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Utbildningsnämnden 

Statistik gymnasieskolans slutantagning år 2019 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Till läsåret 2019/20 sökte 1 524 Nackaelever gymnasieutbildning inom Stockholms läns 
samverkansområde. Av de elever som har antagits till utbildning fick 69 procent sitt 
förstahandsval tillgodosett. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med förra året 
medan motsvarande andel i länet är 65 procent. Drygt hälften av Nackaeleverna sökte till en 
gymnasieskola i Nacka. Nacka gymnasium är den fjärde mest populära gymnasieskolan för 
länets ungdomar att söka till. 

Ärendet 
Informationen nedan baseras på slutantagningen samt de två reservintagningar som görs av 
Gymnasieantagningen fram till mitten av augusti. I bilagorna anges antagningsgräns, 
medianvärde, antal reserver och antal lediga platser för respektive nationellt program och 
inriktning för samtliga gymnasieskolor i Nacka1. Efter det att Gymnasieantagningen avslutat 
sitt arbete tar gymnasieskolorna själva över reservantagningen, vilket innebär att 
förändringar kommer att ske.  
 

Nackaelevernas gymnasieval (ungdomar folkbokförda i Nacka)  
I år sökte 1 524 Nackaelever till en gymnasieutbildning. Det är några fler elever jämfört med 
föregående år. Drygt hälften av dem sökte en utbildning i Nacka kommun (kommunala och 
fristående). Av de sökande kom 1 464 elever in på en utbildning och 1 010 av dessa fick sitt 
förstahandsval, vilket motsvarar 69 procent. Två procentenheter fler Nackaelever fick sitt 
förstahandsval jämfört med förra årets slutantagning. Störst andel av eleverna är antagna på 
utbildningar på Nacka gymnasium, se nedanstående tabell som redovisar skolor med fler än 
25 antagna.  
 

                                                 
1 Magelungens gymnasieskola är undantagen då skolan endast vänder sig till elever med särskilda behov. 
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Mest populära skolor bland elever folkbokförda i Nacka 
Antagna elever (fler än 25) per skola  

Antal 
antagna  

Antagna i 
första hand 

Nacka gymnasium 413 329 
Young Business Creatives (YBC) 100 77 
Sjölins Gymnasium Nacka 63 45 
Mediagymnasiet Nacka Strand 43 22 
NTI Gymnasiet Nacka 41 19 
Praktiska, Nacka 41 24 
Södra Latin 26 23 
Östra Real 26 23 

 
De program som är mest populära för Nackaelever är de högskoleförberedande 
programmen Ekonomi-, Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps-, och Teknikprogrammet 
samt Estetiska programmet. Av alla antagna elever är 80 procent antagna på dessa program. 
Det högskoleförberedande Humanistiska programmet hade endast åtta elever antagna. Av 
yrkesprogrammen är El- och energiprogrammet det mest populära. 
Introduktionsprogrammet har minskat betydligt, från förra årets 148 elever till årets 85. En 
minskning med närmare 43 procent. 
 
 
Flest antagna elever per program (fler än 25) per program, 
elever folkbokförda i Nacka 

Antal Antagna i 
första hand 

Ekonomiprogrammet 348 253 
Samhällsvetenskapsprogrammet 327 194 
Naturvetenskapsprogrammet 247 187 
Teknikprogrammet 146 105 
Estetiska programmet 103 79 
Introduktionsprogrammet 85 46 
El- och energiprogrammet 37 22 

 

Nackaelever som inte kom in på en gymnasieutbildning 
De cirka 100 elever, som enligt statistiken inte kom in på en gymnasieutbildning har 
övergått till det kommunala aktivitetsansvaret under arbets- och företagsenheten. Somliga 
av dessa elever har sökt utbildningar utanför samverkansområdet och kan ha antagits, men 
det syns inte i Gymnasieantagningens statistik. Cirka en tredjedel av de elever som inte har 
registrerats som antagna har betygspoäng över 200 poäng och ungefär lika många har betyg 
i alla ämnen. I och med att skolorna själva tar över antagningen från mitten av augusti kan 
fler elever komma att antas.  
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Gymnasieval till Nackas skolor – alla sökande elever i länet 
Nacka är efter Stockholms stad den mest populära kommunen att söka gymnasieutbildning 
till.  

Kommunala skolor i Nacka 
Till årets antagning sökte 3 287 elever i Stockholms län till en utbildning i Nackas 
kommunala skolor, varav 1 099 elever sökte i första hand. Vid slutantagningen hade 931 
elever antagits, men under reservantagningen antogs ytterligare elever. Flest sökande och 
flest antagna är Nackabor. Tidigare år har Nackas kommunala skolor haft flest sökande från 
Stockholms stad. Flest sökande efter Nacka kommer från Stockholms stad, Värmdö och 
Tyresös kommuner. 
 
Flest förstahandssökande elever hade Samhällsprogrammet följt av Ekonomiprogrammet 
och Naturvetenskapsprogrammet. Förra året var Ekonomiprogrammet det mest populära 
programmet. 
  
Förra året hade Nacka gymnasium tre program med antagningsgräns över 300 
meritvärdespoäng, i år är det endast Naturvetenskap, inriktning naturvetenskap med profil 
utland (307,5 poäng)2 Se vidare bilaga för antagningsgräns per skola och program. 
 
Av samtliga sökande till Nackas kommunala skolor antogs efter två reservantagningar 972 
elever varav 745 i första hand, vilket motsvarar 77 procent av de sökande.  

Fristående skolor i Nacka 
Till Nackas fristående skolor sökte 3217 elever, varav 823 i första hand. Totalt antogs 915 
elever till drygt 1 000 platser. Flest förstahandssökande hade Sjölins gymnasium följt av 
Rytmus och Nacka Praktiska. Estetiska programmet hade flest sökande. 
 

Stockholms läns elever 
Inom länets samverkansområde sökte 31 928 elever en gymnasieutbildning. Av dessa antogs 
29 813 och 19 398 av dessa antogs i första hand, vilket motsvarar 65 procent, en ökning 
med en procentenhet jämfört med förra året. Flest förstahandssökande hade Stockholms 
stads gymnasieskolor Anna Whitlock, Thorildsplan och Östra Real. Nacka gymnasium var 
för två år sedan länets mest populära gymnasieskola, förra året den andra mest populära 
gymnasieskolan och i år den fjärde mest populära gymnasieskolan. 
 

                                                 
2 För att beräkna meritvärdet summeras värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus eventuellt moderna språk. 
Det maximala meritvärdet blir inklusive moderna språk 340 poäng. För utbildningar med färdighetsprov 
räknas också provpoängen med. Betygsvärdena: A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10, F = 0 (d.v.s. 
icke godkänt). 
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Det mest populära programmet att ansöka till var Samhällsvetenskapsprogrammet följt av 
Ekonomiprogrammet och i tredje hand Naturvetenskapsprogrammet. Därefter kommer, i 
fjärde hand, Introduktionsprogrammet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för barn 
En gymnasieutbildning är viktig för att minimera risken för såväl arbetslöshet som 
ekonomiskt och socialt utanförskap. Det är viktigt för trivseln och studieresultaten att 
eleverna går på en utbildning och skola som de önskar, därför är det viktigt att så stor andel 
elever som möjligt får sitt förstahandsval.  

Bilaga 
Slutantagningsstatistik nationella program 2019 för Nackas gymnasieskolor  
 
 
 
 
 
Carina Legerius   Jill Salander 
Chef utbildningsenheten   Expert gymnasieskolan 
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