
MBA
“Mange 
professorer 
underviser 
én strategi 
til døde og 
viser ikke de 
studerende 
forskel-
lige måder 
at tænke 
strategi på”

Paul bracken, 
professor, Yale 
universiity.

Af NiNA ViNther ANderseN

 G 
å efter den MBA-
uddannelse, hvor 
du lærer at tænke 
bevidst kritisk.

Sådan lyder 
rådet fra en af ver-
dens førende eks-

perter inden for strategiudvikling og 
risikoanalyse, professor Paul Bracken 
fra Yale University. Han er hædret som 
den bedste underviser på Yale School 
of Management’s executive-uddan-
nelser. 

”Det vigtigste, en MBA kan fokuse-
re på, er undervisning i bevidst kritisk 
tænkning for ledere. Det er alt det, som 
man ikke kan lære ved at læse en bog 
eller finde på nettet. Bevidst kritisk 
tænkning lærer de studerende, hvor-
dan de lærer at læse det kinesiske mar-
ked hurtigt. Det lærer dem at sondre 
mellem problemer og muligheder og 
tage ansvar for, at beslutningerne bli-
ver eksekveret. Og det lærer dem at an-
skue udfordringer fra flere forskellige 
vinkler,” siger Paul Bracken i et inter-
view på Institut for Selskabsledelses 
lokaler på Østerbro i København.

Cirka 40 mellem- og topledere –  
primært mænd – lytter til Paul Brack-
ens forelæsning. Da han spørger om, 
hvor mange der har en MBA, hæver to 
mænd hånden. Hans forelæsning vil 
uden tvivl forøge de tilstedeværendes 
”fupfaktor”, for, som han siger, han vil 
give dem evnen til at virke mere viden-
de, end de egentlig er.

Paul Brackens ledelsesundervis-

ning svarer nemlig til den undervis-
ning, han selv fik, da han gik på college, 
og hvor alle tiders store tænkere blev 
gennemgået på kort tid. Det betød, at 
han kunne tale med om alt fra teolo-
gen og filosoffen Thomas Aquinas tan-
ker til marxistisk økonomi. 

For den overfladiske gennemgang 
rummer en skjult kvalitet. Den skal gi-
ve de studerende en evne til at tænke 
kritisk. Alt for ofte fokuserer undervis-
ningen i et MBA-forløb på én specifik 
retning inden for ledelseteori. Mens 
det, der virkelig er behov for, er en me-
re generaliseret tilgang til ledelse.

”Mange professorer underviser én 
strategi til døde og viser ikke de stude-
rende forskellige måder at tænke stra-
tegi på. Det betyder, at du kan gennem-
gå et helt MBA-forløb og for eksempel 
ikke have hørt om hyperkonkurrence, 
hvilket ikke er særlig hensigtsmæs-
sigt,” siger Paul Bracken. 

Grundlaget for kritisk tænkning er 
ikke at acceptere det første svar, man 
får. Derfor bør potentielle MBA- stude-
rende heller ikke acceptere et henhol-
dende svar, når de ringer for at høre, 
om og i givet fald hvordan uddannel-
sesinstitutionen tilbyder kurser i kri-
tisk tænkning.

”Alle MBA-udbydere vil erklære, at 
de underviser i kritisk tænkning. Men 
så skal den potentielle MBA-stude-
rende spørge ind til, hvad der præcist 
bliver undervist i, og hvem der under-
viser. Og så gerne stykke uddannelsen 
sammen, som det passer den studeren-
de – ikke som det passer den instituti-
on, der udbyder uddannelsen. Det kan 
f.eks. være en god idé at tage kurser på 
andre institutioner, så længe man op-
fylder de formelle kriterier for at få en 
MBA,” siger Paul Bracken.

Den kritiske tanke tæller
blue Ocean – Michael Porters Five Forces – Hofstedes kulturelle dimensioner. Hver skole sin management-
strategi. Men det vigtigste ved en Mba-uddannelse er, at de studerende lærer at tænke kritisk på tværs af 
teorierne, siger Yale-professor Paul Bracken.

MBA-værdien: Finanskrisen har be-
tydet faldende indtægter fra staten  
til amerikanske universiteter. Lære-
anstalternes svar har været at sælge 
flere uddannelser. Især flere MBA-for-
løb, hvor efterspørgslen groft set bare  
har set ud til at stige og stige. Men nu 
ser det ud til at vende. Og når så mange 
vælger uddannelsen, kniber det med at 
bevare merværdien målt i ekstra løn-
kroner.

”Efterspørgslen vil stadig være der, 
men en MBA-grad ser ikke i så høj grad 
som tidligere ud til at resultere i et job 
med en markant højere løn. Det kan 
være svært at få sin investering tjent 
hjem. Og så kan det være svært at fin-
de ønsket og viljen til at investere så 
mange penge og så meget tid,” siger 
Paul Bracken.

De særligt skuffede: I USA valgte en del 
mennesker at vende tilbage til college 
for at tage en MBA, da de blev fyret i 
forbindelse med den første finanskri-
se i 2008.

”Nu kører recessionen så på sit fjer-
de år, og jeg møder de her mennesker 
på Yale. De er fantastisk skuffede. Du så 
dem på deres første dag, og det eneste, 
de tænkte på, var, hvilken BMW-mo-
del de skulle købe, når de fik et job hos 
Goldmann Sachs. Nu er de arbejds-
løse, forgældede og uddannede til et 
Wall Street, der ikke længere eksiste-
rer. Mange har slet ingen sympati for 
de her mennesker, for de bliver set som 
grådige. Men omvendt må man have 
medfølelse med dem, fordi de virkelig 
kæmper. Og de har haft et langt større 
fald i forventninger end de fleste andre 
mennesker. De har haft meget høje for-
ventninger og falder meget dybt,” siger 
Paul Bracken. B nian@berlingske.dk 
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På HjeMMeBAne: 
Paul Bracken 
fotograferet på 
Yale University. 
Han underviser  
også i Danmark 
hos Institut for 
Selskabsledelse.
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