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Anställningsbar och antagningsbar 

Diplomerad Gymnasieekonom är för dig som är 
intresserad av ekonomi och ser gymnasieutbildnin-
gen som ett stort steg på vägen mot ett framtida 
yrke. Nu kan du välja en utbildning som gör dig 
attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt som du 
förbereder dig för högskolestudier i ekonomi.  

Som Diplomerad Gymnasieekonom har du möjlighet 
att söka jobb som ekonomiassistent, bokföringsassist-
ent, kundansvarig osv. Kanske får du möjlighet att 
utvecklas inom ett företag med hjälp av olika internut-
bildningar. Om du skulle vilja studera är du samtidigt 
förberedd för ekonomiska utbildningar på högskolor 
och universitet. Som Diplomerad Gymnasieekonom är 
du:
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Diplomerade Gymnasieekonomer utbildas på gym-
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certifieras - av ett särskilt certifieringsorgan med 
representanter från Bemanningsföretagen, Civil-
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läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav 
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genomgått en utbildning som innehåller moment 
som utvecklar social kompetens.

Mer information om Diplomerad Gymnasieekonom 
hittar du på vår hemsida www.gymnasieekonom.se

Verklighetsbaserat lärande
I utbildningen ingår någon form av lärande i verk-
ligheten där du får koppla ihop teori och praktik. 
)RUPHUQD� I|U� GHW� YHUNOLJKHWVEDVHUDGH� OlUDQGHW� NDQ�
variera – praktik, projektarbeten i fadderföretag eller 
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och sedan jämför era egna erfarenheter med hur det 
fungerar i ett riktigt företag. Det viktiga är att du lär 
dig genom att möta meningsfulla uppgifter och stimul-
erande utmaningar utanför skolan samtidigt som du 
skapar nyttiga erfarenheter inför både studier och ditt 
framtida arbetsliv.

Diplomerad Gymnasieekonom

Väl förankrad i näringsliv och högskolaFör dig som vill lite mer

Vad krävs för diplom?
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Emma Gryvik började arbeta som redovisningsas-
sistent på Grant Thornton i Linköping direkt efter 
att hon tagit studentenen som Diplomerad Gym-
nasieekonom.
- Jag bestämde mig för att arbeta något år innan 
jag studerar vidare. Som planen ser ut nu kommer 
jag att börja på högskolan nästa höst och arbeta 
deltid vid sidan om mina högskolestudier, berättar 
Emma.

Emma Gryvik, Diplomerad Gymnasieekonom på Grant Thornton i Linköping

Emma fick sin första kontakt med Grant Thornton när 
hon gjorde tre veckors praktik under sin utbildning på 
Folkungaskolan som är certifierad att utbilda Diplom-
erade Gymnasieekonomer. Hon valde utbildningen 
delvis för att det fanns möjlighet till praktik.
- Så här i efterhand, hade jag gärna velat ha möjlighet 
att lära mig ännu fler praktiska delar under utbild-
ningen. Praktikperioden och ett bokföringscase som vi 
gjorde i skolan är det som jag tycker att jag har mest 
nytta av i mitt arbete idag.

Det började med en praktikplats

För Grant Thornton är samarbetet med utbildningen på 
Folkungaskolan ett sätt att fånga upp framtida medar-
betare tidigt:
- Vi kan se en ökande marknad för ekonomiservicetjän-
ster och det är svårt att hitta bra medarbetare. En prak-
tikperiod kan vara ett bra sätt att lära känna varandra, 
säger Daniel Carlborg som är kontorschef i Linköping.

Framtidsplaner
Grant Thornton har en plan för hur Emma ska kunna 
fortsätta att utvecklas i yrket.
 - När Emma bestämmer sig för att börja studera, är 
tanken att hon ska ha möjlighet att arbeta vid sidan av 
sina studier. Fördelen är att vi kan matcha det hon lär 
sig under utbildningen med mer avancerade arbets-
uppgifter så att hon får möjlighet att omsätta teorierna 
i praktiken, säger Daniel.
Emma hoppas kombinationen av arbetslivserfarenhet 
och högskolestudier ska göra henne extra attraktiv på 
arbetsmarknaden. Daniel ser ljust på Emmas framtid: 
- Hon kommer att ha en stor konkurrensfördel av att 
ha arbetat något år innan hon börjar studera. När hon 
är färdig med sina högskolestudier kommer hon vara 
en skarp ekonom som vi hoppas kunna behålla så 
länge som möjligt. 

Att jobba som redovisningsassistent
Arbetet som redovisningsassistent innebär till en stor 
del löpande redovisning, men kan också innebära 
hantering av momsrapporter och löneservice. Efter 
några års erfarenhet kan en ekonomiassistent hjälpa till 
vid årsbokslut. Emma arbetar än så länge mest med 
löpande redovisning. Hon trivs bra och tycker att det är 
kul på jobbet:
- Tempot är högre än i skolan, men det har inte varit 
något problem. Jag lär mig mycket i arbetet hela tiden.
- Det handlar inte bara om de konkreta kunskaperna. 
En viktig anledning till att vi valde Emma är att hon har 
ett driv och en förmåga att lära sig nya saker, säger 
Daniel.
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