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Studievägar 

Huvudman ska använda de av Skolverket fastställda studievägskoderna. 

I vissa fall ska huvudmannen göra tillägg i studievägskoden för enskilda 

elever. Detta gäller elever som genomfört utbildning som lärling eller 

då eleven genomfört utbildning på en nationellt godkänd 

idrottsutbildning eller ett riksidrottsgymnasium. Huvudmannen 

kompletterar då studievägskoden för enskild elev med L för lärling i 

position sju, N för nationellt godkänd idrottsutbildning eller I för 

riksidrottsgymnasium i position nio. Om det vid dessa tillägg blir 

tomma positioner till vänster, anges dessa med siffran 0 som utfyllnad.  
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Studievägar 

Studievägskod Benämning 

AHADM Programmet för administration, handel och varuhantering 
AHADM0L Programmet för administration, handel och varuhantering, lärling 

EVEST Programmet för estetiska verksamheter 

EVEST0L Programmet för estetiska verksamheter, lärling 

EVESTV0R Programmet för estetiska verksamheter, särskild variant 
(riksrekryterande) 

EVESTVLR Programmet för estetiska verksamheter, särskild variant, lärling 
(riksrekryterande) 

FAFAS Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 

FAFAS0L Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, lärling 

FGFOR Programmet för fordonsvård och godshantering 

FGFOR0L Programmet för fordonsvård och godshantering, lärling 

HPHAN Programmet för hantverk och produktion 

HPHAN0L Programmet för hantverk och produktion, lärling 

HRHOT Programmet för hotell, restaurang och bageri 

HRHOT0L Programmet för hotell, restaurang och bageri, lärling 

HOHAL Programmet för hälsa, vård och omsorg 

HOHAL0L Programmet för hälsa, vård och omsorg, lärling 

SNSAM Programmet för samhälle, natur och språk 

SNSAM0L Programmet för samhälle, natur och språk, lärling 

SNSAMV0R Programmet för samhälle, natur och språk, särskild variant 
(riksrekryterande) 

SNSAMVLR Programmet för samhälle, natur och språk, särskild variant, lärling 
(riksrekryterande) 

SKSKO Programmet för skog, mark och djur 

SKSKO0L Programmet för skog, mark och djur, lärling 

IAIND Individuella program 

 

  



 

 SCB –  
 
 
 
 

Gymnasiesärskolan:  
elever per 15 oktober   

3 av 4 

 

Studievägar – nationellt godkända 

idrottsutbildningar (NIU) 

Studievägskod Benämning 

AHADM000N Programmet för administration, handel och varuhantering 

AHADM0L0N Programmet för administration, handel och varuhantering, lärling 

EVEST000N Programmet för estetiska verksamheter 

EVEST0L0N Programmet för estetiska verksamheter, lärling 

EVESTV0RN 
Programmet för estetiska verksamheter, särskild variant 
(riksrekryterande) 

EVESTVLRN 
Programmet för estetiska verksamheter, särskild variant, lärling 
(riksrekryterande) 

FAFAS000N Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 

FAFAS0L0N Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, lärling 

FGFOR000N Programmet för fordonsvård och godshantering 

FGFOR0L0N Programmet för fordonsvård och godshantering, lärling 

HPHAN000N Programmet för hantverk och produktion 

HPHAN0L0N Programmet för hantverk och produktion, lärling 

HRHOT000N Programmet för hotell, restaurang och bageri 

HRHOT0L0N Programmet för hotell, restaurang och bageri, lärling 

HOHAL000N Programmet för hälsa, vård och omsorg 

HOHAL0L0N Programmet för hälsa, vård och omsorg, lärling 

SNSAM000N Programmet för samhälle, natur och språk 

SNSAM0L0N Programmet för samhälle, natur och språk, lärling 

SNSAMV0RN 
Programmet för samhälle, natur och språk, särskild variant 
(riksrekryterande) 

SNSAMVLRN 
Programmet för samhälle, natur och språk, särskild variant, lärling 
(riksrekryterande) 

SKSKO000N Programmet för skog, mark och djur 

SKSKO0L0N Programmet för skog, mark och djur, lärling 
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Studievägar – riksidrottsgymnasium (RIG)  

Studievägskod Benämning 

AHADM000I Programmet för administration, handel och varuhantering 

AHADM0L0I Programmet för administration, handel och varuhantering, lärling 

EVEST000I Programmet för estetiska verksamheter 

EVEST0L0I Programmet för estetiska verksamheter, lärling 

EVESTV0RI 
Programmet för estetiska verksamheter, särskild variant 
(riksrekryterande) 

EVESTVLRI 
Programmet för estetiska verksamheter, särskild variant, lärling 
(riksrekryterande) 

FAFAS000I Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 

FAFAS0L0I Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, lärling 

FGFOR000I Programmet för fordonsvård och godshantering 

FGFOR0L0I Programmet för fordonsvård och godshantering, lärling 

HPHAN000I Programmet för hantverk och produktion 

HPHAN0L0I Programmet för hantverk och produktion, lärling 

HRHOT000I Programmet för hotell, restaurang och bageri 

HRHOT0L0I Programmet för hotell, restaurang och bageri, lärling 

HOHAL000I Programmet för hälsa, vård och omsorg 

HOHAL0L0I Programmet för hälsa, vård och omsorg, lärling 

SNSAM000I Programmet för samhälle, natur och språk 

SNSAM0L0I Programmet för samhälle, natur och språk, lärling 

SNSAMV0RI 
Programmet för samhälle, natur och språk, särskild variant 
(riksrekryterande) 

SNSAMVLRI 
Programmet för samhälle, natur och språk, särskild variant, lärling 
(riksrekryterande) 

SKSKO000I Programmet för skog, mark och djur 

SKSKO0L0I Programmet för skog, mark och djur, lärling 
 


