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Examen för Göteborgs Executive MBA-deltagare 2015-2017 
 
Efter närmare två års studier examinerades häromveckan deltagarna vid Handelshögskolans 
Executive MBA-program 2015-2017 i Göteborg. Redovisning av examensuppsatserna, flera med 
fokus på strategiskt beslutsfattande och organisationsutveckling, följdes av den traditionsenliga 
diplomceremonin. Ett tjugotal chefer avslutade därmed sina framgångsrika studier efter att ha 
slipat sina färdigheter i ledarskap och företagsstyrning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göteborgs Executive MBA program är en engelskspråkig managementutbildning på deltid för 
yrkesverksamma personer i ledande positioner. Det är Sveriges enda Executive MBA-utbildning som 
är ackrediterad av Association of MBAs (AMBA). Under 21 månader får deltagarna del av de senaste 
rönen inom management och utmanas att använda sina nya insikter i sin dagliga verksamhet. 
 
“Ännu en imponerande Executive MBA-klass har tagit examen. Det har varit mitt privilegium att se 
dessa ambitiösa chefer utvecklas så fullständigt och jag imponeras av de karriärsteg vi sett under 
programmets gång, det allra senaste tillkännagavs så sent som själva examensdagen. Vilken utmärkt 
tajming!” kommenterar Håkan Ericson, VD för GU School of Executive Education vid 
Handelshögskolan i Göteborg.  

“Att avsluta mitt Executive MBA-program är ett av 
mitt livs höjdpunkter. Jag känner mig stolt och 
tacksam. Enastående lärare har visat oss vägen 
genom utmanande ämnen, men framför allt var 
det mina fantastiska kamrater och deltagare som 
gjorde den här utbildningen så värdefull”, säger 
Maria Ljungqvist, VD, Göteborgs Studenters 
Företagsgrupp AB. 

Betydande bredd hos deltagarna 
Deltagarna vid Executive MBA-programmet har varierande bakgrund och är verksamma inom många 
olika branscher. Den gemensamma nämnaren är att de är chefer som innehar positioner inom bolag 
som AstraZeneca, Stena Metall, AB Volvo, Volvo Cars, Bulten, Akzo Nobel, SKF och Ericsson, men det 
finns även deltagare från något mindre bolag som Mindcamp, Nudie Jeans och andra. Deltagarnas 



 

 
 
medianålder är 40 år, i ett spann på 34 - 56 år. 30 procent är kvinnor och i genomsnitt hade 
deltagarna mer än tio års erfarenhet som chef då de började programmet 2015.  
 

Nästa programstart sker den 5 oktober 2017. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, hakan.ericson@handels.gu.se; Mobil +46 709 50 63 35 

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda AMBA-
ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på 
den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk 
tyngd med praktisk relevans utvecklar GU School of Executive Education sina kunders nyckelmedarbetare. 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda 
i Sverige - som är "Triple Crown"-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för 
handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. Det motsvarar ungefär 0,5 % av världens alla handelshögskolor. 
Mer information på: www.guexed.com  
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