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Jeg har i et par år arbejdet som erhvervsjournalist på Erhvervsavisen Fyn og Fyens Stiftstidende. På
et tidspunkt fik jeg lyst til at dykke længere ned i teorien bag den praksis, som jeg hver dag var ude
ved virksomheder, direktører og ejerledere for at beskrive. Jeg oplevede, at jeg kom til kort, når
deres skulle gåes årsregnskaber kritisk i sømmene, og at jeg ikke kunne udfordre kilderne på deres
strategier og handlemønstre.
Derfor besluttede jeg mig for at læse HD. HD er en erhvervsøkonomisk bachelor, der læses som
aftenskole på deltid ved siden af arbejdet. Jeg har fået støtte af Pressens Uddannelsesfond til
uddannelsen.
I perioden 1. september 2016 til 10. januar 2017 har jeg modtaget undervisning og gået til
eksamen på 1. semester i økonomiuddannelsen HD på Syddansk Universitet.
Der var to fag på skemaet: Erhvervsøkonomi og Dataanalyse. Det har været meget inspirerende at
få et fagligt indblik i virksomheders maskinrum. Det har givet meget en grundlæggende forståelse
af virksomheders nøgletal, strategiske tankegang og regnskaber. Den nye indsigt betyder allerede i
dag, at jeg stiller skarpere spørgsmål til de personer i det danske erhvervsliv, som jeg snakker med
i mit arbejde.
Ligeledes Dataanalyse har været meget anvendeligt for mit daglige virke som journalist. Faget har
givet et indblik matematikken bag undersøgelser. At forstå statistik er en grundlæggende
egenskab, som enhver journalist bør besidde, da vi bygge megen journalistik på undersøgelser af
forskellig art. Indsigterne, som jeg har vundet her kommer forhåbentligt til at fjerne alle former for
misforståelser, der kan opstå, når jeg i fremtiden formidler viden, der er vundet gennem
undersøgelser.

Eksaminer
Semestret er afsluttet med eksaminer i fagene Erhvervsøkonomi og Dataanalyse. Jeg afsluttede
erhvervsøkonomi med karakteren ”Bestået”. Eksamen bestod af en hjemmeopgave, der strakte sig
over 10 dage. I opgaven var der forskellige regneopgaver, ligesom der var opgaver med udførelse
af strategi. Dataanalyse bestod jeg med karakteren 7. Denne eksamen bestod af en

gruppeeksamen, hvor vi med udgangspunkt i udleveret data, skulle beregne forskellige nøgletal,
der skulle bruges til en rapport. Rapporten havde grupperne 10 dage til at skrive, og i Januar var
der individuelle mundtlige eksaminer, hvor vi skulle forsvare rapporten.
Perspektiver:
Udannelsen HD tager i alt fire år. Sidste del af uddannelsen vælger man et specialeområde. Man
ender med en erhvervsøkonomisk uddannelse på bachelorniveau, og det er derfor muligt bagefter
at læse en klassisk erhvervsøkonomikandidat: cand.merc.

