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Begrebsafklaring



BEGREBSAFKLARING

I dette projekt bygger vi på nogle antagelser og præmisser, 
som ikke eksisterer, hvis migreringsflowet skulle udvikles i 
morgen. Dette giver anledning til forvirring omkring begreber, 
fordi nogle systemer og produkter endnu ikke har navne eller 
form. Nedenfor er en begrebsafklaring. Begreberne skal ses 
som arbejdstitler, og det har ikke været projektets formål at 
navngive disse ting. De er navngivet, så vi kunne have et 
fælles sprog. 

Ny brugeradministration: 

Dækker over en samlet administration, hvor administrator kan 
oprette brugere, tildele rettigheder og udstede 
medarbejdersignaturer. Dvs det er en ét samlet system i 
stedet for Nem-Log-In og NemID. I dette projekt ‘bor’ denne 
administration på Virk under mitvirk. 

MitID til erhverv: 

Dækker over de akkreditiver som virksomheder kan vælge i 
erhvervssammenhænge. 

CVR fællesskab: 

Et register der er etableret, hvor CVR numre med en relation 
kan knyttes sammen. 

Brugere: 

I nogle tilfælde bliver betegnelsen ‘brugere’ benyttet. I denne 
sammenhæng skal det forstås, som både tegningsberettiget 
og administrator, og ikke forstås som brugere i fx FBRS.        
De ‘almindelige’ brugere i fx FBRS er ikke en del af dette 
projekt, da der ikker er blevet lavet flows for dem. 

Når der i indsigter fra brugertesten, bliver anvendt ‘brugere’ 
dækker dette også over både tegningsberettiget og 
administrator.  



Kort om projektet og præmisser



› Opstartsmøde 

› Projektplanlægning og 
scoping 

› Desk research og indsigt i 
baggrundsmaterialer 

› Udvælgelse af relevante 
scenarier og segmenter 

› Rekruttering til brugertest 
påbegyndes

Opstart og  
projektafklaringer

Uge 24-25

Co-creation  
og konceptudvikling

Uge 26 – 33

› Workshop om segmenter og scenarier 

› Co-creation workshops med relevante interessenter fra 
DIGST og ERST 

› Optegning af high level TO-BE scenarier og udvikling af 
koncepter for én aftaleindgåelse ll

Brugertest  
og konceptiteration

Uge 33 – 35

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

› Iteration på koncepterne på 
baggrund af indsigter fra 
brugertestene

Afrapportering  
og godkendelse

Uge 36

› Endelig optegning af koncepter 

› Leverance med relevante 
flowdiagrammer og wireframes for 
de udvalgte scenarier og 
segmenter



Valg af akkreditiv

Ny aftaleindgåelse

Betaling

CVR fællesskab

Aktivering af valgt akkreditiv

Ny Digital Post

Oprydning af brugere (og rettigheder)

EN MIGRERING KAN INDEHOLDE RIGTIG, RIGTIG MEGET….

Skift af akkreditiv i fremtiden

Oprettelse af fuldmagter

MitID - Borger

Virks nye brugeradministration

Udpegning af administrator

Generel dataoprydning



FRA KOMPLEKSITET TIL SIMPLICITET

Det at migrere er på mange måder komplekst, og det 
er blevet tydeligt, at en migrering indeholder rigtig 
mange elementer.  

I ‘Migrering af erhvervsidentiteter’ har vi arbejdet med 
at bryde migreringen ned til små dele, så det gøres 
simpelt og overskueligt for brugeren*.  

Overblikket over denne nedbrydning ses på næste 
side. Nedbrydningen har den fordel, at der kan 
kommunikeres mere præcist til brugeren. Dvs. at der 
kun skal formidles ét klart budskab, der tydeliggøre, 
hvilken handling brugeren skal i gang med.  

Det betyder konkret i dette projekt, at 
aftaleindgåelsen er brudt op i to dele: Ét flow hvor 
brugeren får adgang til den nye brugeradministration, 
og hvor tegningsberettiget accepterer de nye vilkår.  

Og et andet flow, hvor brugeren foretager 
opsætningen for MitID til erhverv. De to flows har så 
varianter alt efter, om det er tegningsberettiget, der 
igangsættet flowet (fx små virksomheder), eller det er 
administrator (i fx større virksomheder). 

På næste side er de dele, som vi beskæftiger os med 
i dette projekt markeret, men disse flows skal altså 
ses i kontekst af andre aktiviteter, som foregår 
henholdsvis før og efter migreringen.

*Med brugeren menes i denne sammenhæng både tegningsberettiget og administratorer.
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Opsætning af CVR 
fællesskab Virksomheder indgår 

nye aftaler

Relationer mellem 
CVR-numre  
opbygges

Sletning i 
inaktive brugere 

Tilpasning i 
tildelte rettigheder 

Fuldmagtsoprettelser

Ny aftaleindgåelse 
sættes i gang

Godkendelse af 
nye akkreditiver

Nyt akkreditiv 
tages i brug 

Oprydning i 
eksisterende brugere i 

Nets & FBRS
Virksomheder får adgang til ny 

brugeradministration

Virksomheder migrerer til 
MitID til erhverv

Virksomheder 
aktiverer MitID til 

erhverv

Fortsat oprydning i brugere

Virksomheder 
migrerer til NgDP

Sletning af 
inaktive brugere 

Tilpasning i 
tildelte rettigheder 

Fuldmagtsoprettelser

Ny 
brugeradministration 

tages i bruge

Virksomheder indgår 
nye aftaler

Virksomheder får adgang til 
ny brugeradministration

Virksomheder migrerer til 
MitID erhverv

Fra nuværende infrastruktur til næste generation NemLog-In, MitID og Digital Post



- Loginknap fra arbejdet med forberedelse af NemLog-in3 

- CVR fællesskab er etableret 

- Man kan opdatere kontaktoplysningerne fra CVR direkte i flowet 

- Betalingen af MitID til erhverv er ikke skitseret i flowet 

- De valgte akkreditiver er foreløbige placeholders

Grundpræmisser for konceptet



Flowcharts og koncept







Forløb for udvalgte scenarier



Virksomheden modtager 
informationsmail om, at der 

snart kommer ny 
brugeradministration i Digital 

Post

 Ca. en måned senere modtager 
administrator en mail i sin private 

mailklient og Digital Post* med 
besked om, at den nye 

brugeradministration er klar 
(eller ved første login på Virk 

herefter).

Administrator får en kort 
introduktion til den nye 
brugeradministration

Tegningsberettiget Administrator Virksomhedens Digitale Post “Ventetid”

FORLØB MIGRERING BRUGERADMINISTRATION 
Scenarie: Tegningsberettiget er ikke administrator, hvor tegningsberettiget ikke reagerer på første email omkring ny aftale

Efter et par uger får hun ved 
login besked om, at hun kan få 
adgang til flere funktioner, hvis 
tegningsberettiget accepterer 

nye vilkår.

Administrator anmoder 
TB om accept

Administrator får besked om, at 
tegningsberettiget har godkendt 

og der er adgang til nye 
funktionaliteter* og en officiel 
mail sendes til virksomhedens 

Digital Post

*Hvis der er sket ændringer i administratorrollerne 
får administrator besked om dette.

Efter et par måned får 
administrator besked om 

oprydning af inaktive 
brugere

Tegningsberettiget modtager en 
mail i sin private mailklient om, 

at han skal acceptere en ny 
aftale i forbindelse med den nye 

brugeradministration.

Tegningsberettiget 
modtager anmodningen i 

sin private mailklient

Tegningsberettiget udpeger 
administratorer og accepterer 

vilkår for brugeradministrationen

*Mailen i Digital Post er af mere officiel karakter



Virksomheden modtager 
informationsmail om, at der 

snart kommer ny 
brugeradministration i Digital 

Post

Ca. en måned efter modtager 
tegningsberettiget en mail i sin 

private mailklient og Digital 
Post*, at en ny aftale skal 

accepteres i forbindelse med 
den nye brugeradministration 

(eller ved første login herefter).

Tegningsberettiget Virksomhedens Digitale Post

FORLØB MIGRERING BRUGERADMINISTRATION 
Scenarie: Tegningsberettiget er også administrator

Tegningsberettiget udpeger 
administratorer og accepterer 

vilkår for 
brugeradministrationen

Tegningsberettiget får en kort 
introduktion til den nye 
brugeradministration 

Der sendes en officiel 
bekræftelse i virksomhedens 

Digital Post

*Mailen i Digital Post er af mere officiel karakter



Virksomheden modtager 
informationsmail om, at MitID 
til erhverv snart lanceres og 

processen heromkring

Tegningsberettiget modtager en 
mail i sin private mailklient om, 

at han skal godkende 
opsætningen for MitID til 

erhverv

 Ca. en måned senere 
modtager administrator en 

mail i sin private mailklient og 
Digital Post* med besked om, 

at MitID til erhverv skal 
opsættes (eller ved første 

login på Virk herefter).

Efter en uge modtager 
administrator en 

påmindelsesmail i sin 
private mailklient 

omkring MitID 

Tegningsberettiget Administrator Virksomhedens Digitale Post Medarbejdere

FORLØB MIGRERING MITID TIL ERHVERV 
Scenarie: Administrator opsætter MitID mobilkode, og tegningsberettiget godkender opsætningen

Administrator modtager en mail i sin 
private mailklient om, at tegningsberettiget 

har godkendt opsætningen for MitID til 
erhverv, og en officiel mail sendes til 

virksomhedens Digital Post

Tegningsberettiget 
godkender opsætning og 

vilkår

Administrator opsætter 
MitID til erhverv for 

virksomheden

Administrator 
igangsætter MitID til 

erhverv til medarbejdere

Administrator 
aktiverer MitID til 

erhverv

Medarbejdere modtager mail i 
deres private  mailklient 

omkring aktivering af MitID til 
erhverv (eller ved første login på 

Virk herefter)

(Medarbejdere tager stilling 
til brug af MitID Borger)

Medarbejdere 
aktiverer MitID til 

erhverv

*Mailen i Digital Post er af mere officiel karakter

Tegningsberettiget aktiverer 
MitID til erhverv??

“Ventetid”



Tegningsberettiget Virksomhedens Digitale Post

FORLØB MIGRERING MITID 
Scenarie: Tegningsberettiget er også administrator, men har et par brugere

Virksomheden modtager 
informationsmail om, at MitID 
til erhverv snart lanceres og 

processen heromkring

 Ca. en måned senere 
modtager tegningsberettiget 
en mail i sin private mailklient 
og Digital Post* med besked 
om, at MitID til erhverv skal 
opsættes (eller ved første 

login på Virk herefter).

Tegningsberettiget 
opsætter MitID til erhverv 

for virksomheden og 
godkender vilkårerne

Tegningsberettiget modtager 
en bekræftelsesmail i sin 

private mailklient og i Digital 
Post

Tegningsberettiget 
aktiverer MitID til 

erhverv

*Mailen i Digital Post er af mere officiel karakterMedarbejdere

Medarbejdere modtager mail i 
deres private mailklient omkring 

aktivering af MitID til erhverv 
(eller ved første login på Virk 

herefter)

(Medarbejdere tager stilling 
til brug af MitID Borger)

Medarbejdere 
aktiverer MitID til 

erhverv

Tegningsberettiget 
igangsætter MitID til 

erhverv for medarbejdere



ACCEPTÉR NY AFTALE - “SOFTWAREOPDATERING”



MitID  til erhverv- overtagelse af hele siden



Indsigter brugertest



Segment 1 

- Virksomhed, hvor TB er admin 
for NemID og NemLog-in 

- Har to brugere 

Segment 2 

- Virksomhed, hvor administrator 
for NemID og NemLog-in ikke er 
TB 

- Færre end 8 brugere 

Segment 3 

- Virksomhed, hvor administrator 
for NemID og NemLog-in ikke er 
TB 

- Koncern (virksomheder der har 
min. 3 relaterede CVR numre 

- Mere end 8 brugere (tilsammen 
på alle CVR numre) 

Deltagere til brugertest



- Brugerne oplever det som simple flows, hvor de forstår, hvad 
de bliver bedt om 

- Ingen kritiske showstoppere 

- Navigationen giver mening 

- Opsætning af MitID til erhverv og ikke selve aktiveringen 

  

GENEREL FORSTÅELSE Det virker nemt og simpelt og der er ikke meget, 
jeg har været i tvivl om.  

(Administrator, segment 3)

Jeg synes, at det virker nemt, og at jeg kommer 
direkte til sagens kerne. 

(Administrator, segment 3)



- Forstår flow for brugeradministration som en ‘softwareopdatering’, hvor de lærer det 
nye system med tiden 

- Oplever valget af MitID til erhverv som en relevant administratoropgave 

- Oplever ikke valget af MitID til erhverv som et decideret svært valg 

- Er grundige og ansvarsfulde (tjekker oplysninger og vilkår) 

- Forventer, at de er ansvarlige for at sætte gang i MitID erhverv medarbejderflow  

ADMINISTRATORROLLEN



- Alle testbrugere forstår, hvad de skal i gang med 

- Stiller ikke spørgsmålstegn ved, hvad MitID til erhverv er 

- Lidt irriterende, men en forventelig opgave

Forståelse af MitID



- Mange administratorer tror ikke, at deres direktør kan underskrive digitalt 

- Er i tvivl om, tegningsberettiget har medarbejdersignatur eller kan bruge deres NemID 

- Tror automatisk, at de skal printe for at få den skrevet under

UNDERSKRIFT FRA TEGNINGSBERETTIGET



Brugeradministration



- Skimmer mails og strukturere efter vigtighed 

- Kan ikke konkurrere med dag-til-dag opgaver (kollegaer 
eller kunder) 

- De fleste læser ikke indhold i mail, men går direkte til 
knap/link

MAILS
Umiddelbart, hvis det er noget, man skal klikke 

på, så tjekker jeg lige om det er spam først.  

(Administrator, segment 2)

Jeg ville nok arkivere den og læse den en dag, 
hvor jeg fik behovet. 

((Administrator, segment 3)

Fik fx en mail fra Erhvervsstyrelsen omkring et 
eller andet ejerforhold. Så tænker jeg - åh det 

gider jeg altså ikke lige nu. 

(Administrator, segment 2)

- Opfølgende mails med relevant information om ny brugeradministration. 

- Fx anbefaling til at bruge fuldmagter

ANBEFALING





- De fleste brugere forstår, hvad brugeradministration 
dækker over, og hvad det har erstattet 

- Nogle brugere tror, at illustrationerne er knapper 

- Fint med gentagelse i forhold til indhold i mail 

- Kort opmærksomhedstid

INTROSIDE - BRUGERADMINISTRATION

Det ser fint ud. Det er det samme, der står 
i mailen. Det er umiddelbart det, jeg skal 

bruge.  

(Administrator, segment 3)

Det ser jo godt ud. Især de to første. 

(Administrator, segment 3)

Altså jeg forstår godt, hvad det vil sige, 
men det er ikke for os. Altså det er for 

større virksomheder, tror jeg. 

(Tegningsberettiget, segment 1)
- Liste i stedet for illustrationer - brugerne vil gerne 

hurtigt i gang 

ANBEFALING



INTROSIDE MED ILLUSTRATION INTROSIDE UDEN ILLUSTRATION



- Hurtig forståelse for opdelingen 

- Mulighed for at rydde op i gammel data 

UDPEG ADMINISTRATOR
KUN TEGNINGSBERETTIGET

Det giver fint mening. Så ville Ernst stå her, og så 
ville jeg slette ham og tilføje mig selv.  

(Tegningsberettiget, segment 1)

Ja der ville jeg så bare stå. Og måske vores 
sekretær.  

(Tegningsberettiget, segment 1)

- Testes med flere virksomheder 

- Inkorporering af de andre administratorroller 

ANBEFALING





VILKÅR
KUN TEGNINGSBERETTIGET

Når det er fra en sikker kilde, så stoler jeg altså 
på, at det er helt fint.  

(Tegningsberettiget, segment 1)

- Læses ikke 

- Forstår det bare som almindelig formalia ligesom de 
accepterer vilkår andre steder (fx nethandel) 





STEP-BY-STEP GUIDE

Umiddelbart ville jeg springer over, men så kan 
jeg jo altid komme tilbage, hvis jeg bliver i tvivl.  

(Administrator, segment 2)

Jeg ville læse boksene første gang. Men nok  
ikke næste gang.  

(Administrator, segment 3)

Jeg er sådan en… det finder jeg selv ud af. Jeg 
er sådan lidt speciel og læser heller ikke 

brugsvejledninger.  

(Tegningsberettiget, segment 1)

- Forstår med det samme, det er en guide 

- De fleste bruger skimmer hurtig hen over de forskellige 
trin (eller ville springe dem over) 

- Giver følelsen af et let system 

- Forstår godt hvad ‘brugeradministration' dækker over

- Tilpas guide ud fra den enkelte brugers behov 

- Hold det på max 3 steps (som i wireframes)

ANBEFALING





EKSTRA FUNKTIONALITETER

KUN ADMIN

Men Birgitte skal vel først skrive under på det 
her, før jeg kan få adgang?  

(Administrator, segment 2)

Den kan jeg da ikke? Skal jeg ikke printe noget 
ud først? 

 (Administrator, segment 3) 

- Forstår godt, at der er nogle funktionaliteter, der kræver 
godkendelse 

- Forstår ikke, at de kan gøre det med det samme (print-
problematik) 

- Tekst på knap skal ændres 

- Kommunikere tydligere, hvordan tegningsberettiget kan 
skrive under

ANBEFALING
Altså er der en fra ledelsen, der skal godkende? 

Skal jeg så printe den ud?  

(Administrator, segment 2)





Opsætning af MitID



Ååh nej, nu skal jeg til det igen. Så tager jeg en 
dyb indånding og henter noget kaffe. Og så 

giver jeg opgaven til Susanne, haha.  

(Administrator, segment 2)

Det er vel en 5 minutters opgave. 
Jeg går til det med fuld mod og 

så bliver jeg sikkert stoppet.  

(Administrator, segment 3)

Jeg tænker åhh nej, for når jeg skal i gang 
med sådan noget her, så går jeg altid i stå. 

(Tegningsberettiget, segment 1)

Spændende. Det ser nyt ud. Men 
først vil jeg måske lige tænke øv, 

fordi jeg nu skal noget nyt. 

(Administrator, segment 3)

Spændende. Når der er kommet 
en ny måde, så er det vel fordi, 

det bliver nemmere.  

(Administrator, segment 3)

- Forskelligt om, det bliver vurderet som en stor eller lille 
opgave 

- Alle forstår, at det er en erstatning for NemID 

- Generel stor nysgerrighed

- Forskellige information- og påmindelsesmails 

- Deadline skal være tydelig i mailen

ANBEFALING

Mail - MitID





INTROSIDE - MITID

- Flere brugere tror, de skal klikke på billedet 

- Fint at gentage indhold fra mail (pga. loginafbrydelse)

- Dato skal have en mere prominent plads 

- Illustrationerne kan bruges mere aktivt - fx ved at være 
knapper og genbruges igen på afslutningssiden for at 
illustrere progression

ANBEFALING

Deadline er ret vigtig. Den skal også stå i 
mailen.  

(Administrator, segment 3)





- Lettelse for flere virksomheder (mindre administrativ 
byrde) 

- Mulighed for at vælge virksomheder fra 

- Ville vælge samme akkreditiv for alle CVR-numre for at 
ensrette arbejdsgange

CVR FÆLLESSKAB
Jeg synes ,det kunne være rart, at jeg 

kunne se alle CVR numre. 

(Tegningsberettiget, segment 1)

Inden for samme koncern ville det 
være rart.  

(Administrator, segment 2)

Jeg tror, jeg ville gøre det én for én. 

(Administrator, segment 3)

Det havde jeg ikke forventet. Jeg 
tænker, hvis I ved det her, så ved I 

sikkert en masse andet. Det er godt. 

(Administrator, segment 3)





KONTAKTOPLYSNINGER Hvis det ikke slår igennem på CVR, så ved jeg 
ikke, hvad jeg skal bruge det til. 

(Administrator, segment 2)

Jeg tænker ikke, at det slår igennem på CVR. 
Eller det ved jeg ikke.  

(Administrator, segment 2)

- Nogle brugere ser, at ledelsen skal godkende 

- Stort set alle brugere tjekker oplysninger (svært at teste 
med forkerte oplysninger)

- Kun mulighed for at redigere, HVIS det kan gøres lettere 
end i dag. Ellers er det potentiel showstopper og bør 
tages ud 

ANBEFALING





- Godt overblik og information (benytter ikke “læs mere”) 

- Pris er vigtig 

- Sætter spørgsmålstegn ved mobil og sikkerhed 

- Mobillogin er misvisende 

- Flere brugere “tales varme” i forhold til mobillogin 

VALG AF AKKREDITIV

Det virker mindre sikkert på en mobil på en 
måde. Men jeg har jo netbank på mobilen og 
det virker egentlig ok sikkert. Men jeg ville 

have lidt ondt i maven over om medarbejderne 
kan finde ud af det.  

(Tegningsberettiget, segment 1) Jeg ville vælge mobil. Det er lige ved 
hånden. Jeg må ærligt indrømme, at jeg 
har da taget billede af mit NemID, Så er 

jeg lige i Sverige.  

(Administrator, segment 2)

Hmm. Mobil er gratis, men ikke alle ISS 
medarbejdere har mobil. Jeg ville selv 

vælge mobil, men når det er for 
virksomheden vælger jeg MitID fil. 

(Administrator, segment 2)

Alle har jo sin telefon på sig, og vi 
bruger det også fx i bluegaarden. Jeg 

tror også, at medarbejdere ville 
overbevise andre medarbejdere 

(Administrator, segment 2)

Mobillogin: 4 virksomheder (supplement hos 2 virksomehder) Nøgleviser (som supplement): 2 virksomheder MitID Fil: 1 virksomhed (supplement hos 1 virksomhed) Server: 2 virksomheder

- Lancering 3-4 måneder efter MitID Borger (mindre forandring) 

- Kommunikation omkring sikkerhed 

- Mobilkode i stedet for login 

- A/B test med forskellige måder at spørge på 

ANBEFALING





HVIS TEGNINGSBERETTIGET ER ADMINISTRATOR SKAL SPØRGSMÅLET VENDES OM

Før Anbefaling 

Spørgsmålet omkring brug ad borger app skal komme først. Det er først hvis 
brugeren vælger nej til dette spørgsmål, at de andre akkreditiver skal blive synlige 



- Flere er forbeholden, men svarer alligevel ja 

- Forsøger at sætte sig i virksomhedens sted og ikke sit 
eget 

- Større virksomheder har tendens til at sige nej 

- Tegningsberettiget vil gerne, når de først forstår det 

PRIVAT VS ERHVERV

Det ved jeg nu ikke - kan der være 
noget juridisk i det? 

(Administrator, segment 2)

IT vil stejle over det, men altså jeg er 
sådan lidt… det offentlige har jo 
allerede så mange oplysninger. 

(Administrator, segment 2)

Personligt ville jeg gerne. Men jeg 
ville vælge separat. 

(Administrator, segment 3)

Jeg er sådan en, der stoler  på at 
tingene virker. Så det ville jeg sige ja 

til.  

(Administrator, segment 2)

- Ny tekst - fx. “Brug den samme kode som borger og til erhverv” 

- Personlig i stedet for privat 

- Segmenteres (fx når tegningsberettiget er administrator skal spørgsmålet 
vendes om)

ANBEFALING





- Flere administratorer føler, at de er ansvarlige for 
vilkårene (og ikke tegningsberettiget) 

- Tegningsberettiget læser dem ikke - stoler på 
administrator 

- Fleste har kun behov for én underskriver (pånær 
Bosch) 

- “Ledelse” er forvirrende 

VÆLG UNDERSKRIVER

Jeg ville vælge den, hvor det går hurtigst. 
Men altså de er meget sådan - Nå, det er 
noget fra Michael, så skal vi gøre noget. 

(Administrator, segment 2)

Jeg ville læse vilkårene inden den sendt 
videre. Så ville de sige - det er noget 

Jesper har sendt. Så er der nok substans. 

(Administrator, segment 3)

Jeg tænker, det er mere sådan nogle 
tekniske vilkår og ikke noget specifikt for 

Vega. Så det læser jeg ikke.  

(Administrator, segment 2)

- Vilkår tilgængelige for administrator 

- Mulighed for at vælge flere tegningsberettiget 

- Tegningsberettiget opdelt efter CVR (hvis flere) 

ANBEFALING:

Vilkårene ville jeg læse grundigt. Fordi at dem, 
der skal skrive under, de læser det ikke. Så jeg 

står jo til ansvar bagefter. 

(Administrator, segment 3)





Det undrer mig, at jeg skal udfylde det her. 

(Administrator, segment 3)

- Regner med, at de som minimum er præudfyldt 

KONTAKTOPLYSNINGER

- Slet trin, hvis brugeren kommer ind via mail 

- Som udgangspunkt altid præudfyldt med data fra 
systemet 

ANBEFALING:





OPSUMMERING

Det er fint. Men info om den der borger-app skal 
måske være lidt tydeligere. 

(Administrator, segment 2)

- Skaber et fint overblik 

- Brugerne skimmer oplysninger, inden de trykker send 





KUN ADMIN

Jeg håber, at jeg kan starte med et antal 
brugere, så vi har tid til at lave guides, videoer 

osv. Så jeg ikke bliver bombarderet med 
spørgsmål. 

(Administrator, segment 3)

Nu tænker jeg, at jeg skal alt muligt igennem. 
Hvordan får vi fat i den app og så skal jeg have 

fat i 20 medarbejdere og guide dem.  

(Administrator, segment 3)

Nu tænker jeg, at jeg får noget information om, 
hvordan jeg downloader den her app. Og så skal 
jeg beslutte hvem [medarbejdere], der skal have 

hvad. 

(Administrator, segment 2)
- Alle brugere forstår, at de mangler aktiveringen 

- Umiddelbart ikke forvirring over, hvad de skal logge ind 
med næste gang 

- Administratorer vil gerne igangsætte medarbejderflowet 
(kontrol)

AFSLUTNING OG NÆSTE SKRIDT

- Brug af illustrationer fra introsiden til at illustrere 
processen 

- altinn.no (forskellige måder at logge ind på) 

ANBEFALING:

http://altinn.no




- De fleste brugere ser den ikke umiddelbart, men ser den 
som en del af topbaren (og ignorerer den derfor) 

- Positive overfor indholdet 

- Forstår, at det er skiftende status

NOTIFIKATION PÅ VIRK

- Design skal afvige fra topbaren 

- Mulighed for at lukke den 

ANBEFALING:

Ja det er fint, så længe jeg kan slette 
den. 

(Administrator, segment 3)

Og så ændrer den sig vel, når hun har 
accepteret? 

(Administrator, segment 3)





Anbefalinger - migrering



I forbindelse med udviklingen af migreringsflowet fra 
NemID til MitID til erhverv, er det vigtigt at fokusere 
på selve måden at logge ind på. De forskellige 
brugere* vil migrere på forskellige tidspunkter, og 
derfor vil der være en periode, hvor det skal være 
muligt at logge ind på forskellige måder.  

Til højre ses et eksempel fra allinn.no, hvor de 
forskellige måder at logge ind på er overskueligt 
præsenteres. 

Dog anbefales det, at der ud fra cookies er foretaget 
et valg for brugeren på forhånd.

Forskellige stadier ifht. login 

*Med brugere menes i denne sammenhæng både tegningsberettiget, administratorer og almindelige brugere

http://allinn.no


I det flow, hvor administrator opsætter MitID til 
erhverv for virksomheden, er selve godkendelsen af 
opsætningen fra tegningsberettiget ikke blevet 
brugertestet. Dette anbefales. 

Hypotesen er, at de fleste tegningsberettigede blot 
vil godkende og ikke er yderligere interesseret i at 
vide mere om migreringen af MitID til erhverv . Det 
anbefales derfor, at flowet byttes om, så 
tegningsberettiget bliver præsenteret for en 
redigerbar opsummering, hvor det er muligt at ændre 
i opsætningen. Første udkast til dette ses til højre og 
findes i axurefilen.

Tegningsberettigets godkendelse af 
MitID opsætning 



Alle de virksomheder, der deltog i de otte brugertest, 
havde kun én administrator. Derfor har vi ikke testet, 
hvordan det er mest hensigtsmæssigt at igangsætte 
de forskellige flows i de virksomheder, hvor der fx er 
flere administratorer. Det anbefales, at der ud fra 
data vælges den administrator, som er mest aktiv på 
fx den nye brugeradministration (hvis denne er i 
luften).  

Det bliver en forvirrende brugeroplevelse, hvis 
opsætningen for MitID til erhverv sendes til flere i 
virksomheden på samme tid.  

Det er blevet påpeget, at der allerede findes et hiarki 
for fx tegningsberettigede og administratorer, og det 
anbefales, at der ud fra dette udarbejdes et regelsæt 
for, hvem der skal igangsætte opsætningen for MitID 
til erhverv.  

Flere administratorer eller tegningsberettigede 



I forbindelse med migreringen af erhvervsidentiteter 
skal den tegningsberettiget udpege administrator(er) 
igen.  

Udpegningen af administratorer er kun kort blevet 
behandlet i dette projekt, og skal derfor kun ses som 
et pejlemærke for, hvordan ‘administratorrollen’ 
forstås hos virksomhederne.  

I diskussionerne er det blevet fremlagt, at der findes 
forskellige administratorroller, og at det er forskelligt, 
om virksomhederne har én person som administrator 
eller forskellige personer til de forskellige roller.  

Det anbefales derfor, at dette undersøges yderligere, 
så der kan komme et retvisende billede af, hvordan 
administratorrollerne er repræsenteret hos 
virksomhederne.  

Forskellige administratorroller 



I brugertesten viste prisen for de forskellige 
akkreditiver sig at være central for flere 
administratorer. 

Selve betaling af akkreditiver er ikke en del af det 
flow, der er blevet brugertestet, og vi har derfor ikke 
nogle brugerindsigter fra det. 

Hvis det bliver besluttet, at betalingen skal være en 
del af migreringsflowet, skal dette brugertestes 
yderligere.  

Det ekstra step kan have en stor betydning for den 
samlede brugeroplevelse af flowet.

Betaling 



Centrale fokusområder



Generelt er der mange udfordringer i forhold til 
opdatering af data og generel oprydning af data, som 
kan give store udfordringer i forhold til migreringen. 

Dette kan fx være forskellige kontaktoplysninger i 
henholdsvis NemLog-In og NemID samt dobbelte 
brugerprofiler. 

Det anbefales, at “Oprydning af brugere” ses som et 
selvstændigt projekt. Derudover lader det til, at det er 
generel oprydning af data, som kan give større eller 
mindre udfordringer for migreringen. 

Data oprydning og opdatering 



I projektet har vi flere gange diskuteret mulighederne 
for at opsætte et CVR fællesskab, hvor virksomheder, 
der har relaterede CVR numre og potentielt samme 
administrator, kan agere/træffe beslutninger for flere 
CVR numre på én gang. 

I opsætningen af MitID til erhverv arbejdes der ud fra, 
at CVR fællesskabet eksisterer, og til brugertesten fik 
vi administratorernes umiddelbare tanker om dette.  

Her blev det klart, at et CVR fællesskab vil lette 
arbejdsbyrden hos rigtig mange administratorer. 

Det anbefales, at et projekt omkring opsætningen af 
et CVR fællesskab igangsættes, da det har vist sig at 
give stor værdi i flere sammenhænge.  

Både når administratorerne skal foretage samme ting 
flere gange (fx opsætning af MitID til erhverv), men de  

efterspørger det også i deres daglige arbejde, hvor 
de ønsker at kunne hoppe imellem CVR numre. 

CVR fællesskab 



Det var et ønske, at man i forbindelse med 
migreringen af erhvervsidentiteter får opdateret 
virksomhedens kontaktoplysninger.  

I prototyperne arbejdes der med en enkel og let 
måde, hvor administrator hurtigt kan rette 
oplysninger, som efter godkendelse fra 
tegningsberettiget bliver opdateret i CVR-registeret. 

Hvis denne måde at opdatere oplysninger ikke kan 
imødekommes, anbefales det, at det ikke bliver en 
del af flowet.  

Dels fordi det er en potentiel showstopper i et flow, 
der ellers opleves som nemt og overskueligt, og dels 
fordi kontaktoplysninger (fx adresse) først synes 
relevant, hvis administrator vælger et fysisk 
akkreditiv, der skal sendes. 

Det anbefales, at der bliver arbejdet videre med, 
hvordan man i fremtiden ønsker, at 
kontaktoplysninger kan opdateres. 

Opdatering af kontaktoplysninger 




