
Ekonomiprogrammet 

Ekonomi Juridik 

Inom inriktning Ekonomi jobbar vi 

mycket med att träna upp din  

kreativitet och förmåga att  

samarbeta, du får chansen att lära 

dig att ta ansvar och omsätta idéer i 

praktisk handling genom  

fadderföretag och UF-företag.  

Under år 2 är du på ett  

fadderföretag. På fadderföretaget 

tillämpas dina teoretiska kunskaper 

praktiskt. Du har också möjlighet att 

göra ditt gymnasiearbete på  

fadderföretaget.  

Inom inriktning Juridik lär du dig 

rättssystemets uppbyggnad, lagar 

inom privat- och affärsjuridik samt 

vad som händer om man bryter  

mot dem. Vi tränar dina teoretiska 

kunskaper genom att praktiskt lösa 

juridiska problem. Du skapar  

juridiskt bindande dokument,  

träffar personer som advokater,  

konsumentvägledare och besöker 

tingsrätten. Du driver UF-företag och 

blir bra på presentationsteknik. 

Ekonomiprogrammet (EK) erbjuder dig det bästa av två världar, 

skolan och näringslivet. Via Ung Företagsamhet får du starta  

och driva eget företag, Utgångspunkten är entreprenörskapet. 



Ekonomi 

Affärsjuridik 100 p  

Marknadsföring 100 p  

 

 

 

Engelska 7  
eller 
Rätten och samhället 100 p  

Programfördjupning 

  Entreprenörskap och   

  företagande 100 p  

  Företagsekonomi 2 100 p  

  Matematik 3b 100 p  

 

Gillar du företagande? Eller är du helt enkelt intresserad av ekonomi 

och vill fördjupa dig i ämnet? Då är inriktningen ekonomi på  

Ekonomiprogrammet något du ska fundera över. 

Inriktningen ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden 

som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap 

och organisation. 

Fadderföretag 

Inriktningskurser 

Inom inriktningen Ekonomi jobbar vi mycket med att träna upp din  

kreativitet och förmåga att samarbeta. Du får chansen att lära dig 

att ta ansvar och ditt andra år hos oss samarbetar du med ett  

fadderföretag där du får möjlighet att omsätta dina idéer till praktisk 

handling. Du har också möjlighet att göra ditt gymnasiearbete på 

fadderföretaget. 



Juridik 

Programfördjupning 

  

 Affärsjuridik  100 p 

 Rätten och samhället  100 p  

 Filosofi 1  50 p   

 Psykologi 2a  50 p  

  
 Företagsekonomi 1  100 p 

 Moderna språk  100 p 

 Privatjuridik  100 p 

 Psykologi 1  50 p 

Har du ett stort intresse för rättvisa, juridik och ekonomi? Då är  

inriktningen juridik på Ekonomiprogrammet något du ska fundera 

över. I inriktningen får du kunskaper om juridikens betydelse i 

samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen 

utvecklar även din förmåga att analysera och bedöma juridiska 

problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. 

Inriktningskurser 

Oavsett inriktning så genomför du 

ett gymnasiearbete i årskurs 3.  

Utifrån en egen formulerad  

frågeställning ska du planera,  

genomföra och utvärdera ett större 

arbete kopplat till examensmålen för 

EK-programmet 

Gymnasiearbete Programgemensamma kurser 

  Entreprenörskap och  

  företagande 100 p 

 
  Straff-  
  och processrätt 100 p 

 

Engelska 7  
eller 
Kriminologi 100 p 



Kort sammanfattning av Ekonomiprogrammet 

För dig som alltid börjar med baksidestexten! 

Ekonomiprogrammet (EK) är ett högskoleförberedande  

program. Efter examen från programmet kommer du ha  

kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik 

och andra samhällsvetenskapliga områden.   

Utgångspunkten på vårt EK-program är entreprenörskapet 

och vi satsar mycket på Ung Företagsamhet (UF). På UF får 

du starta och driva ett eget företag. Flera av våra elever har 

haft mycket fina framgångar med sina UF-företag både  

regionalt och nationellt.  

Efter dina tre år har du lärt dig hur man startar, driver och  

utvecklar ett företag samt fått behörighet till ett stort antal 

högre utbildningar. Efter att du tagit studenten från  

EK-programmet kan du vidareutbilda dig till exempelvis  

civilekonom, advokat, nationalekonom, marknadsförare,  

journalist, projektledare eller lärare. 

En kortfilm om EK-programmet 


