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Antagningsstatistik 

Göteborgsregionens gymnasieantagning 

Datum: 2022-06-28 

Slutantagningen 2022 

Slutantagningen 

Slutantagningen är den antagning som genomförs på sökande elevers slutbetyg. Merparten 

av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå 

antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.  

 

Slutantagningen beslutas och publiceras den 28 juni. Alla sökande elever kan ta del av sitt 

antagningsresultat som inloggad på ansökningswebben indra2.se, under Mitt gymnasieval. 

Antagna till nationellt program 

Totalt antal antagna elever till samtliga gymnasieskolor inom Göteborgsregionen är 11 272. 

Av dessa är 6 419 antagna på kommunala skolor och 4 853 på fristående skolor. 75 % av 

sökande elever är antagna på sitt förstahandsval (2021 = 75 %). Om man enbart ser till sökt 

program är 91 % antagna på sitt förstahandsval av program, men på en annan skola (2021 = 

91 %).  

 

Högskoleförberedande program med flest antagna är samhällsvetenskapsprogrammet följt 

av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet.  

 

Yrkesprogram med flest antagna är försäljnings- och serviceprogrammet följt av el- och 

energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet 

samt barn- och fritidsprogrammet.  

 

Program som ökar mot förra året är främst ekonomiprogrammet, teknikprogrammet, 

försäljnings- och serviceprogrammet, hantverksprogrammet och hotell- och 

turismprogrammet samt el- och energiprogrammet.  

Flest sökande till program oavsett behörighet 

Samhällsvetenskapsprogrammet har flest sökande förstahandsval med 2 574 följt av 

ekonomiprogrammet 2 566, naturvetenskapsprogrammet 1 785, teknikprogrammet 1 449 

samt estetiska programmet 868. 

Antal platser och ej antagna sökande 

Inom Göteborgsregionen erbjuds 11 951 platser (exklusive introduktionsprogrammen),  

6 867 på kommunala skolor och 5 084 på fristående skolor. Det finns vid slutantagningen  

679 tillgängliga platser.  

 

Det finns 879 sökande från Göteborgsregionen som vid slutantagningen inte var antagna 

till nationella program. Av dessa är 327 obehöriga. 418 är grundskoleelever och 461 

äldresökande. Det finns 405 behöriga sökande, varav 262 grundskoleelever, vilka endast 

reservplacerats på sina val. Många har sökt högskoleförberedande program på skolor med 

högre antagningspoäng där deras poäng inte räcker till.  
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Handlingsvägar för ej antagna 

Sökande elever som är obehöriga till nationellt program vid slutantagningen och som 

kompletterar sina betyg på lovskola placeras som reserv på sökta program och prövas vid 

reservantagningen.  

 

Sökande elever som vid skolstart fortfarande är obehöriga och inte har plats på ett 

introduktionsprogram kommer att erbjudas det av sin hemkommun. Sökande som har 

behov av att ändra i sin ansökan ska kontakta gymnasieskolans/kommunens studie- och 

yrkesvägledare. Uppgift om studie- och yrkesvägledning under sommaren visas för inloggad 

sökande på ansökningswebben indra2.se, under Mitt gymnasieval. 

Introduktionsprogram 

GR ansvarar för antagning till sökbara introduktionsprogram för grupp av elever; 

Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY). Placeringen till 

introduktionsprogram för enskild elev sköts av respektive kommunal och fristående 

skolhuvudman. Introduktionsprogram erbjuds de elever som är obehöriga till ett nationellt 

program. 

 

Inom IMV för grupp erbjuds 414 platser och 348 elever är antagna. Av de behöriga sökande 

till IMV för grupp så är det 54 som står utan plats och är reservplacerade på samtliga sina 

val. Det finns 66 tillgängliga platser på IMV för grupp.  

 

Inom IMY för grupp erbjuds 363 platser och elever 332 är antagna. Av de behöriga sökande 

till IMY för grupp så är det 102 som står utan plats och är reservplacerade på samtliga sina 

val. Det finns 31 tillgängliga platser på IMY för grupp. 

 

Flera sökande och antagna till IMV och IMY förväntas betygskomplettera på lovskola över 

sommaren och bli behöriga till nationellt program.  

Reservantagning – start den 3 augusti 

Den 3 augusti startar reservantagningen och då publiceras nytt antagningsbesked för de 

elever som påverkas, på indra2.se. Reservantagningen avslutas  

den 8 september. 

Följande kommuner ingår i GR:s samarbete: 

Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, 

Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Ale erbjuder endast introduktionsprogram, Tjörn och Lilla 

Edet erbjuder inga egna utbildningar.  

 

GR sköter antagningen till nationella program och introduktionsprogram för grupp av 

elever för samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. 

 

Mer antagningsstatistik finns på goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen 

 

Gymnasieantagningen, Göteborgsregionens kommunalförbund 

http://www.indra2.se/
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Begrepp
• Behöriga förstahandsval avser behöriga till det 

högst rangordnade valet i ansökan.

• Obehöriga sökande avser obehöriga till enskilt 
val.

• Yttrande är då hemkommunen informerar sökt 
gymnasiekommun om utbildningen erbjuds av 
hemkommunen.

• Mottagen sökande elev får vara med och 
konkurrera om platser på sökt utbildning.       
Ej mottagen prövas inte. 

• Antagen erbjuds plats på sökt utbildning.

• Söktryck är antal behöriga sökande i relation 
till antalet platser.

• Hemkommun avser den kommun elev är 
folkbokförd i eller där asylsökande vistas.

• Gymnasiekommun avser lägeskommun för 
gymnasieskola.

• Sökande är från grundskola eller så kallade 
äldresökande (från gymnasiet).

• Sökande till gymnasieskola inom GR: 
• hemmahörande/med hemkommun i 

Göteborgsregionen.
• utanför Göteborgsregionen så kallade 

externa sökande.
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Parentes visar uppgift från slutantagningen 2021

Sökande
till GR

Nationella program

Totalt antal
13 186

(12 652)

Grundskoleelever, GR
11 085

Äldre elever, GR
1 454

Externa 647

*Behöriga 11 441
*Obehöriga 1 745

Antagna
Nationella program

Totalt antal 
11 272

(11 069)

6 419 
till kommunala 

4 853
till fristående

Antagna 
förstahandsval 

75% till skola och
program 

91% till program

Skolor
Platser

Nationella program

Gymnasieskolor 70

25 kommunala
45 fristående

Platser 11 951
(11 846)

Kommunala
6 867

(6 821) 
Fristående

5 084
(5 025)

Ej antagna
Tillgängliga platser

Behöriga reserver, 
GR elever 
405 (249)

Grundskole-
elever  GR, 
som ej sökt

166 (84)

Tillgängliga 
platser 

679 (777)

*Avser behörighet till förstahandsval



Sökande och platser



Söktryck – behöriga sökande i relation till platser
Andel behöriga sökande förstahandsval i relation till antal platser på nationella program inom 
Göteborgsregionen antagningsåret 2021 respektive 2022.
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Antagna på förstahandsval 
Andel sökande antagna på sitt första- respektive lägrehandsval vid gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.
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Antagna på förstahandsval
Andel antagna på sitt första- respektive lägrehandsval, per hemkommun inom Göteborgsregionen. 
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Yrkesprogram Högskoleförberedande

Andel antagna till nationella program på gymnasieskola inom Göteborgsregionen. 

Antagna till yrkes- och högskoleförberedande program
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Antagna till yrkes- och högskoleförberedande program 
Andel antagna till nationella program per hemkommun inom Göteborgsregionen.
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Fördelning av antagna per hemkommun
Andel GR-elever antagna till nationella program på gymnasieskola i hemkommun, annan kommun eller 
fristående skola inom Göteborgsregionen.
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Fördelning av antagna per hemkommun
Andel GR-elever antagna till nationella program på gymnasieskola i hemkommun, annan kommun eller 
fristående skola inom Göteborgsregionen.
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Antagna och platser - högskoleförberedande program
Antal antagna och platser, 2021-2022. Avser gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.
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Antagna fristående skolor: 3 860

Antagna kommunala skolor: 4 538

Antal platser: 8 787



Antagna och platser - yrkesprogram
Antal antagna och platser, 2021-2022. Avser gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.
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Behörighet



Behöriga och obehöriga sökande 
Andel behöriga och obehöriga sökande. Avser förstahandsval till nationellt program
vid gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.
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Introduktionsprogram,
för grupp av elever 



Programinriktat val (IMV)

IMV för grupp inom GR
• 414 (408) platser; 240 på 11 kommunala gymnasieskolor i   

5 kommuner, 174 på 10 fristående gymnasieskolor
• 348 (335) antagna
• 1 306 behöriga sökande per inriktning*
• 54 (16) behöriga GR-elever är reservplacerade på samtliga val
• 66 (73) tillgängliga platser

IMV för enskild inom GR:
• 128 (163) platser; 75 på 5 kommunala gymnasieskolor i 

4 kommuner, 53 på 5 fristående gymnasieskolor.
• 93 (113) placerade
• 422 behöriga sökande per inriktning*

Reservantagningen 2021 inom parentes

Introduktionsprogrammet IMV, avser gymnasieskola inom Göteborgsregionen. 

*Notera att sökande kan ha val till fler IM-program för grupp och 
vara reservplacerad till flera av sina val.
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Programinriktat val (IMV) mot nationellt program, för grupp

*Notera att sökande kan ha val till fler IM-program för grupp och 
vara reservplacerad till flera av sina val.

Introduktionsprogrammet IMV, avser gymnasieskola inom Göteborgsregionen.  
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Yrkesintroduktion val (IMY)

För grupp:
• 363 (379) platser; 279 på 10 kommunala gymnasieskolor i     

4 kommuner, 84 på 6 fristående gymnasieskolor
• 332 (329) antagna
• 1 339 behöriga sökande per inriktning*
• 102 (10) behöriga GR-elever är reservplacerade på 

samtliga val
• 31 (63) tillgängliga platser

För enskild:
• 145 (145) platser; 112 på 12 kommunala gymnasieskolor i 

8 kommuner. 25 på 6 fristående gymnasieskolor.
• 128 (75) placerade
• 547 behöriga sökande per inriktning*

Reservantagningen 2021 inom parentes

Introduktionsprogrammet IMY, avser gymnasieskola inom Göteborgsregionen.  

*Notera att sökande kan ha val till fler IM-program för grupp och 
vara reservplacerad till flera av sina val.
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Yrkesintroduktion (IMY) mot nationellt program, för grupp

*Notera att sökande kan ha val till fler IM-program för grupp och 
vara reservplacerad till flera av sina val.

Introduktionsprogrammet IMY, avser gymnasieskola inom Göteborgsregionen.  
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Reservantagningen
Tillkommande sökande



Reservantagningen

• Fler sökande blir behöriga och kan prövas på 

reservplats på nationellt program.

• Sökande som vid slutantagningen står utan 

gymnasieplats kan göra sena omval, för att säkra 

plats på något av sina val vid reservantagningen.

• Sökande elever som är reservplacerade erbjuds 

plats på högrehandsval.

• Sökande som gjort externa val och antagits eller 

som gör studieuppehåll avstår sina platser till 

antagen plats.

Ca 320 fler 
behöriga 

330 fler sökande 
antas sitt 

förstahandsval

Sökande/antagna 
avstår plats

Om utfallet av årets reservantagning följer tidigare år:

Gymnasieantagningen fullföljer antagningsarbetet. Antagningsbeslut fattas på 
individnivå utifrån den organisation som regionens skolhuvudmän fastställt till 
slutantagningen. 



Statistik och information…

Mer information finns på goteborgsregionen.se under 
Gymnasieantagningen och 

på webbplats för gymnasievalet indra2.se

Antagningsanalys



Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner 
som har valt att jobba tillsammans. 

Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, 
forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens 
röst i Västsverige, bland mycket annat.

I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. 

Allt för att regionens en miljon invånare ska få 
ett så bra liv som möjligt.
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