
Den här utbildningen ger dig en bra grund för att arbeta som säljare inom butik och 

företag. Du får lära dig professionellt bemötande, varuhantering, exponering och 

kommunikation. En viktig del i utbildningen består av praktik hos företag inom      

branschen. Efter utbildningen kommer du att vara väl rustad för en modern                        

arbetsmarknad. 

En butikssäljare säljer dagligvaror och sällanköpsvaror i affärer, livsmedelshallar, varuhus, stormarknader och 

andra försäljningsställen. Arbetsuppgifterna sträcker sig från att beställa, packa upp, prismärka och fylla på 

varor, till att informera om och sälja produkterna, samt ge råd om användning och skötsel. För att göra detta 

krävs ett intresse för och goda kunskaper om de produkter som säljs. Butikssäljare behöver kunna ge en    

personlig service med fokus på kunden, samt behärska säljteknik, samarbeta, kommunicera och ta egna      

initiativ. 

Branschens utveckling gör att det krävs alltmer kunskap om hållbar utveckling och en förmåga att samverka 

med den digitala utvecklingen, dessa delar ingår i utbildningen.  

  STRÖMSTADS VUXENUTBILDNING 

Försäljning och service - butikssäljare 
Yrkesutbildning 900 poäng på 1 år, möjlighet till yrkessvenska 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 
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FAKTA OM UTBILDNINGEN 

Försäljning och service  

Utbildningsstart:  

16 januari 2023 

Utbildningsperiod 1:  

16 januari 2023—2 juni 2023  

Utbildningsperiod 2:  

28 augusti 2023—12 januari 2024 

Utbildningstyp:  

Yrkesutbildning, vuxenutbildning  

på gymnasial nivå 

Poäng: 900 

Utbildningstakt: Heltid 

Plats för undervisning: 

Vuxenutbildningens lokaler på  

Strömstad Gymnasium 1 dag/vecka,       

resten är självstudier samt APL 

(arbetsplatsförlagt lärande).   

Förkunskaper: Godkänd i SFI D. Krav på 

fortsatt undervisning i svenska i kombi-

nation med utbildningen om man ej har 

godkänt betyg i Svenska grund/Svenska 

som andraspråk grund.  

Studieekonomi:  

Utbildningen är CSN-berättigad 

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri 

men du bekostar själv kurslitteratur, resor 

till studiebesök och APL-plats 

Sista ansökningsdag:  

2 december 2022 

Ansökan:  

stromstad.se/vuxenutbildning 

Där finns länk till webbansökan 

Bifoga när du ansöker:  

Kopia på betyg och/eller intyg som styrker 

dina förkunskaper 

 

KONTAKTA OSS 

Martin Klavblom 
Studie och yrkesvägledare 
0526-195 61 
martin.klavblom@stromstad.se 

Åsa Borneland 
Rektor 
0526-195 36  
asa.borneland@stromstad.se 

Administration 
0526-195 04 
vuxenutbildningen@stromstad.se 

 

BESÖK OSS 

Strömstads  

Vuxenutbildning 

Tångenvägen 2 

452 35 Strömstad 

FÖLJ OSS 

Strömstads  
Vuxenutbildning 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 

Kurser Termin 1 Poäng 

Branschkunskap inom handel 100 

Praktisk marknadsföring 1 100 

Servicekunskap 1 100 

Personlig försäljning 1 100 

Information & kommunikation 100 

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen 

behöver utbildningen kompletteras med ytter-

ligare kurser. 

Kurser—Termin 2 Poäng 

Handel och hållbar utveckling 100 

Personlig försäljning 2 100 

Handel Specialisering  100 

Utställningsdesign 100 


