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På vår hemsida hittar du aktuell statistik, samt statistik från de senaste fem åren. 

Statistiken består dels av sökandestatistik, dels av antagningsstatistik. 

Sökandestatistiken visar hur söktrycket ser ut till de olika skolorna och programmen i 

Fyrbodal vid en viss tidpunkt. Antagningsstatistiken visar utfallet av preliminär-, slut-, 

och reservantagning.  

Observera att alla siffror som visas i statistiken visar en ögonblicksbild av läget just då. 

Hur tolkar man sökandestatistiken? 

I listorna presenteras antal sökande som är behöriga och har programmet som sitt första val, 
samt obehöriga elever som har programmet som sitt första val. Utöver detta presenteras 
obehöriga sökande med programmet som senare val. Många som är obehöriga i början av 
året kommer att bli behöriga under vårterminen och bland dem som har programmet som 
val 2 eller senare finns sökande som inte kommer att antas på sitt val 1. 

I statistiken kan man också se hur många elever totalt som har sökt de olika programmen på 
respektive skola samt hur många platser som erbjuds på respektive program.  

Hur tolkar man antagningsstatistiken? 

I antagningsstatistiken kan man se uppgifter om hur många platser en skola erbjuder på sina 
program, hur många elever som är antagna på dessa platser och hur många platser som då 
är lediga. Om det finns reserver till ett program kan man i statistiken se hur många dessa är. 
Man kan också se hur många elever som sökt ett visst program i första hand, uppdelat på 
behöriga respektive obehöriga elever. 

Antagningspoängen som presenteras i antagningsstatistiken visar den lägsta poäng som 
krävdes för att bli antagen på just det programmet.    

Hur tolkar man antagningspoängsrapporten? 

I rapporten finns statistik som visar på antagna elevers medelvärde samt antagningspoäng. 
Antagningspoängen visar den lägsta poäng som krävdes för att bli antagen på just det 
programmet.    

Antagningspoängsrapporten presenteras vid prel-, slut-, och reservantagning. I rapporten vid 
slutantagningen finns även siffrorna från den preliminära antagningen med och i rapporten 
vid reservantagningen presenteras siffror från samtliga tre antagningar.  
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