
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Är du intresserad av ekonomi? Vill du arbeta som säljare eller på 

ekonomiavdelning, i detaljhandeln eller som projektledare i 

framtiden? Kanske drömmer du om att starta eget företag? 
 

Ekonomiprogrammet - för dig som: 

- vill arbeta med ekonomi i framtiden 

- är intresserad av att starta och driva eget företag 

- vill lära dig ta hand om din privatekonomi 

- vill få kunskaper om marknadsföring eller juridik 

- vill träna på att driva projekt och lära dig om ledarskap 

 

Inriktning Ekonomi 

Kärnan i utbildningen är företagsekonomi, där du bland annat studerar marknadsföring, 

ledarskap, psykologi, juridik och redovisning. Du får fördjupade kunskaper i 

företagsekonomiska områden och erbjuds möjligheten att träna på att starta och driva 

eget företag. 

 

Inriktning Juridik 

Inriktningen erbjuds som fjärrundervisning via Gällivare. 

Inom denna inriktning får du kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt 

samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du får möjlighet att besöka 

tingsrätten, träffa advokater, jurister och polisen. Din förmåga att analysera och bedöma 

juridiska problem får du träna på genom att bedöma rättsfall. Du får kunskaper om 

rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle samt juridiska metoder för att 

analysera och bedöma juridiska problem 

 

 
                                                 

Poängplan                        Antal poäng 
 
Gymnasiegemensamma ämnen 1250 
Engelska 5  100 
Engelska 6 100 
Idrott och hälsa 1  100 
Historia 1b  100 
Matematik 1b 100 
Matematik 2b 100 
Naturkunskap 1b 100 
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100 
Samhällskunskap 2 100 
Svenska/Svenska som  
andra språk 1 100 
Svenska/Svenska som  
andra språk 2 100 
Svenska/Svenska som  
andra språk 3 100 
 
Programgemensamma ämnen 350 
Företagsekonomi 1 100 
Privatjuridik 1  100 
Moderna språk 100 
Psykologi 1  50                                                            
 
Inriktningsgemensamma ämnen- 
ekonomi 300 
Entreprenörskap & företagande 100 
Företagsekonomi 2  100 
Matematik 3b  100 
 
Inriktningsgemensamma ämnen- 
Juridik                                                     300 
Affärsjuridik                                           100  
Rätten och samhället                           100 
Filosofi                                                      50 
Psykologi 2a                                             50 
 
Programfördjupningar 300 
(med reservation för ändringar) 
Marknadsföring   100                                                            
Internationell ekonomi     100 
Ledarskap och organisation 100                                            
 
 
Gymnasiearbete  100 
 
Individuellt val  200 
 

 
Summa   2500 
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Kontakta oss 

Programansvariga för programmet: 

Frida Keskitalo, 0980- 704 17                 Eleonor Tornéus, 070- 295 54 41 

frida.keskitalo@lapplands.se                 eleonor.torneus@lapplands.se 

 

Studie- och yrkesvägledare:                 Rektor för programmet:             

Linda Svonni, 070- 235 72 87                Ingalill Gunillasson- Sevä, 076- 148 46 46 

linda.svonni@lapplands.se                  ingalill.gunillasson-seva@lapplands.se 

 


