
EKONOMI PROGRAMMET

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONS PROGRAMMET

Vi söker en svensk mästare  
i butiksförsäljning!
Yrkes-SM är Sveriges största tävlings- och uppvisningsarrangemang inom praktiska yrken. Vartannat 
år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra 
inom ett 50–60-tal yrken. Handelsnäringen är i yrkestävlingssammanhang representerad i tre grenar: 
butikssäljare, visual  merchandiser och entreprenörskap/affärsutveckling. För handelsnäringen betyder 
tävlandet mycket; det visar på bredden i handelsyrkena och bidrar till att stärka respektive yrkesroll.

I höst påbörjas en ny tävlingsomgång för handelsgrenarna och vi söker nu vassa butikssäljare. 
 Tävlingen riktar sig till elever på Ekonomiprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet. 
Information om tävlingen går ut till berörda gymnasieskolor som sedan får informera och uppmana sina 
elever till att själva skicka in en ansökan. I butiksförsäljning tävlar man genom att utsättas för olika praktiska 
och verklighetstrogna situationer där man får visa upp sina färdigheter som butikssäljare. 
 De skolor som varit med tidigare kommer märka att tävlingen i år ser lite annorlunda ut. Vi har uppdaterat 
tävlingsmomenten och tagit hänsyn till den pågående pandemin. 

ANSÖKAN

Eleven ansöker själv om att vara med och tävla genom att 
skicka in ett filmbidrag. I filmen ska eleven vara i fokus  
och svara på ett antal frågor (se nedan). Filmens kvalitet  
tas inte med i bedömningen och det fungerar bra att  
spela in med mobil. Tänk på att det är viktigt att ljudet  
är bra, så att juryn kan göra en rättvis bedömning.

TÄVLINGSKRITERIER

• Filmen laddas upp på YouTube. Du kan ladda upp videon olistad 
– då kan endast de som får tillgång till länken se filmen. 

• YouTube-länken mejlas till sarah.larsson@handelsradet.se senast  
den 27 september 2021. Filmens länk kommer att delas till jurymedlemmar. 

• Mejlet ska innehålla elevens namn, skola, gymnasieprogram samt 
kontaktuppgifter till eleven och ansvarig lärare. 

• Märk mejlet med Ansökan butikssäljare i ämnesraden.

• Filmen ska innehålla svar på följande frågor: 

– Vem är du? 
– Vad är en bra butikssäljare för dig? 
– Vad har du för erfarenhet av butiksförsäljning?
– Hur kan du utvecklas som butikssäljare? 
– Varför ansöker du om att vara med i denna tävling? 

Efter att ansökningsperioden gått ut kommer en jury att gå igenom samtliga  
ansökningar och utse vilka som går vidare till nästa steg i tävlingen.

mailto:sarah.larsson%40handelsradet.se?subject=Ans%C3%B6kan%20butikss%C3%A4ljare
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Yrkes-SM arrangeras av World Skills Sweden: ett samarbete 
mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, 
Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. 
Utöver dessa medverkar även branschorganisationer, 
yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag. 

TIDPLAN

27 september 2021
Sista dagen för elever på HA/EK att ansöka om deltagande i tävlingen. 
Efter att ansökningsperioden gått ut kommer en jury gå igenom bidragen och utse vilka som  
går vidare till digitala intervjuer.

15 oktober 2021
Juryn meddelar vilka som gått vidare till nästa steg i tävlingen, Handelns yrkestävlingar 2021. 

18–19 november (preliminärt) 2021
Handelns yrkestävlingar genomförs i Stockholm. De tävlande är på plats och under två dagar  
ställs de inför olika tävlingsmoment. Evenemanget går att följa digitalt men är ej öppet för besökare.  
Här utses de finalister som kommer att få åka och tävla vidare på Yrkes-SM i Växjö. 

10–12 maj 2022
De tre finalisterna gör upp om segern i butiksförsäljning på Yrkes-SM i Växjö.  

http://www.handelsradet.se

