
 

 

SLUTLIG ANTAGNING DEN 1 JULI 2022 TILL GYMNASIE-

SKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN I STORSTHLM   

GYMNASIESKOLANS NATIONELLA PROGRAM  

• Sökande och platser 

Det finns totalt 31 582 förstahandssökande till gymnasieskolan i Storsthlm.  

Av dessa söker totalt 29 276 ungdomar ett nationellt program inom Storsthlm i första 

hand vid den slutliga antagningen i år vilket är 1 079 fler än vid motsvarande tid 2021.  

Av alla förstahandssökande till de nationella programmen är 98 procent folkbokförda 

inom samverkansområdet. 

Av alla förstahandssökande till nationella program är 26 961 behöriga. Av dessa söker 

22 221 (82 procent) högskoleförberedande program medan 4 740 (18 procent) söker 

yrkesprogram. Det är samma fördelning som 2021. 

Det finns dessutom 2 315 obehöriga förstahandssökande till de nationella 

programmen.  

• Av dem som i första hand sökt ett högskoleförberedande program är 5 procent 

obehöriga vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med juni 2021.  

• Av dem som i första hand sökt ett yrkesprogram är 21 procent obehöriga, vilket 

även det är en ökning med en procentenhet jämfört med juni 2021.  

Av de behöriga som sökt högskoleförberedande program i första hand så söker 59 

procent en kommunal skola och 41 procent en fristående skola. (2021: 57 resp 43 

procent) 

Det finns 23 121 platser på dessa program, varav 55 procent vid kommunala 

skolor och 45 procent vid fristående skolor. Jämfört med augusti 2021 så är det 

en ökning med 406 platser.  

I nuläget är 1 344 av platserna vakanta. De flesta vakanser finns på 

naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen som tillsammans har 

nästan 700 vakanta platser. 

Av de behöriga som sökt yrkesprogram i första hand så söker 43 procent en kommunal 

skola och 57 procent en fristående skola. (Samma fördelning som 2021)  

Det finns 7 391 platser på yrkesprogrammen, varav 37 procent vid kommunala 

skolor och 63 procent vid fristående skolor. Jämfört med augusti 2021 så är det 

en ökning med 50 platser.  

I nuläget är 1 922 av platserna vakanta. Det finns vakanser på samtliga 

yrkesprogram, flest på bygg- och anläggningsprogrammet med nästan 300 

vakanser. Barn- och fritidsprogrammet, fordonsprogrammet, försäljning- och 

serviceprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet har alla cirka 200 

vakanta platser vardera. 

Det finns 440 behöriga sökande som är folkbokförda i Storsthlm och som i första hand 

sökt ett nationellt program utanför samverkansområdet.  

Det finns 390 behöriga sökande som i första hand sökt ett nationellt program inom 

Storsthlm och som är folkbokförda i övriga landet. 
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• Antagna  

Vid den slutliga antagningen blev totalt 27 246 ungdomar antagna till nationellt 

program vid gymnasieskolorna i Storsthlm. Av dessa är 21 777 (80 procent) antagna till 

högskoleförberedande program och 5 469 (20 procent) till yrkesprogram. Andelen 

antagna till högskoleförberedande program respektive yrkesprogram är densamma som 

2021. 

Jämfört med den slutliga antagningen i juli 2021 så är det en ökning med totalt 893 

antagna till de nationella programmen.  

• Jämfört med juli 2021 så är 722 fler antagna till högskoleförberedande program 

i år. Den största ökningen har ekonomiprogrammet med 444 fler antagna 

(totalt 6 233 antagna) och samhällsvetenskapsprogrammet med 314 fler 

antagna (totalt 6 246 antagna). Störst minskning finns på 

naturvetenskapsprogrammet med 135 färre antagna. 

 

• Till yrkesprogrammen finns 171 fler slutligt antagna i år jämfört med 2021. Åtta 

yrkesprogram har fler antagna i år, störst ökning har hantverksprogrammet 

med 76 fler samt bygg- och anläggningsprogrammet och hotell- och 

turismprogrammet som båda har 30 fler. För de yrkesprogram som har färre 

antagna i år är minskningen mellan 5 och 19 elever 

 

Av de slutligt antagna till nationella program i år är totalt 66 procent antagna på sitt 

förstahandsval, dvs till såväl program och eventuell inriktning och profil som skola 

enligt första valraden i ansökan. Det är samma andel som 2021. 

• Av de antagna till högskoleförberedande program är 66 procent antagna på 

förstahandsvalet, 70 procent av de antagna till kommunala skolor och 61 

procent av de antagna till fristående skolor. 

• Av de antagna till yrkesprogram är 68 procent antagna på förstahandsvalet, 67 

procent av de antagna till kommunala skolor och 70 procent av de antagna till 

fristående skolor. 

 

 

Ej antagna 

• Det finns 654 behöriga sökande till nationella program inom Storsthlm som 

ännu inte är antagna till något val. Av dessa är 593 folkbokförda inom 

samverkansområdet. Det är samma antal som i juli 2021. 

• Det finns dessutom 1 100 obehöriga sökande som är folkbokförda inom 

samverkansområdet och som ännu inte fått plats på något 

introduktionsprogram. 
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GYMNASIESKOLANS INTRODUKTIONSPROGRAM (IM) juli 2022 

  Antagna till: 

Program  Kommunal Fristående  Samtliga skolor 

Individuellt alternativ 599 211 810 

Programinriktat val -  

  mot högskoleförb program 66 82 148 

  mot yrkesprogram 183 307 490 

Språkintroduktion 601 35 636 

Yrkesintroduktion 413 445 858 

Totalt  1 862 1 080 2 942 

 

Av de antagna till IM är 63 procent antagna till kommunala skolor medan 37 procent är 

antagna till fristående skolor.  

Jämfört med 2021 så är det i nuläget en ökning av antalet antagna med totalt 222 nu 

jämfört med juli 2021. Störst ökning har individuellt alternativ med 122 fler elever. På 

IM sker oftast en relativt omfattande antagning även under början av höstterminen.  

Av samtliga antagna till IM är 1 329 (45 procent) flickor och 1 613 (55 procent) pojkar. 

   

GYMNASIESÄRSKOLAN juli 2022  

  Antagna till: 

Program  Kommunal Fristående  Samtliga skolor 

Nationella program 131 45 176 

Individuellt program 95 74 169 

Totalt  226 119 345 

 

På de nationella programmen är 74 procent antagna till kommunala skolor och 26 

procent till fristående skolor. På det individuella programmet är 56 procent antagna till 

kommunala skolor och 44 procent till fristående skolor. 

Vid den slutliga antagningen finns sammanlagt 237 vakanta platser inom 

gymnasiesärskolan, 175 på de nationella programmen och 62 på det individuella 

programmet. Totalt finns 74 procent av de vakanta platserna på kommunala skolor. 

Av samtliga antagna till gymnasiesärskolan är 139 (40 procent) flickor och 206 (60 

procent) pojkar. 

I juli 2021 fanns 295 antagna till gymnasiesärskolan. 
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1. Platser, sökande och slutligt antagna till nationella program  

(sökande = behöriga förstahandssökande) 

Högskoleförberedande program 

Program   Platser Sökande Antagna 

Samhällsvetenskapsprogrammet 6 643 6 149 6 246 

Ekonomiprogrammet  6 373 6 781 6 233 

Naturvetenskapsprogrammet  4 759 4 536 4 469 

Teknikprogrammet  2 741 2 340 2 475 

Estetiska programmet  2 193 2 025 1 967 

International Baccalaureate      217    213     195 

Humanistiska programmet       195    177     192 

Summa   23 121 22 221 21 777 

 

Yrkesprogram 

Program   Platser Sökande Antagna 

El- och energiprogrammet  1 323 1 075 1 176 

Fordons- och transportprogrammet 743 436  498 

Försäljnings- och serviceprogrammet 740 425 553 

Barn- och fritidsprogrammet  725 426 517 

Bygg- och anläggningsprogrammet 710 338 414 

Naturbruksprogrammet  674 521 574 

Hantverksprogrammet  634 421 479 

Vård- och omsorgsprogrammet 629 358 431 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 416 283 344 

VVS- och fastighetsprogrammet 296 135 163 

Hotell- och turismprogrammet 199 91 115 

Industritekniska programmet 193 148 105 

Flygteknik, Marinteknik, Sjöfart (riksrekr) 109 83 100 

Summa   7 391 4 740 5 469
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2. Gymnasieskolor med flest antal slutligt antagna till de 

högskoleförberedande programmen 

Skola   Antal antagna 

Rudbeck   745 

Anna Whitlocks gymnasium  704 

Nacka gymnasium  666 

Tibble gymnasium Campus Täby 576 

Thorildsplans gymnasium  502 

 

3. Gymnasieskolor med flest antal behöriga förstahandssökande per plats 

till de högskoleförberedande programmen 

Skola   Platser Sökande/plats 

Klara Teoretiska gymnasium Norra 128 2,9 

Drottning Blanka Stockholm Kungsholmen  64 1,8 

Kungsholmens gymn/Sthlms Musikgy 428 1,7 

Tumba gymnasium  372 1,6 

Täby Enskilda gymnasium  297 1,6 

 


