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Är du en handlingskraftig person med intresse 
för bland annat försäljning, entreprenörskap 
och kommunikation? 
Skulle du vilja jobba i butik? Starta eget? Gillar du att ge 
människor vägledning och service? Då kanske det här är 
yrket för dig. Jobbar du inom handeln ligger utmaningen 
i att få kunderna att känna sig nöjda med sin affär.

Yrkesgymnasiet: Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)

PROGRAMMET I KORTHET

INRIKTNINGAR
• Försäljning och service

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 3 (100 poäng) som 
en av kurserna i ditt individuella val 
så får du grundläggande behörighet 
till högskolan.200 p

100 p

Individuella val

600 p

Gymnasie-
gemensamma ämnen

Gymnasiearbete

Yrkesämnen

1600 p

2500 p

• 

• 

Hos oss kan 
du bliSÄLJARE

KOMMUNIKATÖR

EFTER GYMNASIET
Du är direkt anställningsbar inom handeln som till exempel 
butikssäljare. Hög skolan bjuder på många vidareutbildningar som till 
exempel Butikschefs programmet och Service Management.

MÖJLIGA YRKEN
Inom försäljning och service finns yrken inom ett brett spektrum, från 
butiksarbete till specialistkompetens inom e-handel. Andra möjliga 
yrken kan vara till exempel företagssäljare, kundtjänstmedarbetare, 
marknadsassistent eller marknadskommunikatör.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Kundservice, säljteknik, entreprenörskap, kommunikation och marknadsföring.

SÄLJRESA* 
Tillsammans med dina kurskamrater reser du till en storstad i Europa. 
Målet är att se på säljrollen ur ett internationellt perspektiv.

* Vissa orter kan istället erbjuda ett startpaket för körkort.

MEDELLÖN FÖR EN 

SÄLJARE:

30 100 kr

PER MÅNAD (SCB)

MEDELLÖN FÖR EN 

KOMMUNIKATÖR:

43 300 kr
PER MÅNAD (SCB)

Bli en säljexpert och lär dig snacka med vem som helst
Emma Söderlund går Försäljnings- och serviceprogrammet på 
Yrkesgymnasiet. Hon tycker om stämningen på skolan och gillar 
att hon har mycket praktik. 
 
Varför valde du Yrkesgymnasiet? 
– Jag sökte tillsammans med mina kompisar. Vi ville gå något 
praktiskt och inte sitta för mycket i skolbänken. 
 
Vad får ni göra på ditt program?
– Vi får lära oss om allt inom försäljning och service, hur du jobbar 
inom handel och ger bra service. Jag jobbar extra i en affär och får 
använda mina kunskaper där, så det är jättebra!
 

Hur är stämningen på skolan? 
– Den är bra och väldigt familjär, där alla känner alla. Det är mycket 
mer personligt än på en större skola. 
 
Hur är lärarna? 
– Lärarna är grymma. De ser till så att alla elever lär sig på bästa sätt. 
 
Vanligaste fördomen om ditt program? 
– Vissa kanske tror att det är bättre att gå ekonomi, men här får du 
praktiska kunskaper som du faktiskt har nytta av direkt. Det är ett brett 
program som jag verkligen kan rekommendera.

“Här får du praktiska kunskaper som du faktiskt har 
nytta av direkt. Det är ett brett program som jag 

verkligen kan rekommendera.”
EMMA SÖDERLUND

Kort om Emma
Namn: Emma Söderlund

Program: Försäljnings- och serviceprogrammet
Intressen: Vara med kompisar

Vill göra efter gymnasiet: Flytta utomlands 
och jobba

Framtidsdröm: Starta 
eget företag


