eksisterende 
virksomhedsbrugere til at forstå denne nye mulighed. Der var 
ikke en entydig holdning til, hvorvidt adskillelsen var en god eller 
dårlig ting. To af deltagerne syntes, at det ville være dejligt at 
kunne benytte ét akkreditiv, hvorimod de to andre frygtede at 
det kunne kompromittere sikkerheden. 

Forvirringen skyldtes også den konkrete præsentation af 
akkreditiv-valgmulighederne i budet til den første iteration af 
wireframesene. På knapperne i første iteration stod der “Jeg vil 
bruge mit private NemID” og “Jeg vil bruge et NemID erhverv”. Et 
par af deltagerne sagde, at de jo (i testscenariet) ikke havde et 
NemID erhverv endnu, og derfor ikke kunne vælge dette. 
Knappen bør derfor ændres til “Jeg vil oprette et nyt NemID 
erhverv” (med MitID-navnet for virksomheder)

INDSIGTER OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL OG VALG AF AKKREDITIV
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Øverst: Første version 
Nederst: Iteration på baggrund af brugertest



En af de største udfordringer, der blev identificeret i 
brugertesten, var deltagernes opfattelse af 
administratorbegrebet. Overordnet forstod de alle, at de kunne 
udpege en administrator og syntes at dette var nyttigt. 

De forventede imidlertid at de rettigheder, de kunne tildele til 
administratoren, var specifikke i forhold til løsningerne på Virk –
 de forventede med andre ord, at de var i gang med at oprette 
en bruger og ikke en administrator. 

Der er dels et behov for at kommunikere tydeligere, hvad en 
administrator er i denne sammenhæng, ligesom den konkrete 
interaktion i opsætningen skal forbedres. 

I første version af wireframesene skulle brugere vælge, hvorvidt 
administratoren skulle have alle rettigheder eller kun udvalgte. 
Her forventede flere af deltagerne, at de ved at vælge “Tildel 
udvalgte rettigheder” kunne tildele løsningsspecifikke 
rettigheder (eksempelvis indberetningsrettigheder til 
feriekonto). I stedet for at præsentere brugeren for muligheden 
for udvalgte rettigheder er det i anden iteration ændret til, at 
brugeren præsenteres for de rettigheder, der kan tildeles. På 
den måde forventningsafstemmes der mere direkte i 
brugergrænsefladen, hvilke rettigheder en administrator kan 
have.

INDSIGTER FORSTÅELSE AF ADMINISTRATOR (VERSUS BRUGER)
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Til venstre: Første version 
Til højre: Iteration på baggrund af brugertest



Testdeltagerne var generelt tilfredse med mængden af tekst i 
flowet. Et par af dem kommenterede på, at “TILLYKKE”-mailen var 
meget lang, men i selve flowet var tekstmængden passende. Selve 
indholdet i TILLYKKE-mailen har ikke været i scope for projektet, og 
den nuværende tekst er der brugt uden ændringer foruden 
tilføjelsen af TO-DO-modulet. 

Tre af deltagerne oplevede dog, at teksten var vanskelig at forstå, 
og der bør derfor arbejdes yderligere med at forsimple teksten. 

En stor udfordring er, at brugere ikke læser hele sætninger på 
skærmen, men mere selektivt skimmer teksterne. Det betyder 
eksempelvis, at en deltager, der læste sætningen “En administrator 
kan for eksempel give en medarbejder rettigheder til at kunne lave 
indberetninger til feriekonto”, forstod det som om, en administrator 
fik rettigheder til at kunne lave indberetninger til feriekonto.  På 
samme måde kommeterede to af testdeltagerne på, at der på 
landing-siden på Virk stod, at den digitale opsætning kun kunne 
laves én gang og overså begge, at der samtidigt stod, at der kunne 
ændres i indstillingerne på Virk senere. 

Et par af testdeltagerne studsede også over ordet “accepter” vilkår 
og kommenterede på, at det var underligt at acceptere noget, hvor 
det ikke var muligt ikke at acceptere. De mente i stedet, at der 
burde skrives, at man bekræfter at have læst vilkårene. 

Der er derfor arbejdet med to aspekter af sproget på baggrund af 
brugertestene: Den ene er at gøre sproget mere simpelt og 
kompakt, således at sætninger ikke bliver for lange. Og det andet er 
at understøtte tekster og indhold med visuelle, strukturelle og 
grafiske virkemidler, de steder hvor det giver mening (eksempelvis 
ikoner eller listevisninger). 

INDSIGTER SPROGLIGE BARRIERER

53 Eksempel på hvordan et grafisk element er brugt til at understøtte 
forståelsen af det tekstuelle indhold.



TO-BE: Udvalgte scenarier  
og wireframes

KAPITEL 6
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Dækket i wireframe A
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Uerfaren Erfaren

1 aktør 3+ aktører

Tæt Perifær

DOMÆNEKENDSKAB

KOMPETENCEDISTRIBUERING

ADGANG TIL TEGNINGSKOMPETENCE

Uerfaren Erfaren

1 aktør 3+ aktører

Tæt Perifær

DOMÆNEKENDSKAB

KOMPETENCEDISTRIBUERING

ADGANG TIL TEGNINGSKOMPETENCE

Uerfaren Erfaren

1 aktør 3+ aktører

Tæt Perifær

DOMÆNEKENDSKAB

KOMPETENCEDISTRIBUERING

ADGANG TIL TEGNINGSKOMPETENCE

Uerfaren Erfaren

1 aktør 3+ aktører

Tæt Perifær

DOMÆNEKENDSKAB

KOMPETENCEDISTRIBUERING

ADGANG TIL TEGNINGSKOMPETENCE

SCENARIE___ 

Et mellemstor virksomhed opretter 
et underliggende CVR-nummer, som 

skal administreres af samme 
administrator som er ansvarlig for 

det nuværende CVR-nummer

SCENARIE___ 

En stor international virksomhed har brug 
for et nyt CVR-nummer i Danmark. 

Juristen gennemførere den assisterede 
opsætning, hvor virksomhedens 

eksisterende administrator udpeges og 
aftalen sendes til direktøren

SCENARIE___ 

Mindre virksomhed uden erfaring 
med virksomhedsoprettelse. Der skal 

udpeges en administrator, der er 
ansvarlig for både brugeroprettelser, 

-rettigheder, login og Digital Post

SCENARIE___ 

Iværksætter påmindes om den 
digitale opsætning af virksomheden 
kort efter CVR-oprettelsen. Der er 

ikke brug for at give andre 
administratorrettigheder

Udvalgte scenarier

1 2 3 4

Dækket i wireframe B



56

Iværksætter påmindes om den digitale opsætning af virksomheden 
kort efter CVR-oprettelsen. Der er ikke brug for at give andre 
administratorrettigheder

SCENARIE 1

En iværksætter opretter et CVR-nummer. I den forbindelse opfordres 
hun til at gennemføre den digitale opsætning via sin mail. I første 
omgang glemmer hun dette og påmindes derfor. Hun har ikke brug for 
at give andre administratorrettigheder 

(Virksomhedssegment 1)
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SCENARIE 1

Iværksætter påmindes om den digitale opsætning af virksomheden kort efter CVR-oprettelsen.  
Der er ikke brug for at give andre administratorrettigheder

Iværksætteren skal 

• mindes om den digitale opsætning i tilfælde 
af, at det ikke er blevet gennemført 

• kunne initiere den digitale opsætning i et 
brugervenligt og effektivt flow  

• vælge akkreditiv for sin virksomhedsprofil 

• orienteres om, at hun automatisk får alle 
rettigheder under FBRS, så hun vil kunne 
foretage indberetninger til de fleste offentlige 
løsninger uden at foretage sig yderligere 

• opleve den digitale opsætning som nem

Iværksætteren  

• kan have travlt med at starte sin forretning og 
har dermed øget risiko for ikke at prioritere 
den digitale opsætning 

• har større sandsynlighed for at gennemføre, 
hvis flowet er meget brugervenligt og opleves 
nemt 

• har lyst til at kunne vælge sit private NemID 
til at få adgang til virksomhedsprofilen

HVAD SKAL GØRES? HVORFOR SKAL DET GØRES?
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SCENARIE 1

Julie 
Iværksætter

Julie modtager en 
e-mail i sin private mailklient, 
efter hun gennemført CVR-

registreringen

Tre dage senere modtager 
Julie en påmindelsesmail om, 

at hun skal lave en digital 
opsætning af virksomheden

Julie bliver forstyrret af 
noget andet, og hun får 
derfor ikke handlet på 

mailen

Julie klikker på linket i 
mail og bliver ført ind på 
en selvbetjeningsside på 

Virk

Julie logger ind. Hun 
bruger sit private 

NemID

Julie skal nu vælge, 
hvordan hun fremover 
ønsker at logge ind for 

virksomheden 
(brugerprofil)

Herefter har Julie muligheden for 
at give administratorrettigheder til 
andre personer. Hun angiver, at det 

kun er hende, der skal være 
administrator

Julie sætter nu nogle 
generelle indstillinger for 
virksomhedens digitale 

postkasse

Julie får en hurtigt 
opsummering af vilkårene, 

som hun accepterer

Julie har nu 
gennemført den digitale 

opsætning for sin 
virksomhed
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Mindre virksomhed uden erfaring med virksomhedsoprettelse. Der 
skal udpeges en administrator, der er ansvarlig for både 
brugeroprettelser, -rettigheder, login og Digital Post

SCENARIE 2

En mindre ny virksomhed har modtaget en mail om, at de skal 
gennemføre en digital opsætning. Virksomhedens ejer gennemfører 
opsætningen og udpeger en medarbejder til administrator 

(Virksomhedssegment 2)
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SCENARIE 2

Mindre virksomhed uden erfaring med virksomhedsoprettelse. Der skal udpeges en administrator, der er ansvarlig for både 
brugeroprettelser, -rettigheder, login og Digital Post

Virksomhedens ejer skal 

• mindes om den digitale opsætning i tilfælde af, at det ikke er blevet gennemført 

• kunne initiere den digitale opsætning i et brugervenligt og effektivt flow  

• vælge akkreditiv for sin virksomhedsprofil 

• kunne udpege en medarbejder til administrator 

• få information om at selv om han udpeger en anden administrator vil han også 
selv bevare administrationsbeføjelser. Herunder skal han vælge hvordan han 
ønsker at blive holdt ajour med administrators handlinger. 

• modtage en bekræftelse når administratoren har oprettet sin virksomhedsprofil 

• opleve den digitale opsætning som nem 

Administrator skal 

• modtage en mail om, at hun/han er blevet udpeget til administrator 

• kunne oprette sin virksomhedsprofil og vælge akkreditiv ved at følge et link i 
mailen 

• mindes om at oprette sin profil, hvis det ikke bliver gjort

Virksomhedens ejer  

• kan have travlt med at starte sin forretning og har 
dermed øget risiko for ikke at prioritere den digitale 
opsætning 

• har større sandsynlighed for at gennemføre, hvis 
flowet er meget brugervenligt og opleves nemt 

• har lyst til at kunne vælge sit private NemID til at få 
adgang til virksomhedsprofilen 

• have bekræftet at den rette person bliver 
administrator 

Administrator  

• kan glemme at lave oprettelsen

HVAD SKAL GØRES? HVORFOR SKAL DET GØRES?



SCENARIE 2

Jens modtager en 
e-mail i sin private mailklient, 

efter han han gennemført 
CVR-registreringen

Susanne modtager en mail i sin 
private mailklient, om at hun er 

blevet udpeget som 
administrator for en 

virksomhed. Hun forstyrres af 
en kunde, så hun glemmer 

mailen

Hun klikker på linket i 
mailen

Jens klikker på linket i 
mail og bliver ført ind på 
en selvbetjeningsside på 

Virk

Jens logger ind. Han 
bruger sit private 

NemID

Jens skal nu oprette sin 
brugerprofil og vælge det 
akkreditiv han fremover 
ønsker at logge ind for 

virksomheden 
(brugerprofil)

Herefter har Jens muligheden for 
at give administratorrettigheder til 

andre personer. Han giver 
rettigheder til Susanne

Susanne bliver bedt om at  
logge ind med sit private 

NemID

Susanne skal nu oprette 
sin brugerprofil og vælge 

det akkreditiv hun vil 
bruge til at logge ind

Susanne kan nu tilgå 
løsningerne som 

administrator

Jens sætter nu nogle 
generelle indstillinger for 
virksomhedens digitale 

postkasse samt for, 
hvilke administrator-

handlinger han ønsker at 
blive adviseres om

Jens får en hurtig 
opsummering af vilkårene, 

som han accepterer

Jens har nu 
gennemført den digitale 

opsætning for sin 
virksomhed

Jens 
Direktør

Susanne 
Administrator

Jens modtager en mail, 
hvor han kan se, at 

Susanne nu har oprettet sig 
som administrator

Et par dage senere 
modtager Susanne 

en påmindelse
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Et mellemstor virksomhed opretter et underliggende CVR-nummer, 
som skal administreres af samme administrator som er ansvarlig for 
det nuværende CVR-nummer

SCENARIE 3

En virksomhed opretter et nyt søsterselskab. Til deres nuværende CVR-
nummer bruger de en medarbejder som administrator, og de ønsker 
også at medarbejderen administrerer det nye CVR-nummer. 

(Virksomhedssegment 2)
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SCENARIE 3

Mindre virksomhed uden erfaring med virksomhedsoprettelse. Der skal udpeges en administrator, der er ansvarlig for både 
brugeroprettelser, -rettigheder, login og Digital Post

Administrator skal 

• kunne udfylde den digitale opsætning og sende 
den til underskrift hos direktøren 

• kunne give administratorrettigheder til det 
eksisterende CVR-nummer 

• modtage en mail, når opsætningen er 
underskrevet, så hun/han ved, at hun/han er 
udpeget som administrator 

Virksomhedes ejer skal 

• modtage et link om, at den digitale opsætning skal 
gennemgås underskrives 

• kunne gennemgå og rette opsætningen og 
slutteligt underskrive den 

• vælge akkreditiv for sin virksomhedsprofil 

Administrator  

• har brug for at lave de nødvendige indstillinger, 
som den tegningsberettigede skal forholde sig til 

• skal kunne give et CVR-nummer 
administratorrettigheder, så administratorrollen 
automatisk gælder for administratoren af det 
eksisterende CVR-nummer. Således undgås 
problemer hvis der kommer en ny administrator 

Virksomhedens ejer  

• har behov for at uddelegere opsætningen til en 
medarbejder, der er betroet til at sætte de 
relevante indstillinger 

• skal hurtigt og nemt kunne kigge opsætningen 
igennem og underskrive vilkårene 

HVAD SKAL GØRES? HVORFOR SKAL DET GØRES?



SCENARIE 3

Jens modtager en 
e-mail i sin private 

mailklient, om at han 
skal gennemgå og 

underskrive den digitale 
opsætning

Susanne modtager en mail i sin 
private mailklient, fordi hun er 

administrator for det 
eksisterende CVR-nummer

Hun klikker på linket i 
mailen

Jens klikker på linket i 
mail og bliver ført ind på 
en selvbetjeningsside på 
Virk som han logger ind i

Jens skal nu oprette sin 
brugerprofil og vælge det 
akkreditiv han fremover 
ønsker at logge ind for 

virksomheden 
(brugerprofil)

Jens kigger nu den 
opsætning, som Susanne 

har lavet, og retter en 
enkelt indstilling

Jens læser vilkårene på 
overskriftsniveau og godkender

Susanne bliver bedt 
om at logge ind 
med sit private 

NemID

Susanne skal nu vælge, 
hvordan hun vil logge ind

Susanne kan nu tilgå 
løsningerne som 

administrator

Jens 
Direktør

Susanne 
Administrator

Susanne går på Virk og finder 
den digitale opsætning og 

logger ind. Hun skriver det nye 
CVR-nummer og vælger, at hun 
gerne vil udfylde den og sende 

den til underskrift

Hun vælger at det 
eksisterende CVR-nummer 
skal være administrator for 

det nyt CVR-nummer

Susanne laver 
de øvrige indstillinger 

for digital post

Hun trykker send 
til direktør
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En stor international virksomhed har brug for et nyt CVR-nummer i 
Danmark. Juristen gennemfører den assisterede opsætning, hvor 
virksomhedens eksisterende administrator udpeges og aftalen 
sendes til direktøren

SCENARIE 4

En stor koncern har brug for at lave et nyt CVR-nummer. Det er en af 
virksomhedens jurister, der er ansvarlig for CVR-oprettelsen. Hun skal 
derfor også lave den digitale opsætning. Virksomheden udpeger 
administratoren for hoved-CVR-nummeret som administrator. 
Opsætningen og aftalen skal underskrives af virksomhedens direktør, 
som rejser meget og sjældent er til at få fat på. 

(Virksomhedssegment 3)
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SCENARIE 4

En stor international virksomhed har brug for et nyt CVR-nummer i Danmark. Juristen gennemfører den assisterede opsætning, hvor 
virksomhedens eksisterende administrator udpeges og aftalen sendes til direktøren

Juristen skal 

• kunne udfylde den digitale opsætning og sende den til 
underskrift hos direktøren 

• kunne give administratorrettigheder til det 
eksisterende CVR-nummer 

Administrator skal 

• modtage en mail om, at hun/han er blevet udpeget til 
administrator 

• kunne oprette sin virksomhedsprofil og vælge 
akkreditiv ved at følge et link i mailen 

Virksomhedes ejer skal 

• modtage et link om, at den digitale opsætning skal 
gennemgås underskrives 

• kunne gennemgå og rette opsætningen og slutteligt 
underskrive den 

• vælge akkreditiv for sin virksomhedsprofil

Juristen 

• er den aktør i virksomheden som er ansvarlig for CVR-
oprettelsen 

• har brug for at lave de nødvendige indstillinger, som den 
tegningsberettigede skal forholde sig til 

• skal kunne give administratorrettighederne til en anden, da 
hun/han ikke selv skal være administrator 

Administrator  

• skal vide at hun/han er blevet udpeget til administrator 

Virksomhedens direktør  

• har behov for at kunne uddelegere opsætningen til en 
medarbejder, der er betroet til at sætte de relevante 
indstillinger 

• skal orienteres pr. mail når opsætningen og aftalen skal 
underskrives, så hun/han forstyrres mindst muligt 

• skal hurtigt og nemt kunne kigge opsætningen igennem og 
underskrive vilkårene 

HVAD SKAL GØRES? HVORFOR SKAL DET GØRES?



SCENARIE 4

Jens modtager en 
e-mail i sin 

arbejdsmailklient, om at 
han skal gennemgå og 

underskrive den digitale 
opsætning

Susanne modtager en mail i sin 
arbejdsmailklient, fordi hun er 

administrator for det 
eksisterende CVR-nummer

Hun klikker på linket i 
mailen

Jens klikker på linket i 
mail og bliver ført ind på 
en selvbetjeningsside på 
Virk som han logger ind i 

med sit private MitID

Jens vælger først, hvilket 
akkreditiv han vil bruge, 
når han fremover ønsker 

at logge ind for 
virksomheden 
(brugerprofil)

Jens kigger nu den 
opsætning, som Susanne 

har lavet, og retter en 
enkelt indstilling

Jens læser vilkårene på 
overskriftsniveau og godkender

Susanne logger ind. 
Hun bruger sin 

medarbejdersig-
natur

Susanne skal nu vælge, hvordan 
hun fremover ønsker at logge ind 
for virksomheden (brugerprofil)

Susanne kan nu tilgå 
løsningerne som 

administrator

Jens 
Direktør

Susanne 
Administrator

Bodil modtager en mail om den 
digitale opsætning på sin 

arbejdsmail, går på Virk og 
logger ind. Hun skriver det nye 
CVR-nummer og vælger, at hun 
gerne vil udfylde den og sende 

den til underskrift

Hun vælger at det 
eksisterende CVR-nummer 
skal være administrator for 

det nyt CVR-nummer

Bodil laver 
de øvrige indstillinger 

for digital post

Hun trykker send 
til direktør

Bodil 
Jurist



Wireframes

68

Der er to udgaver af wireframes i projektet. Mere information på de 
næste sider. 

Åbn linket og klik igennem wireframesene. 
Tryk på ikonet med den grønne firkant og musemarkøren for at indikere, 
hvor på wireframe-siderne, der kan klikkes 



Digital opsætning 
(landing page)

LoginLog in

Angiv CVR

Bekræft CVR eller 
angiv alternativt

Vælg CVR eller 
angiv alternativt

Er du tegnings-
berettiget?

CPR kan matches

med flere 

virksomheder

CPR kan 

matches

med én 

virksomhed

Data 

utilstræk-

kelig

Ja

(kræver efterfølgende

sagsbehandling)

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Medarbejder eller

partner
Hvis der er 

udpeget

administratorer 

foruden tegnings-

berettigede

Nej

Eksternt CVR-nummer

CPR kan ikke matches med et CVR

Alternativt 

CVR

Er bruger
tegnings-

berettiget?

HVILKET CVR-NUMMER?

GENNEMFØR OPSÆTNING (TEGNINGSFLOW)

Brugergrænseflade

Systemtjek

 

 

Vil du udfylde?

Opret 
brugerprofil

Udpeg 
administrator

Indstillinger Vilkår Opsummering og 
godkendelse

ASSISTERET OPSÆTNING (SEKRETÆRFLOW)

PÅMIND OM OPSÆTNING (SUPPORTFLOW)

Udpeg 
administrator

Indstillinger Vælg 
underskriver

Ja Opsummering og 
godkendelse

Vælg 
underskriver

MAIL TIL MEDARBEJDER 
ELLER EKSISTERENDE ADMINISTRATOR

E-mail

Opret 
brugerprofilLogin

BEKRÆF-
TELSE TIL 
TEGNINGS
BERETTIG.

E-mail

MAIL TIL EKSTERNT CVR-NUMMER 
(TILKNYTTES SOM FULDMAGT)

E-mail

Accepter
administra-

torrolle
Login

UNDERSKRIFTSMAIL OG -FLOW

E-mail

Gennemse 
indstillinger

Accepter
vilkår

Opret 
brugerprofilLogin

FLOW FOR TEGNINGSBERETTIGEDE, DER IKKE HAR
ADGANG TIL NDIS SKAL AFSØGES NÆRMERE I FORHOLD,
HVORDAN SIKKERHED OG BRUGEROPLEVELSE KOMBINERES
(MULIGE LØSNINGER ER PASNUMMER, EIDAS)

MAIL TIL TEGNINGSBERETTIGEDE

E-mail

Digital 
opsætning 

(landing page)

Har tegnings-
berettigede

et CPR-nummer?

Er der udpeget
administrator?
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WIREFRAME A
Wireframes for scenarie 1 og 2 (som illustrerer de 
highlightede områder i flowchartet) kan tilgås here: 

http://bit.ly/wireframeA  

http://bit.ly/wireframeA


Digital opsætning 
(landing page)

LoginLog in

Angiv CVR

Bekræft CVR eller 
angiv alternativt

Vælg CVR eller 
angiv alternativt

Er du tegnings-
berettiget?

CPR kan matches

med flere 

virksomheder

CPR kan 

matches

med én 

virksomhed

Data 

utilstræk-

kelig

Ja

(kræver efterfølgende

sagsbehandling)

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Medarbejder eller

partner
Hvis der er 

udpeget

administratorer 

foruden tegnings-

berettigede

Nej

Eksternt CVR-nummer

CPR kan ikke matches med et CVR

Alternativt 

CVR

Er bruger
tegnings-

berettiget?

HVILKET CVR-NUMMER?

GENNEMFØR OPSÆTNING (TEGNINGSFLOW)

Brugergrænseflade

Systemtjek

 

 

Vil du udfylde?

Opret 
brugerprofil

Udpeg 
administrator

Indstillinger Vilkår Opsummering og 
godkendelse

ASSISTERET OPSÆTNING (SEKRETÆRFLOW)

PÅMIND OM OPSÆTNING (SUPPORTFLOW)

Udpeg 
administrator

Indstillinger Vælg 
underskriver

Ja Opsummering og 
godkendelse

Vælg 
underskriver

MAIL TIL MEDARBEJDER 
ELLER EKSISTERENDE ADMINISTRATOR

E-mail

Opret 
brugerprofilLogin

BEKRÆF-
TELSE TIL 
TEGNINGS
BERETTIG.

E-mail

MAIL TIL EKSTERNT CVR-NUMMER 
(TILKNYTTES SOM FULDMAGT)

E-mail

Accepter
administra-

torrolle
Login

UNDERSKRIFTSMAIL OG -FLOW

E-mail

Gennemse 
indstillinger

Accepter
vilkår

Opret 
brugerprofilLogin

FLOW FOR TEGNINGSBERETTIGEDE, DER IKKE HAR
ADGANG TIL NDIS SKAL AFSØGES NÆRMERE I FORHOLD,
HVORDAN SIKKERHED OG BRUGEROPLEVELSE KOMBINERES
(MULIGE LØSNINGER ER PASNUMMER, EIDAS)

MAIL TIL TEGNINGSBERETTIGEDE

E-mail

Digital 
opsætning 

(landing page)

Har tegnings-
berettigede

et CPR-nummer?

Er der udpeget
administrator?
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WIREFRAME B
Wireframes for scenarie 2 og 3 (som illustrerer de 
highlightede områder i flowchartet) kan tilgås here: 

http://bit.ly/wireframeB  

http://bit.ly/wireframeB
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Anbefalinger for  
det videre arbejde

KAPITEL 7



I projektet har været diskuteret, hvorvidt 
den digitale opsætning ville være en 
naturlig del af placere som et led i selve 
CVR-registreringen. 

I og med at målet er, at alle 
virksomheder gennemfører 
opsætningen ville der være fordele ved 
at samtænke det med oprettelsen af 
CVR-nummeret. 

Der er imidlertid også nogle udfordringer 
i dette, da den digitale opsætning har 
afhængigheder til de informationer, der 
afgives i CVR-registreringen, ligesom der 
kan være behov for at CVR-nummeret er 
endeligt godkendt.  

Samtidigt er CVR-registreringen for 
nogle virksomhedstyper meget 
omfangsrig, og en evt. sammenlægning 
af oprettelsesforløbet og den digitale 
opsætning vil potentielt blive 
uoverskueligt langt for nogle brugere. 

Projektets scope har primært været at 
se på de processer, der kan 
automatiseres og understøttes med 
data. 

Der er dermed behov for at udvikle flow 
på baggrund af projektets principper for 
de forløb, der kræver manuel eller 
delvist manuel sagsbehandling.  

Det kan eksempelvis være i tilfælde, 
hvor et konkret match mellem CPR- og 
CVR-nummer ikke kan understøttes med 
data. Eller i særtilfælde som frivillige 
foreninger, hvor der ikke er en person, 
som kan tegne. I den nuværende løsning 
løses dette med en tro og love 
erklæring. Det skal afsøges, om denne 
metode ønskes videreført i næste 
generation.

DIGITAL OPSÆTNING SOM  
ET LED I SELVE CVR-OPRETTELSEN

FLOW FOR MANUELLE OG  
SEMIMANUELLE PROCESSER

I projektet har vi drøftet mulighederne 
for, hvem der kan tegne på vegne af 
virksomheden. Dette bør afklares 
nærmere.  

For eksempel kan tegningsreglen sige, 
at virksomhedens samlede bestyrelse 
kan underskrive. Dette ville dog kunne 
give en tungere proces, hvis alle 
bestyrelsesmedlemmer skal 
underskrive.  

Der er behov for en vurdering af, 
hvorvidt man skal følge tegningsreglerne  
præcist. I tilfælde af at flere skal 
underskrive, skal koncepterne 
videreudvikles til dette. 

Det er også relevant at undersøge 
mulighederne for tegningsfuldmagt, hvor 
den tegningsberettigede leder kan give 
en fuldmagt til en betroet medarbejder. 

AFDÆKNING AF HVEM DER KAN TEGNE 
PÅ VEGNE AF VIRKSOMHEDEN



For at undgå fejl og snyd er der behov 
for kontrolmekanismer. I projektet er der 
skitseret overordnede koncepter for, 
hvorledes kontrol kan indarbejdes i 
flowet. 

Dette bør undersøges nærmere, og der 
er behov for at præcisering af præcist, 
hvordan det juridisk og teknisk løses. 

I forhold til at sikre, at den rette person 
udpeges som administrator, kan det 
være en mulighed at benytte samme 
mønster, som er brugt i 
borgerfuldmagtsløsningen. Her skal 
brugeren indtaste navn på den, der skal 
modtage fuldmagten og samtidigt 
angive enten personens adresse eller 
CPR-nummer. Disse data tjekkes så 
mod CPR-registret, hvor der dermed 
udføres en kontrol. 

Det skal dog undersøges nærmere, 
hvorvidt en tilsvarende løsning kan laves 
på virksomhedsområdet.

PRÆCISERING AF 
KONTROLMEKANISMER

For større virksomheder og 
organisationer kan der være behov for 
en hovedadministrator/
superadministrator, som er ansvarlig for 
organisationens øvrige administratorer. 

Det er relevant at få afdækket behovet 
for disse og yderligere at få indarbejdet 
det i løsningerne. 

Det kan eksempelvis være relevant at 
hovedadministratoren også kan opsætte 
notifikationsindstillinger for, hvad de 
ønsker at være orienteret om. 

I den digitale opsætning er det på 
nuværende tidspunkt ikke indtænkt en 
skelnen mellem en hovedadministrator 
og øvrige administratorer. Det skal 
afklares om det bør være en del af 
løsningen, eller om det er noget 
virksomhederne sidenhen skal forholde 
sig til i tilfælde af, at behovet opstår.

UNDERSTØTNING AF 
HOVEDADMINISTRATORER

Det er også relevant at få undersøgt, 
hvordan internationale ID-løsninger, 
eksempelvis den europæiske eID 
gateway, kan implementeres i løsningen.  

Det er generelt nødvendigt at få 
afdækket, hvordan internationale 
aktører kan tilgå løsningen, og særligt 
hvordan tegningsberettigede uden 
dansk CPR-nummer (og dermed uden 
adgang til NemID) kan underskrive 
digitalt, så processen kan 
automatiseres.

UNDERSTØTTELSE AF EID GATEWAY OG 
ØVRIGE INTERNATIONALE LØSNINGER



I den nuværende løsning skal 
ledelsespersonen underskrive vilkår for 
NemLog-in med en digital signatur som 
et sidste skridt i tilslutningsprocessen. I 
arbejdet med at forsimple processen og 
øge brugervenligheden er der fremsat et 
ønske om, at dette skridt overspringes, 
så brugeren blot kan acceptere vilkår 
ved at trykke på en knap.  

Samtidigt skal der være en juridisk 
afklaring af, hvorvidt aftalen kræver en 
underskrift eller ej. 

Det bemærkes, at personen i forvejen er 
stærkt autentificeret med NemID og at 
deres beføjelse til at underskrive er 
verificeret. Det skal fremover afklares, 
om accept af vilkår kan ske ved at 
trykke på en knap eller om der fortsat 
skal kræves afgivelse af en digital 
signatur.

KONSEKVENSER VED ADSKILLELSE 
AF SIGNATUR OG AUTENTIFIKATION

In2medias forslag er at tale om en 
”profil” for brugerne. Parallelt med 
In2medias arbejde er det blevet 
offentliggjort, at den nye NemID til 
borgere kommer til at hedde MitID. Der 
udestår en opgave med at fastlægge en 
hensigtsmæssig navngivning på 
virksomhedsområdet. 

Virksomhedsbrugere kommer til at 
forholde sig til en mere kompleks 
verden end borgere, idet der skal 
skabes en tilknytning til virksomheden 
(etableres en eID eller en profil), der skal 
vælges et akkreditiv samt træffes valg 
om hvorvidt brugeren skal have ret til at 
signering med deres eID/ akkreditiv.  

Flowet vedr. én aftaleindgåelse vil skulle 
tilrettes, efter der er fastlagt 
brugerrettede begreber for hver af de 
elementer som virksomhederne skal 
forholde sig til.

NAVNGIVNING AF BRUGERPROFIL





AS-IS flows 
(brugergrænseflader)

BILAG



AS-IS flow for NemID
BILAG 1

















AS-IS flow for tilslutning til 
NemLog-in

BILAG 2



















AS-IS: Første besøg i Digital 
Post/e-Boks

BILAG 3










