
Handelsrådet är ett samarbete mellan

Det behövs fler  
gymnasiala utbildnings-
vägar till handeln

Handelsrådet är en partsägd organisation med 
övergripande syfte att förena handelns parter i en 
strävan att stärka handelns konkurrenskraft och 
skapa goda villkor för företagens medarbetare.

Utgångspunkt för samarbetet är det branschutveck
lingsavtal som Akademikerförbunden, Arbetsgivar
föreningen KFO, Handelsanställdas förbund,  
Svensk Handel och Unionen slöt sommaren 2015.

http://www.handelsradet.nu


Handeln är en mångfasetterad bransch 
som syssel sätter en halv  miljon människor 
och utgör en viktig in körsport till den 
svenska arbets marknaden. Ungefär en 
fjärdedel av de yrkesverksamma på den 
svenska arbetsmarknaden har haft sitt 
första jobb i handeln. 

Handeln är en  ungdomsbransch – 2014 arbetade  
19 procent av alla sysselsatta i åldrarna 16–24 år 
i  handeln.  För att klara framtidens kompetens
försörjning är det viktigt att det finns gymnasiala 
utbildningsvägar som möjliggör att etablera sig i 
 handeln och ger grunden för att utvecklas även i  
andra branscher.

Gymnasieskolans handels och administrations
program har länge haft låg status och svårt att 
 rekrytera elever med ett intresse för att arbeta inom 
handeln. Den tydliga uppdelning mellan yrkesprogram 
och  studieförberedande program som infördes hösten 
2011 har ytterligare förvärrat situationen. Mellan åren 
2010 och 2012 halverades antalet elever på handels 
och administrationsprogrammet. 

HANDELN STÖDJER GYMNASIALA  
HANDELSUTBILDNINGAR
Handelns parter är intresserade, aktiva och tar ett 
stort ansvar i utbildningsfrågor. Men för att vi ska 
kunna ta vår del av ansvaret behövs fler utbildningar 
som ger den kompetens som krävs för att kunna 
etablera sig i handeln.

Med en handelsinriktning på Ekonomi programmet 
och möjligheten att inrätta yrkesutgångar mot 
 handeln från andra yrkesprogram finns stora 
förutsättningar att attraktiviteten för gymnasiala 
handels utbildningar kommer att öka.

Utöver detta är det en oroande liten andel av de 
 elever som avslutar programmet som har  tillräcklig 
kompetens för och/eller vilja att etablera sig i 
 branschen. Av de cirka 2 500 elever som examineras 
från programmet varje år, är det mindre än  hälften 
som arbetar i branschen ett år efter studenten. 
Detta motsvarar en  mycket liten del av branschens 
årliga rekryterings behov och många handelsföretag 
är tvungna att rekry tera medarbetare från andra 
 gymnasieprogram.

EN MÖJLIGHET FÖR BRA UTBILDNINGAR 
ATT BLI ÄNNU BÄTTRE
Det finns naturligtvis skolor som lyckas nå bra  resultat 
inom nuvarande system och det kan tyckas att det är 
synd om dessa skolor inte kan fortsätta med  något 
som fungerar väl. Vi är dock övertygade om att 
dessa utbildningsanordnare kommer att ha minst lika 
goda förutsättningar att genomföra framgångsrika 
 handelsutbildningar inom ramen för den program
struktur som vi har föreslagit gymnasieutredningen.

Sälj- och servicekurser  
på samtliga yrkesprogram 

Vi föreslår att ett antal sälj-  
och servicekurser görs tillgängliga  

som programfördjupning på  
samtliga yrkesprogram. 

Detta skulle ge utbildningsanordnare 
möjlighet att skapa yrkesutgångar med 

sikte på exempelvis bygghandel och 
reservdelsförsäljning.

Handelsinriktning  
på ekonomiprogrammet

Vi föreslår att det nuvarande handels-  
och administrationsprogrammet ersätts av 
en yrkesinriktning på ekonomiprogrammet.

För att säkerställa att eleverna på den nya 
handelsinriktningen ska få den praktiska 

kompetens som krävs för att etablera 
sig och utvecklas i handeln, behöver 
inriktningen innehålla arbetsplats- 

förlagt lärande och stödjas av  
lokala programråd.

FLER GYMNASIALA UTBILDNINGSVÄGAR
Vår slutsats är att det behövs fler  gymnasiala utbild
ningsvägar som ger den kompetens som krävs för att 
etablera sig och utvecklas i handeln. 

Följande åtgärder skulle  förbättra  handelns tillgång 
till kompetens och göra att fler unga kan få sitt  första 
jobb i handeln:


