
Handelshögskolan i Stockholm erbjuder två kandidatprogram på vardera tre år och 180 hp 
(Business & Economics och Retail Management). Båda utbildningarna ger dig en bra 
bas för ditt framtida karriärval. Båda programmen ger en bred utbildning inom ekonomi, 
det som skiljer de båda utbildningarna åt är att Retail Management har ett fokus på 
detaljhandel och marknadsföring.

BUSINESS AND ECONOMICS 
3 ÅR, 180 HP

Under dina första två år lär du dig grunderna i företags- och 

nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom 

företagsekonomin ligger fokus på företaget i sig och dess roll 

i samhället. Bland annat lär du dig redovisning, finansiering, 

marknadsföring och organisations- och ledarskapsteori. Inom 

nationalekonomi studerar du samspelet mellan individ, företag 

och offentliga organ samt hur olika länders ekonomier förhåller 

sig till varandra. Under sista och tredje året får du möjlighet att 

fördjupa dig inom ditt specialintresse genom att du väljer två 

specialiseringar varav du skriver uppsats inom den ena. 

 Efter kandidatutbildningen har du kvalificerade kunskaper 

inom det ekonomiska området och en bra bas för antingen fortsat-

ta studier på masternivå eller början på en karriär inom svenskt 

och internationellt näringsliv och förvaltning.

RETAIL MANAGEMENT 
3 ÅR, 180 HP

Kurserna omfattar företags- och nationalekonomi, rätts-

vetenskap, statistik och finansiell ekonomi. Dessutom får 

studenterna djupa kunskaper inom olika områden som 

berör handel. 

 Det är inte bara inom traditionell detaljhandel (butiker) 

som detaljhandelskunskap efterfrågas. Efter utbildningen 

kommer du kunna arbeta i tillverkningsindustrin, service- 

eller tjänstesektorn och ha befattningar som exempelvis 

varumärkes-, produkt-, eller etableringschef. 

 Du kan även jobba inom något företag som i ökad ut-

sträckning satsar på butiker (exempelvis banker, försäkrings-

bolag, bilindustrin, mobiloperatörer, konsultföretag eller 

reklambyråer) eller inom e-handel. Valmöjligheterna är 

stora. Från och med HT-18 ges utbildningen på engelska.

BEHÖRIGHETSKRAV

För att vara behörig krävs grundläggande behörighet. 
Ett jämförelsetal på lägst 17.0 krävs oavsett urvals-
grupp. I högskoleprovet krävs ett resultat på minst 1,5. 

Gymnasieexamen 2014 och framåt: 
Svenska 3 (Svenska som andra språk 3), Engelska 6, 
Matematik 3B eller 3C, Samhällskunskap 1B alterna-
tivt 1a1 + 1a2, Historia 1B alternativt 1a1+1a2, 
(Lägst betyg C)

Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så 
kallade områdesbehörigheter.

BEHÖRIGHETSKRAV

För att vara behörig krävs grundläggande behörighet. 
Ett jämförelsetal på lägst 17.0 krävs oavsett urvals-
grupp. 

Gymnasieexamen 2014 och framåt: 
Svenska 3 (Svenska som andra språk 3), Engelska 
6, Matematik 3B eller 3C, Sam hällskunskap 1B 
alternativt 1a1+1a2, Historia 1B alt ernativt 1a1+1a2, 
Moderna språk 3, (Lägsta betyg C)

Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så 
kallade områdesbehörigheter.
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STUDENTLIV MED ENGAGEMANG 

Handelshögskolans studentkår är en av de mest aktiva i landet 

och har funnits ända sedan 1909, då högskolan startade. Sedan 

dess har studentkåren engagerat sig aktivt i högskolan, närings-

livet, samhället och fritiden. Genom kåren får du möjlighet att 

förverkliga drömprojekt och testa dina idéer. Allt är möjligt!

”Under studierna har man hela tiden 
nära kontakt med näringslivet vilket ger 
inblick i många olika företag. En utmärkt 
förberedelse inför livet efter studierna!”

Veronica Romero, alumn
Marketing Business Analyst på Glossybox

STUDENTUTBYTE

Den som vill studera utomlands en del av utbildingen har 

möjlighet att ansöka om en utbytesplats via utbytesprogrammet. 

Vi sam arbetar med internationellt erkända universitet där flertalet 

är medlemmar i PIM (Partnership in International Management) 

och/eller CEMS (The Global Alliance in Management Education). 

Handelshögskolan kan genom sam arbeten med dessa inter nati o-

nella toppuniversitet erbjuda studie platser för en del studenter 

som läser tredje året vid något av våra Ekonomie kandidat-

program. Utbytesprogrammet ger dig värdefull erfaren het sam-

tidigt som de utländska studenterna som kommer till oss varje 

termin bidrar till en internationell miljö även på hemma plan.

ANTAGNINGSSTATISTIK
Lägsta antagningspoäng bland de antagna till 
höstterminen 2017 var:

BUSINESS AND ECONOMICS
19,17 i BI gruppen
19,30 i BII kompletteringsgruppen
 1,90  i högskoleprovsgruppen

Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så 
kallade områdesbehörigheter.

RETAIL MANAGEMENT
 18,85 i BI gruppen
 19,11 i BII kompletteringsgruppen
  1,70 i högskoleprovsgruppen

ANSÖK ONLINE: WWW.ANTAGNING.SE

15 MARS: Webbanmälan öppnar
16 APRIL: Sista ansökningsdag
FÖR VIKTIGA DATUM: www.antagning.se
Du kan ansöka till oss på betyg, högskoleprov,
med särskilda meriter samt alternativt urval.

KONTAKTA OSS

För frågor om utbildningen, behörighetskraven eller 
antagningen, kontakta antagningsenheten på HHS via:
antagning@hhs.se eller telefon 08 - 736 90 00.

Mer information hittar du på vår hemsida www.hhs.se

STUDENTLIV OCH ANTAGNING


