
Välkomna till webbinarium
Försäljnings- och serviceprogrammet
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Panel under webbinariet

• Anita Attestål, undervisningsråd på enheten för gymnasieskolan, 

• Daniel Eklöw, handelslärare och expert på Skolverket

• Helen Rönnholm, Handelsrådet, branschrepresentant från nationella 

programrådet
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Program

Del 1

•

•

•

•

Ett urval av frågor som inkommer genom chatten tas upp för diskussion i slutet av del 1 och 2 ovan. 

Chatten är öppen en stund efter webbinariet.

Del 2

•

•

•

•

•

Del 3

•

Kortare paus mellan delarna
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Del 1. Bakgrund, examensmål, och 

programstruktur
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Bakgrund
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Examensmål

• Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen 

från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta 

med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom 

handelsbranschen

• Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handelsbranschen samt 

om försäljning och service via olika kanaler och plattformar. Den ska också 

utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden 

som försäljning, inköp och varuflöden, kommunikation och marknadsföring, 

kundservice samt affärsutveckling. Utbildningen ska vidare utveckla 

elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget företagande och 

förbereda eleverna för karriärutveckling inom handelsbranschen….
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Programstruktur
Programstruktur 
försäljnings- och 
serviceprogrammet

Gymnasiegemensamma
kurser Poäng

Programgemensamma
kurser Poäng

Engelska 5 100

Historia 1a1 50
Affärsutveckling och 
ledarskap 100

Idrott och hälsa 1 100
Branschkunskap inom 
handel 100

Matematik 1a 100 Enreprenörskap 100

Naturkunskap 1a 50
Handel och hållbar 
utveckling 100

Religionskunskap 1a 50
Information och
kommunikation 1 100

Samhällskunskap 1a1 50 Inköp 1 100

Svenska 1 100 Personlig försäljning 1 100

Summa 600
Praktisk 
marknadsföring 1 100

Servicekunskap 1 100

Programfördjupningar 700 Summa 900

Gymnasiarbete 100

Individuellt valt 200

Total poängsumma 2500

- Utgångspunkt i examensmålet för programmet

- Utgångspunkt i de programgemensamma ämnena

Ny programgemensam kurs inom ämnet handel

- Handel och hållbar utveckling
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Ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet
Ämne Poäng/ämne

Administration 500

Affärskommunikation 100

Aktiviteter och värdskap 100

Dator- och kommunikationsteknik 100

Engelska 100

Företagsekonomi 600

Försäljning och kundservice 200

Godshantering 200

Grafisk kommunikation 100

Handel 200

Hygienkunskap 100

Information och kommunikation 100

Inköp och logistik 400

Konferens och evenemang 100

Lager och terminal 100

Ledarskap och organisation 100

Matematik 100

Mat och butik 300

Medier, samhälle och kommunikation 100

Moderna språk 1 400

Programmering 100

Svenska 2 100

eller

Svenska 2 som andraspråk

Svenska – retorik 100

Tillämpad programmering 100

Utställningsdesign 300

Webbutveckling 100

Övergripande programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen
600 poäng

Programgemensamma ämnen
900 poäng

Programfördjupningar
700 poäng

Individuellt val
200 poäng

Gymnasiearbete
100 poäng

Totalt
2500 poäng
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Ämnen från FS som får erbjudas som programfördjupning på andra program

Program Ämne Omfattning

BA – Bygg- och anläggning Försäljning och kundservice 200 poäng

EK - Ekonomi Administration 300 poäng

Affärskommunikation 100 poäng

Information och kommunikation 200 poäng

Hantverk - HV Administration 100 poäng

Affärskommunikation 100 poäng

Försäljning och kundservice 300 poäng

Handel 100 poäng

El- och energi - EE Försäljning och kundservice 200 poäng

FT- Fordon- och transport Försäljning och kundservice 300 poäng

NB - Naturbruk Försäljning och kundservice 200 poäng

Handel 100 poäng
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Frågor i anslutning till del 1
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PAUS
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Del 2.  Yrkesexamen, apl, yrkesutgångar  

och yrkespaket
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Yrkesexamen

• Godkänt i 2250 poäng av de 2500 poäng som ett gymnasieprogram 
består av

• Ett godkänt gymnasiearbete

• Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1a

• 400 poäng godkända betyg på kurser inom de programgemensamma 
ämnena.

Gy-förordningen 8 kap, 4-6§
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Apl
Gy-förordningen 4 kap,12 § Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla 

yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor. En elev som går gymnasial 

lärlingsutbildning ska i stället genomföra mer än hälften av denna utbildning som 

arbetsplatsförlagt lärande. Omfattningen ska då räknas från och med det läsår som 

eleven påbörjar den gymnasiala lärlingsutbildningen

1 kap, 8§ För yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska det finnas ett eller flera lokala 

programråd…

Från examensmålen

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och 

en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av 

yrkesgemenskapen på en arbetsplats…
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Apl forts

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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Förslag på yrkesutgångar

✓Butikssäljare 

✓Företagssäljare 

✓Lagerarbetare

✓Marknadsassistent

✓Inköpsassistent

✓Kundtjänstmedarbetare
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Förslag på yrkespaket

Håller på att tas fram i samarbete med vuxenheten

Kommer förmodligen att finnas med fokus på

Handel

Administration

Logistik
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Frågor i anslutning till del 2
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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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Övriga frågor?

Upplysningstjänst

08-527 332 00

upplysningstjansten@skolverket.se

Följ oss i sociala medier och prenumerera på vårt 

nyhetsbrev för senaste nytt.



Handelsrådet är ett samarbete mellan:

➢ Syv-frukost 12 oktober kl. 08.00-08.45 (digitalt)

➢ Utbildardag 15 november kl. 13.00-16.00 (digitalt)

Håll utkik efter anmälan i Handelsrådets nyhetsbrev!

Karriarihandel.se

Yrkeskartan.se
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Tack för att ni har lyssnat!




