
TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE 

Sanoma Utbildning åtar sig att göra Bingel och därtill hörande mobila 
applikationer tillgängliga i enlighet med svensk lagstiftning som införlivar 
Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/2102. 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller bingel.se. 

Åtgärder vi vidtar för att förbättra tillgängligheten 

Vi tar följande steg för att förbättra vår webbplats tillgänglighet: 

• Tillgänglighetsgranskning görs vartannat år av ett externt företag. 
• Granskningarnas resultat fångas upp och förbättringsinsatser planeras 

regelbundet. 
• Vårt team har genomgått en utbildning med fokus på teknisk tillgänglighet 

för att göra tillgänglighet till en del av utvecklingsprocessen. 

Följande innehåll noterades vara icke-tillgängligt vid 
tillgänglighetsgranskningen den 26 mars 2019 och förändringar utfördes för att 
förbättra tillgängligheten: 

1. Färgkontrast för textdiagram och bakgrund – alla färgkontraster och 
bakgrunder har testats för tillräcklig kontrast och anpassats utifrån 
tillgänglighetsstandarderna. 

2. Tydligt och konsekvent grafiskt utseende – Innebörden av en del av 
ikonerna i elevvyn var inte allmänt känd. Ytterligare textförklaringar har 
lagts till under ikonerna för att göra grafiken tydligare för användare. 

3. Synligt fokus vid tangentbordsnavigering – Fokus har förbättrats i 
elevernas vy. 

4. Alla sidor har unika, beskrivande rubriker och språkidentifiering – Alla sidor 
hade samma rubrik. Ytterligare information har lagts till i sidrubrikerna i 
elevvyerna, för att göra varje sidrubrik unik och tillgänglig för elever som 
använder skärmläsare. 

5. Innehållet anpassar sig efter olika förstoringsgrader, skärmstorlekar, 
riktningar och textavstånd – Sidorna har gjorts responsiva för att fungera 
på ett acceptabelt sätt när förstoring sker i elevernas vy. 

Efterlevnadsstatus 
 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) föreskriver normer för 
tillgänglighet i syfte att göra webbinnehåll tillgängligt för alla. Det finns tre 
normnivåer: A, AA och AAA. 

Denna webbplats efterlever inte till fullo nivå A av WCAG 2, på grund av de 
avvikelser som nämns nedan. 

Icke-tillgängligt innehåll 

Vi försöker göra vår webbplats och vårt innehåll tillgängligt för alla. Dock har vi 
inte lyckats med detta i samtliga fall. Innehållet nedan efterlever inte svensk 
lagstiftning. 

https://www.bingel.se/bingel-demo-site/
http://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/


  
1. Tydligt och konsekvent grafiskt utseende – Innebörden av vissa ikoner i 

lärarvyn är inte allmänt känd. 
2. Synligt fokus vid tangentbordsnavigering – Fokus för tangentbordet visas 

nästan ingenstans i lärarnas tjänst. 
3. Logisk läsordning och flikordning – Tangentbordsåtkomst fungerar inte 

överallt och därför efterlever flikordningen delvis kraven. Förbättringar i 
elevvyerna planeras för fjärde kvartalet 2020. 

4. Alla sidor har unika, beskrivande rubriker och språkidentifiering – Alla sidor 
har samma sidrubrik i lärarnas vy. 

5. Åtkomligt med tangentbord – Webbplatsens innehåll är inte åtkomligt med 
enbart tangentbord på alla ställen. 

6. Innehållet anpassar sig efter olika förstoringsgrader, skärmstorlekar, 
riktningar och textavstånd – Sidorna är inte responsiva och fungerar inte på 
ett acceptabelt sätt när förstoring görs i lärarnas vy. 

7. Automatiska tydliggjorda och funktionella element och formulär i 
användargränssnittet – Det finns många klickbara element och knappar 
utan text. Resultatet blir att dessa knappar gör tjänsten otillgänglig för 
användare som använder skärmläsare. 

8. Innehåll måste vara strukturerat med beskrivande rubriker – Rubriker 
används alltför sällan. 

9. Använd beskrivande namn på länkar – I lärarnas vy finns få länkar och de 
är tillräckligt beskrivande.  

10. Tillgängliga multimedia – Samtliga videor saknar språktextning. 
11. Endast en typ av sensorisk information används för att skapa förståelse för 

sidinnehåll – Färger används som det enda sättet att skilja mellan olika 
elevresultat.  

  

Framtagande av detta tillgänglighetsutlåtande 

Detta utlåtande togs fram den 14 augusti 2020.  

En tillgänglighetsgranskning utfördes den 26 mars 2019. Med grund i resultaten 
av granskningen har åtgärder därefter vidtagits för att förbättra tillgängligheten 
av bingel.se. Detta utlåtande baseras på resultaten av granskningen, med hänsyn 
tagen till de förbättringar som har skett.  

Detta utlåtande kommer att gås igenom under det första kvartalet 2021, då en ny 
granskning kommer att schemaläggas. 

Återkoppling och kontaktinformation 

Din återkoppling är välkommen och hjälper oss att förbättra vår webbplats och 
göra den mer tillgänglig. Du kan kontakta oss via info@sanomautbildning.se. 

 

https://www.bingel.se/bingel-demo-site/

