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STIFTELSEN SKAPA 

 

 

SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith 2022 

 

Stiftelsen SKAPA delar sedan 1986 priser till minne av uppfinnaren Alfred Nobel.  

 

Stiftelsen SKAPA delar ut priset ”SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith”. 

Syftet med priset är att lyfta fram hjältarna bakom kulissen och tilldelas en person vars insats 

varit avgörande för ett projekt som nått kommersiell framgång, men som inte är 

entreprenören. En person vars driv, kunskap och prestigelösa arbetsmoral varit essentiell för 

projektets framgång. Personer utan vars outtröttliga engagemang och driv en utvecklings- 

process inte hade varit möjlig. 

 

Priset delas ut för fjärde gången 2022.  

Ansökningarna till ”SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith” har granskats av en särskild 

grupp som består av Lasse Tenerz och Bertil Hök som båda är grundare tillika finansiärer av 

priset samt Bengt-Åke Ljudén, Almi och Raoul Stubbe, STING. Gruppen har berett 

underlaget till beslut av SKAPA juryn.  

 

Den nationella SKAPA juryn som utgörs av styrelsen för Stiftelsen SKAPA har bedömt de 

inkomna förslagen. 

 

Styrelsen för Stiftelsen SKAPA tillika juryn har beslutat utdela diplom och SKAPA-förebild 

till minne av Leffe Smith på 100 000 kr till: 

 

Kristian Sloth Lauszus från företaget Candela AB, Lidingö. 

 

Juryns motivering: 

 

Med sin unika kompetens och hårda arbete har Kristian möjliggjort för Candela att 

förverkliga ambitionen att bidra till den globala gröna omställningen med fossilfria båtar. Det 

är få på Candela som kan båtarna så väl som Kristian – som nyexaminerad ingenjör 

utvecklade han den mjukvara som ligger till grund för flygkontrollsystemet i Candelas 

banbrytande båtar. Han är en innovatör och en do-er som slitit utanför rampljuset och fått 

otroliga saker att hända. Kristian är oersättlig i företaget och en förebild för alla på Candela. 

Därför får Kristian Sloth Lauszus priset ”SKAPA- förebild till minne av Leffe Smith”.  

 

 

   

Stockholm 2022-09-30 

 
Minoo Akhtarzand  

ordförande i Stiftelsen SKAPA 

Landshövding i Västmanland 

 

Övriga närvarande jurynedlemmar Maroun Aoun (Almi Företagspartner), Lars Filipsson 

(Agne Johanssons Minnesfond), Ylva Ryngebo (Agne Johanssons Minnesfond) och Björn 

Florman (Stockholmsmässan) 
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