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Preliminärt resultat 
Du ser ditt preliminära resultat via ansökningswebben. Du 
kommer till ansökningswebben genom att gå in på 
www.gymnasievalsjuhärad.se och klicka på ”Ansökningswebb”. 
Men innan du går dit läs igenom information under ”Antagning-
Preliminärt resultat”. 

http://www.gymnasievalsjuhärad.se/


Ansökningswebben
När du tryckt på ”Ansökningswebb” länkas du till 
ansökningswebben. Första sidan du kommer till ser ut såhär:  

Här väljer du 
verksamhet 
”Antag”. 

Logga in genom att 
fylla i ditt 
användarnamn och 
ditt lösenord här. 

Här hittar du 
aktuell information 
för perioden 



Ansökningswebben
När du loggat in kommer du till din sida. Du trycker på ”Min ansökan” för att se det preliminära resultatet. 

Du trycker på ”Min ansökan” för att komma till det preliminära resultatet. 
Kontrollera att du har valt rollen Sökande intag / Antagning till hösten 2019 om 
du har flera roller. 
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Preliminärt resultat 
I april släpps det preliminära resultatet vilket baseras på ditt senaste betyg, höstterminsbetyg för dig som går i nian och slutbetyg 
för dig som avslutat grundskolan. Resultatet baseras enbart på behöriga elever. Det preliminära resultatet släpps för att du ska 
kunna få en uppfattning om hur du ligger till i gymnasievalet. Det görs också för att skolorna ska få se hur många som har sökt och 
kan komma att tas in på de olika programmen. Det preliminära resultatet kan komma att förändras till den slutliga antagningen. 
Det beror exempelvis på att elever ändrar sina ansökningar i om- och nyvalsperioden och att den slutliga antagningen enbart görs 
på slutbetyg. Så även om du var behörig och hade ett meritvärde som skulle räckt till en plats preliminärt kanske det inte gör det 
vid den slutliga antagningen. 
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Du tittar på om du är 
behörig för valet. 

Jämför sedan ditt 
meritvärde med vad det  
lägsta meritvärdet var 
som krävdes för att få en 
plats på de val du gjort. 



Glömt lösenords-funktionen
Har du glömt av dina inloggningsuppgifter kan du använda dig av glömt lösenords-funktionen. För att få dem skickade till din 
epostadress förutsätter det att du fyllt i en epostadress tidigare. Du ser stegen för hur man gör här nedan: 



Frågor? 

Har du några frågor kontakta din Studie-och 
yrkesvägledare eller Antagningsenheten 

Sjuhärad. 


