
ANTAGNINGEN 2022  - NATIONELLA PROGRAM

Vid terminsstart i augusti fanns totalt 27 367 antagna till nationella program, vilket är 874 fler än 2021 

(600 fler till kommunala skolorna och 274 fler till de fristående skolorna)

Det är 121 fler antagna jämfört med den slutliga antagningen i juli i år (+140 på högskoleförberedande 

program och -19 på yrkesprogram)

• 53% var antagna vid kommunala skolor medan 47% var antagna vid fristående skolor 

(samma fördelning som 2021)

• 56% av de antagna till högskoleförberedande program och 42% av de antagna till 

yrkesprogram var antagna till kommunala skolor (2021: 55% respektive 43%)

De kommunala gymnasieskolorna ökade alltså sin andel av de antagna 

till högskoleförberedande program men minskade sin andel av de antagna till 

yrkesprogram 



HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Vid terminsstart fanns 21 917 antagna, vilket är 702 fler än 2021 (varav 496 fler vid kommunala skolor)

De utgjorde 80% av alla antagna till nationella program (samma andel som 2021)

Samhällsvetenskapsprogrammet hade även i år flest antal antagna totalt (6 323) och var det största 

programmet vid de kommunala skolorna

Ekonomiprogrammet hade totalt 6 254 antagna och var största program vid de fristående skolorna

Vid antagningen 2022 fanns sammanlagt 23 075 platser på högskoleförberedande program, varav 12 627 (55%) vid 

kommunala skolor

Vid skolstart fanns 1 158 lediga platser, vilket är 276 färre än vid skolstart 2021

Störst antal vakanta platser totalt fanns på samhällsvetenskapsprogrammet (314) samt 

naturvetenskaps- och teknikprogrammen (260 vardera)

60% av de lediga platserna fanns vid fristående skolor



HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
• Humanistiska programmet och International Baccalaureate IB hade i stort sett oförändrat antal antagna 

jämfört med augusti 2021 och estetiska programmet hade något fler antagna, detta gällde vid både 

kommunala och fristående skolor 

• Ekonomiprogrammet ökade mest både totalt och vid de fristående skolorna (totalt 446 fler antagna i år 

varav 302 vid fristående skolor)

• Naturvetenskapsprogrammet minskade totalt  med 157 (varav 107 vid kommunala skolor)

• Samhällsvetenskapsprogrammet ökade totalt med 309 (varav 244 vid kommunala skolor) 

• Teknikprogrammet ökade med 185 vid de kommunala skolorna och minskade samtidigt med 128 vid de 

fristående skolorna (totalt en ökning med 57)

• Jämfört med 2021 så ökade antalet antagna totalt vid kommunala skolor 

med 496 elever medan det ökade vid fristående skolor med 206



YRKESPROGRAM

Vid terminsstart fanns 5 450 antagna, vilket är 172 fler än 2021 (varav 104 fler vid kommunala skolor)

De utgjorde 20% av alla antagna till nationella program (samma andel som 2021)

Det fanns 7 391 platser på yrkesprogrammen, varav 2 826 (38%) vid kommunala skolor

– El och energi var det största yrkesprogrammet med 1 190 antagna, näst störst var naturbruk med 

556 antagna

Vid skolstart fanns totalt 1 941 lediga platser, vilket var 142 färre än 2021

– Störst antal lediga platser fanns i år på bygg och anläggning (287), fordon och transport (246) samt 

barn och fritid (213)

– 72% av de lediga platserna fanns vid fristående skolor

• 19 procent av dem som sökte yrkesprogram i första hand i regionen 

2022 var i augusti obehöriga till sökt program 

• motsvarande andel för högskoleförberedande program var 4 procent



YRKESPROGRAM

Kommunala skolor 

– På sex yrkesprogram ökade antalet antagna i år jämfört med 2021, mest ökade bygg och 

anläggning (+31), hotell och restaurang (+22) samt el och energi (+21)

– De tre program som minskade i år var vård och omsorg (-41), naturbruk (-24) samt barn och fritid (-9)

Fristående skolor

– På sju program ökade antalet antagna i år, de program som ökade mest var hantverk (+59), el och 

energi (+45) samt naturbruk (+42)

– På tre program minskade antalet antagna, nämligen VVS och fastighet (-37), försäljning och 

service/handel (-15) samt fordon och transport (-11)



INTRODUKTIONSPROGRAM

Vid skolstart i augusti 2022 fanns totalt 3 193 antagna till introduktionsprogram (IM) vilket är 344 fler 

än vid samma tid 2021 

– 63% var antagna till kommunala skolor vilket är en ökning från 59% förra året

Yrkesintroduktion var största IM även 2022 med totalt 950 antagna (vilket är en ökning med 85 

jämfört med 2021)

Individuellt alternativ: 876 antagna (+142)

Programinriktat val med inriktning mot högskoleförberedande program: 177 antagna (-8)

Programinriktat val med inriktning mot yrkesprogram: 501 antagna (+72)

Språkintroduktion: 689 antagna (+53)



GYMNASIESÄRSKOLAN

Vid skolstart i augusti 2022 fanns 354 antagna till gymnasiesärskolan vilket är 29 fler än vid samma tid 2021

• 181 var antagna till nationella program varav 137 (76%) till kommunala skolor och 44 (24%) till fristående skolor

– Flest antagna hade Programmet för administration, handel och varuhantering, Programmet för hotell, 

restaurang och bageri samt Programmet för estetiska verksamheter med drygt 30 elever vardera

– Minsta antalet antagna hade Programmet för fastighet, anläggning och byggnation med 9 elever

• Till det individuella programmet fanns 173 antagna (34 fler än 2021)

varav 100 (58%) till kommunala skolor och 73 (42%) till fristående skolor



SPV – MINDRE UNDERVISNINGSGRUPPER MED 

SPECIALPEDAGOGISK VERKSAMHET PÅ 

NATIONELLA PROGRAM

• 2017 utgjorde platserna på spv-grupper inom de nationella programmen 1,5 procent av samtliga 

platser som erbjöds på dessa program, de antagna till spv-grupperna i augusti var 1,1 procent av alla 

antagna till nationella program

• 2021 var andelen platser på spv-grupper 1,3 procent och eleverna var också 1,3 procent av de 

antagna 

• 2022 var andelen platser på spv-grupper 1,4 procent medan de antagna eleverna även i år utgjorde 

1,3 procent av samtliga antagna (totalt 350 antagna varav 47 procent till kommunala skolor)



PLATSER I ÅK 1 PÅ NATIONELLA PROGRAM

• År Kommunala skolor      Fristående skolor Totalt därav vakanta

• 2020 15 472 (+60) 14 426 (+871)              29 898 (+931) 3 385

• 2021 15 157   (-315) 14 919   (+493) 30 076   (+178) 3 581

• 2022 15 453   (+296) 15 013    (+94) 30 466   (+390) 3 099

• Under dessa tre år har antalet platser ökat med 1 499 jämfört med 2019. 

Medan de fristående gymnasieskolorna svarade för utökningarna under 2020 och 2021 så har de 

kommunala skolorna utökat mest 2022

• 2021 minskade platserna från februari till augusti med 928

• Från februari till augusti 2022 minskade platserna med 1 669 (kommunala -366, fristående -1 303)

• 63 procent av de vakanta platserna vid skolstart 2022 fanns på yrkesprogrammen



VO

• 2022 antal antagna i augusti 436

• 2021 antal antagna i augusti 452

• 2020 antal antagna i augusti 375

Skola Antal antagna

S:t Botvids Gymnasium 2

Carl Wahren Gymnasium 3

Tyresö gymnasium 3

Praktiska Gymnasiet Nykvarn 5

Praktiska Gymnasiet Södertälje 6

Yrkesgymnasiet, Huddinge 7

Praktiska Gymnasiet Nacka 8

Yrkesgymnasiet Skarpnäck 8

Yrkesgymnasiet, Sollentuna 8

Arlandagymnasiet 9

Torekällgymnasiet 9

Didaktus Jakobsberg 15

Rodengymnasiet 15

Drottning Blankas Gymnasieskola 

Nacka 17

Didaktus Liljeholmen 19

Kunskapsgymnasiet Globen 24

Tullinge Gymnasium 24

Åva gymnasium 24

Fredrika Bremergymnasiet 26

Yrkesgymnasiet Solna 26

Vård- och omsorgsgymnasiet 31

Widerströmska gymnasiet 33

Drottning Blankas Stockholm Södra 57

Kungsholmens västra gymnasium 57


