
Se mer om oss på: sunnerbogymnasiet.se/handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet, HA, är ett 
yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och 
vänder sig till dig som vill arbeta med handel, 
administration och kommunikation. Du kan börja 
jobba direkt efter utbildningen.

På handels- och administrationsprogrammet får du lära 
dig service och kommunikation. Du lär dig administrativa 
rutiner, organisationer och arbetsformer i företag. 
Du arbetar i olika projekt och utvecklar din företagsamhet. 
Du tränar problemlösning och att ta eget ansvar.

Inriktningar
Administrativ service Inriktningen ska ge fördjupade 
kunskaper för arbete med administrativa och 
organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig 
förvaltning. Inriktningen kan leda till arbete inom till 
exempel personaladministration och organisation, 
kommunikation, ekonomi, konferens- och 
receptionsarbete eller kundservice.

Handel och Service Inriktningen ska ge fördjupade 
kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel.  
Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel 
försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, 
butiksledning, inköp och logistik eller kundservice.

Entreprenörskap genom Ung 
Företagsamhet Som UF-företagare med 
anknytning till HA kan du starta ett ”företag” inom ditt 
intresseområde. Det kan vara antingen ett tjänsteföretag, 
ett tillverkningsföretag eller ett handelsföretag. På så sätt 
skaffar du kunder genom försäljning av produkter eller 
tjänster.

Möjlighet till högskolebehörighet
I alla våra yrkesprogram ligger inlagt ett 
högskoleförberedande paket. Vill man inte ha 
högskolebehörighet väljer man bort paketet.

Framtiden Efter avslutad utbildning finns det goda 
möjligheter till jobb. Utbildningen är till för dig som kan se 
dig inom yrken som ekonomiassistent, butikssäljare, 
marknadsförare, inköpare, näthandlare, ledare i butik, 
egenföretagare med mera. 

Arbetsplatsförlagt lärande APL
För att bli anställningsbar och väl förberedd för det 
kommande yrkeslivet kommer du under din utbildning 
genomföra totalt 20 veckors praktik(APL). Här får du 
chansen att omvandla dina teoretiska kunskaper till 
praktisk verksamhet.

Programmet kan kombineras med NIU (ishockey)
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Strukturplan/ Handels- och 
administrationsprogrammet 
Gymnasiegemensamma ämnen 
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 
Engelska 5      
Matematik 1a
Idrott och hälsa 1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1 
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1

Programgemensamma ämnen             400
Branschkunskap inom handel och administration  100
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Entreprenörskap
Information och kommunikation 1 
 Servicekunskap

Inriktningar   
Administrativ service 
Administration 1                                                      
Affärskommunikation 
Information och kommunikation 2 
Intern och extern kommunikation 
Ledarskap och organisation

Handel och service 
Affärsutveckling och ledarskap 
Inköp 1      
Näthandel 1
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1

Programfördjupningar 
Administrativ Service*
Handel och service*  
*Läs utförligt fördjupningsutbud på hemsidan

Individuellt val   

Gymnasiearbete 

Totalt 2500
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