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Avsiktsförklaring för medlemmar i Swedish Edtech
Industry, SS 12000:2020
I ett gemensamt arbete har en avsiktsförklaring för medlemmarna i Swedish Edtech
Industry:s arbete med den tekniska standarden SS 12000:2020 tagits fram. Som medlem i
branschorganisationen förbinder man sig att följa avsiktsförklaringen som utgår från
Swedish Edtech Industry:s etiska riktlinjer1 samt principer för en fri och sund marknad2.
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Avsiktsförklaring SS 12000:2020
Denna avsiktsförklaring rör SIS standard SS 12000:2020 (hänvisning) , ett gränssnitt för
informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan.

Målbild
Vår gemensamma målbild är ett digitalt ekosystem där olika tjänster kan bytas ut utan
omfattande nyutveckling av integrationer. Ett ekosystem, där medlemmarnas olika tjänster
tillsammans skapar ett pussel med olika pusselbitar som kan bytas ut och läggas till. Här är
SS 12000:2020 med dess informationsområden, datatyper och scenarier en viktig del för att
säkerställa ett effektivt och säkert informationsutbyte mellan systemen och skapa värde för
användarna.
Vi medlemsbolag som berörs av ett eller flera scenarier i SS 12000:2020, har som ambition
att implementera och stödja SS 12000:2020 samt arbeta aktivt för att standarden ska bli det
huvudsakliga sättet att integrera.
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https://media.swedishedtechindustry.se/2020/03/Etiska-riktlinjer-Swedish-Edtech-Industry-2020.pdf
https://media.swedishedtechindustry.se/2020/03/Fri-och-sund-marknad-Swedish-Edtech-Industry-2020.pdf
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Samarbeten
Vi samarbetar medlemsbolagen emellan för att:
● säkerställa bästa lösning för kund.
● etablera tydliga supportkanaler där vi är överens om hur felsökning ska gå till.
● vara eniga i vilka datamodeller som ska ingå utifrån aktuella processer, scenarier och
tillämpningar av standarden.
● dela kunskap och säkerställa att relevant kompetens finns för att stödja,
implementera och underhålla våra tjänster i enlighet med SS 12000:2020.

Integrationer
Vi byter inte per automatik ut fungerande integrationer baserade på äldre standarder, men
nya integrationer bör utgå från SS 12000:2020.

Interoperabilitet
Vi arbetar för interoperabilitet och resultatet av att implementera SS 12000:2020 är bland
annat att inlåsningseffekter motverkas, att data kan flyttas mellan olika system.

Beställning och kravuppfyllnad
Vi är tydliga och transparenta vid inköp, i upphandlingar och kravställningar, med vilka delar
av SS 12000:2020 vi uppfyller och inte. Vi tar inte ansvar för mottagande leverantörs
kravuppfyllnad, men arbetar i samarbeten (se ovan) med övriga medlemsbolag. Om
utveckling behövs för att uppfylla standarden är vi tydliga med det samt vad det innebär
(tid, kostnad osv) i vår dialog med beställaren.
Denna avsiktsförklaring kan med fördel användas i en kravställning som kvalitetssäkring. Ett
medlemskap i Swedish Edtech Industry innebär att man efterföljer avsiktsförklaringen.

