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Sida 1 visar innehållsförteckning och texten.

Sida 2 visar frågor. 

Sida 3 och sida 4 visar iPhone-versionen av appen. 

Sida 5 och sida 6 visar Android-versionen av appen. 

Hej! 

Vi håller på att lägga till BankID som inloggningsmetod i Färdtjänstens app. Appen finns redan för 
Android-telefoner och en version för iPhone-telefoner kommer att lanseras senare i år. För att göra 
inloggningen tydlig och enkel att använda så vänder vi oss nu till dig för att ta del av dina synpunkter. 

I detta första skede så är det endast bilder av hur inloggningen till appen är tänkt att se ut. Senare 
kommer vi även att bjuda in till att testa appen, för att göra det möjligt att lämna synpunkter på dess 
funktion. Bifogat i detta e-postmeddelande finns skisser, i form av bilder i PDF-format. 

I dokumentet visas två olika sätt att logga in i Färdtjänstens app: 

• med BankID
• eller med kundnummer och personlig kod

När du tittar på skisserna i pdf-dokumentet, föreställ dig att du kan trycka på de olika knapparna och 
alternativen och svara därefter på följande frågor per e-post till samma adress som det här e-
postbrevet skickades från. 

Vi önskar att få dina svar innan 15 juli. 

Hälsningar 
Färdtjänsten Region Stockholm 
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Fråga 1: Använder du en Android-telefon eller en iPhone-telefon? 

Fråga 2: Använder du speciella tillgänglighetshjälpmedel med din mobiltelefon? 

Fråga 3: När du öppnar Färdtjänst-appen, och ser den vy som presenteras i PDF-dokumentet, var 
skulle du trycka först för att komma igång med inloggningen? 

Fråga 4: Vilka fördelar och nackdelar ser du med att använda BankID för att logga in i Färdtjänstens 
app? 

Fråga 5: Vilka fördelar och nackdelar ser du med att använda kundnummer och personlig kod för att 
logga in i Färdtjänstens app? 

Fråga 6a: Vilket inloggningsalternativ tror du att du kommer använda dig av, BankID eller 
kundnummer och personlig kod? 

(Svara endast på fråga 6b om du svarade BankID på förra frågan) 

Fråga 6b: Kommer du använda BankID på denna enhet eller BankID på annan enhet? 

Fråga 7: Vad förväntar du dig att ska hända när du trycker på: 

• BankID på denna enhet
• BankID på en annan enhet
• Kundnummer
• fältet ÅÅMMDD-XXXX
• Strecken i fältet Kundnummer eller Personlig kod
• Håll mig inloggad

Fråga 8: Är det något du tycker saknas i de här olika sätten att logga in? 
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iPhone-versionen, som visar hur inloggning med BankID är tänkt att se ut 
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iPhone-versionen, som visar hur inloggning med kundnummer och personlig kod är tänkt att se ut 
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Android-versionen, som visar hur inloggning med BankID är tänkt att se ut 
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iPhone-versionen, som visar hur inloggning med kundnummer och personlig kod är tänkt att se ut 

 


