
 BA i Interkulturel Markedskommunikation  

Uddannelsens indhold og opbygning  

Uddannelsen har hovedvægt på marketing, kommunikation og fremmedsprog, men omfatter også juridiske fag 

og økonomiske fag. Det er et væsentligt sigte med uddannelsen at opnå fagintegration. Med henblik på dette 

indgår der i studiet bl.a. problemorienterede caseopgaver og projekter med elementer fra flere fagområder, der 

er tværfaglige cases på 4. og 6. semester, og uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.  

Studiets kurser er tilrettelagt således, at de i store træk følger stadierne i en virksomheds markedsføringsproces, 

fra de teoretiske og strategiske overvejelser til udformning af konkrete markedsføringstiltag.  

Bacheloruddannelsens 1. år introducerer de studerende til grundlæggende teorier, metoder og analysemodeller 

inden for marketing, erhvervsøkonomi og kommunikation. Der fokuseres på det markedsføringsorienterede 

virksomhedsgrundlag og strategiske muligheder i forhold til omverdenen. Der udarbejdes situationsanalyser, 

markedsstrategier og kommunikationsplaner. Derudover arbejdes der med mundtlig såvel som skriftlig 

kommunikation på dansk, engelsk eventuelt et yderligere fremmedsprog (for de studerende, der har valgt fransk, 

spansk eller tysk). Inden for marketing indgår kurserne Marketing Audit og Marketing Strategy, inden for 

økonomi Erhvervsøkonomi 1 og 2, og i kommunikation og fremmedsprog indgår kurserne Oral Communication, 

Kommunikationsplanlægning, Tekstforståelse og Tale og Samtale.  

Bacheloruddannelsens 2. år supplerer det teoretiske grundlag yderligere, især inden for internationale brand 

strategier og kommunikation. Dette sker i fagene Corporate Communication, Tværfaglig case 1: Brand 

Management og Communicating across Cultures. Samtidig tages der sigte på at omsætte teori, strategi og 

modtagerforståelse til konkrete markedsføringstiltag; det sker primært i fremmedsprogsfagene Tekster i 

organisationen og Internationale markedsføringstekster (fremmedsprog). Derudover introduceres de studerende 

til videnskabsteori og metode og til juridiske forhold på internationale markeder.  

Bacheloruddannelsens 3. år giver de studerende mulighed for specialisering gennem valgfag eller gennem et 

ophold på et udenlandsk universitet på 5. semester, ligesom der også her er mulighed for at gennemføre et 

praktikophold/projektorienteret forløb. Derudover konsolideres tværfagligheden og samspillet mellem studiets 

forskellige elementer gennem den tværfaglige case og BA-projektet, og i faget Akademisk sprog på 6. semester 

øges den fremmedsproglige kompetence yderligere.  

På de kurser, der omhandler fremmedsproget gennemføres undervisningen i videst muligt omfang på det valgte 

sprog. I alle andre fag end det valgte fremmedsprog undervises der dels på dansk og dels på engelsk. Studerende 

forudsættes at have evnen til at læse og forstå fagsproglige tekster på engelsk samt gennemføre undervisning, 

inklusive eksamination, på engelsk. Dette gælder uanset, hvilket fremmedsprog den studerende har valgt.  

Formål  

Bacheloruddannelsen i interkulturel markedskommunikation er en forskningsbaseret, interdisciplinær 

uddannelse, der kombinerer kommunikation og fremmedsprog med erhvervs- og afsætningsøkonomi.  



Uddannelsen har til formål at give den studerende en række redskaber inden for fremmedsprog og 

kommunikation samt inden for erhvervs- og afsætningsøkonomi, der sætter bacheloren i stand til at løse 

konkrete opgaver i forbindelse med internationale marketingaktiviteter og dertil hørende kommunikative tiltag. 

Fremmedsproget kan være engelsk, fransk, spansk eller tysk.  

Bacheloren skal have tilegnet sig et helhedssyn på de problemstillinger af kommunikationsmæssig og økonomisk 

art, der opstår i forbindelse med international markedsføring.  

Bacheloren skal have videnskabsteoretisk indsigt i relation til fagområderne interkulturel kommunikation samt 

erhvervs- og afsætningsøkonomi, der skal fungere som forudsætning for refleksion over muligheder og 

begrænsninger for faglig og tværfaglig løsning af praktiske, virksomhedsrelevante problemer og opgaver.  

Bacheloren skal besidde metodiske kompetencer til, selvstændigt eller i samarbejde med andre faggrupper eller 

netværk, at træffe valg, der er solidt forankret i analyser, og som inddrager sproglige og kulturelle såvel som 

økonomiske forhold. Bacheloren skal kunne deltage i alle faser af organisationens markeds-føringsarbejde, fra 

overordnet strategi til konkret produkt.  

Bacheloren skal have færdigheder i at kommunikere, skriftlig og mundtligt, i traditionelle medier såvel som i 

elektroniske medier, samt bevidsthed om muligheder og begrænsninger ved valg af forskellige 

kommunikationsformer.  

Bacheloren skal kunne arbejde projekt- og procesorienteret og skal derudover have personlige kompetencer som 

selvstændighed, samarbejdsevne, fleksibilitet og kreativitet.  

Samlet skal uddannelsen sætte bacheloren i stand til at arbejde med markedskommunikation på dansk, engelsk 

og evt. yderligere et fremmedsprog. Bacheloren skal være i stand til at analysere kulturelle, sproglige og 

økonomiske betingelser samt kunne forholde sig til juridiske forhold ved tilstedeværelse på danske og 

udenlandske markeder. På baggrund heraf skal bacheloren kunne medvirke til at udarbejde interkulturelle 

marketing- og kommunikationsstrategier og omsætte disse strategier til kommunikative handlinger, fx i 

forbindelse med rådgivning om og udarbejdelse af markedsføringsmateriale, ansvar for webtekster, mundtlig og 

skriftlig kommunikation generelt om virksomheden samt kunde- og leverandørkontakt.  

Kompetenceprofil for BA i interkulturel markedskommunikation  

 Uddannelsen sætter bacheloren i stand til at tænke interkulturel markedskommunikation på dansk, 
engelsk og evt. yderligere et fremmedsprog ind i en samlet strategisk marketingplan, som er baseret på 
metodisk stringente analyser af virksomhedens interne og eksterne forhold.  

 Bacheloren kan, på baggrund af videnskabsteoretisk refleksion, analysere kulturelle, sproglige og 
økonomiske betingelser samt forholde sig til juridiske forhold ved tilstedeværelse på danske og 
udenlandske markeder. De enkelte faglige analyser samles til tværfaglige anbefalinger og handlinger.  

 Bacheloren kan således arbejde produkt- og procesorienteret med interkulturelle marketing- og 
kommunikationsstrategier og omsætte disse strategier til kommunikative handlinger, fx i forbindelse 
med rådgivning om og udarbejdelse af markedsføringsmateriale, ansvar for webtekster, mundtlig og 
skriftlig kommunikation generelt om virksomheden samt kunde- og leverandørkontakt.  

 



Marketing- og kommunikationsprojekter  

På IMK arbejder vi casebaseret og problemorienteret. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i de 

problemstillinger, som virksomheder og organisationer faktisk oplever, når de skal markedsføre sig og 

kommunikere i interkulturelle sammenhænge. Dine kompetencer inden for interkulturel markedskommunikation 

er derfor nøje afstemte i forhold til den virkelighed, der møder dig, når du er færdig med uddannelsen.  

En stor del af undervisningen er desuden projektorienteret, hvorfor du bliver i stand til at planlægge og 

gennemføre komplekse projekter. Denne kompetence er afgørende, fordi stadigt flere af virksomhedernes 

arbejdsprocesser udføres som netop projekter.  

Det globale (arbejds)marked  

Dit primære indsatsområde er den interkulturelle markedskommunikation, og interkulturel kompetence er en 

forudsætning for din succes. Vi arbejder ud fra en analytisk forståelse af interkulturel markedskommunikation, 

der ikke er knyttet til specifikke nationale kontekster. Dermed bliver du i stand til at forholde dig til alle de 

konkrete interkulturelle situationer, der opstår når stadigt flere parter med forskellig kulturel baggrund mødes og 

gør forretning på kryds og tværs – ofte i konstellationer, hvor ingen af parterne har engelsk som modersmål, men 

det alligevel er deres fælles sprog. Derfor vil du – også selvom engelsk ikke er dit valgte fremmedsprog – 

modtage en del af undervisningen på engelsk, så du træner den engelsksprogede færdighed, der i dag er 

nødvendig for at begå sig globalt.  

Derudover kan du vælge at få et dybere og specifikt kendskab til et særligt sprogområde gennem dit valg af et af 

følgende sprog: engelsk, tysk, fransk og spansk. Det analytiske udgangspunkt, der i princippet gør det muligt for 

dig at sætte dig ind i alle interkulturelle situationer, suppleres således af et mere indgående kendskab til de 

kulturelle kontekster og markeder, der er særligt relevante for din sproglige kombination.  

Når du er færdig som bachelor i IMK, vil du blandt andet kunne udarbejde og gennemføre marketingkampagner, 

opstille og anvende kommunikationsstrategier, analysere interkulturelle situationer og skabe 

kommunikationsløsninger, der er hensigtsmæssige i forhold til situationerne.  

Konkret vil du kunne påtage dig følgende arbejdsopgaver:  

 Rådgive om interkulturel kommunikation, fx i forbindelse med forhandlinger, udarbejdelse af 

markedsføringsmateriale, udstationering, ansættelse af agenter, oprettelse af datterselskaber, 

ansættelse af personale i udlandet  

 Deltage i forhandlinger på dansk og på fremmedsproget  

 Udarbejde og gennemføre forskellige former for mundtlige præsentationer på dansk og på 

fremmedsproget  

 Stå for udarbejdelse, tilpasning, vedligeholdelse af webtekster på dansk og på fremmedsproget  

 Tage ansvaret for udarbejdelse af tekster, der typisk forekommer i en virksomhed eller anden 

organisation (rapporter, breve, mails, virksomhedsprofiler, produktbeskrivelser, miljøpolitikker, 

medarbejderblade, osv.)  


