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 H 
vis du stræber 
efter den store 
villa, drømmer 
om en Audi A8 
og i det hele ta-
get bare gerne 
vil score kas-

sen, skal du næppe melde dig til Master 
of Business Administration på danske 
CBS. Så bør du i stedet vælge at tage din 
fuldtids MBA på en af 31 andre euro-
pæiske top business schools.

En undersøgelse af de bedste euro-
pæiske MBA-uddannelser, som Finan-
cial Times udarbejder hvert år, viser, 
at kandidaterne fra CBS gennemsnit-
ligt har opnået en stigning i årslønnen 
på 74.021 dollar – eller 410.366 danske 
kroner – tre år efter de afsluttede deres 
eksamen. 

Men der er det dobbelte at hente 
ved at flyve over Nordsøen og tage en 
MBA på London Business School, hvor 

den gennemsnitlige lønstigning tre år 
efter afslutningen er 142.340 dollar el-
ler 789.120 kroner, hvilket er stort set 
det samme som lønstigningen, hvis du 
har taget en MBA hos IMD i Schweiz.

 Herefter følger MBA’erne fra Insead 
og fra IE Business School i Spanien 
– sidstnævnte kåres i øvrigt af Forbes 
Magazine som en af de bedste fuldtids 
MBA-skoler uden for USA. 

Undersøgelsen forholder sig kun 
til, hvor kandidaterne har taget deres 
MBA, og hvad de tjener nu, men f.eks. 
ikke til, hvor de kom fra, og hvor de så 
efterfølgende har fået arbejde.  

”Løn er et væsentligt afkast af at ta-
ge en MBA-uddannelse. Det viser tal-
lene jo tydeligt. Men vi kan også finde 
andre tal, der viser, at dimittender fra 
CBS ligger på niveau med London Busi-
ness School. Derfor skal man selvfølge-
lig være varsom med sammenlignin-
gerne. Så er det jo heller ikke sikkert, at 
man får mere ved at flyve til London. 
Mange mennesker, der vælger en MBA, 
er midt i et karriereforløb og familie-
forløb, hvor begge gør karriere, og det 
kan være vanskeligt at rive det over for 
at rejse frem og tilbage,” siger Christian 

Tangkjær, som er vicedekan for MBA- 
og HD-uddannelserne på Copenhagen 
Business School.

Globalt får MBA’erne størst mer-
indtægt, hvis de afslutter deres ho-
vedopgave fra Stanford University i 
Californien, hvor de kan forvente et 
gennemsnitligt plus på 183.260 dollar 
svarende til godt en million kroner. På 
andenpladsen ligger den indiske busi-
ness school Indian Institute of Ma-
nagement i Ahmedabad med et plus 
på 174.440 dollar.

For at komme med i Financial Ti-
mes’ ranking skal skolerne have ud-
budt fuldtids MBA de seneste fire år, og 
de studerende skal have fået deres før-
ste eksamensbeviser for mindst tre år 
siden. Copenhagen Business School er 
den eneste af de mange danske udby-
dere, der har kvalificeret sig til at kom-
me med på listen over de bedste, euro-
pæiske udbydere af fuldtids MBA’s. 

”Vi plejer at tage de der rankings af 
lønniveauer med et gran salt. I USA vil 
hoppet typisk være voldsommere, for-
di du groft set kan komme fra at flippe 
burgere til at blive direktør, og så ser 
lønhoppet gevaldigt stort ud,” siger 

Dimittender fra danske MBA-skoler får et fint lønspring, men slet ikke i samme omfang  
som MBA’ere fra Europas bedste skoler. Det viser Financial Times’ årlige MBA-undersøgelse. 
MBA-udbyderne er ikke vilde med kun at måle afkast i lønkroner. De anbefaler, at man  
tjekker skolernes akkrediteringer, når man skal vælge uddannelsessted.

MBA giver størst 
lønplus i udlandet
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MBA
business development director Jesper 
Nytoft fra Henley Business School, der 
har en dansk afdeling.

Spansk skole tager toppen: Financial 
Times har også målt lønstigningerne 
i procent. Denne ranking, der således 
tager højde for lønniveauet inden opta-
gelsen på MBA-skolen, viser et lidt an-
derledes billede. Men også her kommer 
CBS ind på en sidsteplads af de skoler, 
der er med i rankingen. Fra en person 
begynder sin MBA på CBS, til tre år 
efter vedkommende har afleveret sin 
afsluttende opgave, stiger lønnen gen-
nemsnitligt 34 procent. På førsteplad-
sen over de relative lønstigninger ligger 
den spanske IE Business School med 
159 procent.

To andre MBA-udbydere i Dan-
mark, DTU og Henley, har selv målt 
på lønforbedringen hos deres kandi-
dater.

DTU reklamerer med, at deres kan-
didater i gennemsnit kan ”indkassere 
160.000 kr. mere i løn årligt som følge 
af uddannelsen”. Mads Christoffersen, 
program director på DTU’s executive 
MBA i innovationsledelse, forklarer, at 
beregningerne tager udgangspunkt i 
det lønniveau, som kandidaterne hav-
de, da de begyndte, til tre år efter de 
var færdige. 

Henley i Danmark har også fore-
taget en opgørelse blandt sine dimit-

tender. På baggrund af 52 valide svar 
stiger dimittenderne fra Henley gen-
nemsnitligt med 51 procent, fra de 
begynder til tre år efter afslutning. De 
studerende på Henley har fra studie-
start en årlig, gennemsnitlig brutto-
løn på 668.000 kr. Tre år efter at de har 
afleveret deres afsluttende opgave, har 
de i gennemsnit en årlig bruttoløn på 
1.007.000 kr. 

Andre parametre: Lønnen er blot ét pa-
rameter ud af flere, når man skal væl-
ge MBA, påpeger vicedekan Christian 
Tangkjær fra CBS.

”I et karriereperspektiv betyder løn 
jo noget. Og når man tager en MBA-ud-
dannelse, tænker man naturligvis også 
på, hvad der giver afkast. Andre para-
metre kan være at få et andet job, stør-
re ansvar og redskaber til at få en bed-
re balance i sit liv. Eller at være et sted, 
hvor forskningen og undervisningen 
er af meget høj kvalitet,” siger han.

Analysen fra Financial Times er blot 
en ud af flere internationale sammen-
ligninger. Også andre businessmaga-
siner som Forbes, The Economist og 
Business Week foretager analyser. I 
den nyeste ranking fra The Economist 
røg CBS frem til nummer 29 i Europa 
og nummer 83 i verden. 

Med i billedet hører også, at når 
det handler om at uddanne topledere 
med mere end fem års erfaring, er 

harvard: Verdens første Master of Busi-
ness Administration program foregik på 
Harvard Business School i 1908. Siden 
spredte konceptet sig, først til resten 
af USA, dernæst  til Europa og senest til 
resten af verden.

Til at begynde med tog programmet 
to år på fuld tid. Siden er andre modeller 
kommet til, så man nu kan bygge det op 
på moduler på deltid.

siMi: Den første skandinaviske exe-
cutive MBA blev introduceret af SIMI i 
1993, efterfulgt af CBS’ deltids executive 
MBA i 1994 og på fuldtid i 2003.

Akkreditering: MBA er ikke en  
beskyttet titel. Derfor søger udbyderne 
i stigende grad akkreditering fra tre 
internationale organer: AMBA, EQUIS og 
AACSB.

Akkrediteringen af en fuldtids MBA 
ved AMBA og AACSB kræver en lang liste  
af minimumskrav opfyldt, eksempelvis 
pensum og forskningskvaliteten. 

Differentieringen af MBA-uddannel-
serne sker typisk på pris, længde, modu-
ler, valgmuligheder og undervisere. Læs 
også om akkrediteringer på side 42.

MBA
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CBS blandt verdens 50 bedste uddan-
nelser ifølge Financial Times’ ranking 
over Executive MBA. Ligesom briti-
ske Henley, der udbyder deltids MBA i 
Danmark,  også er med i toppen. 

Forskellen på en MBA og en Exe-
cutive MBA er ofte blot, at den første 
følges på fuldtid i en kortere periode, 
mens den anden følges på deltid i en 
længere periode sideløbende med et 
fast job.

Tjek akkrediteringer: Mange skoler 
er imidlertid ikke begejstrede for dis-
se eksterne vurderinger fra magasi-
nerne. De går i stedet efter deres egne, 
anerkendte akkrediteringsbureau-
er, så som AMBA, EQUIS og AACSB.  
Akkrediteringen af en fuldtids MBA 
ved AMBA og AACSB kræver blandt 
andet, at skolerne lever op til en lang 
liste af minimumskrav som pensum 
og forskningskvalitet. Dertil kommer 
ministeriernes krav til de offentlige 
udbydere.

”Det er den eneste form for kvali-
tetssikring, der er, på det her marked. 
Vi har i mange år slået på tromme for, 
at de studerende kigger på de her ak-
krediteringer. Det er meget, meget 
vigtigt, når man skal gennemskue 
markedet og få en vis sikkerhed for, at 

den undervisning, man får, lever op til 
visse kvalitetsstandarder. Ingen regu-
lerer de private udbydere af MBA-un-
dervisning, og her er der ingen garanti 
for kvaliteten,” siger Jesper Nytoft fra 
Henley Business School.

Når ingen klager, er alle vel glade?
”Det kan man godt tro. Men det her 

marked fungerer sådan, at hvis man 
klager, skyder man sig selv i foden. 
Man har måske bedt sin virksomhed 
om mange penge. Så hvis man klager, 
vil det ikke være så smart for ens frem-
tidsudsigter,” siger Jesper Nytoft.

CBS fik sin sidste ud af tre akkredi-
teringer i foråret og er stolt af den.

”Vi har en strategi om at være inter-
nationale, så akkrediteringen under-
støtter vores strategi. Vi er blandt de 
få på verdensplan med de tre akkredi-
teringer. Og så betyder den, at de stu-
derende er sikre på at få undervisning 
på et meget højt niveau. På det inter-
nationale uddannelsesmarked er det 
rigtigt vigtigt at have noget at navigere 
efter, og tre akkrediteringer sikrer kva-
litet og øger prestigen,” siger vicedekan 
Christian Tangkjær. 

MBA rykker mod øst: Den globale, 
økonomiske magt skifter i disse år og 
tipper mod Østen, og det smitter af på 

udbyderne af MBA-uddannelser. Ikke 
blot søger flere asiater til de amerikan-
ske og europæiske skoler. Men mange 
af de asiatiske studerende ønsker også 
i stigende grad at studere i nærmiljøet, 
og i takt med at vestlige, internationale 
virksomheder rykker mod øst, ønsker 
mange af deres medarbejdere også at 
læse der.

Derfor kommer der flere MBA-sko-
ler i blandt andet Kina, Singapore og 
Indien. De bliver også bedre. Hvor der 
for fire år siden var tre asiatiske skoler 
med på Financial Times’ Top 100 liste, 
er der i 2011-listen otte asiatiske skoler, 
og det trækker naturligvis kandida-
ter til. På CEIBS, en Shanghai-baseret 
skole i samarbejde med the European 
Foundation for Management Develop-
ment, steg andelen af vestlige stude-
rende, der læste en fuldtids MBA, fra 2 
procent i 2005 til 39 procent i år. Tilsva-
rende udvikling har for eksempel også 
The National University of Singa-
pore oplevet.

På CBS kommer godt syv ud af ti 
studerende på skolens fuldstids MBA-
uddannelse fra udlandet.

”De flyver hertil for at tage en fuld-
tids MBA på et år, fordi vi har et godt 
ry,” siger vicedekan Christian Tang-
kjær.

MBA
løn: Målt i kroner 

og øre har MBA-
studerende på 

london Business 
School udsigt 

til et dobbelt så 
stort lønspring 

som MBA’ere fra 
danske CBS. 

FoTo: wIkIpEDIA
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special  rapportMBA

Skole Uddannelse
AVt Business school executive MBA 19 33% 11% 27 5 dage kina og USA
Business institute (Aalborg) MBA in strategic Management 13 15% 2% 21 ingen ingen
CBs executive MBA in shipping 12 14% 77% 43 17% Storbrittanien og Tyskland   
  & Logistics (the B lue MBA)
CBs flexible executive MBA 17 20% 20-25 % 30 10% USA og kina
CBs full-time MBA 9 22% 77% 48 4 dage Sverige
dtU executive school of Business executive MBA - Master in 10 20% 10% 25 10 dage Veksler mlm. Frankrig og USA, 
  Management of technology (MMt)        el. Storbritannien og Malaysia
edinburgh Business school distance Learning MBA 15 25% 15% 30 valgfrit Indenfor Danmark
edinburgh Business school distance Learning MBA w. specialism 17 33% 0% 3 valgfrit Indenfor Danmark
edinburgh Business school MBA On-Campus 15 25% 0% 10 valgfrit Indenfor Danmark
henley Business school  MBA for executives - 2 år 15 20% 60% 40 60% Sydafrika og kina
henley Business school  MBA for executives - 3 år 17 20% 10% 42 10% Sydafrika
international Business Academy Kolding executive MBA (deltids) 15 15% 15% 14 1 uge Storbrittanien
international Business Academy Kolding full-time MBA 5 0% 75% 8 1 uge Storbrittanien
syddansk Universitet MBA 15 25% 0% 61 ingen Ingen
Aalborg Universitet executive MBA – Master in  18 15% 0% 17 1 uge kina, Mexico og USA 
  Management of technology
Aalborg Universitet MBA  (Ny: starter januar 2012)
Aarhus Universitet, Business  executive MBA in Change 24 5% 0% 14 to studieture USA, og kina og Vietnam 
and social sciences/sdU Management and Leadership
Aarhus Universitet, Business  full-time MBA 7 30% 80% 16 4-5 dage Belgien 
and social sciences
Aarhus Universitet, Business  MBA (flexibel) 15 30% 0% 58 ingen ingen 
and social sciences

Kilde: Skolerne og Berlingske Research

MBA-UddANNeLser i dANMArK
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Berlingske Nyhedsmagasin har her indsamlet en række data om 
forholdene på MBA-uddannelser, der udbydes i Danmark.

Dertil kommer de udlændinge, som 
tager en MBA-uddannelse på deltid si-
deløbende med deres faste job.

I takt med at MBA-uddannelserne 
bliver mere og mere globale med sko-
ler i blandt andet Dubai og Singapore, 
bliver kvaliteten i kurserne mere svin-
gende – hvilket igen gør akkrediterin-
ger stadig vigtigere. Kun Copenhagen 
Business School og Henley Business 
School har samtlige tre akkrediterin-
ger i Danmark. Den private udbyder 

AVT har i fire år søgt at blive akkredi-
teret af EFMD, men uden held.

Men ét er, hvad skolerne selv synes 
er vigtigt. Noget andet er, hvad de stu-
derende rent faktisk får ud af undervis-
ningen.

Det er her, de eksterne vurderin-
ger fra business-magasinerne kom-
mer ind, og de viser blandt andet, at 
lønstigningerne er langt større, hvis 
man vælger en MBA på en af de uden-
landske skoler. Men selv hos dem kan 

finanskrisen mærkes. Ifølge The Eco-
nomist’ undersøgelse af kandidat-løn-
ninger var startlønningerne i 2009 for 
kandidaterne fra bl.a. IMD i Schweiz, 
London Business School og Melbourne 
Business School for første gang i årevis 
lavere end for kandidaterne året for-
inden. Ligesom det tog kandidaterne 
længere tid at finde et nyt job end tid-
ligere. B nian@berlingske.dk
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MBA
1 du vil blive rig.

Erfaring viser, at det vil tage to 
eller tre gange så lang tid, som du tror, 
at blive en succes efter uddannelsen. 
Så pas på med at optage lån, fordi du 
satser på at blive en stjerne.

2 du er klogere end folk uden  
en MBA.

Du var klog nok til at komme ind på 
en MBA. Det betyder ikke, at du er 
klogere end folk uden. Forbliv ydmyg.

3 der er altid et korrekt svar.
Studerende på business schools 

er ofte meget analytiske og målret-
tede. De kan godt lide at tænke, at der 
altid er et ’korrekt’ svar, som også er 
det bedste. Det er der ikke. Det per-
fekte svar er altid det bedste svars 
fjende. Du træffer beslutninger på 
baggrund af den information, du har 
til rådighed. 

4 hvis du kan få en MBA, er du 
skabt til succes.

På min MBA-uddannelse holdt ual-
mindeligt talentfulde direktører 
oplæg for os. De fortalte os, hvilken 
fantastisk læreanstalt vi gik på, og 
forsikrede os om, hvordan vi havde 
fremtiden for os. Det fik os til at føle os 
uovervindelige. Men det fungerer ik-
ke sådan. Flere af mine medstuderen-
de er blevet forfærdelige fiaskoer; de 
er blevet skilt, dybt deprimerede etc. 
MBA er en fantastisk undervisnings-
mulighed, men du skal stadig ud og 
lykkes. Intet er dig givet på forhånd.

10 myter om MBA
eric Jackson, direktør for amerikanske Ironfire Capital LLC, har udvalgt og kommenteret disse 10 sejlivede 
myter om MBA-uddannelsen. Selv har han en ph.d. fra Columbia University Graduate School of Business i 
New York og er specialiseret i strategisk ledelse. Han tog en MBA for 10 år siden.

5 du ved, hvordan du skal “fixe” 
de første firmaer, efter du er 

gået i gang med uddannelsen.
Du har sikkert tidligere arbejdet i fir-
maer, hvor kolleger vendte det hvide 
ud af øjnene, når de fortalte dig om 
den nye hot-shot MBA, der fortalte al-
le, hvordan de skal gøre deres arbejde. 
Alle hotshot MBA’er  burde tape deres 
mund til de første tre måneder i et nyt 
job og burde ikke få lov til at “fixe” no-
get overhovedet.

6 discounted Cash flow  
(dCf) viser altid, hvad et  

firma er værd.
MBA’ere elsker DCF. De tror, at det 
sande svar på en virksomheds værdi 
blot er et DCF væk. Smør det ud over 
et whiteboard, vis det for chefen og gå 
i gang med det næste problem. Men 
du kommer sandsynligvis aldrig til at 
lave en DCF efter din uddannelse.

7 de “bløde” kurser (lederskab 
og hr) er de mindst vigtige.

Når du har taget din MBA, vil du er-
fare, at det perfekte svar og den per-
fekte strategi intet betyder, hvis du 
ikke kan få folk omkring dig til at ac-
ceptere det og hjælpe dig med at opnå 
det. Og for at gøre det, må du motivere 
dem, lytte til dem og støtte dem, når 
de har brug for det.

8 du vil blive mere kreativ og 
have mere lyst til iværksætteri 

efter MBA end før.
MBA gør dig mindre kreativ, jo længe-
re tid du tager om det. De underviser 
i iværksætteri, men du vil aldrig lære, 
hvordan du starter et firma ved at læ-
se en bog. Hvis du vil vide det, bliver 
du nødt til at gøre det selv.

9 dine medstudenter vil give dig 
mange tips og tricks, som vil 

hjælpe dig til at blive en succes.
Efter min opfattelse er de fleste MBA-
studerende lemminger. De aner ikke, 
hvad de vil bagefter, så de gør bare det, 
flertallet synes, er en god idé. For ti år 
siden ville alle være dotcom-iværk-
sættere. Det gik ikke, så mange af dem 
blev investeringsrådgivere eller ledel-
seskonsulenter i stedet. Du skal i ste-
det lytte til din indre stemme.

10 Kandidater fra de fineste 
MBA-skoler vil være de 

mest succesfulde.
Navnet vil være et stort plus på dit 
cv. Men hvis du får en grad fra en af 
de fineste skoler, vil du sandsynligvis 
være ti gange mere tilbøjelig til at tro 
på de foregående ni løgne end andre 
MBA-studerende. Undgå at blive den 
næste Jeff Skilling, MBA-kandida-
ten fra Harvard, som arbejdede hos 
McKinsey og derefter drog til Enron 
og drev firmaet ud over kanten. Han 
havde et gyldent cv – og hvor førte det 
ham hen?

Læs mere på
http://onforb.es/u9GLlW
 

”du vil 
aldrig lære, 
hvordan du 
starter et 
firma ved at 
læse en bog”

ERIC JACkSoN, 
direktør, Ironfire 
Capital LLC.
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