
Försäljnings- och serviceprogrammet 
Det här är programmet för dig som vill ha en karriär inom handeln. Våra kunniga, erfarna 
lärare, vårt stora kontaktnät i Västerås näringsliv och den erfarenheten du själv får genom 
arbetsplatsförlagt lärande ger dig goda kunskaper och kontakter inom handel. 

Vill du arbeta som säljare inom sporthandel, kläder, livsmedel, nätbutik eller andra säljjobb 
– kanske rent av starta eget? Då är det här rätt utbildning för dig. Vi skapar en stabil grund 
att stå på inför din yrkeskarriär. Här får du både praktiska yrkeskunskaper och handels
anpassad teori. Det gör att du både får en djup och bred kunskap om vad som krävs för att 
leda, driva och arbeta med försäljning. Hos oss får du också möjlighet att under ett läsår 
starta och driva ett eget UFföretag. 

Västerås är en av Sveriges mest snabbväxande handelsstäder. På Carlforsska samarbetar 
vi med alla tre stora köpcentrum – Erikslund, City och Hälla, samt flera tjänsteföretag med 
kopplingar till handeln. Under utbildningen har du 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande 
som ger dig chans att knyta värdefulla kontakter. Det finns även möjlighet till att göra praktik 
utomlands på vårt program. 

Som elev går du en spännande framtid till mötes och har stora möjligheter att få jobb 
 direkt efter avslutade studier. Inom branschen finns det sedan goda chanser att göra 
 fortsatt  karriär. Programmet ger dig även möjlighet att läsa kurser som ger grundläggande 
 högskole behörighet. 
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Engelska 5 100
Engelska 6* 100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1         100
Matematik 1a 100 
Naturkunskap 1a   50
Religionskunskap 1         50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2* 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3* 100

Programgemensamma kurser
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Branschkunskap inom  
handel och administration 100
Information och kommunikation 100
Personlig försäljning 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Inköp 1 100
Handel och hållbar utveckling 100
 

Programfördjupning
Företagsekonomi 1 100
Entreprenörskap och företagande 100
Handel – specialisering 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Personlig försäljning 2 100
Logistik 1 100

Övrigt gemensamma kurser 
Individuellt val              200
Gymnasiearbete               100

* Kursen kan väljas bort. Se text om nyhet. 

Med reservation för eventuella förändringar av kurser.

Vill du veta mer? 
Kontakta biträdande rektor Christer Blomberg, christer.blomberg@vasteras.se eller  
studie och yrkesvägledare Sara Forsberg, sara.forsberg@vasteras.se
Du kan också besöka oss på vasteras.se/carlforsska

Gymnasiegemensamma kurser

Nyhet – hösten 2023
Från hösten 2023 ska kurser för grundläggande 
högskolebehörighet ingå i programstrukturen för 
alla yrkesprogram. Det innebär att omfattningen 
utökas från start men att elever får möjligheten att 
välja bort kurser. Alla elever kan fortfarande nå 
en yrkesexamen och fullständig gymnasieutbild
ning om 2 500 poäng. Det kommer även finnas 
möjligheter att uppnå grundläggande behörighet 
inom ramen för 2 500 poäng. Valet görs under 
första gymnasieåret och mer information får du 
från skolan. Programstrukturen ska gå på  
remiss under vecka 43 till 46, förändringar  
kan därför ske.  

Pågående förändringar hos Skolverket gör att poängplanen 
kan ändras till hösten 2023. Se text om nyhet. 


