
   

Information om reservantagningen 2022    

Antagningsstatistik 

Gymnasieantagningen 
Datum: 2022-09-08 

Reservantagningen 2022 

Reservantagningen 
Reservantagningen är den antagning som genomförs efter slutantagningen då lediga platser 
som uppkommit under sommaren tillsätts av sökande reserver. Reservantagningen 
påbörjades den 3 augusti och avslutades den 8 september. 

Sökande 
Totalt antal sökande till nationella program och introduktionsprogram är 12 764 (2021= 12 
392). Antalet sökande grundskoleelever är 11 048 och äldresökande 1 716. 12 288 är 
sökande folkbokförda i Göteborgsregionen och 476 sökande är från övriga landet. 

Antagna till nationella program 
Totalt antal antagna elever till nationella program i regionen är 11 462. Av dessa är  
6 562 antagna på kommunala skolor och 4 900 på fristående skolor. 84 % är antagna på sitt 
förstahandsval till program och skola. 93 % är antagna till det program som de har som sitt 
förstahandsval. 

Fördelning av antagna i regionen 
Andel elever antagna i sin hemkommun är 38,5 %. 
Andel elever antagna i annan kommun i regionen är 18,5 %. 
Andel elever antagna till fristående skolor i regionen är 43 %. 
75 % är antagna på högskoleförberedande program och 25 % på yrkesprogram. 

Antal platser och ej antagna sökande 
Inom Göteborgsregionen erbjuds 11 951 platser på nationella program, 6 867 på 
kommunala skolor och 5 084 på fristående skolor.  
 
Det finns 723 sökande elever folkbokförda i Göteborgsregionen som vid reservantagningens 
avslut inte var antagna och av dessa är 180 obehöriga till samtliga val. 312 är 
grundskoleelever och 411 äldresökande. Det finns 94 behöriga sökande, varav 35 
grundskoleelever, som endast är reservplacerade på sina val. Flera av dessa har val utanför 
Göteborgsregionen eller har valt att avstå erbjuden gymnasieplats.   

Handlingsvägar för ej antagna 
Elever som vid skolstart fortfarande inte är behöriga till sökta program ska erbjudas ett 
introduktionsprogram av sin hemkommun. Grundskoleelever som inte är antagna 
kontaktas av hemkommunen och erbjuds lediga platser på nationellt program eller på 
introduktionsprogram. 
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Datum: 2022-09-08 

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 378 elever är antagna. 22 sökande till IMV för 
grupp är enbart reservplacerade på samtliga sina val.  
 
Inom IMY för grupp erbjuds 363 platser och 302 elever är antagna. 34 sökande till IMY för 
grupp är enbart reservplacerade på samtliga sina val. 

 

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 



Reservantagningen 
2022
/GR:s gymnasieantagning



Sista dag att lägga ned utbildning

Sista ansökningsdag

Betygsrapportering slutbetyg

Sökandestatistik

Antagning: 

Preliminärantagning

Antagningsåret startar

Elevuppgifter rapporteras från grundskolan

Reservantagningens 

avslut

Sista dag att rapportera ändringar 

i antal utbildningsplatser

Utbildningsutbudet rapporteras från 

gymnasieskolorna och publiceras

Tidplan kommande 

antagningsår

Betygsrapportering ht-betyg från grundskola

Sena omval

Sista dag att ansöka via fri kvot

Årshjul GR:s gymnasieantagning

Sökande: Ansökningsperiod, omval och nyval

Grundskola: Huvuduppgifter grundskola

Gymnasieskola: Huvuduppgifter gymnasieskola

Gymnasieantagning

Förberedelse antagningsåret

Ansökningswebben öppnar för elev 

Ansökan för externa sökande

Antagning: 

Slutantagning

Upprop och skolstart

Ansökningsperiod 

Vid behov - omval och nyval

Start reservantagning



• 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.

Begrepp

• 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 från grundskola eller så kallade 

äldresökande (från gymnasiet).

• Sökande till gymnasieskola inom GR: 

• hemmahörande/med hemkommun i 
GR.

• utanför GR så kallade externa 
sökande.



Samhällsvetenskapsprogrammet är fortsatt det 

största programmet, men antalet antagna 

minskar med -79 jämfört med föregående år. 

Naturvetenskapsprogrammet minskar också 

med -37 färre antagna. 

Yrkesprogrammen:                                            

Flera yrkesprogram ökar med fler antagna. Mest 

ökar försäljnings- och serviceprogrammet med 

+63 fler antagna. Hotell- och turismprogrammet 

ökar med +49 fler antagna jämfört med 

föregående år.

Naturbruksprogrammet respektive vård- och 

omsorgsprogrammet minskar med -20 

respektive -18 färre antagna.

(Reserv)antagningen 2022 i korthet

220908Reservantagningen 2022

+211 fler behöriga sökande till nationella 

program och +305 fler antagna jämfört med 

reservantagningen 2021.

Fler platser till nationella program +105 och

- 200 färre lediga platser.

Fler behöriga ej antagna, +20.

1%-enhet fler antagna till yrkesprogram och

0,5% fler antagna till kommunal gymnasieskola i

annan kommun än hemkommunen.

Högskoleförberedande program:                     

Antal antagna till ekonomiprogrammet ökar stort 

med +177 fler antagna. Teknikprogrammet har 

+49 fler antagna jämfört med föregående år.



Reservantagningen 2022

Antagna
Nationella program

Totalt antal
11 462

(11 157)

6 562
till kommunala 

4 900
till fristående

Antagna förstahandsval
84% till skola och program 

93% 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 –
Nationella program

Behöriga reserver, 
GR elever 94 (74)

Obehöriga ej antagna
180 (85)

Tillgängliga 
platser 489 (689)

Parentes visar uppgift från reservantagningen 2021
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Sökande och platser
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Söktryck – behöriga sökande i relation till platser

220908Reservantagningen 2022

Andel behöriga sökande förstahandsval i relation till antal platser på nationella program inom 
Göteborgsregionen antagningsåret 2018 respektive 2022.



Söktryck – behöriga sökande i relation till platser

220908Reservantagningen 2022

Andel behöriga sökande förstahandsval i relation till antal platser på nationella program inom 
Göteborgsregionen antagningsåret 2021 respektive 2022.
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Antagna
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Antagna på förstahandsval 
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Andel sökande antagna på sitt första- respektive lägrehandsval vid gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.
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Andel antagna på sitt första- respektive lägrehandsval, per hemkommun inom Göteborgsregionen. 
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Andel antagna till nationella program på gymnasieskola inom Göteborgsregionen. 
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Andel antagna till nationella program per hemkommun inom Göteborgsregionen.
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Fördelning av antagna per hemkommun
220908Reservantagningen 2022

Andel GR-elever antagna till nationella program på gymnasieskola i hemkommun, annan kommun eller 

fristående skola inom Göteborgsregionen.
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Andel GR-elever antagna till nationella program på gymnasieskola i hemkommun, annan kommun eller 

fristående skola inom Göteborgsregionen.
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Antal antagna och platser, 2021-2022. Avser gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.

Antagna och platser, högskoleförberedande program
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Antagna fristående skolor: 2 248

Antagna kommunala skolor: 4 636

Antal platser: 8 787
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Antal antagna och platser, 2021-2022. Avser gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.

Antagna och platser, yrkesprogram
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Antagna kommunala skolor: 1 926
Antal platser: 3 164



Introduktionsprogram,
för grupp av elever 



Programinriktat val (IMV)

IMV för grupp inom GR

• 414 (408) platser

• 378 (335) antagna

• 22 (16) behöriga GR-elever är 

reservplacerade på samtliga val

• 36 (73) tillgängliga platser

IMV för enskild inom GR:

• 163 (163) platser

• 128 (113) placerade

Reservantagningen 2021 inom parentes

• Fler platser och fler antagna till IMV

• Flest antagna till IMV för grupp mot 

• vård- och omsorg, 63 antagna

• bygg- och anläggning, 49 
antagna

• barn- och fritid, 44 antagna

• Fler behöriga sökande står utan 

plats

• Få tillgängliga platser till IMV för 

grupp
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Introduktionsprogrammet IMV, avser gymnasieskola inom Göteborgsregionen. 



Yrkesintroduktion (IMY)

För grupp:

• 363 (379) platser

• 302 (329) antagna

• 34 (10) behöriga GR-elever är 

reservplacerade på samtliga val

• 61 (63) tillgängliga platser

För enskild:

• 114 (145) platser

• 101 (75) placerade

Reservantagningen 2021 inom parentes

• Färre platser och antagna till IMY för  

grupp

• Flest antagna till IMY för grupp mot 

• vård- och omsorg, 69 antagna

• industri, 33 antagna

• bygg- och anläggning, 32 antagna

• Fler behöriga sökande står utan 

plats

• Svårt med information om 

yrkespaket  
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Introduktionsprogrammet IMY, avser gymnasieskola inom Göteborgsregionen.  



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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