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Pressmeddelande 

 
Autolivs grundare tilldelades prestigefullt innovat ionspris  

(Stockholm, 2016-11-16) – Lennart Lindblad, grundare Autoliv Inc. (NYSE: A LV och SSE: ALIVsdb), är 
2016 års vinnare av Polhempriset, Sveriges mest pre stigefulla innovationspris för banbrytande 
innovationer.  
 
Lennart Lindblad gjorde betydande förbättringar av säkerhetsbältet, en banbrytande innovation på 1950-talet. 
1953 startade Lennart företaget Autoservice AB. Företaget bytte senare namn till Autoliv, idag ett internationellt 
bolag med mer än 68 000 medarbetare. 

”Vi är mycket stolta över att vår grundare har vunnit Sveriges finaste innovationspris. Lennarts grundtanke om 
att rädda fler liv genomsyrar än idag allt vi gör på Autoliv. Årligen räddar våra produkter mer än 30 000 liv och 
hindrar tio gånger så många allvarliga skador. Som ett nästa steg för att minska antalet trafikolyckor kommer 
aktiva säkerhetssystem stötta föraren för att undvika olyckor och minska deras omfattning, säger Jan Carlson, 
styrelseordförande, koncernchef och VD på Autoliv. 

Lennart Lindblad, idag 86 år, utvecklar fortfarande säkerhetslösningar. För närvarande utvecklar han ett 
system för automatiskt åtdragning av lastbilars spännband. 

 

Bildtext:  Polhemsprisets vinnare Lennart Lindblad, tillsammans med gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Anna Ekström samt Polhemsrådets ordförande Bengt Westerberg.  

 

För ytterligare information kontakta: 

Cathrine Stjärnekull, Autoliv External Communications Director            Tel +46 (0)8 58 72 06 81 

 
Om Autoliv 

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhets-
system till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 
ca 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krock-
banor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2015 c:a 9,2 miljarder dollar. 
Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX 
Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com. 

 


