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Kortfattade sammanfattande motiveringar 2011-2013
Medaljen till Göran Grimvall 2011
För hans framgångsrika insatser för att öka den folkliga förståelsen och ungdomars intresse för
fysik och teknik. Han har genom ett engagerat och underhållande framställningssätt visat att
man med enkel fysikkunskap kan förklara många vardagliga händelser. Göran Grimvall beskriver
ofta intressanta, väletablerade fenomen och hans förklaringar och resonemang bygger på
klassisk fysik. Hans insatser spänner över mycket, från ett antal nationellt och internationellt
uppskattade böcker om intressanta problemställningar i fysiken till att vara huvudansvarig för
utformningen av Teknik-SM"- en tävling som är öppen för teknik- och
naturvetenskapsstuderande vid landets högskolor och universitet. I över 30 år har Göran
Grimvall varje vecka försett läsarna av tidskriften Ny Teknik med tekniska miniproblem, ofta
med en lika humoristisk som pedagogisk vinkling. Hans insatser är av utomordentlig stor
betydelse i en tid då teknik och naturvetenskap mer än någonsin behöver framhållas och
uppmuntras i vårt samhälle.
Medaljen till Leif Östling 2012
För hans framgångsrika insatser inom svenskt näringsliv där han har vidareutvecklat en
industriell tradition, som placerat Scania i topp bland världens lastvagnsbolag när det gäller
lönsamhet och organisk tillväxt. Det har skett genom en oerhört konsekvent genomförd strategi,
som bl. a. genom ett avancerat modultänkande lyckats kombinera skalfördelar i utveckling och
produktion med ett rikt erbjudande med stor valfrihet för bolagets kunder. Scania har under Leif
Östlings ledning utvecklats till ett internationellt ingenjörsföretag med svensk ledning och profil
och som konkurrenter i branschen försöker att ta efter. Fokuseringen på ledarskap, forskning
och utveckling har varit en viktig del i Leif Östlings framgångsrika ledning av Scania-koncernen.
Medaljen till Anna Nilsson-Ehle 2013
För hennes framgångsrika och entusiasmerande ledarskap vad gäller forskning, utveckling och
information om teknik och naturvetenskap samt för att genom ihärdighet och personligt
engagemang skapa förutsättningar för att akademi och industri utvecklar världsledande
kunskap.
Förändring och förnyelse för framgång har varit en ledstjärna i ett flertal av hennes befattningar
inom Volvo Personvagnar. Hon har också framgångsrikt drivit avgörande förändringsprocesser
i ett flertal andra chefsbefattningar, t.ex. som VD för Volvos bolag för 240-modellen.
Hennes ledarskap var också drivkraften under Universeums första 5 år, då hon som VD lade
grunderna till dagens besöksmagnet i Göteborg. Hennes stora pedagogiska förmåga spelade här
en viktig roll.
Under senare år har kompetenscentrat SAFER med Anna Nilsson-Ehle som föreståndare byggts
upp från start till att idag vara en livaktig och internationellt erkänd och välrenommerad aktör
inom fordons- och trafiksäkerhet – en kritisk framgångsfaktor för svensk fordonsindustri.

