
Valg: Sven 
Peterson valgte 

MBa-skole ud fra, 
at den skulle være 

international og  
integrere teori og 

praksis. 
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 S 
ven Peterson surfer. Det 
er en af grundene til, at 
den 26-årige canadier bor 
i Esbjerg, for så er han tæt 
på de store bølger på vest-
kysten. 

Esbjerg ligger imidler-
tid også tæt på Varde, og så er vi nået 
frem til den anden årsag til Sven Pe-
tersons bopæl, fordi han arbejder som 
manager of market insight i virksom-
heden Vestas Towers, der ligger i Var-
de.

Da Sven Peterson holder af storby-
en, har han imidlertid også en lejlighed 
i København. Den tre timer lange køre-
tur fra vestkysten til østkysten er ikke 
noget at snakke om for en canadier. 

I København er han også tæt på sin 
fars familie, der bor i Sverige. Før han 
kom til Danmark for tre år siden, arbej-
dede han i Serbien med fattigdomsbe-
kæmpelse for FN.

Om nogen er Sven Peterson vor tids 
globale borger. Så da han besluttede sig 
for at supplere Vestas’ interne lederud-

dannelse og sin bachelor i statskund-
skab med en MBA-uddannelse, var 
det vigtigt for ham, at udbyderen var 
internationalt anerkendt med tre ak-
krediteringer og især havde et globalt 
udsyn. Han undersøgte grundigt sko-
lerne i USA, Canada og Europa – her-
under Danmark.

”Selv om jeg holder meget af Dan-
mark, kommer jeg til at rejse meget 
rundt i verden. Derfor var det vigtigt 
for mig at vælge en international ud-
byder, og det blev så Henley Business 
School.”

“Det var også vigtigt for mig at væl-
ge en uddannelse, der lægger vægt på 
at integrere det praktiske aspekt med 
det teoretiske. På den måde kan jeg in-
tegrere opgaverne i mit arbejde,” siger 
Sven Peterson.

Integrerer MBa i jobbet: Han er i gang 
med sit første år ud af tre. Den kombi-
nation har han valgt, fordi han ikke 
ønskede et meget presset program.  
Da han integrerer opgaverne i sit ar-
bejde, bruger han ofte langt flere timer 
end de 15 timer, han oprindelig fik at 
vide, den ugentlige arbejdsbyrde ville 
være.

”Mange af de værktøjer, som du får 
på uddannelsen, kender du jo allerede 
uformelt fra dit arbejde. Men på den 

Global MBA-studerende
Canadiske sven Peterson supplerer den bløde, interne lederuddannelse 
hos Vestas med hårde analytiske metoder på sit MBA-studie.

her måde lærer jeg også tankerne bag 
og at bevare det holistiske overblik,” si-
ger Sven Peterson.

Sammenlignet med at studere i  
Canada er der ikke den store forskel, 
vurderer han, blandt andet fordi un-
dervisningen foregår på engelsk.

”Den største forskel er nok mine 
medstuderende. Der er mange dan-
skere, svenskere og finner på mit hold, 
og det giver en anden dynamik. Dan-
skerne er meget entusiastiske og læg-
ger meget energi ind i diskussionerne. 
Og så bruger de meget humor,” siger 
Sven Peterson. B nian@berlingske.dk 

 

”mange af 
de værktø-
jer, som du 
får på ud-
dannelsen, 
kender du 
jo allerede 
uformelt fra 
dit arbejde”

sVen petersen,  
MBA-studerende, 
Henley.
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