
SÖK VIA SÄRSKILDA MERITER
TILL HANDELSHÖGSKOLAN!

På Handelshögskolan i Stockholm skall alla känna sig välkomna och vi har 
en stark tro på att det finns många talangfulla och högt motiverade studenter 
som förtjänar en plats hos oss.  För en del kan det dock kännas hopplöst att 
söka eftersom Handelshögskolan alltid haft höga antagningspoäng.

Därför erbjuder vi antagningskvoten för Särskilda Meriter, som inte enbart 
fokuserar på dina betyg men också ser till andra utmärkande prestationer 
som ligger vid sidan om dina gymnasiestudier. 

Givetvis måste du även möta behörighetskraven för ditt val av program, samt 
ha ett jämförelsetal om lägst 17.0. Läs mer om dessa på vår hemsida.

VAD ÄR SÄRSKILDA MERITER?
Som särskild merit räknas framstående 
prestationer inom teknik, idrott, humaniora, 
konstnärlig verksamhet, musik, ledarskap 
eller entreprenörskap. Den särskilda merit 
du söker på måste vara genomförd parallellt 
med, eller året omedelbart efter gymnasiet, 
och utförd på mycket hög nivå. Dina meriter 
ska ha tagit tid från dina gymnasiestudier, 
men du har trots detta lyckats uppnå ett gott 
studieresultat. 

DIN ANSÖKAN MÅSTE INNEHÅLLA FÖLJANDE:

• Ansökningsblankett och lista över din/dina 
merit/-er (finns på vår hemsida)
• Ett kortfattat brev där du beskriver dina 
meriter samt dig själv. Här är det viktigt att 
du är tydlig och konkret. 
• Verifierat intyg på dina meriter, utfärdat 
av till exempel den organisation/ förening/
klubb/skola som meriten är uppnådd inom. 
Alternativt kan denna också vara en lärare, 
tränare, handledare eller liknande. Ort, da-
tum, kontaktuppgifter, organisation/företag, 
titel och signatur måste framgå. Intyget måste 
innehålla ditt namn och personnummer. 

• Minst en referens, som måste vara en 
oberoende person, alltså ej familj eller vän. 
Denna person kan vara samma person som 
verifierar meriten.

VILL DU VETA MER? 

Om du har frågor om ansökan via 
kvoten särskilda meriter, kontakta 
 antagningsenheten, på tel. 08-736 90 00 
eller via e-post: antagning@hhs.se

SÅ HÄR ANSÖKER DU:

1.  Sök Ekonomie Kandidatprogrammet, 
Business and Economics och/eller 
Retail Management via  
www.antagning.se. Här kryssar du i 
att du vill söka via Särskilda Meriter. 

2.  Ladda upp dina dokument på 
antagning.se under Mina Dokument, 
i samband med din ansökan.



BUSINESS & ECONOMICS
Programmet i Business & Economics ger dig
kvalificerade kunskaper inom det ekonomiska
området och en bred grund som skapar 
förståelse för de globala sammanhangen 
och utmaningarna vi står inför. Under dina 
första två år lär du dig grunderna i företags- 
och nationalekonomi, juridik, statistik och 
finansiell ekonomi. Inom företagsekonomin 
ligger fokus på företaget och dess roll i sam-
hället. Under sista året får du möjlighet att 
fördjupa dig inom ditt specialintresse genom 
att välja två specialiseringar där du skriver 
uppsats inom den ena. Under studierna läggs 
en stor vikt vid att utveckla din förmåga till 
problem lösning, kreativt tänkande och kritiskt 
resonemang.

RETAIL MANAGEMENT
Programmet i Retail Management är specia-
liserat på detaljhandel, men innehåller 
dessutom grundläggande kurser som ingår 
på alla handelshögskolor, inklusive ekonomi, 
marknadsföring, redovisning, strategi etc.

Programmet har ett mycket nära samarbete 
med detaljhandelsföretag i Sverige, vilket 
Applied Retail Track är ett uttryck för. Det är 
ett utbildningsspår som är särskilt utformat 
för att överbrygga teori och praktik inom 
detaljhandeln under hela utbildningen. 
Dessutom finns det så kallade Antonia Ax:son 
Johnson Tutorial Program som säkerställer att 
du som student har en handledare som väg-
leder dig genom det treåriga programmet.

”Jag tror att det bästa sättet för 
att utveckla sin kunskap är att 
applicera det man har lärt sig 
på nya situationer. Under min 
skoltid har jag gillat att göra 
många olika saker och dessa 
erfarenheter har gjort utbild-
ningen både mer givande och 
roligare. När jag insåg att det 
gick att söka in till Handelshög-
skolan i Stockholm via särskilda 
meriter, så kändes det helt rätt. 
Idag är väldigt glad att jag sökte 
och jag känner att mina erfaren-
heter hjälper mig i många 
situationer.”

Anna Serner
Förstaårsstuderande,  
Kandidatprogram i  
Retail Management

”All min tid under gymnasiet gick 
till att spela fotboll. Jag spelade i 
Djurgårdens damlag och gick NIU 
– Nationell Fotbollsutbildning. 
När mina lagkamrater berättade 
berättade att man kunde söka till 
Handels via Särskilda Meriter så 
rådde det ingen tvekan om att jag 
skulle söka. I dag är jag otroligt 
tacksam över att ha fått chansen 
att läsa på en av de bästa 
utbildningarna i Norden. Jag är 
också ödmjuk och väldigt tacksam 
för det driv och fokus fotbollen 
har gett mig, det hjälpte mig 
mycket under den första tiden på 
Handels högskolan.”

Julia Westergren
Förstaårsstuderande,  
Kandidatprogram i  
Business & Economics
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