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Michael Bengtsson får stipendium för studier vid Executive MBA-
programmet, Handelshögskolan i Göteborg 
 
För andra året i rad delar Familjen Knut och Ragnvi Jacobsson ut ett entreprenörsstipendium för 
deltagande i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. I år går stipendiet till 
Michael Bengtsson, medgrundare av företaget Mindbender Inc AB – ett företag inom animation, 
och digitala upplevelser. 

”Efter att jag utbildat mig till 3D-artist 
startade jag Mindbender 2006 tillsammans 
med ett par klasskompisar och det var då, 
liksom under studietiden, min passion som 
drev mig framåt. Efter en turbulent tid är 
företaget på väg in i en ny fas och såväl för 
bolaget som min egen personliga utveckling 
är möjligheten att få gå Executive MBA-
programmet det bästa tänkbara. Det känns 
som om en dröm går i uppfyllelse och jag är 
väldigt tacksam över stipendiet från Familjen 
Jacobssons stiftelse. Jag ser fram emot att 
knyta nya kontakter och få fördjupade kunskaper inom både entreprenörskap och företagande 
generellt,” säger Michael Bengtsson, VD Mindbender Inc AB.  

”En målsättning för vår stiftelse är att utse en eller flera personer som får vårt 
entreprenörsstipendium för viljan att utvecklas i nya banor. Vi tycker att Michael Bengtsson är ett 
mycket bra exempel på en person som vågar gå sin egen väg och som med passion vill utveckla sitt 
bolag till nya dimensioner. Vi önskar honom lycka till och hoppas att stipendiet för deltagande vid 
Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan innebär viktiga framsteg och personlig 
utveckling,” kommenterar Marianne Brismar, Styrelseordförande Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons 
stiftelse.  
 
Executive MBA-programmet är en engelskspråkig managementutbildning på deltid över 21 månader, 
som är ackrediterad av Association of MBAs (AMBA). Med kombinerat fokus på Norden och Asien 
förses deltagarna med verktyg för att kunna hantera ett utökat affärsansvar på en globaliserad 
marknad. Varje modul är fokuserad på ett specifikt ämne  
och både hårda och mjuka färdigheter utvecklas. Programmet innehåller två separata 8-dagars 
utbildningsmoduler vid elituniversitet i Kina respektive Indien. 
 
För mer information, v.v. kontakta: 
Håkan Ericson, Managing Director, GU School of Executive Education 
hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35 
 
Marianne Brismar, Styrelseordförande Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Stiftelse 
marianne.brismar@interceptab.se, +46 705 98 41 24 
 
Michael Bengtsson, VD Mindbender Inc AB 
michael@mindbender.com  +46 (0)706 66 34 78  
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Om Mindbender 
Mindbender inc AB är ett företag, medgrundat av Michael Bengtsson och har varit verksamt sedan 2006. 
Bolaget har genom åren skapat digitala upplevelser och film, traditionellt med högt fokus på animation och 
under senare tid även interaktiva upplevelser. Användarupplevelsen står i fokus och innovation och känsla 
förenas. www.mindbender.com  
 
Om Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse 
Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutbildning med 
särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi 
och design. Stipendiet delas ut till såväl företagare som forskare. www.familjenjacobssonsstiftelse.se  
 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet levererar ett AMBA-ackrediterat 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 skolan 
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. Detta motsvarar 
ungefär 0,5 % av världens alla handelshögskolor. www.guexed.com  
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