
För dig som är intresserad av företagsekonomi,  
entreprenörskap och juridik.

– Vill du arbeta som ekonom, driva ett eget  
företag eller bli jurist? Då är ekonomi- 
programmet något för dig.

Följ oss gärna på Instagram
@strombackaekonomi

EKONOMIPROGRAMMET

Du får fördjupade kunskaper om 
ekonomiska förhållanden i samhället, om 
länders olika förutsättningar för handel och 
hur det svenska rättssystemet fungerar.

Inriktningen ekonomi passar dig som vill 
lära dig mer om olika företagsformer, hur 
du gör kalkyler, bokför och gör bokslut samt 
färdigheter i att starta och driva ett företag. 
Du får förståelse för den internationella 
ekonomin och Sveriges roll i denna.

Inriktning juridik passar dig som vill lära 

dig mer om rättssystemets betydelse 
i ett demokratiskt samhälle och hur 
den påverkas av internationell rätt. Du 
utvecklar din förmåga att analysera och 
bedöma juridiska problem med hjälp av 
rättskällor och juridiska metoder.

Ekonomiprogrammet är en bred utbildning 
som förbereder dig för både vidare 
studier och yrkesliv.

Exempel på yrken efter fortsatta studier är 
civilekonom, jurist eller fastighetsmäklare.

– En värld av  – En värld av  
möjlighetermöjligheter

KONTAKTA OSS:
Telefon 0911-69 63 00 

Besöksadress Lasarettsv. 2
Postadress Box 730, 941 28 Piteå
Besök vår webb www.pitea.se/strombacka



EKONOMIPROGRAMMET 2023-2026

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN
350 poäng

Företagsekonomi 1 100 p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk 100 p
Psykologi 1   50 p

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN
1250 poäng

Engelska 5 100 p                                      
Engelska 6           100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1            100 p
Matematik 1b           100 p
Matematik 2b           100 p
Naturkunskap 1b            100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b            100 p
Samhällskunskap 2           100 p
Svenska 1  100 p
Svenska 2  100 p
Svenska 3  100 p
eller :
Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska som andraspråk 2 100 p 
Svenska som andraspråk 3 100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 poäng

Eleverna väljer kurser 
från skolans utbud

INRIKTNINGAR EKONOMIPROGRAMMET PÅ STRÖMBACKASKOLAN  300 poäng

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialicering* 200 p
Ledarskap och organisation eller Engelska 7 100 p

* Kriminologi samt Internationell rätt

Programfördjupning 300 poäng

GYMNASIEARBETE

100 poäng

Programinriktat

EKONOMI

Entreprenörskap och företagande  100 p
Företagsekonomi 2         100 p
Matematik 3b         100 p

Affärsjuridik  100 p
Fliosofi 1 50 p
Psykologi 2a 50 p
Rätten och samhället 100 p

JURIDIK

Internationell ekonomi  100 p
Ledarskap och organisation eller 
Företagsekonomi specialisering 100 p
Marknadsföring  100 p

Med reservation 
för ev. ändringar
2022-10-13

Programfördjupning 300 poäng




