
Handel och administration har blivit 

försäljning och service

Anita Attestål och Riikka Tilja

Välkomna!

Seminariet 

börjar kl. 13



Sida 3

Syfte med seminariet

• Att informera om ändringar och nyheter gällandes 

yrkesinriktning försäljning och service

• Att stötta verksamheter och ge möjlighet att ställa frågor
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Innehåll

• Från HA till FS - ändringar i ämnen

• Yrkespaket inom vuxenutbildning

• Apl

• Yrkesexamen/Examensplanering

• Ämnesbetygsreformen

• Frågor
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Förändringar i ämnen och kurser 

gäller från 1 juli -22
• Reviderade ämnen

– Försäljning och kundservice

– Handel

– Information och kommunikation

• Nya kurser

– Handel och hållbar utveckling

– Servicekunskap 2

• Upphävda ämnen och kurser

- Näthandel
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Ämne - Försäljning och kundservice

Kurser före 1 juli 2022 (HA)

Servicekunskap

Personlig försäljning 1

Personlig försäljning 2

Personlig försäljning 3

Telefon och internetservice

Kurser efter 1 juli 2022 (FS)

Servicekunskap 1

Servicekunskap 2

Personlig försäljning 1

Personlig försäljning 2
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Ämne - Handel

Kurser före 1 juli 2022 (HA)

Affärsutveckling och ledarskap

Branschkunskap inom handel 

och administration

Handel specialisering

Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 2

Praktisk marknadsföring 3

Kurser efter 1 juli 2022 (FS)

Affärsutveckling och ledarskap

Branschkunskap inom handel

Handel och hållbar utveckling

Handel specialisering

Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 2
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Ämne - Information och kommunikation

Kurser före 1 juli 2022 (HA)

Information och kommunikation 1

Information och kommunikation 2

Intern och extern kommunikation

Programhantering

Kurser efter 1 juli 2022 (FS)

Information och kommunikation 1

Information och kommunikation 2
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Näthandel

Kurser före 1 juli 2022 

(HA)

Näthandel 1

Näthandel 2

Kurser efter 1 juli 

2022 (FS)

Upphör
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Programstruktur försäljnings- och 

serviceprogrammet

Programgemensamma

Entreprenörskap

Servicekunskap 1

Personlig försäljning 1

Affärsutveckling 

och ledarskap

Branschkunskap inom handel

Handel och hållbar utveckling

Praktisk marknadsföring 1

Information 

och kommunikation 1

Inköp 1

Fördjupningskurser inom försäljning och service

Administration 1 Information och kommunikation 2

Administration 2 Inköp 2

Administration 3 Logistik 1

Administration specialisering Logistik 2

Affärskommunikation Transport och spedition

Personlig försäljning 2 Utställningsdesign 1

Servicekunskap 2 Utställningsdesign 2

Handel specialisering Utställningsdesign 3

Praktisk marknadsföring 2
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Yrkespaket

• Är förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar

• Motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden

• Kan användas inom komvux på gymnasial nivå och på gymnasieskolans 

introduktionsprogram

• Kan kompletteras enligt individens behov och önskemål

• Huvudmannen väljer om och hur yrkespaketen ska användas
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Vad gäller för yrkespaketen nu?

• Nya yrkespaket from 1 juli 2022

HA HA+ FS FS
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Yrkespaket Handel

Handel bas 500p

Branschkunskap inom handel

Handel och hållbar utveckling

Praktisk marknadsföring 1

Servicekunskap 1

Servicekunskap 2

Handel, påbyggnad mot butikssäljare 

400p

Personlig försäljning 1

Personlig försäljning 2

Handel specialisering

Utställningsdesign 2

Handel, påbyggnad mot lager och 

logistik 400p

Handel specialisering

Godshantering (vuxkurs)

Logistik 1

Plocklagerhantering

Handel påbyggnad mot säljstöd 

och företagsförsäljning 400p

Företagsekonomi 1

Handel specialisering

Information och kommunikation 1

Personlig försäljning 1
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Yrkespaket Administration

Administration bas 500p

Administration 1

Administration 2

Affärskommunikation

Företagsekonomi 1

Information och kommunikation 1

Administration, påbyggnad mot 

ekonomi och redovisning 400p

Affärsjuridik

Företagsekonomi 2

Redovisning 1*

Redovisning 2

Administration, påbyggnad mot 

HR 400p

Affärsjuridik

Information och kommunikation 2

Ledarskap och organisation

Personaladministration

*får inte ingå i 

yrkesexamen 

tillsammans med 

företagsekonomi 1 

och 2
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Yrkespaket Administration

Administration bas 500p

Administration 1

Administration 2

Affärskommunikation

Företagsekonomi 1

Information och kommunikation 1

Administration, påbyggnad mot 

inköp 400p

Handel och hållbar utveckling

Inköp 1

Inköp 2

Logistik 1

Administration, påbyggnad mot 

marknadsföring 400p

Handel och hållbar utveckling

Information och kommunikation 2

Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 2
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Apl- arbetsplatsförlagt lärande

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning

Sammanhållna yrkesutbildningar

5 § Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar inom regionalt 

yrkesvux. Omfattningen ska för varje elev vara minst 15 procent av den sammanhållna 

yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats. Den omfattning 

arbetsplatsförlagt lärande ska ha vid lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux framgår av 11 §.

(minst 70%)

17-18§ För regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd…
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Yrkesexamen

Gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 

gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg 

på

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 4 kap 14§

1. Svenska eller svenska som andraspråk, kursen 1,

2. Engelska, kursen 5

3. Matematik, kursen 1 a

4. Komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.
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Yrkesexamen/Examensplanering

• Inga övergångsbestämmelser gällandes examen från komvux

• Verktyget Planera examen inom komvux på gymnasial nivå

https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../studie--och-yrkesvagledare/vuxenutbildning/verktyget-planera-din-examen-inom-komvux-gymnasial
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Paus 5 minuter
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Ämnesbetygsreformen
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Syftet med ämnesbetyg

är att eleven ska få längre tid för 
att hinna fördjupa sig i ett ämne 

innan det slutgiltiga betyget 
sätts

läraren ges också bättre 
möjligheter att bedriva 

undervisning långsiktigt och 
utifrån en helhetssyn

betyget kommer bättre än idag 
återspegla vad eleverna kan i 

slutet av ämnet
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Modellen för ämnesbetyg 

Exempel 1: Eleven får ett godkänt betyg i ämnet.

Betyg i ämnet 
på nivå 1

Betyg i ämnet 
på nivå 2

Betyg i ämnet 
på nivå 3

Betyg i ämnet 
på nivå 4

E-A

Examens-

bevis

(och 

motsv.)

Varje gång ett nytt betyg ska 

sättas i ämnet gör läraren ett 

nytt ställningstagande av 

elevens samlade kunskaper 

utifrån betygskriterierna för 

ämnet och i förhållande till det 

centrala innehållet som gäller 

för aktuell nivå. Det betyg 

som sätts efter en nivå 

återspeglar elevens 

kunskaper i ämnet upp till och 

med den aktuella nivån.E-A

E-A

E-A
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Hur påverkas komvux?

• Utbildningen ska fortsatt utgå ifrån den enskilde elevens behov och 

förutsättningar och mål – flexibiliteten kvarstår

• Eventuella delnivåer behöver även fortsättningsvis regleras i förordning om 

vuxenutbildning

• Det kommer fortsatt vara möjligt att genomföra prövning inom komvux. 

• Examen för elever som studerat i det tidigare kurssystemet

• Relationen mellan äldre kurser och nya ämnen och ämnesnivåer

• Yrkespaketen kommer anpassas efter ämnesbetyg
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Mer information om 

ämnesbetygsreformen

• https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-

forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen
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Nästa remiss 23 jan – 23 mars -2023

Antal 
ämnen ca 

600
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Frågor
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Upplysningstjänst

08-527 332 00

upplysningstjansten@skolverket.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för senaste nytt.

https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev
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Mer information om

försäljnings- och serviceprogrammet

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/forandringar-pa-gymnasial-niva/forandringar-av-handels--och-administrationsprogrammet
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Tack för att ni har lyssnat!




