
Handelshögskolans 
Executive MBA blev ett 
lyft för hela företaget

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

BOMI är ett privat hjärnskadecenter i danska 
Roskilde. Kliniken har cirka 80 anställda med 
specialistkompetens inom neurologi. För två 
år sedan var kliniken under stark press. Man 
behövde satsa mer på forskning, produkterna 
var under utveckling och det internationella 
samarbetet intensifierades. 

– SSE MBA är en relativt dyr utbildning 
men har vi fått pay-off? Helt klart. Vi fick både 
en ny grundlig strategiplan som genomfördes 
under programmets gång och har som bonus 
fått en akademisk spin-off i hela ledningsgrup-
pen, och mycket bättre kommunikation och 
dialog med vår styrelse, säger Henning Olsen. 

Kirsten, som är Head of R&D på BOMI, 
sökte en djupgående utbildning av akademisk 
karaktär men ändå knuten till internationellt 
näringsliv med konkreta verktyg för hur man 
styr en verksamhet.

Vad var det bästa med programmet?
– Vi hade otroligt skickliga lärare med hög 
akademisk nivå och nära kontakter till nä-
ringslivet. Man får skräddarsytt det man be-
höver och lärarna såg också till att dra nytta av 
det faktum att det sitter 50 erfarna yrkesper-
soner i ledande ställning i klassrummet. Jag 
är imponerad av hur de lyckades nå både mig 
som psykolog, ingenjören och IT-arkitekten. 
Vi fick otroligt värdefull coaching under pro-
jektet på min arbetsplats och man gav också 
tid för viktig reflektion under studietiden. 
Studierna vävdes in i mitt dagliga jobb - det 
minimerade avbrott i verksamheten vilket 
också var av stort värde för mitt företag. Nyt-
tan av nätverket är ytterligare ett plus. Just nu 
utvecklar vi nya produkter och affärsområden 
och jag kan fortfarande gå i dialog med mitt 
nätverk från MBA-utbildningen.

FAKTA

SSE MBA Executive Format förbereder deltagarna 
att bygga, leda och utveckla organisationer och 
ger tillgång till ny kunskap, nya perspektiv och nytt 
nätverk. Det internationella programmet som ges 
på engelska riktar sig mot ambitiösa ledare och 
high potentials och ges på deltid över 18 månader 
med start i januari.

Henning Olsen, CEO, 
BOMI

Kirsten Jensen Quas, 
Head of R&D, BOMI

Läs mer på:
www.hhs.se/mba

Kirsten Jensen Quas är utbildad psykolog med lång erfarenhet av  
neuropsykologi. Men också av att leda team, projekt och utveckla verksamhet. 
I överenskommelse med sin chef sökte hon därför till MBA-utbildningen på 
Handelshögskolan i Stockholm och båda är väldigt nöjda. 
– Jag hade inte förväntat mig att Kirstens utbildning skulle bidra så mycket till 
utvecklingen av vårt företag, säger Henning Olsen, CEO på BOMI.


