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BEDA



Sedan 1998 ansvarar UHR, på uppdrag av regeringen, för förvaltning och drift av 
den nationella betygsdatabasen Beda. 

• Huvudsyftet med Beda är att förse antagningssystemet NyA med uppgifter om 
betyg. 

• Statistiska centralbyrån (SCB) för statistikbearbetning åt Skolverket. 

• Kommuner för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

• CSN i syfte att pröva ansökan om körkortslån.
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Bakgrund



• Gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå levererar 
uppgifter om gymnasiala meriter till Beda

oDet är inte obligatoriskt att skicka in betygsuppgifter. 

oBeda omfattar inte några originaldokument.
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Bakgrund forts.



• I dag är cirka 87 procent av landets gymnasieskolor anslutna (det är dock ett 
större procenttal av de utfärdade meriterna som rapporteras in till Beda). 

• Sedan 2012 kan kommunala vuxenskolor ansluta sig till Beda och idag är cirka 63 
procent av landets kommunala vuxenskolor anslutna.

• Beda innehåller endast merituppgifter för de personer vars skolor var anslutna 
när deras meriter utfärdades. 

• Beda innehåller inte någon heltäckande bild av alla de personer som fått 
meriter/bevis utfärdade sedan 1999.

2023-02-114

Beda idag



Gymnasieskolan: 

§ Slutbetyg 

§ Samlade betygsdokument (utfärdade för personer som 
avslutat sin gymnasieutbildning men inte fick ut ett 
slutbetyg)

§ Högskoleförberedande examen

§ Yrkesexamen

§ Samlat betygsdokument

§ Studiebevis

§ Gymnasieintyg

Vuxenutbildning: 

§ Slutbetyg

§ Högskoleförberedande examen 

§ Yrkesexamen

§ Enstaka kurser
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Meriter som finns i Beda



Uppdrag att bygga ut den nationella betygsdatabasen Beda så att Beda också kan användas för 
bl.a. antagningarna till kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och yrkeshögskolan.

• Fler meritutfärdare behöver rapportera in meriter i Beda
• Offentliga och privata externa organisationer ska få ta del av uppgifterna
• Fler ändamål än antagning

Regeringsuppdraget Utökat Beda



Gymnasieskolan: 

§ Utdrag från betygskatalogen (för personer som byter 
gymnasieskola eller avbryter sina studier på gymnasiet)

§ Examen och studiebevis från fjärde året på tekniskt 
program 

§ Behörighetsintyg allmän kurs från folkhögskola

§ Behörighetsintyg undersköterskeutbildning från 
folkhögskola

§ Behörighetsintyg särskild kurs från folkhögskola

§ Diplom och certifikat från International Baccalaureate (IB)
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Utökat Beda (regeringsuppdrag)



Beda idag
Det finns stöd i UHR:s instruktion för att, för antagningsändamål föra ett register över uppgifter om 
elevers slutbetyg, examensbevis eller motsvarande från gymnasieskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Samt för att lämna uppgifterna i registret till statistikansvarig 
myndighet.

Utökat Beda
Behöver författningsreglering för Utökad Beda. UHR kommer hemställa hos regeringen om sådan 
stöd för de områden som inte är reglerade.

Juridik



Hemställa om författningsreglering för Utökad Beda på de områden som inte är reglerade samt 
föreslå hur regleringen kan se ut. 

Utreda och definiera hur externt API (protokoll) ska se ut. 

Utveckling av en säker användarhantering (autentisering).

Förbereda för att enklare kunna anpassa datamodellen för framtida ämnesbetyg

På gång


