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Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret
2018/19
I denna promemoria redovisas elevernas förstahandsval av gymnasieprogram inför
läsåret 2018/19, samt andelen som var behöriga respektive antagna till sitt
förstahandsval. Skolverkets officiella statistik över sökande och antagna baseras på
den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli. Elever som antagits till
sitt förstahandsval den 1 juli utgår såväl från det program eleven sökt som den
skola som sökts i första hand.
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Antal sökande till nationella program
Inför läsåret 2018/19 sökte 124 700 elever till gymnasieskolans nationella program.
Detta var fjärde året i rad som antal sökande elever ökade till de nationella
programmen och en ökning med 8 300 elever jämfört med föregående läsår.
Ökningen är en följd av större elevkullar från grundskolan. Antalet elever som i
första hand sökte ett yrkesprogram ökade med 4 700 elever i jämförelse med
läsåret 2017/18 vilket var en ökning med 11 procent. Motsvarande ökning på
högskoleförberedande program var 3 600 elever, 5 procent. I diagram 1 framgår
antal förstahandssökande till de nationella programmen.
Diagram 1. Antal elever som sökt ett nationellt program i första hand läsåren 2011/12 –
2018/19
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Fler sökande till ekonomiprogrammet än naturvetenskapsprogrammet
Flest elever har sökt samhällsvetenskapsprogrammet i första hand.
Ekonomiprogrammet har sedan föregående läsår passerat
naturvetenskapsprogrammet och är nu det näst mest sökta programmet.
Diagram 2. Antal sökande till respektive nationellt program inför läsåret 2018/19
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Kommentar: Antalsuppgifterna avser det totala antalet förstahandssökande per program, dvs. både elever med
och utan aktuell behörighet. Riksrekryterande utbildningar avser riksrekryterande utbildningar med egna
examensmål. International baccalaureate är inte ett nationellt program men ingår i redovisningen av
högskoleförberedande program.
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De yrkesprogram som hade flest förstahandssökande var el- och
energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, samt fordons- och
transportprogrammet. Dessa program är starkt mansdominerade, vilket innebär att
yrkesprogrammen som helhet hade en större andel manliga än kvinnliga sökande,
62 respektive 38 procent. De högskoleförberedande programmen hade istället en
något större andel kvinnliga sökande, 52 procent var kvinnor och 48 var procent
män.
Sökande till fordons- och transportprogrammet ökade mest bland
yrkesprogrammen
Antalet sökande ökade för samtliga yrkesprogram. Mest ökade sökande till
fordons- och transportprogrammet och el- och energiprogrammet med 1 100
respektive 800 elever. Diagram 3 visar andelen elever som sökte respektive
yrkesprogram av alla sökande till nationella program.
Diagram 3. Andel som sökte respektive yrkesprogram i första hand, läsår 2011/12 –
2018/19
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El- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och
transportprogrammet var de yrkesprogram som hade högst andel sökande inför
läsåret 2018/19. De hade 5,4, 5,2 respektive 5,1 procent av den totala andelen
sökande till nationella program.
Fler söker till ekonomiprogrammet i första hand
Inför detta läsår minskade antalet sökande till naturvetenskapsprogrammet och
humanistiska programmet. För de övriga högskoleförberedande programmen
ökade antalet sökande. Diagram 4 visar andelen elever som sökte respektive
högskoleförberedande program av alla sökande till nationella program.
Diagram 4. Andel som sökte respektive högskoleförberedande program i första hand,
läsår 2011/12 – 2018/19
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Ekonomiprogrammet var däremot det enda högskoleförberedande program med
en ökad andel sökande inför läsåret 2018/19. Det program som minskade mest
från föregående läsår var naturvetenskapsprogrammet, från 14,7 till 13,6 procent
av samtliga sökande till nationella program.
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Elevernas behörighet till förstahandsvalet
Bland eleverna som sökte till ett nationellt program inför läsåret 2018/19 var 84,0
procent behöriga till förstahandsvalet, jämfört med 84,9 procent föregående läsår.
Andelen behöriga varierar dock mycket mellan programmen. Bland eleverna som
sökte ett högskoleförberedande program i första hand var 93,2 procent behöriga
inför detta läsår. Motsvarande siffra för yrkesprogrammen var 69,4 procent.
I diagram 5 nedan redovisas andelen behöriga och antagna förstahandssökande till
respektive nationellt program.
Diagram 5. Andel behöriga och antagna förstahandssökande till respektive nationellt
program inför läsåret 2018/19
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För behörighet till de tolv yrkesprogrammen krävs godkända betyg i svenska eller
svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.
Behörighetskrav för studier på de sex högskoleförberedande programmen skiljer
sig något åt mellan de olika programmen, men har som grund att eleven ska ha
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik
och i minst nio andra ämnen.1
De högskoleförberedande programmen hade alla en relativt hög andel behöriga
sökande. Högst andel behöriga sökande hade ekonomiprogrammet och lägst andel
behöriga sökande hade estetiska programmet, 95,4 respektive 90,7 procent.
Andel behöriga sökande till yrkesprogrammen varierade mellan 55,1 och 82,0
procent. Naturbruksprogrammet var det yrkesprogram som hade högst andel
behöriga sökande. Vård- och omsorgsprogrammet hade lägst andel behöriga
sökande bland samtliga program. Även bland de sökande till fordons- och
transportprogrammet var andelen med behörighet relativ låg, 60,0 procent.
Färre antagna på förstahandsvalet
Inför läsåret 2018/19 blev 64,6 procent av de som sökt ett nationellt program
antagna till det program och vid den skolenhet de sökte i första hand. Sökande till
högskoleförberedande program blev i större utsträckning antagna till sitt
förstahandsval 1 juli jämfört med sökande till yrkesprogram, 70,4 respektive 55,2
procent.
Förstahandssökande till humanistiska programmet och estetiska programmet blev i
störst utsträckning antagna till förstahandsvalet av program och skolenhet 1 juli,
74,7 respektive 74,0 procent. Motsvarande andel bland förstahandssökande till
samhällsvetenskapsprogrammet var 68,2 procent, vilket var den lägsta andelen
antagna bland de högskoleförberedande programmen, bortsett från International
Baccalaureate med 65 procent antagna. Bland yrkesprogrammen var
förstahandssökande till restaurang- och livsmedelsprogrammet i störst utsträckning
antagna till sitt förstahandsval av program och skola, 68,2 procent.
Diagram 6 visar andel behöriga och antagna till förstahandsvalet 2011/12 –
2018/19. Andelen antagna har sedan läsåret 2011/12 minskat för både
yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga
godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För
naturvetenskaps- och teknikprogrammen måste ska eleven ha godkänt i biologi, fysik och kemi. För
estetiska programmet är de nio ämnena valfria - utöver svenska/svenska som andraspråk, engelska
och matematik. Vissa utbildningar inom det estetiska området, International Baccalaureate,
spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester.
1
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Diagram 6. Andelen behöriga och antagna till förstahandsvalet läsåren 2011/12 – 2018/19.
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Elevernas behörighet efter kön, bakgrund och föräldrarnas
utbildningsnivå
Bland de elever med ett högskoleförberedande program som förstahandsval har
andelen behöriga varit stabil runt 94 procent under många år, med en liten
minskning de senaste läsåren. Det är främst män med ett högskoleförberedande
program som förstahandsval där andelen behöriga minskat över tid, med 3
procentenheter sedan 2011/12, det visar diagram 7.
Diagram 7. Andel behöriga till förstahandsvalet, läsår 2011/12 – 2018/19, per programtyp
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Bland eleverna med ett yrkesprogram som förstahandsval är den generella trenden
att behörigheten minskar. Inför läsåret 2011/12 var 81 procent behöriga bland
både kvinnorna och männen som sökte ett yrkesprogram i första hand. Inför detta
läsår var 73 procent av kvinnorna och 67 procent av männen behöriga. Därmed
har behörigheten minskat med 8 procentenheter bland kvinnorna och 14
procentenheter bland männen med ett yrkesprogram som förstahandsval sedan
2011/12.
I diagram 8 nedan redovisas andelen behöriga förstahandssökande efter svensk
och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå. Andel behöriga är
generellt högre för elever födda i Sverige i jämförelse med elever födda utomlands.
Detta gäller både yrkesprogram och högskoleförberedande program även om
behörigheten för elever som i första hand söker ett yrkesprogram är lägre.
Diagram 8. Andel behöriga till förstahandssökande inför läsåret 2018/19. Uppdelat efter
svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå2.

Förgymnasial utbildning: elever vars föräldrars högsta utbildning är genomgången
folkskola/grundskola
Gymnasial utbildning: elever vars föräldrars högsta utbildning är genomgången gymnasial
utbildning
Kort eftergymnasial utbildning: elever vars föräldrars högsta utbildning är eftergymnasial utbildning
med minst 30 högskolepoäng och kortare än 3 år
Lång eftergymnasial utbildning: elever vars föräldrars högsta utbildning är eftergymnasial utbildning
med minst 30 högskolepoäng och minst tre år.
2
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I jämförelse med föregående läsår har andelen behöriga förstahandssökande ökat
för elever födda i Sverige, både för förstahandssökande till yrkesprogram och
högskoleförberedande program. Däremot har behörigheten minskat för elever
födda utomlands och främst för elever som sökte ett yrkesprogram i första hand,
40,5 procent i jämförelse med 42,6 procent läsåret 2017/18. Denna elevgrupp är
större både till antal och andel elever i jämförelse med föregående läsår.

