Executive MBA
Framtidsrusta dig själv och din organisation med ett av
Sveriges första och största Executive MBA-program

Mgruppens Executive MBA

Varför Mgruppens
Executive MBA?
Du vill bredda dina horisonter och fördjupa

MÅLET med Mgruppens Executive

ditt kunnande om affärer, den komplexa

MBA-program är att du ska rustas för att

omvärld vi lever i samt hur din organisation

framgångsrikt bemästra en ledande roll

och du själv kan utvecklas. Du har erfarenhet

med helhetsansvar för verksamheten.

från en verksamhetsledande roll och vill

Utbildningen syftar till att ge dig

vässa dina färdigheter att ta diskussioner och

fördjupade kunskaper inom strategiska

resonemang till en ny nivå. Du vill inspireras

och finansiella perspektiv samt erbjuda

av föreläsare och forskare men också få nya

forskningsbaserade kunskaper och praktisk

perspektiv genom att reflektera själv och

tillämpning inom ekonomi, strategi,

tillsammans med andra.

organisation och ledarskap.
Välkommen!

”Med min Executive MBA på Mgruppen har jag
fått de verktyg jag behövde för att ta nästa steg
i min karriär.”
Magnus Dickson
Head of PM, Tieto

”Genom min EMBA har jag fått inblick i hela
verksamheten, större fokus på affären och
en bättre beställarkompetens utanför mina
kärnområden.”
Susanne Waleij
HR, IT och kommunikationschef, Balticgruppen AB
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”Det har blivit lättare för mig som chef att
sätta mål för andra nu när jag har kunskap
om hur övergripande ekonomiska nyckeltal
påverkas av andra KPI: er.”
Mattias Brodén
Development & Logistics Manager, Holmen Paper

”Jag ser min Executive MBA som en investering i
mig själv; något som har gett mig väldigt mycket
både professionellt men även personligt. Jag
ångrar inte en sekund att jag tog den möjligheten.”
Maria Bagge
Global Marketing Director, AstraZeneca

”Föreläsarna på Finance-delen var otroligt skickliga
på att förklara komplexa saker på ett enkelt sätt.
Det var något jag kunde ta med mig när jag skulle
föra vidare kunskap till mina medarbetare.”
Jimmy Norlinder
VD, Momentum Industrial AB

”Min förmåga att förstå sammanhang för att
sedan omsätta detta i handling i min ledarroll
har definitivt ökat! Jag kan varmt rekommendera
utbildningen till dig som vill utveckla din helhetssyn
på att leda verksamhet och utöka ditt nätverk”
Roger Johansson
Marknadschef, Sveaskog
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Executive MBA Director,

har ordet...

Mgruppens uppdrag är att utveckla ledare och
Mgruppens Executive MBA är på många sätt själva
kärnan i detta uppdrag. Mina kollegor och jag
arbetar ständigt med befattningshavare och ledande
företag i rollen som föreläsare, ledarskapskonsulter
och styrelseledamöter. Detta gör att vi hela tiden
kan utveckla vår EMBA så att alla dess komponenter
är utformade för att på bästa sätt ge dig vad du
behöver för att du ska nå framgång i din roll. Målet
med vår EMBA är helt enkelt att du ska rustas med
ett ”Licence to Lead”.
Varje managementprogram som erbjuds på
marknaden lovar att förbättra dina kunskaper
och färdigheter inom ledning och företag. Men
Mgruppens Executive MBA går längre än så:
vi hjälper dig också att bli en mer reflekterande
ledare.

Vi utmanar dig att kliva ur din ”komfortzon”,
samtidigt som vi ger dig de resurser och det stöd
som krävs för personlig utveckling.
Vår ambition är att hjälpa dig att definiera vad
som gör just dig framgångsrik. Som en mer
reflekterande ledare kommer du att omfamna
utmaningar annorlunda – du kommer inte enbart
fokusera på din personliga utveckling, utan också
på utvecklingen av personerna runt omkring dig.
Detta kommer leda dig till framgång – på vilket
sätt du än väljer att definiera det!
Välkommen med dina frågor. Kom i kontakt med
våra alumner. Gör dig redo för en spännande,
krävande, givande och verkligt omvandlande
resa!
Helene Öhman
Executive MBA Director
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Diplomering
Lärprocess
Antagning
I intervjusamtal med Mgruppens utbildningsrådgivare utforskar vi dina förutsättningar
för att delta i våra masterprogram. Vid godkännande blir du sedan antagen genom en
anmälan till vår Executive MBA alternativt det program du önskar att starta med.
Mgruppens EMBA är designad för dig som
värdesätter ett flexibelt upplägg och som vill kunna
utveckla dig själv parallellt med ett utmanande
arbete och en aktiv fritid. Alla delprogram är
uppbygga av tredagarsmoduler som återkommer
var sjätte vecka och genomförs på noggrant utvalda
konferensanläggningar i internatform. Tanken är att
ge dig ett avbrott från omvärlden i en inspirerande
miljö för att du ska få tillfälle till fokuserat lärande,
inspiration och reflektion.
Före och efter modulerna kan du förbereda, fördjupa
och förstärka lärandet genom litteraturläsning,
reflektionsövningar och digitala aktiviteter, så kallat
blended learning.

Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar
för en hållbar effekt där du minskar gapet mellan
utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig
lärandet ut i ditt arbete och erfarenheten med dig
in i utbildningen. Under programmen genomför
du ett examensarbete i grupp för att ytterligare
förstärka dina förvärvade kunskaper och träna
samarbetsförmåga liksom ett akademiskt
tillvägagångssätt.
När du är klar och har blivit godkänd på samtliga
tre program blir du inbjuden till Mgruppens
Diplomeringsceremoni där vi under festliga former
delar ut diplom till alla som har tagit sin Executive
MBA.

MGRUPPEN SVENSKA MANAGEMENTGRUPPEN AB | www.mgruppen.se | 08 - 731 41 51

5

Mgruppens Executive MBA

6

MGRUPPEN SVENSKA MANAGEMENTGRUPPEN AB | www.mgruppen.se | 08 - 731 41 51

Mgruppens Executive MBA

MGRUPPEN SVENSKA MANAGEMENTGRUPPEN AB | www.mgruppen.se | 08 - 731 41 51

7

Mgruppens Executive MBA

TRE masterprogram
EN Executive MBA
Det finns flera vägar att nå din Executive MBA och tanken är att du och dina behov styr
hur du når målet. Totalt erbjuder vi tre forskningsbaserade och mångårigt utvecklade
masterprogram som i kombination ger dig en konkurrenskraftig Executive MBA-examen.
Du bestämmer själv i vilken ordning du genomför dem och du kan också välja att
förpliktiga dig till ett delprogram i taget om det främst är ett specifikt område som lockar.
Tillsammans kommer de tre programmen ge dig bästa möjliga förutsättningar att bli en
skicklig, hållbar och framgångsrik verksamhetsledare.

Executive Master
of Leadership &
Management

Executive Master
of Finance

Executive Master
of Strategy

EXEMPEL på en typisk utbildningsplan

CA 10 MÅNADER
Executive Master of Leadership & Management
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8

J

Execu

START I APRIL

MGRUPPEN SVENSKA MANAGEMENTGRUPPEN AB | www.mgruppen.se | 08 - 731 41 51

J

Mgruppens Executive MBA

Din individuella
utbildningsplan
Tillsammans med din rådgivare på Mgruppen bestämmer du i vilken ordning du önskar ta
programmen som utgör en Executive MBA. Det tar i snitt 2,5 år att bli klar men väljer du att
gå block överlappande kan du bli klar på kortare tid. Behöver du mer tid på dig har du också
möjlighet att lägga längre tid mellan de olika blocken.

CA 7-8 MÅNADER

CA 7-8 MÅNADER

utive Master of Strategy
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Executive Master of Finance
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Nyttan med en Executive
MBA hos Mgruppen
En EMBA ger inte bara dig personligen ett lyft i karriären utan kommer också
leda till att din organisation får en medarbetare med ökad förmåga att leda
verksamheten med större framgång och hållbar effekt.

Nyttan för
ORGANISATIONEN
•

Medarbetaren kan uppfylla sina åtaganden på arbetet
och samtidigt utvecklas till en insiktsfull ledare med
nya kunskaper baserade på beprövade metoder och
forskningsbaserade teorier.

•

Medarbetaren bidrar med nya perspektiv, idéer,
aktuella kunskaper och ett kreativt förhållningssätt till
organisationens långsiktiga utveckling.

•

Medarbetaren blir ännu mer rustad att bidra till en sund och
effektiv verksamhetsutveckling samt långsiktiga utmaningar
med ett etiskt och hållbart förhållningssätt.

•

Medarbetaren kommer få en djupare förståelse för hur
organisationens resurser kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.

•

En Executive MBA är en investering i bra personer som
också stärker arbetsgivarvarumärket och som utgör en
lojalitetsskapande och motivationsfrämjande förmån.
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Nyttan för DIG
•

Ta del av vetenskapligt grundade modeller, verktyg och
synsätt som presenteras av välrenommerade föreläsare.

•

Bli en mer reflekterande och trygg ledare med en förståelse
för hur man bedriver och utvecklar en effektiv och lönsam
verksamhet även under förhållanden i ständig förändring.

•

Utvidga ditt nätverk vilket kommer gynna din verksamhet
och din egen karriär och utveckling.

•

Bekanta dig med de senaste trenderna och forskningen
och moderna förhållningssätt och få en bred kunskap inom
ledarskap och management

Nyttan
med en
Executive
MBA

•

Få ett flexibelt studieupplägg parallellt med arbete och
privatliv med operativ nytta redan från start.

•

Få ett heltäckande perspektiv på och förståelse för hur man
bedriver och utvecklar en effektiv och lönsam verksamhet,
även under förhållanden i ständig förändring.

•

Få en stärkt beställarkompetens och trygghet i att fatta
hållbara beslut.

•

Få en pedagogik baserad på reflektion och erfarenhetsutbyte
med andra i liknande positioner och från olika branscher,
inklusive offentlig verksamhet.

•

Ta del av förstklassiga föreläsningar som varvas med
grupparbeten genom möten och blended learning.

•

Få utökade karriärmöjligheter och exklusivt nätverkande
vilket stärker såväl ditt eget som din organisations varumärke.
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En EMBA - mer än
bara ämneskunskap
En Executive MBA hos Mgruppen innebär att du får fördjupad kunskap inom ämnesområdena
strategi, ekonomi, ledarskap och management. Men utöver dessa faktakunskaper kommer du
även erhålla betydligt fler färdigheter eller ”skills” som kanske kommer vara de allra viktigaste
i din roll som verksamhetsledare.

Ett analytiskt
förhållningssätt

Innovativt
tillvägagångsätt

dvs att kunna definiera problem
och kritiskt pröva olika alternativ
i förhållande till fakta för att öka
medvetenheten om de val man gör.

Ett innovativt tillvägagångsätt där
du lär dig att bedriva verksamheten
utifrån förutsättningar som löpande
behöver omtolkas och omprövas.

Samarbetsförmåga
för att leda utveckling där de
inblandade känner sig involverade
och delaktiga.

Lärande och förändring
Förståelse för och förmåga att kunna
genomföra lärande och förändring i
organisationer med olika arbetssätt
för att utveckla organisationen med
förändrade krav och behov.

Effektiv, hållbar och
lönsam verksamhet

Hantera komplexitet
Förmågan att hantera
komplexitet för att du
självständigt och tillsammans
med andra kan uppfatta, tolka,
analysera, lära och agera i en
dynamisk organisationsmiljö
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Ett heltäckande perspektiv på och
förståelse för hur man bedriver och
utvecklar en effektiv, hållbar och
lönsam verksamhet, även under
förhållanden i ständig förändring.
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Executive Master of
Leadership & Management
Detta är programmet för dig som vill fördjupa din förmåga
att leda dig själv och andra. Och förutom att leda dig själv och
andra ligger störst fokus - som i alla våra masterprogram - på
hur du ska få din VERKSAMHET att blomstra och utvecklas.
Utbildningen kommer att ge dig ett nytt sätt att tänka och
resonera kring ledarskap samt en praktisk förståelse för din
organisations behov idag och även i framtiden. Du bygger upp
förhållningssätt, metoder och verktyg för hur du kan skapa
kultur och struktur för lärande för att hantera komplexitet.
I det här programmet gör vi en utvecklingsresa till Ashridge
Business School utanför London. Det är en av världens främsta
affärsskolor med internationella föreläsare med högt renommé.

• LÄNGD: ca 10 månaders deltidsstudier
• FYSISKA TRÄFFAR: 6 moduler à 3 dagar
(Totalt 18 dagar)
• PLATS: Stockholm och London

Mer information

Executive Master of Strategy
Det här programmet vässar ditt strategiska kunnande så att du
kan möta de komplexa krav som ställs idag på chefer och ledare.
Du får konkreta metoder på hur du utvecklar din organisations
strategier och framför allt hur du gör för att implementera och
lyckas genomföra dem. Ett stort fokus ligger på innovationer och
digitaliseringens påverkan på strategiarbetet och vi tar även upp
den globala ekonomins förutsättningar och möjligheter.
Utvecklingsresan i Strategy går till det innovationstäta och
globala navet Lausanne i Schweiz. Intressanta besök på
exempelvis en av världens främsta ”start-up-inkubator” varvas
med föreläsningar av internationell toppklass.

• LÄNGD: ca 7-8 månaders deltidsstudier
• FYSISKA TRÄFFAR: 5 moduler à 3 dagar
(Totalt 15 dagar)
• PLATS: Stockholm och Lausanne

Mer information

Executive Master of Finance
Master of Finance har tydligt fokus på att utveckla din förmåga
att förstå och analysera ekonomiska samband. I detta program
kommer du få gedigna kunskaper i affärsekonomisk analys och
styrning vilket är en förutsättning för att öka din organisations
värdeskapande. Med en bredare kompetens kring redovisning
och finansiella samband kommer du att bidra till att er interna
kommunikation underlättas och att ni enklare kommer kunna ta
beslut vilket ger stora positiva effekter på lönsamheten.
Utbildningen sker i sin helhet i internatform på olika väl utvalda
konferensanläggningar i Stockholmstrakten.

• LÄNGD: ca 7-8 månaders deltidsstudier
• FYSISKA TRÄFFAR: 5 moduler à 3 dagar
(Totalt 15 dagar)
• PLATS: Stockholm
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Nätverk för livet
För varje delprogram kommer du till en ny klass med
nya erfarna, kunniga och drivande personer från en
mängd spännande organisationer och branscher.
Genom att uppläggen av programmen syftar till att
på olika sätt främja dialog, diskussion och reflektion
kommer du på detta sätt att tillskansa dig tre
värdefulla nätverk genom åren som deltagare på
EMBAn. Dessa nätverk brukar i många fall fortsätta
att träffas i olika konstellationer i många år efter
avslutad utbildning och möjligheten att kunna få råd
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och tips i sin yrkesroll av tidigare kurskamrater,
är något som många framhåller som något av
det mest värdefulla med hela EMBAN!
När du avslutat ditt första delprogram kommer
du dessutom att tillhöra Executive Club och
från och med då bli inbjuden på återkommande
intressanta föreläsningar och nätverksmingel
som anordnas för alla som gått Mgruppens
Executive MBA-program.
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Ett liv efter
Executive MBA…
Som Alumni från Mgruppens Executive MBA öppnar
sig en ny spännande värld av nätverkschanser
och även utbildningar genom konceptet Executive
Development. Detta är fristående utbildningar och
träffar som både ger dig chansen att träffa dina
”gamla kursare” och att hålla dig à jour med vad
som händer på olika områden inom management
och ledarskap. Allt för att hålla ditt nätverk levande
liksom ditt livslånga lärande i ständig utveckling.
Men mer om det när du är där!
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Teamet bakom
Mgruppens Executive MBA
Varje delprogram i EMBAn har en dedikerad
programansvarig som ser till att ditt deltagande
på utbildningen blir en perfekt avvägning mellan
kunskapsinhämtning, nätverkande och reflektionstid.
Att programpunkterna fylls med högkvalitativt
relevant innehåll för respektive område och att
föreläsarna är handplockade för ämnet som är i
fokus ligger också på den programansvariges bord.
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Dessutom följer denne med er genom hela
programmet och introducerar och handleder
de olika momenten.
Därutöver har vi våra rådgivare som bistår
deltagarna under antagningsprocessen samt
vår kursadministratör som håller kontakten
med deltagarna kring allt det praktiska under
programmets gång.

Helene Öhman

Gunnar Åkesson

Esbjörn Wickström

Programansvarig
Management & Leadership

Programansvarig
Finance

Programansvarig
Strategy

Ulrika Nordqvist

Karin Werner

Ylva Kristiansen

Kursadministratör
ulrika.nordqvist@mgruppen.se

Rådgivare
karin.werner@mgruppen.se

Rådgivare
ylva.kristiansen@mgruppen.se

MGRUPPEN SVENSKA MANAGEMENTGRUPPEN AB | www.mgruppen.se | 08 - 731 41 51

Mgruppens Executive MBA

Dr. Mike Malmgren
Ordförande i Mgruppens Academic Board

Academic Board

Våra föreläsare

Academic Board är vårt akademiska råd som
säkerställer utbildningens kvalitet samt tillför
uppdatering inom bransch, omvärld och utvalda
ämnesområden i alla våra delprogram.

Föreläsarna på Mgruppens EMBA är utvalda med
omsorg för att ge ett brett och aktuellt perspektiv
på ämnena vi behandlar och diskuterar. Många har
forskat och doktorerat inom sina ämnesområden,
en del har arbetat som konsulter och ytterligare
några har egen praktisk erfarenhet av området
som de föreläser om.

Academic Boards ledamöter, med ordförande
Dr. Mike Malmgren i spetsen, bidrar till att skapa
ett förstklassigt program med en god avvägning
mellan forskning, teorier, trender och praktisk
tillämpning. Varje delprogram har en utnämnd
examinator som kvalitetssäkrar arbetssätt och
resultat av deltagarnas examensarbete.

Att hålla hög kvalitet och ligga i framkant är viktigt
för ett relevant innehåll och varje modul utvärderas
grundligt för att ständigt kunna förändras och
förbättras. Vi är stolta över att vi kan locka till oss
många av Sveriges främsta föreläsare inom olika
expertområden och vi har till stor del våra drivna
och spännande deltagare att tacka för att de väljer
Mgruppens Executive MBA.
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Mgruppens Executive
MBA i korthet
Ta en Executive MBA medan
du arbetar på heltid
Givande utvecklingsresor
till framstående Business
Schools i Europa

Ta del av Mgruppens fakultet med
ledare och ledarskapsforskare på
toppnivå

Varje delprogram är
utspritt över en tidsperiod
på ca 8-10 månader

Dra omedelbart praktisk
nytta av det du lär dig
i ditt uppdrag och i din
organisation

Delprogrammen är
mellan 15 och 18
dagar på internat

Håll kontakten med det
exklusiva nätverket EMBAdeltagare genom Mgruppen
Executive Club

Tre flexibla delprogram
ger en konkurrenskraftig
Executive MBA
Startades för 20 år sedan och
har diplomerat närmare 1000
personer till en Executive MBA
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Kontakta våra rådgivare idag för att komma
vidare med din ansökan!
RÅDGIVNING: 08-731 41 51
VÄXEL: 08-731 41 00
info@mgruppen.se
www.mgruppen.se
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