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Utdrag ur kortfattade motiveringar 2015-2017
Medaljen till Christer Karlsson 2015
För hans mångåriga framstående vetenskapliga insatser inom strategi och ledarskap för
innovation och teknisk utveckling och produktionsnätverk. Han har genom sin förmåga att
utveckla, leda och stimulera till kreativa och innovativa forskningsmiljöer starkt bidragit till
utveckling av processer och metoder för att utveckla det industriella ledarskapet i den globala
industrin. Han har därigenom stärkt Chalmers forskningsrenommé såväl nationellt som
internationellt. Bland annat medverkade han, på rektors uppdrag, till bildandet av I-sektionen
vid Chalmers samt var föreståndare för forskningsinstitutet IMIT, Institute for Management
of Innovation and Technology, vilket utvecklades tillsammans med Handelshögskolan i
Stockholm, Lunds Universitet och KTH.
Medaljen till Bo Håkansson 2016
För hans stora och erkända hängivenhet inom forskning, entreprenörskap och teknikutveckling genom vilken han har förbättrat livskvalitén för människor med hörselnedsättning.
Med lång och gedigen erfarenhet av forskning inom området benledningshörsel, och som
professor på Chalmers, är han en av de mest framgångsrika forskarna i välden inom sitt
område och är erkänd för hur man kombinerar vetenskaplig forskning med industriell
tänkande rörande produktutveckling från idé till marknad.
Med sin enorma drivkraft att hela tiden vilja förverkliga och skapa nya uppfinningsrika idéer
har han nyligen startat ett samarbete med Oticon Medical i syfte att göra sitt senaste
hörselimplantat kallat Bone Conduction Implant, BCI, tillgängligt på marknaden. Han har
drivit detta projekt sedan 15 år tillbaka och idag bär sex stycken patienter BCI med mycket
goda resultat. Genom sina framgångar inom benledningshörsel samt genom medverkan i
andra angränsande forskningsfält, tex. nya sorters armproteser vilka styrs av den mänskliga
hjärnan, har han under en lång tid bidragit till att visa på stor förmåga till att kombinera
forskning med entreprenörskap och utbildning.
Medaljen till Hans Stråberg 2017
Hans Stråberg har framgångsrikt verkat för och genomdrivit utveckling och förändring av
verksamheter, i såväl stora globala som i mindre företag, i syfte att skapa ledande och
långsiktigt uthålliga verksamheter. Detta har Hans uppnått genom att ständigt ha
värdeskapande med ett helhetsperspektiv som ledstjärna omfattande samhälleliga-, kund-,
medarbetar- och aktieägarvärden.
Hans tilldelas även denna utmärkelse för sitt starka engagemang att verka för global frihandel
genom bl.a. sin roll som EU Co-Chair i TABD, TransAtlantic Business Dialogue, samt för att
lokalt i Sverige ha grundat ”Business Challenge”, i syfte att uppmuntra entreprenörskap i
Sverige.
Hans Stråberg har med framgång applicerat sitt kunnande vid omfattande
företagsförändringar, främst exemplifierad och känd genom en 8-årig koncernchefsroll i AB
Electrolux där han framgångsrikt drev Electrolux förändring till ett globalt konsument- och
marknadsdrivet företag.

