
HA(fil.) – Erhvervsøkonomi og filosofi 

Ambitionen er at uddanne refleksive praktikere, som kan anskue erhvervsøkonomiske 
problemstillinger i en bredere sammenhæng og bidrage til at løse de dilemmaer, der opstår i forholdet 
mellem økonomi og samfund, og som ikke kan løses rent økonomisk. Klassisk og moderne filosofi 
udgør en værdifuld ressource, som både træner de studerende i at tænke abstrakt og systematisk og 
giver en bred indgang til at løse de problemer, som moderne organisationer møder. Filosofien har en 
årtusindlang tradition for at diskutere og løse dilemmaer. Fordi filosofien er abstrakt, har den frihed til 
at ombeskrive verden, så den med nye ord ikke blot kan stabilisere forandring, så organisationer kan 
orientere sig, men også accelerere forandring, så organisationer kan forny sig.  
 
HA(fil.) er tværfaglig og forskningsbaseret uddannelse, som kombinerer erhvervsøkonomi og filosofi. 
Formålet er at uddanne bachelorer med grundig indsigt i erhvervsøkonomiske, organisatoriske og 
ledelsesmæssige problemstillinger. Uddannelsens særlige perspektiv er, at denne indsigt ikke kun 
opnås gennem direkte studier af erhvervsøkonomi, organisation og ledelse. Den filosofiske del af 
uddannelsen giver de studerende indsigt i de teorihistoriske og begrebslige forudsætninger for de 
dilemmaer, som møder moderne organisationer i en verden med konstant forandring. Den filosofiske 
kompetence kan bidrage til at løse arbejdsopgaver, som stiller særlige teoretiske, analytiske og 
kommunikative krav.  
 
HA(fil.) forbereder de studerende på, at moderne organisationer fungerer i et videnssamfund, hvor 
klassiske erhvervsøkonomiske kompetencer stadig er nødvendige, men ikke tilstrækkelige. Det er 
vigtigt at tænke i marked og konkurrence, økonomi og materielle ressourcer. Men de immaterielle 
aspekter, herunder etik og æstetik, får stigende betydning, når en organisation skal tiltrække ansatte 
og kunder og sikre sig legitimitet i samfundet. Ved siden af den økonomiske bundlinje måles 
organisationer også på områder som miljø og bæredygtighed, menneskerettigheder og socialt ansvar.  
For at opnå gode økonomiske resultater i et videnssamfund er det ikke nok at tænke i rent økonomiske 
kategorier. Derfor er der ikke kun brug for specialister inden for velafgrænsede erhvervsøkonomiske 
discipliner. Der er også brug for generalister med en grundlæggende forståelse for, at organisationer er 
baseret på komplekse menneskelige forhold og fungerer i en kompleks social omverden. HA(fil.) åbner 
op for en bredere forståelse af økonomiens humane og sociale aspekter.  
 
HA(fil.) uddanner bachelorer med sigte på at integrere erhvervsøkonomi, organisation og ledelse med 
filosofi. Grundsynspunktet er, at teori og praksis kan og må supplere hinanden. Under uddannelsen 
skal den studerende gennemgå et omfattende filosofisk og samfundsvidenskabeligt pensum, som 
stiller store krav til abstrakt og analytisk tænkning og som træner dem i at håndtere komplekse 
begreber og begrebssammenhænge.  
 
HA(fil.) kombinerer klassisk og moderne filosofi med erhvervsøkonomiske kernefag. Dens mål er at 

bygge bro mellem filosofiens humanisme og erhvervsøkonomiens instrumentalisme, så der kan skabes 

en dynamisk og praktisk relevant faglig profil . Uddannelsen inddrager desuden et bredt spektrum af 

discipliner som samfundsteori, sociologi, organisations- og ledelsesteori, kommunikationsteori og 

historievidenskab. Den tværfaglige tilgang sætter scenen for kritiske og konstruktive møder mellem 

filosofi og erhvervsøkonomi. 

 


