
Hvor mye må jeg jobbe 
for å få råd til  
en ny mobil ?  

TA UTDANNELSE INNEN ØKONOMI OG REGNSKAP!
Både personer og bedrifter trenger hjelp til å holde orden på økonomienPostadresse: Postboks 99 sentrum, 0101 Oslo 

Telefon: (+47) 23 35 69 00 E-post: post@regnskapnorge.no
Internett: www.regnskapnorge.no

Besøk oss på  
regnskapnorge.no/karriere for mer 
informasjon om karrieremuligheter 

innen økonomi og regnskap



Ved å velge utdanning innen 
økonomi og regnskap får du 
en allsidig og bred bakgrunn, 
som gir deg mange spennende 
karrieremuligheter når du er ferdig 
med studiene.

Hvorfor jobbe med økonomi og regnskap?

Både offentlige og private bedrifter er 
derfor avhengig av å få tak i flinke folk som 
kan jobbe med disse viktige fagområdene. 
 
Det er kanskje nærliggende å tro at 
hver eneste bedrift må ha sin egen 
regnskapsavdeling, men i næringslivet er 
det vanlig at bedrifter søker hjelp til å holde 
orden på økonomien. Det er faktisk over 
350 000 norske bedrifter som har satt bort 
sine regnskaps- og økonomifunksjoner til 
en profesjonell leverandør, og antallet bare 
øker år for år. 
 
Hva brukes egentlig 
regnskapsinformasjon til? 
Et regnskap inneholder informasjon som 
kan brukes til mange forskjellige ting. 
Sjefer vil for eksempel være opptatt av om 
bedriften deres tjener penger eller ikke, 
hvilke produkter som selger best, og hvilke 
kunder som er størst og viktigst.
  
Det finnes også flere andre som er 
interessert i regnskapstallene, for 
eksempel de som eier bedriften, de som 
vurderer å investere i den, 

og ikke minst myndighetene som skal kreve 
inn skatter og avgifter på grunnlag av de 
økonomiske resultatene. 

Karrieremuligheter  
Det finnes mange roller, arbeidsoppgaver 
og faglige fordypningsmuligheter innenfor 
økonomi og regnskap. Det handler om 
å produsere økonomisk informasjon for 
bedrifter, men det handler også om å jobbe 
med systemer, programvare, analyse, 
arbeidsprosesser, organisering, IT og 
masse mer. 

Du vil dermed få bruk for et bredt spekter 
av kunnskaper innenfor det økonomiske 
fagområdet.
 
Du vil møte et godt arbeidsmarked og 
kan jobbe i både privat og offentlig 
sektor. Dine ambisjoner og prioriteringer 
vil være avgjørende for hvor du til slutt 
ender opp. Noen blir kanskje leder hos en 
regnskapsleverandør, mens andre jobber 
med økonomi og regnskap i helt andre type 
bedrifter. 

Økonomi er et fagområde som handler om hvordan man kan drive en 
bedrift på best mulig måte. Når bedrifter skal finne ut av hva som 
faktisk går bra, og hva som kan bli bedre, må de ha oversikt over 
pengestrømmene. Her kommer regnskapet inn i bildet. Et regnskap 
skal for eksempel gi oversikt over hvor mye penger de har tjent, hvor 
mye de har brukt, og hvor mye som står igjen på bankkontoen. 

Velg riktig utdanning

Økonomi er i utgangspunktet et bredt 
fagområde som består av mange 
forskjellige retninger og spesialiseringer. 
Underveis i utdannelsen vil du derfor få 
muligheten til å fordype deg i fagområder 
som du synes er spesielt interessante. 

Utdanningen omfatter ikke bare økonomi- 
og regnskapsfag, men tar også for seg 
emner som ledelse, administrasjon 
og organisasjon. Her vil du lære om 
økonomiske og menneskelige faktorer 
som er avgjørende for at en bedrift eller 
organisasjon skal fungere på en god måte. 
I tillegg vil du lære om temaer som strategi, 
markedsføring, salg og økonomistyring. 

Etter endt studie vil du være kvalifisert 
for en rekke jobber i et stort utvalg av 
bransjer, og du vil være ettertraktet på 
arbeidsmarkedet. 
 
Høgskoler og universiteter
Det finnes mange høgskoler og 
universiteter i Norge som tilbyr studier 
innen økonomi og regnskap.

 

For oversikt over studiesteder gå inn på 
narf.no/studiesteder 

Du vil også finne masse nyttig informasjon 
om valg av utdanning på nettsteder 
som utdanning.no, studentum.no eller 
tautdanning.no 


