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Nationell betygsdatabas för 
vuxenutbildning.  
 

Inledning  

Skolverket fick 2017 uppdraget av regeringen via utbildningsdepartementet att göra en 

förstudie gällande en nationell betygsdatabas för komvux. Uppdraget inkluderade möjlighet 

för registrering av betyg och gymnasieexamen i betygsdatabasen, samt vem som bör få 

tillgång till uppgifterna. Skolverket fick även uppdrag att undersöka möjligheterna att 

använda sig av befintliga betygsdatabasen (BEDA), istället för att skapa en ny databas. 

Förstudien överlämnades till utbildningsdepartementet januari 2018 (skolverket, 2018). 

Kommunernas möjlighet att säkerställa individens rätt till behörighetsgivande utbildning är en 

del i syftet av en nationell betygsdatabas. Enskilda kommunerna får i dagsläget förlita sig på 

att sökande bifogar betygsdokument. Kommunerna har svårt att överblicka tidigare 

utbildningsbakgrund och ibland kan sökande inte ha tillgång till betygsdokument, eller ej veta 

vad de tidigare läst. Det kan skapa problem när sökande flyttar mellan kommuner. Detta 

eftersom det skapar en rättsosäkerhet när sökande kan bifoga ett samlat betygsdokument till 

ansökan, trots att de kan ha ett slutbetyg eller motsvarande från senare (skolverket, 2018).  

Bakgrund  

Sökande med rätt till behörighetsgivande utbildning ska tas emot av komvux. En nationell 

betygsdatabas underlättar för enskilda kommunerna i mottagningsarbetet. Sökande som avser 

läsa in behörighet till studier inom universitet och yrkeshögskola har rätt att läsa de kurser 

som krävs för behörighet, både grundläggande och särskild behörighet (skolverket, 2018).  

Betygsdatabasen beda förvaltas i dagsläget av universitets- och högskolerådet UHR. Syftet 

med beda är att förvalta, inhämta och lagra individers betyg. Det syftar även föra över statistik 

till SCB, samt som underlag till högskolornas antagning. Beda ger också enskild kommun 

underlag att se vilka ungdomar som omfattas av KAA, kommunala aktivitetsansvaret 

(kommittédirektiv 2016:63). 

För ej behörighetsgivande utbildning finns även behov i mottagningsarbetet med tillgång till 

betygsuppgifter. Detta eftersom enskild kommun inte kan kontrollera om sökande tidigare läst 

en kurs eller motsvarande med godkänt betyg, vilket skapar en rättsosäkerhet eftersom enskild 

kommun måste förlita sig på att sökande lämnar korrekta uppgifter (skolverket, 2018). 

Skolverkets planeringsverktyg är en metod som studie- och yrkesvägledare kan använda för 

att hjälpa sökande planera sina studier mot en gymnasieexamen på komvux. Idag kan sökande 

tillsammans med vägledare föra in tidigare kurser och på så vis få en överblick över vad hur 
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mycket och vad har läst sedan innan som kan tillgodoräknas, samt planera in vilka kurser som 

krävs för att kunna ansöka om att få ut sin gymnasieexamen på komvux. Om en nationell 

betygsdatabas som kopplas till verktyget, med sökandes godkännande, skulle ge individen 

möjlighet att kunna logga in och tidigare betyg kunna överföras i planeringsverktyget 

(skolverket, 2018).  

Lokala komvux bedriver utbildning året om med löpande mottagningsarbete. Elever på 

komvux kan studera under kortare perioder eller längre perioder beroende på elevens behov. 

Utredningen berör Sveriges 290 kommuner och sökande och nuvarande elever, samt 

ungdomar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret, KAA. (skolverket, 2018). 

Regeringens promemoria gällande rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 

2015:60) lyfter också fram svårigheten för enskilda kommuner att få överblick av elevers 

tidigare utbildningsbakgrund när eleverna flyttar mellan kommuner. Olika kommuner har 

olika it-leveranssystem vilket i sig gör det svårt att flytta elevuppgifter mellan kommuner om 

inte eleven själv gör detta. Regeringen lyfter fram att en betygsdatabas skulle minska antalet 

fel i mottagningsarbetet, samt att fler huvudmän enklare kan utfärda betyg för samma individ.  

Regeringen (Ds 2015:60) anser att beda bör innehålla information om individers tidigare 

gymnasieexamen på ungdomsgymnasiet och komvux. Regeringen anser att det är viktigt att 

betygsdatabasen även innehåller äldre betyg. Möjligheten för kommunerna att mer 

kostnadseffektivt administrera elevernas betyg lyfts fram och att det ger mer överskådlig 

möjlighet att följa upp verksamheten för respektive huvudman. Regeringen trycker även på att 

åtkomsten av betyg måste säkerställas så inte obehöriga kommer åt informationen. 

I dagsläget finns inget krav från sökande att de måste uppvisa betyg från tidigare utbildning 

för att studera på gymnasial nivå inom komvux. Däremot hjälper tidigare betyg avgöra om 

sökande har rätt till behörighetsgivande utbildning på gymnasial nivå, i enlighet med 

skollagen. Tidigare betyg hjälper även för mottagande på grundläggande nivå, eftersom det är 

en rättighet för sökande att studera om de bor i landet, saknar kunskaper som vanligtvis 

uppnås i grundskolan och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Enskild 

kommun har även ett ansvar att aktivt verka för att nå individer som faller inom dessa ramar 

för att motivera dem till studier. Samma gällande SFI att tillgången till tidigare betyg via en 

nationell betygsdatabas ger underlag till mottagande för studier (skolverket, 2018). 

Universitets- och högskolerådets förstudie om förutsättningarna att utöka beda (2018) har 

granskat konsekvensbedömning avseende dataskydd för individen. UHR bedömer att betyg i 

sig inte utgör känsliga uppgifter. Däremot påpekas det att gällande modersmålskurser i sig 

inte alltid betraktas som känslig personuppgift, däremot så kan det indirekt avslöja individens 

etniska ursprung och beroende på sammanhang, bedöms det enligt UHR vara en känslig 

personuppgift. Ett exempel på detta är romani chib. När modersmålsundervisning lagras i 

beda skapar det möjlighet att sammanställa alla som läst de kurserna under en lång period. 

(UHR, 2018). 
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Liknande bedömning om känsliga uppgifter kan gälla elever med betyg utfärdade från skolor 

som endast har elever med vissa medicinska diagnoser eller viss etnisk bakgrund. Skolverket 

samt UHR föreslår således att elever med betyg från särskild utbildning för vuxna samt 

gymnasiesärskolan inte ingår i beda. Det går en skiljeline mellan skolverket och UHR 

gällande betygsuppgifter från riksgymnasium för döva och hörselskadade samt för elever med 

svåra rörelsehinder, där UHR anser att deras betygsdokument inte ska undantas som 

skolverkets förslag lyder. UHR anser detta eftersom betyg från dessa skolor anses ge 

information om individers hälsa. Beda kommer innehålla betygsuppgifter för personer med 

skyddad identitet, vilket lägger stort ansvar på enskild huvudman att ha rutiner för att 

personalen ska vara uppmärksam på sekretess (UHR, 2018). 

Skolkverket (2018) föreslår att beda inte bara ska omfatta gymnasiebetyg, utan även betyg 

från international baccalaureate (IB), utbildningsanordnare med betygsrätt som bedriver 

motsvarande kommunal vuxenutbildning, kriminalvården, folkhögskolor och utländska 

validerade betyg. Skolverket räknar med att utbyggnaden av beda beräknas ta ca 1,5 år. 

Eftersom kommunerna behöver tillgång till betygsdokument redan nu föreslås de i ett första 

skede få tillgång till redan existerande betygsuppgifter i beda. 

Skolverket (2018) föreslår också att kommunerna bör avgiftsfritt få tillgång till beda och för 

detta bör uhr få tillskjutet statliga medel. Skolverket föreslår vidare att utbildningsanordnare 

med betygsrätt ska rapportera uppgifter direkt till uhr/beda. De menar att förslaget inte 

kommer innebära några extrakostnader i sig, dock kan det bli en kostnad eftersom personal 

måste utbildas hur rapporteringen ska gå till. Även IT-leverantörer beräknas få en 

utvecklingskostnad eftersom betygen behöver rapporteras mer frekvent. 

Sammanfattningsvis menar skolverket (2018) att tillgång till en nationell betygsdatabas likt 

beda har i primärt syfte att stödja enskilda kommuner i mottagningsarbetet till 

behörighetsgivande studier på komvux gymnasial nivå. Rätten till behörighetsgivande 

utbildning utökades januari 2017 och där av är behovet stort för kommunerna att få tillgång 

till tidigare betyg. I ett första skede måste kommunerna få förutsättningar att tillgå betygen. 

Gällande betygsuppgifter från grundskola och sfi så är det ingen formellt krav för mottagande 

av behörighetsgivande utbildning på gymnasial nivå. Däremot kan det vara värdefullt för 

kommunerna att få en överblick på elevens tidigare utbildningsbakgrund. 

Diskussion 

Positiva aspekter av att en betygsdatabas som kan kopplas samman med skolverkets 

planeringsverktyg är att undvika handhavandefel (mänskliga faktorn) att sökande och 

vägledare missar att räkna med en kurs för studieplanering mot gymnasieexamen på komvux. 

Det blir en trygghet för både kommunerna och individerna om betygen som används vid 

studieplanering är korrekta, uppdaterade och sanningsenliga. Vägledarfunktionen har en 

viktig roll för individers studieplanering mot grundskole- eller gymnasieexamen. Olika 

kommuner har olika rutiner vad gäller mottagande av elever som söker. Oavsett vem som 
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behörighetsgranskar sökande så ger möjlighet att rättsäkert se individens tidigare betyg när 

individen inte själv behöver lämna betygsuppgifter, eftersom de redan kan komma finnas i 

beda (eller motsvarande). Erfarenhetsmässigt ser vi att många individer antar per automatik 

att komvux har tillgång till deras betyg, troligtvis eftersom antagning.se har tillgång till 

betygen. Det blir en del påminnande och uppmanande från enskilda vägledare till enskilda 

sökande att få reda på sina gamla betyg. Gissningsvis blir kommunarkiven i enskild kommun 

glada att slippa bistå enskilda individer att leta reda på deras betygsdokument och skicka 

kopior på borttappade betyg. 

I arbetet med att studieplanera för ungdomarna inom KAA tillsammans med vägledare kan 

det även vara en fördel att inte behöva leta reda på betygsdokument, utan att allt finns samlat 

och tillgängligt för ungdomen och vägledaren. Det skapar förutsättningar för kommunerna att 

tillgodose individuella åtgärder, som ibland kan involvera studier vid komvux om eleven 

uppfyller kraven för särskilda skäl. 

Uhr har i dagsläget ställt sig positiva till att utöka Beda och behörighet till 

vuxenutbildningarna. De fick ansvar att undersöka de juridiska förutsättningarna för detta. 

Dock finns det ingen tidsplan för när arbetet med att ge ökad tillgång till beda för 

vuxenutbildningarna ska påbörjas och implementeras. Det kommer troligtvis dröja ett 

antal år att bygga upp ett system som har alla betyg, eftersom det endast kommer 

rapporteras in nya betyg (pratade med handläggare på UHR anknyten till beda som 

berättade detta). 

Uhr har i dagsläget betygsuppgifter från gymnasieskolan från 1999 och framåt. Betyg från 

komvux finns inrapporterat från 2011 och framåt. Dock är inte alla gymnasieskolor eller 

komvux anslutna till beda så den anses inte komplett för hela Sveriges skolor (Skolverket, 

2018). (S. 31) 
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