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FÖRSÄLJNINGS- OCH 
SERVICEPROGRAMMET  

 

Om du vill jobba inom servicebranschen, där 
det är viktigt att ha ett positivt sätt och ett 
högt tempo, är det här utbildningen för dig! 
 
Du kommer efter avslutad utbildning att  
kunna arbeta med bland annat försäljning, 
kommunikation, marknadsföring och service 
inom handelsbranschen. 

I utbildningen får du lära dig att kommunicera 
med människor både i Sverige och internationellt. 
Du får också lära dig hur man gör när man startar 
och driver ett företag samt hur du kan göra 
karriär inom handelsbranschen. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en del av 
din utbildning under minst 15 veckor. Under 
dessa veckor kommer du att vara i butiker av 
olika slag. Tack vare dina kontakter med APL-
företagen börjar du bygga upp ditt nätverk som 
kan hjälpa dig i framtiden.  

Efter din utbildning är målet att du ska vara 
anställningsbar, men du kan också välja att läsa 
vidare på universitet eller högskola.  

Är dina planer att läsa vidare gäller det att  
du planerar dina studier och väljer till de kurser 
som ger dig högskolebehörighet.  

 
Möjliga yrkesutgångar är: 
• Butikssäljare 
• Företagssäljare 
• Marknadsassistent 
• Inköpsassistent 
• Kundtjänstmedarbetare 
• Lagerarbetare 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/tingvallagymnasiet 
 
 
 

Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 



 

KONTAKTA OSS  
Elisabeth Gunnarsson, studie- och yrkesvägledare 
Tel: 054-540 16 32 
E-post: elisabeth.gunnarsson@karlstad.se 

Tingvallagymnasiet, 652 24 Karlstad 
Besöksadress: Tingvallagatan 6, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 16 50 
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KURSER PÅ FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET  

KURSER INOM GYMNASIE-
GEMENSAMMA ÄMNEN 
Engelska 5  ...................................................................... 100 p 
Historia 1a1 .....................................................................  50 p 
Idrott och hälsa 1  .......................................................... 100 p 
Matematik 1 a  ............................................................... 100 p 
Naturkunskap 1a1 ..........................................................  50 p 
Religionskunskap 1  .......................................................  50 p 
Samhällskunskap 1a1 ...................................................  50 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  .................... 100 p 
 
KURSER INOM PROGRAM-
GEMENSAMMA ÄMNEN 
Entreprenörskap  ...........................................................  100 p 
Personlig försäljning 1  ................................................  100 p 
Servicekunskap 1 .........................................................  100 p 
Praktisk marknadsföring 1  ........................................  100 p 
Affärsutveckling och ledarskap  .................................  100 p 
Branschkunskap inom handel  ...................................  100 p 
Handel och hållbar utveckling  ...................................  100 p 
Information och kommunikation 1  ...........................  100 p 
Inköp 1  ...........................................................................  100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL (200 POÄNG) 
Här väljer du själv bland de kurser som skolan 
erbjuder inom det individuella valet. Du kan  
läsa fler programspecifika kurser, komplettera 
din högskolebehörighet eller välja kurser bara  
av rent intresse. 

Vi erbjuder alltid svenska/svenska som 
andraspråk 3 och engelska 6 för dig som vill  
få grundläggande behörighet till universitet  
och högskolor. Dessa kurser kan du välja inom 
individuellt val (200 p), utökad studiekurs (100 p)  
och/eller inom progranfördjupning (100 p) 

GYMNASIEARBETE (100 POÄNG)  
Gymnasiearbete  ..........................................................  100 p 
 
KURSER SOM FÅR ERBJUDAS  
SOM PROGRAMFÖRDJUPNING  
INOM PROGRAMMET 
Företagsekonomi 1  .....................................................  100 p 
Entreprenörskap och företagande  ............................  100 p 
Personlig försäljning 2  ................................................  100 p 
Praktisk marknadsföring 2  ........................................  100 p 
Handel – specialisering  ..............................................  100 p 
Utställningsdesign 1  ....................................................  100 p 
Svenska 2  .....................................................................  100 p 


