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Schibsted-sjef Rolv Erik Rysstad
er siviløkonom fra BI og har MBA
fra Insead. – Hvis jeg var 18 år i
dag, og ville ha karriere i næringslivet, ville jeg tatt noe teknologiorientert som min første utdannelse og senere supplert med en
MBA, sier han. Foto: Fredrik
Bjerknes

NHH får
bank på
toppsjefliste
Anne Skalleberg Gjerde
og Anita Hoemsnes
Oslo

D

en gjengse norske
topplederen er en
54-årig mann med
økonomiutdannelse fra
BI som har bygget på
med mer utdannelse
senere. Eller Rolv Erik Ryssdal,
som han også kalles.
Konsernsjefen i Schibsted
fyller riktignok ikke 54 før i
november, men kan ellers huke
av på alle sjekkpunkter.
Ryssdal er utdannet siviløkonom fra BI og har senere tatt en
MBA på Insead, den franske
eliteskolen som er en favoritt
blant norske ledere som tar
etterutdannelse.

– Å være gjennomsnittlig kan
minne om det å være middelmådig. Jeg håper ikke det er det som
ligger i bunn her, sier Ryssdal og
ler.
– Men spøk til side, jeg ser at
jeg har en typisk bakgrunn for
dem som er næringslivsledere i
dag. Men det er ikke sikkert det
blir sånn fremover. Ting tyder på
at ledere får en mer diversifisert
bakgrunn. Ikke minst vil vi få
flere med teknologiutdannelse,
sier han.

Tar «markedsandeler»

Enn så lenge dominerer økonomifag på cv-en til topplederne i
Norges største selskaper. Men
Norges Handelshøyskole (NHH) i
Bergen sakker akterut, og
parkeres av erkerival Handelshøyskolen BI.
Det viser den nye Topplederundersøkelsen som kartlegger

Fortsatt best i stafett
Oslo: Konsernsjef i Hurtigruten,
Daniel Skjeldam er siviløkonom
fra NHH. Han jubler over at NHH
vinner over BI i det tradisjonelle
Bergensbaneløpet hver vå. NHH
har vunnet 34 av 43 stafettløp fra
Bergen til Oslo. Men Skjeldam
gleder seg over at BI bidrar til å
utdanne flere toppledere.
– Som næringslivsleder gleder

jeg meg over at flere fagmiljøer
kommer til. Jeg opplever ikke at
NHH er blitt svakere, men at det
flere kompetente skoler som
utdanner folk til næringslivet,
sier Skjeldam som kom til NHH
fra befalsskole i Forsvaret på
midten av 90-tallet.
– Jeg valgte NHH fordi skolen
hadde et godt fagmiljø og et godt

studentmiljø. Den ga en bred
utdannelse, og det passet meg
siden jeg ikke hadde bestemt
meg for hvilken retning jeg ville
gå, sier Skjeldam.
NHH havnet forøvrig på 40.
plass da Financial Times’
rangerte Europas beste handelshøyskoler i desember. Én plass
foran BI.

Topplederes utdannelsesbakgrunn
Lederne i de 30 største* norske selskapene.
Selskap
Statoil
Telenor
Yara International
Kommunal
Landspensjonskasse
Hydro
Norgesgruppen
Helse Sør-Øst
Storebrand
Reitangruppen
Statkraft
Dnb

Daglig leder
Eldar Sætre
Sigve Brekke
Svein Tore Holsether
Sverre Thornes

Alder
60
57
44
56

Svein Richard Brandtzæg 59
67
Tommy Korneliussen
Cathrine Marie L. Medhus 46
51
Odd Arild Grefstad
65
Odd Reitan
Christian W. Rynning-Tønnesen 57
56
Rune Bjerke
Egil Hogna
Isabelle A. C. Gaildraud

44
55

Norske Shell

Tor Erling Arnesen

59

Coop Norge

Geir Inge Stokke

50

Sapa
Total E&P Norge

Aker Solutions (en del av Aker) Luis Antonio Gomes Araujo
Morten Mauritzen
Exxonmobil Exploration and
Production Norway
Tor Henning Ramfjord
National Oilwell Norway
Peter Arne Ruzicka
Orkla
Torbjørn Almlid
Norsk Tipping
Alf-Helge Aarskog
Marine Harvest Group

Norges Handelshøyskole
(NHH) dominerer ikke lenger
toppledernes cv-er. Handelshøyskolen blir parkert av
erkervial BI og teknologitunge
NTNU.
KARRIERE
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57
58
52
52
66
49

Laco
Conocophillips Skandinavia
Atea

Helge Singelstad
Trond-Erik Johansen
Steinar Sønsteby

53
54
54

Posten Norge
Helse Vest
Statoil Fuel & Retail Norge

Dag Mejdell
Herlof Nilssen
Thomas Støkken

59
58
47

Arne Giske
Helge Leiro Baastad
Arne Kristian Kolberg

59
56
48

Veidekke
Gjensidige Forsikring
Nortura

Utdannelse
Siviløkonom fra NHH
Master of Public Administration fra Harvard University
Bachelor of science fra University of Utah
Bachelor in Business Administration fra
The American College in Paris
Doktorgrad i kjemi fra NTNU
Ingen grad, diverse kurs på BI
Lege fra UiO, høgskoleutdanning innen økonomi, adm. og ledelse
Statsautorisert revisor, statsautorisert finansanalytiker fra NHH
Handelsskole i 1969, Varehandelens Høyskole i 1972
Sivilingeniør fra NTNU
Ufullførte studier i sosialøkonomi på Universitetet i Oslo, Master of
Public Administration fra Harvard University
Sivilingeniør fra NTNU, MBA fra INSEAD
Master i matematikk fra Universite Pierre et Marie Curie fra, doktorgrad i økonomi, École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs
Samfunnsfag og personalledelse ved Universitetet i Stavanger,
utdanning i strategi og ledelse fra BI.
EDB-prosjekt studie ved Høgskolen i Harstad, og
avdelingslederkurs fra Samvirkeskolen
Bachelor of Engineering og MBA fra University of Edinburgh
Sivilingeniør i Marin Teknologi, NTNU
Maskiningeniør fra Høgskolen i Buskerud
Siviløkonom, samt MBA fra Oslo Business School
Dyrlege fra Norges veterinærhøgskole, doktorgrad innen sykdomsgenetikk
Master i Akvakultur fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,
utdannelse i ledelse fra Harvard Business School
Dataingeniør fra Høgskolen i Bergen, siviløkonom fra NHH
Sivilingeniør fra NTNU, MBA fra Massachusetts Institute of Technology
Sivilingeniør fra Oslo ingeniørskole og University of Utah,
bedriftsøkonom fra BI
Siviløkonom fra NHH
Sivilingeniør fra NTNU
Siviløkonom fra University of Erlangen-Nuremberg,
statsautorisert finansanalytiker fra NHH
Siviløkonom fra BI, MBA fra University of Wisconsin
Siviløkonom fra NHH
Økonomiutdannelse fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

* Målt i omsetning.
DN tar forbehold om at listen kan inneholde feil og mangler. Selskapenes rangering er hentet fra DN 500 der de 500 største
norskregistrerte selskap med regnskapsplikt i Norge er rangert etter omsetning i 2014, Proff Forvalt har samlet inn
regnskapstall som siden har blitt bearbeidet redaksjonelt. Innsamling av utdannelsesdata er utført av Johan Rian og Kenneth
Stoltz i Næringsforeningen i Trondheimsregionen gjennom epost, telefon, virksomhetenes nettsider, Linkedin og Retriever.

Nøkkeltall om norske toppledere
O 88,8 prosent av selskapene
ledes av menn
O Gjennomsnittsalder er 54 år
O 73 prosent har studert
økonomi/ledelse (62 prosent i
2010). Av disse har 52 prosent
økonomi som primærutdannelse.
O 87 av topp 500-lederne har

utdannelsesbakgrunnen til
lederne av Norges største
selskaper, målt etter omsetning.
– Hovedtendensen er at BI,
NTNU og utenlandske læresteder har tatt store «markedsandeler» fra andre institusjoner,
særlig NHH, sier Kenneth Stoltz i
Næringsforeningen i Trondheimsregionen som er ansvarlig

Topplederundersøkelsen

primærutdannelse fra BI, 69 fra
NTNU og 44 fra NHH.
O 20 av topp 100-lederne har
primærutdannelse fra NTNU. 13
fra BI, 7 fra NHH.
O Flest har etterutdannelse fra BI
(39), med NHH (33) og Insead (17)
på de neste plassene.

O Totalt sett, med hoved- og
etterutdannelse, har 30 prosent
studert på BI. NHH og NTNU
ligger på delt annenplass med 19
prosent.
O Flere toppledere enn tidligere
oppgir å ha tatt hele eller deler av
utdannelsen utenlands.

O Kartlegging av utdannelsesbakgrunnen til 500 toppledere.
O Utgangspunktet er DN500listen som rangerer Norges 500
største selskaper målt etter
omsetning.
O Innsamling av utdannelsesdata er gjort av Kenneth Stoltz

for Topplederundersøkelsen.

Bare syv av lederne på topp
100-listen har primærutdannelsen fra det tradisjonelle lederklekkeriet i Bergen. Ved tilsvarende undersøkelse i 2010 var
det 17 toppledere fra NHH på
listen.
– Syv av 100 var jo litt lite,
synes jeg, sier NHH-rektor
Frøystein Gjesdal.

Han er imidlertid raskt ute
med å peke på at NHHs syv
tidligere studenter og BIs 13 på
topplisten er små tall.
– Det er klart at BI har bygget
seg opp, med de finansielle
musklene og den geografiske
plasseringen de har. Men alle
data tyder på at vi har bedre
studenter og er en bedre

Bare syv på topp 100

13 av de 100 største norske
selskapene ledes av en person
som har hovedutdannelsen sin
fra BI. Det er én færre enn i
2010, men nesten dobbelt så
mange som NHH kan skilte
med.

og Johan Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
O Årets liste har utdannelsesinformasjon på lederne i 418 av
500 selskaper.
O Gjennomført for første gang i
2010. Årets kartlegging er den
femte i rekken.

institusjon. I denne sammenhengen må man også være klar
over at BI er seks ganger større
enn NHH. Å sammenligne
absolutte tall er ikke så veldig
interessant, sier NHH-rektor
Gjesdal.
Samtidig som NHH er lillebror
i størrelse regnes den som den
mest eksklusive handelshøysko-

len, med høye opptakskrav.
– Hva gjør dere for å levere
toppledere fremover?
– Vi satser på å levere gode
økonomer. Hvorvidt de blir
toppledere får tiden vise, sier
Gjesdal.

Teknologene kommer

NHH er dessuten tatt igjen av
NTNU. Det er flere ledere på topp
100-listen som har tatt primærutdannelsen på det teknologitunge universitetet i Trondheim
enn på BI og NHH.
Blant de 500 topplederne er
det nå bare BI som leverer flere
primærutdannelser enn NTNU.
Schibsted-sjef Ryssdal er ikke
overrasket over at mange ledere
nå kommer fra NTNU.
– Det er en veldig fremtidsrettet utdannelse. Jeg ser for meg
flere kombinerte utdannelser,
med teknologi og økonomi,

fremover, forteller Rolv Erik
Ryssdal.
NHH-rektor Gjesdal sier at
lederstillingene historisk har
vært dominert av sivilingeniører,
og at det fortsatt er naturlig for
mange selskaper å ha en leder
med teknologibakgrunn. Han
merker seg samtidig at stadig
flere toppledere bygger på med
mer utdannelse senere, som for
eksempel teknologer som tar en
ledelsesrettet mastergrad
senere.
– «Profesjonskampen»
mellom økonomer, teknologer
og jurister er litt passé. Man har
en grunnutdannelse, men
mange lærer seg ledelse og
økonomi senere, sier Gjesdal.

«Betydelig» konkurranse

Gjesdal er mest interessert i at de
fire største institusjonene på
topp 100-listen har levert grader

2016

grafikk

til under halvparten av lederne.
Flere ledere enn tidligere tar hele
eller deler av utdannelsen
utenlands.
– Vi opplever betydelig
konkurranse fra utenlandske
institusjoner, sier Gjesdal og
trekker frem CBS, handelshøyskolen i København med over
1000 norske studenter som et
eksempel.
Også BI-rektor Inge Jan
Henjesand sier de konkurrerer
med flere enn NHH.
– Vi verdsetter alltid god
nasjonal konkurranse med NHH.
Likevel er det slik at dagens
høyere utdannelse i større grad
preges av internasjonal konkurranse enn tidligere. På BI sikter
vi derfor mot å hevde oss på den
internasjonale arenaen, sier
Henjesand.
livsstil@dn.no

