
HA(kom) – Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation 

HA-kombinationsuddannelsen i virksomhedskommunikation er en forskningsbaseret og interdisciplinær 
uddannelse, der har til formål at bibringe den studerende et helhedssyn på organisationers kommunikation 
og kommunikationens organiserende funktioner. Uddannelsen skal give den studerende indsigt i de 
kommunikative processer og former, der giver en organisation sammenhæng og gennemslagskraft, som 
skaber et tilhørsforhold blandt organisationens interne og eksterne stakeholders, og som tydeliggør 
organisationens ståsted og særpræg.  
 
Et helhedssyn på den kommunikerende organisation og kommunikationens organiserende rolle er en 
forudsætning for at se, begrebsliggøre og analysere organisationen og dens omverdensrelationer. Det 
bidrager samtidig til at udvide grænserne for, hvilke af organisationens aktiviteter der kan betragtes fra en 
kommunikationsvinkel.  
 
Uddannelsen skal sætte den studerende i stand til at medvirke ved kommunikationsstrategisk rådgivning på 
tværs af faggrænser og liniefunktioner i organisationen. Som vidensgrundlag for at kunne anlægge det 
overordnede og styrende kommunikationsperspektiv skal den studerende tilegne sig en alsidig viden om 
erhvervsøkonomi og en forståelse for, hvad det kræver at drive forskellige typer virksomheder og 
organisationer i dag. Den studerende skal desuden tilegne sig en bredere samfundsvidenskabelig og 
humanistisk funderet viden om kultur, samfund og erhvervsliv som forudsætning for at kunne handle 
reflekteret i en kompleks organisatorisk og samfundsmæssig kontekst.  
 
Bachelorstudiet skal styrke den studerendes evner til selvrefleksion over faglige og tværfaglige praktikker. 
Det indebærer, at den studerende også skal lære at medreflektere muligheder og begrænsninger i sin egen 
arbejdsfunktion i organisationen og samtidig blive bevidst om, hvordan et kommunikationsanalytisk og -
strategisk blik i sig selv producerer ændrede betingelser for organisationen.  
 

For at opfylde uddannelsens formål om at styrke det kommunikationsanalytiske og -strategiske blik på 

organisationen og dens omverdensrelationer skal bacheloren besidde følgende kompetencer: 

 Viden om hvordan kommunikation organiseres i virksomheder og institutioner, samt hvilke 

organiserende funktioner kommunikation har, internt og eksternt. 

 Kommunikationsteoretisk indsigt samt evne til at analysere kommunikationsprodukter og –processer 

og vurdere deres status i organisationen og i forhold til dens omverden. 

 Evne til at analysere organisationers interne kommunikationsdynamik; herunder vertikale og 

horisontale kommunikationsprocesser, formelle og uformelle kommunikationsgange, magtforhold, 

konflikter og konfliktløsning; medindflydelse og deltagelse. 

 Viden om centrale erhvervsøkonomiske discipliner (strategi, ledelse, organisation, økonomistyring, 

regnskaber, markedsføring) på et niveau der giver forudsætninger for at forstå hvordan organisationer 

fungerer, og på hvilke betingelser de opererer og løbende forandrer sig. 

 Viden om samfundsvidenskabelig teori og metode som forudsætning for at udvikle sociologisk og 

politisk forståelse samt blik for kulturelle forhold i organisationen og dens omverden. 



 Evne til at analysere organisationers omverdensforståelse, herunder deres indsamling og bearbejdning 

af informationer om eksterne stakeholders.  

 Metodisk indsigt og analytiske kompetencer til brug ved afgrænsning, beskrivelse og løsning af 

komplekse kommunikationsrelaterede problemstillinger i studiet og i fremtidige jobfunktioner. 

 Færdigheder i at kommunikere, skriftligt og mundtligt, i traditionelle medier såvel som i Intra- og 

Internet, samt bevidsthed om muligheder og begrænsninger ved valg af bestemte 

kommunikationsmedier. 

 Personlige kompetencer som gennemslagskraft, selvstændighed, fleksibilitet, evne til at samarbejde og 

fungere i skiftende arbejdsgrupper og netværk.  

Bachelorstudiet skal kvalificere til at arbejde i virksomheder, interesseorganisationer, offentlige 

institutioner samt i konsulentbranchen. Bacheloren skal kunne fungere som intern eller ekstern 

kommunikationsstrategisk rådgiver på tværs af fag- og disciplingrænser og på tværs af organisationers 

funktionsopdelinger. Samtidig skal studiet kvalificere til fortsatte studier på kandidat- og ph.d.-niveau. 

 


