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Med anledning av Autolivs grundare Lennart Lindblads bortgång  
 
(Stockholm, 8 februari 2019) Det är med stor sorg som Autoliv mottagit beskedet att företagets 
grundare Lennart Lindblad avlidit den 30 januari vid 89 års ålder efter en tids sjukdom. 
 

Lennart Lindblad grundade år 1953 företaget Lindblads Autoservice AB med sin bror Stig Lindblad, 
och tre år senare utvecklade han företagets första säkerhetsbälte. År 1968 bytte företaget namn till 
Autoliv AB. 

 
”Vi minns med stor tacksamhet grundaren av vårt företag, Lennart Lindblad. Han lade grunden till 
Autoliv som nu är ett världsledande bilsäkerhetsföretag. Med sin uppfinning och kontinuerliga 
utveckling av säkerhetsbältet har otaliga liv räddats under de senaste 65 åren. Lennart Lindblad har 
genom åren inspirerat så många människor med sin passion för trafiksäkerhet och för att kontinuerligt 
förbättra våra produkter. Våra tankar går till Lennart Lindblads familj”, säger Mikael Bratt, VD och 
koncernchef för Autoliv. 
 

”Lennart Lindblad personifierar Autolivs vision att rädda fler liv, och den filosofi som innebär att oavsett 
hur bra en produkt är, finns det alltid något som kan förbättras. Han lämnar efter sig ett bestående arv 
till Autoliv och till miljontals människor på våra vägar. Under mina tjugo år med Autoliv har Lennarts 
vision och innovationsanda varit vägledande för mig och tusentals andra Autoliv-anställda. Saknaden 
efter honom är stor”, säger Jan Carlson, ordförande i Autoliv. 

 

För ytterligare information kontakta:  

Stina Thorman, +46 8 587 20650 

 

Om Autoliv 

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar 
bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv mer än  
66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. 
Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq 
Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com. 
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