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Anna Fritzson får stipendium för studier vid Executive MBA-programmet, 
Handelshögskolan i Göteborg 
 
För tredje året i rad delar Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse ut ett 
entreprenörsstipendium för deltagande i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i 
Göteborg. I år går stipendiet till Anna Fritzson, grundare och VD på företaget Zuragon Sweden AB 
 – ett företag inom autonoma fordon. 

”Det känns fantastiskt roligt att få det här stipendiet och speciellt 
eftersom vårt företag fortfarande är i en uppstartsfas. En sådan här 
utbildning borde alla entreprenörer få genomgå. Det finns så många 
företag som misslyckas i sin uppstart för att man inte helt kan tolka 
omvärldsfaktorer som påverkar bolaget. Med den här utbildningen 
skaffar jag mig den typ av  kunskap som krävs utöver att driva själva 
verksamheten”, säger Anna Fritzson, VD Zuragon Sweden AB.    
 

”Anna Fritzson erhåller Entreprenörspriset för sin målmedvetenhet 
och innovativa satsning på produkter och tjänster inom autonoma 
fordon. Hon har en imponerande entreprenörsanda och ett sällsynt 
driv som gör henne väl förtjänt av att tilldelas priset. Bolaget Zuragon 
visar tillväxt samt är lönsamt och Anna har förstått morgondagen 
genom satsningen inom autonoma fordon”, säger Marianne Brismar, 
Styrelseordförande Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse.  
 
Executive MBA-programmet är en engelskspråkig managementutbildning på deltid över 21 månader, 
som är “Triple Crown”-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för 
handelshögskolor: EQUIS, AACSB och 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 även två separata 8-dagars utbildningsmoduler vid elituniversitet i Kina och 
Indien. 
 
Tidigare stipendiater 
2017: Johan Hallenby, grundare och VD Viscus AB, 
numera helägt av SATS. Johan examinerades från 
Executive MBA-programmet juni 2019. 
 
2018: Michael Bengtsson, medgrundare 
Mindbender Inc AB. Michael deltar i det pågående 
Executive MBA-programmet med examination juni 
2020.  
 
För mer information, kontakta: 
Håkan Ericson, VD, 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 
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Anna Fritzson, VD Zuragon Sweden AB 
afritzs@zuragon.com +46 (0)723 27 68 80  
 

Om Zuragon  
Zuragon gör en kombination av mjukvaruverktyg och inbäddad 
mjukvara för självkörande fordon, en så kallad ”middleware” som 
möjliggör snabbare och säkrare utveckling av autonom teknik för 
lastbilar så väl som för personbilar. Zuragon är ett bolag baserat på 
innovation inom den absolut senaste tekniken med en 
produktportfölj som knyter ihop molnet med bilar på ett säkert 
sätt. www.zuragon.com 

 

 

 

Om Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse 

År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja 
forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot 
företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. 
En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller 
”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark. 
www.familjenjacobssonsstiftelse.se/   

 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet levererar Sveriges första AMBA-ackrediterade Executive MBA-
program, företagsanpassade ledarprogram för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden, 
samt kortare öppna ledarprogram. 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 runt 90 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är 
Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från 
AMBA, AACSB och EQUIS. Det motsvarar ungefär 0,7% av världens alla handelshögskolor. www.guexed.com  
 
GU School of Executive Education, Box 609, 405 30 Göteborg. Telefon: +46 31 786 53 81. www.guexed.com  
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