SPCIs styrelse har med följande motivering beslutat att tilldela

2009 års Ekmanmedalj
till Gunilla Jönson
Professor Gunilla Jönson (född 1943) har en mycket imponerande meritlista som omfattar både
vetenskapliga och tekniska insatser inom såväl logistik- som förpackningsområdena.
Gunillas doktorsavhandling, Economy and Product Protection of Corrugated Board Containers,
byggde på en mycket omfattande studie av skador på wellpapplådor i flöden från Sverige till Europa
och USA. Resultaten från dessa studier kom att för en lång tid utgöra en databas för inriktningen av
forskning och utveckling av såväl wellpapp och wellpappkomponenter (liner, fluting, lim etc) som
design av wellådor. Bl.a. dessa erfarenheter öppnade en möjlighet för Gunilla att under några år tillträda en tjänst som Associated Professor vid School of Packaging på Michigan State University.
Nästa steg i Gunillas karriär togs inom industrin där hon under en följd av år arbetade i SCA som
FoU-chef inom den dåvarande welldivisionen. SCAs starka position inom wellområdet präglas bl.a.
av en systemsyn som har sin grund i det man idag kallar förpackningslogistik, en grund som lades
under Gunillas tid i företaget.
Gunillas fortsatta karriär har haft academia sombas och som förverkligades genom en donation
från Bo Rydins stiftelse, till förmån för en förpackningsprofessur vid Tekniska Högskolan i Lund,
LTH. Från denna professur har karriären fortsatt till uppdraget som rektor för LTH. Parallellt har
Gunilla haft en mängd förtroendeuppdrag i olika forskningsstiftelser och forskningsrelaterade statliga
kommittéer.
Den vetenskapliga produktionen/utgåvan präglas av en strävan att kombinera tillgängliga kunskaper inomområdena logistik och förpackningsteknik. Gunilla har visat prov på en ovanligt god förmåga att också få gehör för sin forskning inom industrin samtidigt som hon också kan påstås i hög grad
ha bidragit till att sätta förpackningar, och i viss mån även logistik, på kartan över angelägna forskningsområden.
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