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STUDIE- OCH  YRKESVÄGLEDNING

Karriär i handeln
Handeln sysselsätter mer än en 
halv miljon människor och utgör en 
 viktig inkörsport till den svenska 
arbetsmarknaden. En fjärdedel av de 
yrkesverksamma har haft sitt första 
jobb inom handeln.

Webbsidan karriarihandeln.se 
innehåller information om yrken och 
utbildningar samt ett stöd för lärande 
på arbetsplatser.

Yrkeskartan

Handelsrådets samverkansstöd

• Uppdrag i handeln 
• Handledarstöd 
• APL-loggbok

Utbildningar för handeln

Certifiering

Handelns yrkespraktik

karriarihandeln.se

Vänd på sidan och läs mer om:

http://www.karriarihandeln.se


Handelns yrkeskarta visar 
karriärvägar i handeln!
Handelsrådet arbetar för att fler ska kunna och vilja etablera sig och utvecklas i handeln.  
För att synliggöra de yrken och karriärvägar som finns har vi tagit fram en yrkeskarta med ett 
antal vanliga yrken i handeln. Den innehåller yrkes- och kompetens beskrivningar, intervjuer 
med personer som jobbar i branschen och information om vilka utbildningar som finns för 
respektive yrke.

yrkeskartan.se

http://www.yrkeskartan.se


Handelsrådets  samverkansstöd
Det finns många tillfällen då studerande kommer till en arbetsplats för att lära sig av arbets-
livet. Handelsrådet har tagit fram ett samverkansstöd för lärande på arbetsplatser i handeln. 
Stödet innehåller aktiviteter och uppslag, ett handledarstöd och en webbaserad APL-loggbok 
för kommunikation mellan studerande, handledare och lärare.

UPPDRAG I HANDELN

För att stödja samverkan 
mellan utbildningar och 
arbetsplatser har Handels-
rådet tagit fram ett antal 
uppdrag och aktiviteter som 
kan användas vid lärandet 
på arbetsplatser i handeln. 
Uppdragen är indelade i 
teman och typ av praktik 
(Prao, APL/Lärling eller LIA). 
Genom att söka på teman 
och praktiktyp kan hand-
ledare och lärare lätt hitta 
uppdrag och aktiviteter 
som passar de studerandes 
utbildningsmål.

karriarihandeln.se/uppdrag

APL-LOGGBOK

För att underlätta planering, 
genomförande och 
uppföljning av lärande på 
arbetsplatser har Handels-
rådet tagit fram en digital 
loggbok. Den används av 
 studerande, handledare och 
lärare och finns tillgänglig 
på webben och som app. 
Syftet är att höja kvaliteten 
på det arbetsplatsförlagda 
lärandet genom att stödja 
kommunikationen  mellan 
skola,  studerande och 
företag. 

karriarihandeln.se/loggbok

HANDLEDARSTÖD

Att vara handledare är 
roligt, stimulerande och 
ansvarsfullt. Handledaren 
är elevens viktigaste 
kontaktperson och närmaste 
chef. Därför ställs det krav 
på ledarskap och förmåga 
att kommunicera både i 
med- och motgång.

I handledarstödet har vi 
samlat råd och tips som 
kommer underlätta uppdra-
get som handledare. Vi har 
delat in handledarstödet i 
fyra delar som tar max 30 
minuter att gå igenom.

karriarihandeln.se/
handledarstod

Utbildningar för handeln
Det finns många vägar att skaffa sig rätt kompetens för den som vill jobba i handeln.  
För vissa yrken räcker det med en examen från en gymnasial handelsutbildning, medan det 
för andra yrken krävs eftergymnasiala studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet. 
Handelns företag erbjuder ofta internutbildningar som gör att det går att utvecklas vidare 
inom branschen. På vår hemsida har vi samlat information om utbildningar för handeln.

karriarihandeln.se/utbildningar

http://www.karriarihandeln.se/uppdrag
http://www.karriarihandeln.se/loggbok
http://www.karriarihandeln.se/handledarstod
http://www.karriarihandeln.se/handledarstod
http://www.karriarihandeln.se/utbildningar


Handelsrådet är ett samarbete mellan
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Certifiering av  gymnasiala 
 handelsutbildningar
I samarbete med handelns parter och Certifierat i  Sverige har 
Handels rådet tagit  fram en certifiering av  gymnasiala handels-
utbildningar.  Den är  öppen för alla  gymnasieutbildningar med 
inriktning på handel. Syftet är att skapa en gemensam målbild 
och en kvalitetssäkrad process.

För att en skola ska bli certifierad krävs en beskrivning av hur 
skolan  samverkar med arbetsgivare och hur utbildningen är upplagd för att eleverna 
ska för värva de branschkompetenser som ligger till grund för certifieringen.

certifierat.se

Handelns yrkespraktik  
– en ny  anställningsform 
Handelns yrkespraktik är ett samarbete mellan 
detalj handelns parter som ger  ungdomar med en 
gymnasie examen möjlighet att fördjupa sin utbild-
ning och  samtidigt komma in på arbetsmarknaden.

Yrkespraktiken är handelns variant av YA-anställning 
och kombinerar  lärande med  praktiskt arbete i butik 
under ett år. 

handelsradet.se/yrkespraktik

CERTIFIKAT
HANDELSRÅDET

http://www.handelsradet.se
http://www.handelsradet.se/yrkespraktik

