
 

 

    
Handelsprogrammet – Handel & service (HA)  
Inriktning handel & service 
Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram som du antingen kan läsa som en 
skolförlagd utbildning eller som en lärlingsutbildning. 
  
Ämne  Kurs  Poäng  Åk 1  Åk 2  Åk 3

Gymnasiegemensamma     600       
  Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 100 X   

  Engelska 5  100 X   

  Matematik 1a  100 X   

  Idrott och hälsa 1  100   X 

  Samhällskunskap 1a1  50 X   

  Historia 1a1  50   X 

  Religionskunskap 1  50   X 

  Naturkunskap 1a1 50   X 

Gymnasiearbete    100       
  Gymnasiearbete 100     X

Programgemensamma     400       
  Servicekunskap 100 X   

  Entreprenörskap  100 X   

  Branschkunskap  100 X   

  Information och kommunikation 1  100 X   

Inriktning handel & service     500       
  Personlig försäljning 1 100   X 

  Praktisk marknadsföring 1 100   X 

  Affärsutveckling & ledarskap  100     X

  Inköp 1  100   X 

  Näthandel 1  100   X 

Programfördjupning     700       
  Entreprenörskap & företagande 100     X

  Företagsekonomi 1 100   X 

  Handel specialisering  100     X

  Logistik 100   X 

  Näthandel 2  100     X

  Personlig försäljning 2  100     X

  Svenska 2 100   X 

Individuellt val    200       
  Svenska 3  100     X

  Ledarskap & organisation  100     X

  Idrott och hälsa 2  100     X

  Moderna språk 1,2,3,4  100 (X)  (X)  (X)

  Matematik 2a  100   X 

  Engelska 6 100     X

  Engelska 7 100     X

  Fotografisk bild 1  100   (X)  (X)

  Samhällskunskap 1a2 50   (X)  (X)

  Estetisk kommunikation  100   (X)  (X)
 

 Denna poängplan är preliminär och kan komma att ändras. 
 



Handelsprogrammet - Handel & service (HA) 
 
Handelsprogrammet – Handel & service förbereder dig för att arbeta inom handeln med 
marknadsföring, webb och ledarskap. Detta är utbildningen för dig som är social, 
trendkänslig och påhittig. Marketing & Management ger dig både goda möjligheter till ett 
jobb och att studera vidare på universitet och yrkeshögskola. 
 
Dina tre år på Handelsprogrammet, förbereder dig för att både gå direkt ut i arbetslivet och att 
studera vidare på universitet eller högskola, genom en bred och innehållsrik utbildning. Då 
webbhandeln blir en allt större del av handeln så vill vi att du ska vara förberedd för framtiden 
genom god a kunskaper i hur man bedriver handel på nätet. Under den senare delen av 
utbildningen får du specialisera dig inom marknadsföring och ledarskap. Du läser en bred 
bas av ämnen och genomför praktik som syftar till att ge dig de bästa förutsättningarna för att 
vara attraktiv på arbetsmarknaden och få möjlighet att välja de jobb och utbildningar du vill.  
 
På Handelsprogrammet, ser vi kontakten med arbetslivet som självklar under hela 
utbildningen. Varje år har eleverna sex veckors praktik (APL) som anpassas efter de kurser 
som läses. Alla elever har dessutom möjlighet att söka utlandspraktik i England eller 
Spanien från och med andra året. 
 
Sista året får du lära dig hur man startar och driver ett eget företag inom projektet Ung 
Företagsamhet (UF). Här knyts utbildningens delar ihop och du får användning av de 
kunskaper du skaffat dig i ettan och tvåan för att ensam eller i grupp ta fram en affärsidé och 
omsätta den i ett företag som du driver och sedan avvecklar. Här får idéerna flöda fritt och 
man kan också välja att medverka på UF-mässan och tävla om fina priser under sista 
terminen. ”Det roligaste jag gjort i skolan”, säger många av våra elever. 
 
I framtiden hittar vi dig kanske som butikschef i en klädaffär, inköpare i en sportbutik, 
orderadministratör för en nätbutik, som säljare med världens som arbetsplats eller som 
ekonomiassistent på en revisionsfirma. 
 
Efter gymnasiet 
 
När du har tagit din yrkesexamen har du de yrkeskunskaper som krävs för att börja arbeta 
inom ditt programval. Om du dessutom valt att läsa Svenska 3 alt. Svenska som andra språk 3 
har du fått grundläggande behörighet till Högskola och Universitet. 
 

Yrkeshögskola 
På yrkeshögskolan kan man fortsätta studera och lära sig mer om yrket. Du kan också satsa på 
något annat område än det du har läst i gymnasieskolan. Några exempel är Webbanalytiker-
Digital Marketing specialist, Exportförsäljning- interkulturellt affärsmannaskap, löneekonom, 
exportsäljare och redovisningsekonom. Utbildningarna är ofta mellan ett och två år. Mer om 
Yrkeshögskolan och vilka utbildningar som finns hittar du på Yrkeshogskolan.se 
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