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Verksamhetsåret 2012

AnslAgsgivning 2012, kronor

Totalt ......................................................................142 255 682

FÖrDElning PÅ ÄMnEsoMrÅDE, kronor

Medicin ...................................................................53 732 500

Ekonomi .................................................................51 978 375

Rättsvetenskap ..................................................22 538 000

Övrigt ........................................................................14 006 807

FÖrMÖgEnhEt, kronor 

31 december 2012 .................................... 1 861 368 376

Karolinska institutet ........................................26 296 000

Göteborgs universitet .....................................25 171 083

Stockholms universitet..................................13 511 333

Kungl. Vetenskapsakademien ..................10 690 000

Lunds universitet ...............................................10 963 167

Handelshögskolan i Stockholm, SIR .......9 750 592

Karlstads universitet ..........................................2 360 000

Uppsala universitet .............................................2 188 000

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ..........2 000 000

Institutet för Näringslivsforskning ............2 523 000

Kungliga Biblioteket ...........................................1 500 000

Umeå universitet ..................................................1 496 000

Handelns utredningsinstitut .........................1 050 000

Högskolan i Borås ...............................................1 000 000

Linköpings tekniska högskola ..........................898 000

Linnéuniversitetet .....................................................821 400

Riksantikvarieämbetet ...........................................723 500

Chalmers Tekniska högskola .............................600 000

Övriga mottagare ..............................................26 653 607

Stiftelsens priser med omkostnader ......2 060 000

AnslAgEns FÖrDElning PÅ MottAgArE, kronor

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 
verksamhetsåret anslagit 142 255 682 
kronor vilket är den högsta anslagsgiv-
ningen någonsin i stiftelsens historia.

Medicin. Det största anslaget har 
varit på drygt tio miljoner kronor till 
Kungl. Vetenskapsakademien för in-
rättandet av ytterligare en professur 
inom ramen för Torsten Söderbergs 
akademiprofessur i medicin. 

Inom ämnesområdet medicin har 
bland annat även anslagits:
•	 tre miljoner kronor till professor 

Jia-Yi Li, vid Lunds universitet, 
för sitt forskningsprojekt Bedömning 
av långtgående spridning av Parkinsons 
patologi vid Parkinsons sjukdom. Forsk-
ningen syftar till att öppna nya 
vägar för att bromsa eller stoppa 
utvecklingen av sjukdomen.

•	 två miljoner kronor till överläkare 
Elisabeth Nordquist-Brandt, Sahl-

grenska Universitetssjukhuset, till 
en prövning med patienter med 
narkolepsi inom projektet Under-
sökning av ny klinisk potential avseende 
den monoaminstabiliserande substansen 
OSU6162.	Det	finns	teoretiska	skäl	
för antagandet att substansen kan 
motverka olika symptom vid nar-
kolepsi. OSU6162 är ett läkemedel 
som framtagits av nobelpristaga-
ren professor Arvid Carlsson.

Ekonomi. Stiftelsen har tilldelat Insti-
tutet för Internationell Ekonomi vid Stock-
holms universitet fem miljoner kro-
nor	för	finansiering	av	internationella	
gästforskare vid institutet. 

Bland anslag inom ämnesområdet 
ekonomi kan också nämnas:
•	 4,5 miljoner till Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet, i syfte 
att stödja forskningsmiljön vid 
Centre for International Business Stu-Foto TSS
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stYrElsE

Tomas Söderberg, fil. dr h.c., ordförande, Kållered

Richard Arvidsson, professor, vice ordförande, Lidingö

Peter Söderberg, filosofie kandidat, ledamot, Göteborg

Maria Söderberg, civilekonom, ledamot, Stockholm

Wanja Söderberg, teologie studerande, suppleant, Marstrand

Anna Söderberg, filosofie kandidat, suppleant, Stockholm

Elisabet Söderberg, doktorand, suppleant, Stockholm

Torsten Söderberg, produktutvecklare, suppleant, Sätila

kAnsli

Marianne Lunde, kanslichef

Charlotta Lindgren, amanuens

vEtEnskAPligA rÅDgivArE

Harry Flam, professor internationell ekonomi, Stockholms universitet,  
ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Claes-Robert Julander, professor em. företagsekonomi, Handelshög skolan i Stockholm,  
ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, f. d. rektor

Gustaf  Lindencrona, professor em. finansrätt, Stockholms universitet,  
ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, f. d. rektor

Bo Ralph, professor nordiska språk, Göteborgs universitet,  
ledamot av Svenska Akademien

Hans Wigzell, professor em. medicin, Karolinska institutet, ledamot av Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademien, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, f.d. rektor 

stiFtElsEns rEvisor

Thomas Thiel, auktoriserad revisor, KPMG AB

dies, som forskar om olika aspekter 
på företagandets internationalise-
ringsprocess.

•	 drygt tre miljoner kronor till 
docent Markus Kallifatides, 
vid Handelshögskolan i Stock-
holm samt SIR, för forskningen 
om Institutionellt företagsägande. 
Forskningsprogrammet skall på 
stabilare empirisk grund beskriva, 
förklara	och	kritiskt	reflektera	
över framför allt de stora svenska 
institutionella placerarnas roll 
i samhällsekonomin och i det 
svenska innovationssystemet. 

rättsvetenskap. Fyra miljoner kro-
nor har anslagits till Stiftelsen för Stock-
holmspriset i kriminologi för att ytterliga-
re hedra medicine hedersdoktorn vid 
Karolinska Institutet Edvard Söder-
bergs minne. 

Bakgrunden är att Torsten Söder-
bergs Stiftelse tidigare bidragit med 
totalt 16 miljoner kronor till en större 
satsning i kriminologi, till minne av 
Edvard Söderberg. I juni 2012 resul-
terade detta i bildandet av Stiftelsen 
för Stockholmspriset i kriminologi 
tillsammans med staten, som satsade 
14 miljoner kronor i den nybildade 
stiftelsen. 

Edvard Söderberg var mycket in-
volverad när initiativet till priset togs 
för knappt tio år sedan. Det är också 
betryggande att priset genom den 
nyinrättade stiftelsen permanentas 

och inte är beroende av årliga bidrag 
som tidigare varit fallet, vilket säkrar 
prisets fortlevnad. Läs mer om Stiftel-
sen för Stockholmspriset i kriminologi 
på sidan 6. 

Inom ämnesområdet rättsvetenskap 
har bland annat även anslagits:
•	 drygt två miljoner kronor i 

stipendium med mera under en 
fyraårsperiod till doktoranden 
Moa Ek, vid Stockholms uni-
versitet, för forskningsprojektet 
Bevisning av uppsåt. Forskningen 
skall utröna när det föreligger ett 
uppsåtligt brott och hur domsto-
larna åstadkommer en rättssäker 
bevisprövning av uppsåt. 

•	 1,4 miljoner kronor till professor 
Boel Flodgrens forskningsprojekt 
Avtalsrätten i omvandling, vid Lunds 
universitet. Projektet syftar till att 
granska den allmänna avtalsrät-
tens regler idag och hur dessa 
skall förstås i en ny tid där många 
faktorer omvandlar avtalsrätten.

Övrigt. Till ämnesområdet övrigt har 
stiftelsen bland annat beviljat:
•	 en miljon kronor till professor Jan 

Ling, vid Göteborgs universitet, 
för Herbert Blomstedt Collection – A 
Musician Returning Home, projektfas II. 
Ett fortsatt stöd till arbetet med att 
sammanställa den svenske dirigen-
tens samling av material, böcker, 
korrespondens med mera.

•	 en miljon kronor till professor 
Per-Axel Wiktorsson, vid Uppsala 
universitet, för projektet Anskaf-
fande av äldre texter till unga forskare. 
Sammanställning och nytryck av 
gamla skrifter på fornsvenska och 
latin från svensk medeltid för att 
mätta	det	behov	som	finns	bland	
unga forskare idag.

•	 305 000 kronor i stipendium med 
mera till doktorand Maria Domeij 
Lundborg, vid Lunds universitet, 
för Vapenlyckans väv. Djurornamentik 
och skaldediktning i långtidsperspektiv, 
350–1150 e.Kr. Projektet belyser 
den skandinaviska djurornamenti-
kens symboliska innebörder under 
ett långtidsperspektiv – från slutet 
av romersk järnåler till 1100-talets 
mitt. För en djupare förståelse för 
djurornamentiken som ett tradi-
tionellt, men innovativt uttryck 
görs jämförelser med den delvis 
samtida skaldediktningen. 

Priser med mera. Torsten Söderbergs 
Stiftelse har under det gångna året 
gemensamt med Ragnar Söderbergs 
stiftelse delat ut tre priser som presen-
teras på sidorna 4 och 5. 

Stiftelsen gjorde under året ytter-
ligare en avsättning på tio miljoner 
kronor till en särskild satsning i rätts-
vetenskap/ekonomi. Vad gäller övriga 
anslag hänvisas till listan i slutet av 
denna årsskrift. Några av anslagen 
presenteras även närmare i skriften. ¾
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tiDigArE MottAgArE Av sÖDErbErgskA PrisEt

Bertil Holmlund (2011), Lars Klareskog* (2010), Lennart Pålsson 
(2009), Felix Mitelman* (2008), Per Krusell (2007), Catharina 
Svanborg och Lars Björck* (2006), Nils Jareborg och Jan Ramberg 
(2005), Anita Aperia* (2004), Lars Calmfors (2003), Hans G. 
Boman* (2002), Per Henrik Lindblom (2001), Anders Björklund 
och Olle Lindvall* (2000), Jörgen W. Weibull (1999), Jan-Åke 
Gustafsson* (1998), Anders Agell (1997), Björn Dahlbäck* (1996), 
Torsten Persson (1995), Jan Holmgren och Ann-Mari Svennerholm* 
(1994), Bertil Bengtsson (1993), Per Ingvar Brånemark* (1992), 
Lars E.O. Svensson (1991), Per Björntorp* (1990), Kurt Grönfors 
(1989), Nils G. Kock* (1988), Assar Lindbeck (1987), Rolf  Luft* 
(1986). * Medicin. Övriga avser ekonomi/rättsvetenskap.

tiDigArE MottAgArE Av hAnDElsPrisEt

Karin M. Ekström och Magnus Söderlund (2011), Anders Lönner 
(2010), Mats Abrahamsson och Gunilla Jönsson (2009), Torsten 
Jansson (2008), Jonas och Robert af  Jochnick (2007), Ulf  Elg 
och Ulf  Johansson (2006), Ingen utdelning (2005), Björn Passad 
(2004), Susanne Hertz och Per Andersson (2003), Per Stenberg 
och Anders Börjesson (2002), Jan Ramberg (2001), Gert Karn-
berger (2000), Solveig Wikström (1999), Lars Jacobsson (1998), 
Sven Gerentz (1997), Lars-Erik Gadde (1996), Jörgen Wennberg 
(1995), Claes-Robert Julander (1994), Håkan Bryngelsson (1993), 
Håkan Håkansson (1992), Pelle Nilsson och Thore Nydahl (1991), 
Lars-Gunnar Mattsson (1990), Hans Andersson och Göran Brodin 
(1989), Nils-Erik Wirsäll (1988).

Det söderbergska priset i medicin

Professor Christopher Gillberg, vid Göteborgs universitet, mottog 
det Söderbergska Priset i medicin 2012, för sitt banbrytande arbete 
inom det neuropsykiatriska forskningsområdet, som i mycket hög 
grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer vid bland annat au-
tismspektrumsjukdomar.

Gillberg tillhör de internationellt främsta inom sitt område och 
hans vetenskapliga insatser har visat vägen och gett impulser för 
utvecklandet av undersöknings- och vårdmetoder inom såväl barn 
och ungdomspsykiatrin som inom det neuropsykiatriska området. 
Han har på ett utomordentligt sätt engagerat och handlett yngre 
forskare och etablerat ett mycket omfattande nätverk för ett fruktbart 
vetenskapligt samarbete på högsta nivå. 

Christopher	Gillberg	förenar	på	ett	klokt	sätt	specifika	forsknings-
resultat med en mera mångsidig syn på människan och patienten 
som en bio-psyko-social helhet. Gillberg är sedan mitten av 1980-ta-
let professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet. 
Han är även professor vid universitetet i Glasgow samt hedersprofes-
sor i barn- och ungdomspsykiatri vid Institute of  Child Health vid 
University College i London och vid University of  Edinburgh.

Priset på en miljon kronor överlämnades av H. M. Drottningen 
den 16 april 2012 vid en ceremoni arrangerad av Svenska Läkare-
sällskapet i Stockholm. Diplomet är gjort av konstnär Pontus Ljung-
berg och kalligraf  Anders Thorsander.

Margareta Troein Töllborn, dåvarande priskommitténs ordförande,  
Svenska Läkaresällskapet

Det söderbergska handelspriset

Det Söderbergska Handelspriset 2012 tilldelades Jarno Vanhatapio, 
som startade nätbutiken Nelly.com. Vanhatapio är en entreprenör, 
som har bidragit till att utveckla försäljning och distribution med 
hjälp av internet. De senaste åren har en rad unga svenska entre-
prenörer revolutionerat våra konsumtionsvanor på internet. Jarno 
Vanhatapio är en av dessa pionjärer och belönas, enligt juryns moti-
vering, »för hans sätt att utnyttja kommunikation över internet till att 
forma ett nytt konsumentbeteende och skapa nya och effektiva distri-
butionsvägar för varor och tjänster.« 

År 2003 började Vanhatapio att sälja kläder på nätet från sitt 
vardagsrum i Borås. Inriktningen var damunderkläder och redan 
under första året omsatte verksamheten ett par miljoner kronor. Idag 
har företaget växt till ett av Europas största inom e-handeln, med en 
tillväxt om 4 000 procent de senaste fyra åren. År 2007 förvärvades 
90 procent av bolaget av e-handelsföretaget Cdon Group AB, som 
ingår i MTG-koncernen.

Det Söderbergska Handelspriset på 500 000 kronor är det största 
i sitt slag i Sverige och delades år 2012 ut för 24:e gången. Prisutdel-
ningen med en välbesökt föreläsning av pristagaren ägde rum den 7 
maj 2012 i samband med Svensk Handels årsstämma. 

Dag Klackenberg, verkställande direktör Svensk Handel, juryns ordförande

Foto Pelle Wichmann

Foto Magnus Söderlund
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torsten och Wanja söderbergs pris

Den norske smyckeingenjören Sigurd Bronger mottog 2012 års  
Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk på  
en miljon svenska kronor.

Enligt prisnämnden bjuder Bronger oss på »en resa i ett me-
kaniskt sagolandskap, fullt av pojkdrömmar och romantiska och 
lustfyllda spratt. Sigurd Bronger tar oss tillbaka till industrialismens 
tidiga	formspråk	och	renässansens	uppfinningar,	eller	till	framtidens	
utopiska visioner. Tid är ett material vid sidan om ädla metaller, dia-
manter och trä, allt noga utvalt och bearbetat under en lång gedigen 
process.«

Bronger är en smyckeformgivare som verkar i den småskaliga och 
finkänsliga	sfären;	mellan	det	tidiga	1900-talets	mekaniska	industria-
lism,	humor,	kärlek	till	materialet,	tid	och	det	finslipade.	Brongers	
smycken är genusöverskridande, även om processen är lekfullt man-
lig	–	med	kugghjul,	finmekanik	och	underbara	handgjorda	förpack-
ningar. 

Priset delades ut på Göteborgs universitet den 5 november 2012 
vid en ceremoni arrangerad av Röhsska museet. Ett urval av Brong-
ers	smycken	tillsammans	med	en	dokumentärfilm	om	konstnären,		
visades vid en fristående utställning på museet mellan november 
2012, till och med februari 2013.

Ted Hesselbom, dåvarande juryns ordförande och museichef   
Röhsska museet

De Söderbergska priserna

tiDigArE MottAgArE  
Av torstEn och WAnjA sÖDErbErgs Pris

Henrik Vibskov (2011), Front; Sofia Lagerqvist, Charlotte von der 
Lancken, Anna Lindgren (2010), Harri Koskinen (2009), Steinunn 
Sigurðardóttir (2008), Norway Says; Torbjørn Anderssen, Andreas 
Engesvik och Espen Voll (2007), Ole Jensen (2006), Gruppen 
bakom Volvo YCC Your Concept Car (2005), Janna Syvänoja 
(2004), Sigurður Gústafsson (2003), H.C. Ericsson (2002),  
Björn Dahlström (2001), Peter Opsvik (2000), Nordiska kritiker; 
Kaj Kalin, John Vedel-Riper, Jorunn Veiteberg, Adalsteinn Ingólfs-
son, Kerstin Wickmann (1999), Louise Sass (1998), Mats  
Theselius (1997), Brita Flander (1996), Liv Blåvarp (1995),  
Jane Reumert (1994).

Torsten Söderbergs Stiftelse och Rag-
nar Söderbergs stiftelse delar gemen-
samt ut priser för framstående insatser i 
ämnena ekonomi, medicin, rättsveten-
skap samt design och konsthantverk. 

Det söderbergska priset tilldelas 
vartannat år fram stående forskare 
inom ekonomi eller rättsvetenskap 
och vartannat år inom medicin.  
I det första fallet utses priset genom 
Kungl. Vetenskapsakademien och i 
det andra genom Svenska Läkaresäll-
skapet. Priset utdelas som belöning 
för insatser av högt vetenskapligt 
värde och i första hand till personer, 
vilkas verkningar uppenbarats inom 
den	senast	förflutna	tioårsperioden.	
Priset har delats ut sedan år 1987.

Det söderbergska handelspriset  

tilldelas den som genom framstående 
teoretiska eller praktiska insatser bi-
dragit till utvecklingen inom distribu-
tionsområdet i vid bemärkelse. Priset 
kan tilldelas såväl den som genom 
forskning lämnat väsentliga bidrag till 
utvecklingen inom distribution och 
marknadsföring, som den som genom 
innovativt tänkande och affärsbegåv-
ning utvecklat en bärande affärsidé 
eller effektiviserat varuhanteringen. 
Priset kan också tilldelas en person 
såsom företrädare för ett företag som 
utvecklat projekt av väsentlig bety-
delse för utvecklingen av distribution 
och marknadsföring. Priset delas 
ut sedan år 1988, i samarbete med 
Svensk Handel och Handelshögskolan 
i Stockholm.

torsten och Wanja söderbergs pris  
i design och konsthantverk är ett 
nordiskt pris och utdelas för nyska-
pande och framstående gärning inom 
konsthantverk och design. Priset 
tillkom med anledning av hundraårs-
minnet av Torsten Söderbergs födelse 
den 4 november 1894. Det delas ut i 
samarbete med Röhsska Konstslöjd-
museet i Göteborg och priset ges till 
person verksam i något av de nordiska 
länderna. Prismottagaren ges även 
möjlighet att presentera sina verk i en 
separat utställning på museet.

�	Mer	information	finns	på	 
www.torstensoderbergsstiftelse.se.

Foto Richard Sandberg

� Dokumentärfilm om Sigurd Bronger kan ses på www.torstensoderbergsstiftelse.se
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Stockholmspriset  
i kriminologi 

säkrat för framtiden
tExt KRISTER KUMLIN    Foto JUSTITIEDEPARTEMENTET OCH PERNILLE TOFTE

Den kriminologiska 
forskningen har genom åren 
haft stor betydelse för en 
effektiv brottsbekämpning. 
För att understryka och lyfta 
fram detta samband beslöt 
den svenska regeringen  
med stöd av bland andra  
Torsten Söderbergs Stiftelse 
år 2005 att upprätta ett 
särskilt internationellt pris  
i kriminologi. 

Tanken var att höja kriminologins 
anseende inte bara hos beslutsfattare 
utan också hos en bredare allmän-
het. Beslutet hade föregåtts av ett 
nära samarbete mellan University 
of  Pennsylvania, och professor Larry 

Sherman vid dess Jerry Lee center 
of  Criminology samt professor Jerzy 
Sarnecki vid den kriminologiska fa-
kulteten vid Stockholms universitet.

grunden läggs. På svensk sida 
var med. dr h.c. Edvard Söderbergs 
personliga engagemang en starkt po-
sitivt drivande kraft. Han gav därmed 
också	priset	en	klar	svensk	finansiell	
förankring. Edvard Söderberg var un-
der lång följd av år vice ordförande 
för Torsten Söderbergs Stiftelse och 
gemensam direktör för de båda brö-
drastiftelserna Torsten och Ragnar 
Söderbergs Stiftelser. 

En inledande, större donation 
från det Pennsylvaniabaserade Jerry 
Lee Foundation, garanterade pris-
summan, cirka en miljon svenska 
kronor, under en första tidsperiod. 

För att markera prisets internationella 
karaktär inbjöds senare också Japans 
Hitachi Mirai Foundation att ansluta 
sig till donatorerna.

En internationell jury bestående 
av elva av världens mest ansedda 
kriminologer, representativt fördelade 
över kontinenterna, vann snabbt för-
troende. Ordförandeskapet för juryn 
delas av professorerna Jerzy Sarnecki 
och Larry Sherman, den senare nu-
mera vid Cambridgeuniversitet.

Forskning i fokus. Priset delades 
ut första gången år 2006. I anslutning 
till själva prisutdelningen i Stadshuset 
anordnas årligen ett större interna-
tionellt symposium riktat till framstå-
ende kriminologer. The Stockholm 
Criminology Symposium arrangeras 
av Brottsförebyggande rådet (Brå). 
Det sträcker sig över tre dagar och 
samlar över 600 kriminologer från 
hela världen. Temat varierar, men är 
oftast knutet till pristagarnas respek-
tive ämnesområde. År 2012 var det 
särskilt brottsoffrens situation som 
behandlades. 

Stockholmspriset i kriminologi 
har snabbt förvärvat anseendet som 
det kanske främsta internationella 
priset inom sitt område. Pristagar-
nas omvittnade kapacitet, den höga 
kvaliteten på diskussionerna under 
symposiet och Stockholms gästfrihet 
som konferenshuvudstad har lett till 
att Stockholmspriset ofta betecknas 
som »kriminologins Nobelpris«. 

Det konstituerande sammanträdet den 11 maj 2012. Vid bordet från vänster: Kåre Bremer, Jerzy Sarnecki, 
Krister Kumlin, Bo Svensson, Erik Wennerström och Maria Söderberg. 
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Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt 
pris och delas ut för enastående prestationer inom 
kriminologisk forskning och tillämpning av forsk-
ningsresultat för att minska brottsligheten och främja 
mänskliga rättigheter.

Priset, på en miljon svenska kronor, delas ut sedan 
2006 i Stadshuset i Stockholm. Prisceremonin hålls  
i samband med Stockholm Criminology Symposium.

Priset främjar vetenskaplig forskning i kriminologi 
som bidrar till:

•	 bättre kunskap om såväl individrelaterade som 
strukturella orsaker till brott.

•	 en kunskapsbaserad och human utformning av 
samhällets reaktion på brott.

•	 att utveckla kunskaperna om brottsförebyggande 
strategier inom och utom rättsväsendet.

•	 verkningsfulla strategier för stöd till och skydd för 
personer som utsatts för brott.

•	 effektiva metoder för att förbättra rättssäkerhe-
ten och bekämpa det globala problemet med 
maktmissbruk och korruption som kan förekomma 
inom rättsväsendet.

Priset säkras för framtiden. Under 
de	första	sex	åren	finansierades	priset	
huvudsakligen genom årliga privata 
donationer, med Torsten Söderbergs 
Stiftelse som stor bidragsgivare, men 
den	sammantagna	finansieringen	av	
priset var inte säkrad för framtiden. 
Sedan det bevisat sin internationella 
bärkraft och för att hedra minnet av 
Edvard Söderberg, tog Torsten Söder-
bergs Stiftelse initiativ till att tillsam-
mans med svenska staten permanenta 
priset genom att upprätta Stiftelsen för 
Stockholmspriset i kriminologi. Riksdagen 
antog den 19 december 2011 rege-
ringens förslag att etablera stiftelsen. 

Genom att göra var sitt större ka-
pitaltillskott av engångskaraktär under 
2012, säkerställde Torsten Söderbergs 
Stiftelse tillsammans med svenska 
staten därmed gemensamt prisets 
framtida fortlevnad. »Internationellt 
utbyte av kunskap och forskning inom 
rättsväsendets område är av stor bety-
delse för att ständigt kunna förbättra 
brottsbekämpningen och öka medbor-

garnas trygghet« menar justitieminis-
ter Beatrice Ask som representerade 
en av de två stiftarna då stiftelseavtalet 
undertecknades vid en högtidlig cere-
moni i Rosenbad den 11 maj 2012. 

Den nya stiftelsen leds av förre 
justitierådet Bo Svensson, tidigare 
ordförande i Högsta Domstolen. I 
styrelsen i övrigt ingår representanter 
för Torsten Söderbergs Stiftelse, för 
regeringen, för Brottsförebyggande 
rådet och Stockholms universitet. 
Amerikanska Jerry Lee Foundation 
och japanska Hitachi Mirai Founda-
tion har anslutit som »co-founders«. 
Ragnar Söderbergs stiftelse har efter 
bildandet av Stiftelsen för Stock-
holmspriset i kriminologi bidragit 
med ett större belopp för att också 
hedra minnet av Edvard Söderberg. 

Brottsförebyggande rådet kommer 
även fortsättningsvis att i samråd med 
Stockholms universitet ansvara för 
arrangemangen kring utdelningen av 
priset, främst anordnandet av sympo-
siet. Stockholms universitet kommer 

» Internationellt utbyte av kunskap  
och forskning inom rättsväsendets område  
är av stor betydelse för att ständigt kunna 

förbättra brottsbekämpningen och öka 
medborgarnas trygghet «

att fungera som sekretariat för den 
internationella juryn.

Den 11 juni 2013 kommer 
Stockholmspriset i kriminologi att 
delas ut för sjunde gången. Platsen är 
Stockholms stadshus. Pristagare är en 
av den internationella kriminologins 
stora, Cambridgeprofessorn David 
P. Farrington. Han premieras främst 
för sin forskning kring betydelsen av 
tidiga insatser vid förhindrandet av 
ungdomsbrottslighet.

En ovanlig framgångssaga. Stock-
holmspriset i kriminologi är i många 
avseenden en framgångssaga. Det är 
ytterst ovanligt att den svenska staten 
bidrar till bildandet av stiftelser. Det 
faktum att man nu tillsammans med 
Torsten Söderbergs Stiftelse beslutat 
bilda Stiftelsen för Stockholmspriset i 
kriminologi, vittnar inte bara om den 
betydelse man tillmäter den krimi-
nologiska vetenskapen vid brottsbe-
kämpning utan också om den höga 
kvalitet som hittills kännetecknat 
pristagarna och deras forskning. ¾

Bo Svensson, justitieminister Beatrice Ask, Jerry Lee, H.M. Drottning Silvia flankerad av 2011 års pristagare 
Robert Sampson och John Laub samt Maria Söderberg. 
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Redovisningens betydelse  
för civil- och offentligrätt

 
Samhällets intresse för företagens externa redovisning 
har under senare år ökat, till en följd dels av uppmärk-
sammade redovisningsskandaler som Enron, dels av 
den	internationella	finanskrisen	och	den	påfrestning	
som	krisen	medfört	för	de	finansiella	institutionerna,	
till exempel banker och försäkringsbolag. Det är offentliga och privaträttsliga 
normer som styr i vilken utsträckning företagens redovisning ger en tillförlitlig 
bild. Men redovisningsnormer spelar även en stor för den offentliga sektorn, 
exempelvis för uppföljning av kommunernas ekonomier.

Studien omfattar två rättsvetenskapliga avhandlingsprojekt knutna till den 
tvärvetenskapliga forskargruppen Forum för redovisning vid Handelshögskolan, 
Karlstads universitet. I det första projektet undersöks den betydelse redovis-
ningsregler har för skyldigheten att likvidera, det vill säga upplösa, ett aktiebolag 
som saknar tillräckligt kapital. Det andra projektet är inriktat mot redovisning i 
offentlig	sektor.	Inom	den	kommunala	redovisningen	finns	redovisningsrekom-
mendationer liknande dem i privat sektor. Syftet med projektet är bland annat 
att undersöka om normbildningen och tillämpningen av dessa rekommendatio-
ner är förenlig med Regeringsformens krav på offentlig verksamhet.

Stefan Olsson, professor, Karlstads universitet

Konkurrens i dagligvaruhandeln

Dagligvaror påverkar människors dagliga liv och står 
för en stor del av den privata konsumtionen. Hur kon-
kurrensen fungerar och förändras genom exempelvis 
förändrade regleringar kan ha stora samhällsekono-
miska effekter. 

Om en ny butik tillåts öppna eller inte bestäms via 
plan och bygglagen av varje enskild kommun. Vilka 
konsekvenser denna typ av regleringar har för konsu-
menter, vinster och marknadsstruktur är en fråga av 
intresse för forskare, beslutsfattare inom såväl närings-
liv som politik och en bredare allmänhet. Det övergripande syftet med detta 
forskningsprojekt är att studera hur plan och bygglagen påverkar konkurrensen 
och den lokala marknadsstrukturen i svensk dagligvaruhandel. 

En detaljerad utvärdering av regleringar kräver analys av både efterfrågan 
och utbud, det vill säga vad konsumenterna föredrar, aktörernas val av butiks-
format och strategisk interaktion mellan butiker över tid. Vi använder nyut-
vecklade modeller och metoder med djup teoretisk förankring som bland annat 
tillåter	butiker	att	ha	olika	priser,	storlek	och	geografiska	lägen.	Framför	allt	
tar vi hänsyn till strategisk interaktion mellan butiker över tid. Detta förenar vi 
med unika data över alla dagligvarubutiker i Sverige under en lång tidsperiod. 

Ett centralt bidrag med forskningsprojektet är att vi simulerar utvecklingen 
av dagligvarumarknaden till följd av hypotetiska förändringar såsom en mer 
tillåtande tillämpning av plan och bygglagen gentemot nyetableringar eller 
andra förändringar på lokala marknader. 

Florin Maican, filosofie doktor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet  
och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Matilda Orth, filosofie doktor, IFN
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Det svenska begäret. 
Sekler av lyxkonsumtion 
1660 – 1950 

Debatten om lyx har fått ett uppsving 
under tvåtusentalet men få känner till 
att ämnet var en stor vikt redan un-
der 1700-talet när nya politiska och 
sociala tankar om yppighet och nytta 
diskuterades. Det franska hovet satte 
tonen för dyrbara konsumtionsva-
nor som skulle återspegla den sociala 
rangen. Även Sverige anammade den 
praktfulla livsstilen med kostsamma 
herrgårdar och nämnvärda gardero-
ber och ekipage. Lyxen var till åskåd-
ning, som en ständig påminnelse om 
en åtråvärd samhällsklass. För att för-
stå lyxens funktion i samhället är det 
viktigt att kontextualisera dess före-
komst och användning. I en antologi 
som samlar olika forskares kunskaper 
i ämnet belyses utvecklingen och tolk-
ningen av lyxkonsumtionen i Sverige 
mellan 1600- och 1900-talet. Häri 
undersöks också lyxens olika använd-
ningsområden samt hur den kom att 
upptas av det borgliga ståndet. 

Medan ämnet utgör ett omfattan-
de internationellt forskningsområde 
saknas ett genomgripande arbete om 
den svenska lyxkonsumtionen. Ge-
nom stödet från Torsten Söderbergs 
Stiftelse blir det nu möjligt att ge ut 
boken och därmed bidra till att fylla 
en viktig kunskapslucka om svenskt 
kulturliv och historia. 

Paula von Wachenfeldt, universitetslektor, 
Stockholms universitet
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Stiftelsens donatorer
Torsten Söderbergs Stiftelse grundades 
den 5 maj 1960 av generalkonsul Torsten 
Söderberg tillsammans med hustrun 
Wanja i samråd med makarnas barn. 
Ändamålet är att främja vetenskaplig 
forskning och undervisning, företrädes-
vis inom områdena ekonomi, medicin 
och rättsvetenskap.

Torsten var son till Olof  A. Söderberg, 
chef  för familjeföretaget Söderberg 
& Haak, landets största järngrossist. 
Torstens mor, Ottilia, var dotter till Peder 
Herzog som grundade bokbinderi- och 
tryckeriföretaget P. Herzog & Söner. 
Wanjas far var överstelöjtnant, författaren 
Iwan T. Aminoff  och mor var Olga,  
född Wallerstedt från Karlstad.

Torsten var reservofficer och jur. kand. 
med fullgjord tingstjänstgöring. Han ar-
betade i Söderberg & Haak och tillträdde 
under 1920-talet som chef  för företagets 
Göteborgsverksamhet. Makarna blev 
trogna staden Göteborg och kom att bli 
uppskattade både socialt och i affärskret-
sar. Torsten var bland annat ordförande i 
Göteborgs Köpmansförening, vice ordfö-
rande i Handelskammaren och ledamot 
av Hamnstyrelsen. Han var generalkonsul 
för Rumänien, aktiv i föreningslivet och 
även president i Göteborgs Rotaryklubb 
och ordförande i Börssällskapet. Wanja 
var verksam inom det katolska försam-
lingsarbetet i Göteborg och ordförande  
i Röda korset i Kållered. Hon var även 
vice ordförande i kommunalnämnden  
i Kållered. 

De två delade intresset för kultur och 
konst. Torsten Söderberg var under tio 
år ordförande för Föreningen Röhsska 
Konstslöjdmuseets Vänner och satt i 
styrelsen för Röhsska Konstslöjdmuseet.

Foton (beskurna) Ebba Lisa Roberg.

och sensationell bild börjar växa 
fram;	en	bild	som	antyder	att	nitrat	
kan vara nyttigt och att en del av vår 
munflora	spelar	en	närmast	symbio-
tisk roll i processen. 

Genom stöd från Torsten Söder-
bergs Stiftelse hoppas Jon Lundberg 
med kollega Eddie Weitzberg kunna 
klargöra nitratets effekter på hjärt-
kärlsystemet vid hälsa och sjukdom. 
Vi planerar en serie prekliniska och 
kliniska studier med nitrat på friska 
försökspersoner samt patientgrupper 
med olika typer av kardiovaskulär 
sjukdom. I en separat koststudie vill 
vi	studera	om	det	nitrat	som	finns	
naturligt i grönsaker på något sätt 
bidrar till de välkänt nyttiga effek-
terna av dessa livsmedel på hjärtkärl-
systemet.

Om vi kan visa att nitrat har skyd-
dande effekter på hjärtkärlsystemet 
kommer samhällets syn på denna 
oorganiska jon att radikalt föränd-
ras, och ur detta kan inom en snar 
framtid nya »naturliga« läkemedel 
utvecklas för behandling och preven-
tion av hjärtkärlsjukdomar.

Jon Lundberg, professor,  
Karolinska Institutet

Nitrat, en skadlig biprodukt 
i vår föda – eller ett framtida 
läkemedel vid hjärtkärlsjukdom?
I våra blodkärl bildas hela tiden det 
kärlvidgande ämnet kvävemonoxid 
(NO). Detta är av central betydelse 
för hela hjärtkärlsystemet, och en 
brist på NO är en viktig orsak till 
hjärtkärlsjukdomar som högt blod-
tryck och åderförkalkning. 

Vissa grönsaker, till exempel 
rödbeta och spenat, innehåller stora 
mängder så kallat oorganiskt nitrat 
(NO3-). Nitrat har länge ansetts vara 
skadligt men trots att detta aldrig 
kunnat vederläggas har myndigheter 
utfärdat strikta riktlinjer för att mini-
mera intaget. 

Vi har mycket överraskande funnit 
att nitrat kan omvandlas i kroppen till 
NO. Denna alternativa bildningsväg 
kompletterar den kroppsegna NO 
produktionen	som	sker	via	specifika	
enzym (NO syntas). Spännande i 
sammanhanget är att bakterier i 
munhålan spelar en nyckelroll i NO 
bildning från nitrat. Nitratet vi äter 
ansamlas i saliven och munhålans 
bakterier reducerar nitrat till nitrit 
som sen tas upp av kroppen och kan 
bilda NO i blod och vävnader. Utan 
dessa bakterier aktiveras inte nitrat 
och NO bildning avstannar. En ny 

Foto Ulf  Sirborn
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Anslag 2012 
(** gemensamt anslag med Ragnar Söderbergs stiftelse)

Lundberg, Jon; professor 
Karolinska Institutet 
”Betydelsen av kost och munflora 
för hjärt-kärlsystemet och ämnes-
omsättningen”  
4 000 000 kronor

Nordquist-Brandt, Elisabeth; överläkare 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
”Undersökning av ny klinisk potential 
avseende den monoaminstabilise-
rande substansen OSU6162” 
2 000 000 kronor

Normark, Staffan; ständig sekreterare 
Kungl. Vetenskapsakademien 
”Medel för inrättande av ytterligare  
en akademiprofessur i medicin” 
10 163 000 kronor 
”Tilläggsanslag gällande omkostna-
der för Torsten Söderbergs akademi-
professur i medicin” 
237 000 kronor

Steensland, Pia; docent 
Karolinska Institutet 
”Utvärdering av dopaminstabili-
satorn OSU6162 som ett nytt 
läkemedel för behandling av  
alkoholberoende” 
986 000 kronor

Svensson, Mikael; professor 
Karolinska Institutet 
”Reparation av skadad ryggmärg 
med perifera nervgraft och  
transplantation av stam-/proge-
nitorceller” 
2 500 000 kronor

Svensson, Torgny; professor 
Karolinska Institutet 
”Utveckling av effektivare läkemedel 
mot schizofreni, bipolär sjukdom 
och egentlig depression” 
1 000 000 kronor

Söderberg Nauclér, Cecilia; professor 
Karolinska Institutet 
”Studier av en ny cytomegalovirus 
(CMV) för tumöruppkomst; nya 
behandlingsstrategier i sikte?” 
2 000 000 kronor

Tegnér, Jesper; professor 
Karolinska Institutet 
”TGF-ß, RAPA and IL23 Dependent 
Regulatory Circuits in Human TH17 
Cells and Induced Tregulatory Cells” 
1 500 000 kronor

Zierath, Juleen; professor 
Karolinska Institutet 
”Hur gener och miljö påverkar insu-
linkänsligheten i skelettmuskulatur 
vid diabetes”  
1 500 000 kronor

EkonoMi

Aldman, Lili-Annè; filosofie doktor  
”Konsumtionskrediter i Göteborg 
och Stockholm 1650–1870” 
1 240 000 kronor

Anderson, Anders; vice föreståndare 
Institutet för Finansforskning 
”Rethinking Beta in Asset  
Management” 
300 000 kronor **

Andersson, Per; professor 
Handelshögskolan i Stockholm 
”Mobiltelefonen, tjänsteinnovationer 
och formandet av nya marknader” 
1 140 000 kronor

Axelsson, Björn; professor 
Handelshögskolan i Stockholm 
”Stöd för vidmakthållande och 
utveckling av en miljö för handels-
relevant forskning” 
1 935 000 kronor

Blomberg, Jesper; docent 
Handelshögskolan i Stockholm 
”Riskhantering i investmentbanking: 
Organisering av risktagande,  
riskkontroll och riskproduktion” 
1 265 500 kronor

Calmfors, Lars; professor 
Stockholms universitet 
”Kan ekonomiskt egenintresse 
förklara negativa attityder till  
handelskonkurrens?”  
128 333 kronor

Collin, Sven-Olof; professor 
Linnéuniversitetet 
”Styrelsens ersättning: En kartlägg-
ning av svenska börsnoterade bolags 
styrelseersättning” 
774 200 kronor

Cramér, Per; rektor, professor 
Handelshögskolan  
vid Göteborgs universitet 
”Miljöstöd Centre for International 
Business Studies” 4 500 000 kronor  
”Donationsprofessur i Business  
History – driftsanslag 2012 och 2013”  
3 000 000 kronor

Ekström, Karin, M.; professor 
Högskolan i Borås 
”Marknadsorientering av konstmu-
seer – en studie om marknadsföring 
och ökad tillgänglighet” 
1 000 000 kronor

Fellman, Susanna; professor 
Handelshögskolan  
vid Göteborgs universitet 
”Handelshusens roll på kreditmar-
kanden i Göteborg under 1800-talet”  
815 000 kronor  
”Karteller och handelspolitik: inter-
nationella avtal, utländska företag 
och liberalisering” 
1 058 750 kronor

Flam, Harry; professor 
Stockholms universitet 
”Finansiering av internationella 
gästforskare vid IIES” 
5 000 000 kronor

Gullstrand, Joakim; docent 
Lunds universitet 
”Företagets internationella länkar, 
dess organisering samt entrepre-
nörens och innovationens roll” 
680 000 kronor

Heyman, Fredrik; docent 
Institutet för Näringslivsforskning 
”Globalisering, sysselsättning 
och löner” 
2 523 000 kronor

Hidefjäll, Patrik; filosofie doktor 
Karolinska Institutet 
”Hur påverkar sjukvårdens innova-
tionssystem innovationers möjlighet 
att utvecklas och spridas?” 
1 810 000 kronor

Holmlid, Stefan; docent 
Linköpings tekniska högskola 
”Innovationsmiljöers användning  
av och inställning till design  
i produktifieringsprocesser” 
898 000 kronor

Johansson Sköldberg, Ulla; professor 
Göteborgs universitet  
”Mötet mellan konst och före-
tagande. En närstudie av projekt  
i VG-regionen” 
909 000 kronor

MEDicin

Alftberg, Åsa; doktorand 
Lunds universitet 
”Medicineringens ideal och praktik. 
En etnologisk studie av äldre män-
niskors bruk av läkemedel” 
151 500 kronor 

Arner, Peter; professor 
Karolinska Institutet 
”Omsättningen av fettceller och 
deras fettinnehåll hos människa. 
Mekanismer och klinisk betydelse” 
1 000 000 kronor

Berghard, Anna; professor 
Umeå universitet 
”Etablering av en nerv och lukt-
nerven som modell för läkning av 
nerv-hjärnbarriären” 
495 000 kronor

Blom, Anna; professor 
Lunds universitet 
”Strategier utvecklade av patogena 
bakterier för att överlista det  
humana komplementsystemet” 
4 000 000 kronor

Cao, Yihai; professor 
Karolinska Institutet 
”Translational research of  anti-
angiogenesis in cancer therapy” 
4 000 000 kronor

Eriksson, Kristina; professor 
Sahlgrenska akademin 
”Hur fungerar det naturliga immun-
systemet i placentan och hos 
nyfödda vid en virusinfektion?” 
1 500 000 kronor

Eriksson, Lars Ingvar; professor 
Karolinska Institutet 
”Andning och kognition efter  
anestesi och kirurgi” 
1 500 000 kronor

Hansson, Gunnar C.; professor 
Sahlgrenska akademin 
”Defekter i tjocktarmens inre  
slemlager vid ulcerös kolit” 
2 000 000 kronor

Johansson, Jan; professor 
Karolinska Institutet 
”Mekanismer för BRICHOS preven-
tion av proteinaggregering och 
behandlingspotential vid Alzheimer” 
2 500 000 kronor

Jonsson, Ann-Beth; professor 
Stockholms universitet 
”Bacteria-host interplay during 
disease progression” 
2 250 000 kronor

Kettunen, Petronella; doktor 
Sahlgrenska akademin 
”Mekanismer för amyloidinducerad 
minnesstörning och neurodegene-
ration” 
1 750 000 kronor

Li, Jia-Yi; professor 
Lunds universitet 
”Bedömning av långtgående sprid-
ning av Parkinsons patologi vid 
Parkinsons sjukdom” 
3 000 000 kronor

Liljeqvist, Jan-Åke; docent 
Göteborgs universitet 
”Utveckling av vaccin mot herpes 
simplex virus typ 2-infektion” 
3 000 000 kronor

Kallifatides, Markus; docent 
Handelshögskolan i Stockholm, SIR 
”Institutionellt företagsägande” 
3 130 000 kronor

Källblad, Sigrid; doktorand 
”Optimal portföljallokering under 
betraktande av olika horisonter 
respektive modellosäkerhet” 
135 000 kronor

Lundgren, Tommy; professor 
Umeå universitet 
”On the Economics of  Corporate 
Social Responsibility” 
876 000 kronor

Maican, Florin; filosofie doktor 
Handelshögskolan  
vid Göteborgs universitet 
”Konkurrens i dagligvaruhandeln” 
1 100 000 kronor

Nygren, Bitte; prefekt 
Göteborgs universitet HDK 
”Donationsprofessur i Design  
Management – driftsanslag  
2012 och 2013” 
3 000 000 kronor

Persson, Torsten; professor 
Stockholms universitet 
”Politiker i proportionella valsystem” 
2 062 500 kronor

Rudholm, Niklas; professor 
Handelns utredningsinstitut 
”Analys av asymmetrier i prisbild-
ningsprocessen på den svenska 
konsumentmarknaden för el” 
1 050 000 kronor

Sandgren, Fredrik; docent 
Uppsala universitet 
”Innovation och institutionell 
förändring inom svensk varuhandel 
1750–2010” 
493 000 kronor

Snickars, Pelle; docent 
Kungliga biblioteket 
”Ljus och frihet till näringsfång  
– 1800-talet som annons” 
1 500 000 kronor

Sundberg, Carl Johan; professor 
Karolinska Institutet 
”Sjukvårds- och näringslivsmanage-
ment för blivande läkare” 
2 000 000 kronor

Söderlund, Magnus; professor 
Handelshögskolan i Stockholm 
”Center of  excellence för marknads-
föringsforskning vid Handelshög-
skolan i Stockholm” 
2 280 092 kronor 

Avsättning till särskild satsning  
i ekonomi 5 000 000 kronor

rÄttsvEtEnskAP

Bernitz, Ulf; professor 
Stockholms universitet 
”Forskningssamarbete i europarätt 
Stockholm–Oxford” 
500 000 kronor **

Brokelind, Cécile; professor 
Lunds universitet 
”Principen om rättsmissbruk inom 
EU och Sverige – rättvisa eller rätts-
säkerhet?” 
840 000 kronor

Flodgren, Boel; professor 
Lunds universitet 
”Avtalsrätten i omvandling” 
1 400 000 kronor

Kaldal, Anna; juris doktor 
Stockholms universitet 
”Bevisning av uppsåt” 
2 138 000 kronor
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Olsson, Stefan; professor 
Karlstads universitet 
”Redovisningens betydelse för  
civil- och offentligrätt” 
2 360 000 kronor

Persson Österman, Roger; docent 
Stockholms universitet 
”Förhandsbesked i beskattnings-
förfarandet” 
447 500 kronor

Sundberg, Jacob W. F.; professor em. 
Institutet för offentlig och  
internationell rätt 
”Slutvolym från den nordiska  
rättegångstävlingen Sporrong  
Lönnrothska Priset” 
75 000 kronor

Svensson, Bo; f.d. justitieråd, ordf. 
Stiftelsen för Stockholmspriset  
i kriminologi 
”Stockholmspriset i kriminologi 
2013” 350 000 kronor  
”Särskilt anslag till Stiftelsen  
för Stockholmspriset i kriminologi” 
4 000 000 kronor

Töllborg, Dennis; professor 
Göteborgs universitet, GRI 
”Rättsvetenskapliga studier” 
400 000 kronor

Votinius, Sacharias; juris doktor 
”Statsmakt och varlighet” 
27 500 kronor **

Avsättning till särskild satsning  
i rättsvetenskap/ekonomi 
10 000 000 kronor

Övrigt

Andersson, Christer; teknologie licenciat 
Hallands länsmuseer 
”Undersökning av Ås kloster” 
400 000 kronor

Andersson, Kent; docent 
”I skuggan av Rom – romersk kultur-
påverkan i Norden” 
50 000 kronor

Andreeff, Alexander; filosofie magister 
Göteborgs universitet 
”Stenar och människor: Vendel- och 
vikingatida bildstenar från Gotland” 
50 000 kronor

Annerbäck, Lin; antikvarie 
Medeltidsmuseet 
”Projekt Magnus Ladulås” 
245 000 kronor

Areskoug, Nils-Göran; bitr. professor 
”Forskningsomkostnader” 
100 000 kronor

Back Danielsson, Ing-Marie; filosofie dr 
Stockholms universitet 
”Storlek som strategi II. Om mani-
pulationer i det lilla och det stora 
under yngre järnålder i Sverige” 
290 000 kronor

Blennow, Anna; filosofie doktor 
”Vilhelm Lundström och Rom  
– ett biografiskt projekt” 
180 000 kronor

Bodin, Helena; docent 
Uppsala universitet 
”Utgivning av den tvärvetenskapliga 
volymen Byzantine Gardens and 
Beyond” 
59 000 kronor

Botwid, Katarina; doktorand 
Lunds universitet 
”Skärvans Renässans – ny analys-
metod för tolkning av arkeologisk 
keramik” 
460 000 kronor

Brodin, Louise; redaktör 
”Laurentius, Lunds domkyrkas 
skyddshelgon – Laurentius Patronus 
Ecclesiae Cathedralis Lundensis” 
200 000 kronor

Dahlin, Michael; filosofie magister 
Linnéuniversitetet 
”Misterhults bronsålder” 
47 200 kronor

Domeij Lundborg, Maria; doktorand 
Lunds universitet 
”Vapenlyckans väv. Djurornamentik 
och skaldediktning i långtidsper-
spektiv, cirka 350–1150 e.Kr.” 
305 000 kronor

von Ehrenheim, Carl Gustaf; fil. dr h.c. 
”Speglar och kronor på Grönsöö” 
50 000 kronor

Grant, Gunnar; professor emeritus 
Kärrbo Bygdegårdsförening 
”Bok om Kärrbo socken  
i Västmanland” 
215 000 kronor

Fredricson, Ingvar; professor  
”Flyinge – Hippologi från medeltid 
till nutid” 
155 000 kronor **

Hadenius, Patrik; chefredaktör 
Forskning & Framsteg 
”Utgivning av Forskning & Framsteg 
under 2013” 
44 000 kronor

Hasslöf, J. O. Rune; ordförande 
Bohusläns Försvarsmuseum 
”Sotenäs kompani 1727–1901” 
220 000 kronor

Hellsing, My; filosofie magister 
Örebro universitet 
”Hertiginnan, hovet och det politiska 
rummet” 
97 520 kronor

Herjulfsdotter, Ritwa; filosofie doktor 
Röhsska museet 
”Röhsska museet – samlingar  
och historia” 
335 000 kronor

Jönsson, Love; intendent 
Röhsska museet 
”Genomförande av 10th European 
Academy of  Design Conference  
på Röhsska museet” 
140 000 kronor

Karlander, Olof; kanslichef  
Beridna Högvakten 
”Inköp och utbildning av häst till 
Beridna Högvakten” 
130 000 kronor

Karlsson, Krister; förvaltningschef  
Mölndals Stad 
”Restaurering av matsalens stolar, 
Gunnebo slott” 
100 000 kronor

Klackenberg, Dag; ordförande 
De Svenska Historiedagarna 
”De Svenska Historiedagarna 2013” 
100 000 kronor

Kristoffersson, Sara; filosofie doktor 
”Ikea. Svensk design och design  
av Sverigebilden” 
330 000 kronor

Kuusela, Tommy; doktorand 
Stockholms universitet 
”Jättar och jättinnor i fornnordisk 
mytologi” 
135 000 kronor

Larsson, Annika; filosofie doktor 
Uppsala universitet 
”Bucklor på behagen. Vikingatida 
kvinnodräkt i förkristen kontext” 
636 000 kronor

Leander, Anne-Marie; professor 
Lunds universitet 
”Pompeji – återkomsten. Ett sam-
arbetsprojekt mellan akademi och 
kulturinstitution” 
126 667 kronor

Kristina Orbán Meunier; ekonom 
Göteborgs universitet 
”Internationella Vetenskapsfestivalen 
Göteborg” 
250 000 kronor

Lindholm, Sebastian; projektledare 
Stockholms universitet 
”Forskardagarna 2013” 
75 000 kronor **

Ling, Jan; professor 
Göteborgs universitet 
”Herbert Blomstedt Collection  
– A Musician Returning Home. 
Projektfas II” 
1 000 000 kronor

Lundgren, Helena; industriantikvarie 
”Metodutveckling och inventering  
av brandstationer” 
278 600 kronor

Nilsson, Lars Erik; professor 
”Hällristningar. Nya tolkningar” 
200 000 kronor

Nitenberg, Annelie; filosofie licentiat 
Vänermuseet 
”Sunnerbyprojektet” 
400 000 kronor

Nord, Anders; docent 
Nordiska museet 
”Medeltidspigmentens ursprung” 
97 000 kronor

Nordqvist, Bengt; filosofie doktor 
Riksantikvarieämbetet 
”Guldets tid och offerplats  
Finnestorp” 
723 500 kronor

Normark, Staffan; ständig sekreterare 
Kungl. Vetenskapsakademien 
”Ingvar Lindqvistpriset 2013” 
290 000 kronor **

Norrhem, Svante; professor 
Umeå universitet 
”Europa i Norden 1648–1735” 
125 000 kronor

Nyberg, Gudrun; professor emerita 
”Biografi över naturvetaren Bengt 
Andersson Euphrasén (1755–1796)” 
75 000 kronor

Olsson, S. Bertil; professor emeritus 
”Adlers journal” 
126 967 kronor

Planck, Brita; filosofie magister 
Göteborgs universitet 
”Förnuft eller känsla: adliga före-
ställningar om kärlek och äktenskap 
1750–1900” 
190 000 kronor

Rahe, Ulrike; professor 
Chalmers Tekniska Högskola 
”Framtida visualisering för innovativa 
former – en studie av formgivnings-
processen” 
600 000 kronor

Regebro, Margareta; doktorand 
Stockholms universitet 
”Föreställningar kring underjordiska 
mytiska väsen i norrön litteratur” 
180 000 kronor

Rundkvist, Martin; filosofie doktor 
”I landskapet och mellan världarna. 
Bronsålderns offerplatser  
i Mälar-/Hjälmarområdet” 
189 000 kronor

Röstorp, Vibeke; filosofie doktor 
”Myten om hemfärden, skandina-
viska konstnärer i Frankrike 
1889–1908” 
130 020 kronor

Sandquist Öberg, Christina; docent 
”Medeltida textskatt i uppländska 
kyrkor” 
40 000 kronor

Schallin, Ann-Louise; docent 
Göteborgs universitet 
”Förnyelse av den permanenta ut-
ställningen i Antikmuseet, Historiska 
studier, Göteborgs universitet” 
400 000 kronor 

Sjögren, Karl-Göran; docent 
Göteborgs universitet 
”Analyser av neolitiskt boplats- 
material från Karleby, Falbygden” 
248 333 kronor

Sjöström, Oskar; doktorand 
Stockholms universitet 
”Rikets heder, säkerhet och 
uppkomst: motivkomplex bakom 
1700-talets svenska anfallskrig” 
40 000 kronor

Sidén, Karin; museichef  
Prins Eugens Waldemarsudde 
”Bruno Liljefors och Naturfoto-
graferna” 
100 000 kronor

Tistedt, Petter; doktorand 
”Medborgerliga publiker: Medier och 
samhällsreformism på 1930-talet” 
90 000 kronor

Ulrichs, Martina; stiftelseansvarig 
Min Stora Dag 
”Förverkligande av svårt sjuka barns 
önskedrömmar” 
200 000 kronor

Varberg, Ulla-Karin; filosofie magister 
”När färgen kom till byn  
– om folkkonstens dekorerade skåp 
och kistor” 
50 000 kronor

von Wachenfeldt, Paula; filosofie doktor 
Stockholms universitet 
”Det svenska begäret. Sekler av 
lyxkonsumtion 1660–1937” 
265 000 kronor

Wennberg, Kåa; författare 
”Julia Becks brev 1930–1935” 
60 000 kronor **

Whitling, Frederick; filosofie doktor 
”Gustaf  VI Adolf  som arkeolog  
och kulturmecenat” 
140 000 kronor

Wickman, Kerstin; professor emerita 
”Svenska industridesignpionjärer” 
258 000 kronor

Wiktorsson, Per-Axel; professor 
Uppsala universitet 
”Anskaffande av äldre texter till unga 
forskare” 
1 000 000 kronor

PrisEr**

Det Söderbergska Priset i medicin 2012 
till professor Christopher Gillberg, 
500 000 kronor (total prissumma 
1 000 000 kr), plus omkostnader 
Svenska Läkaresällskapet

Det Söderbergska Handelspriset 2012  
till Jarno Vanhatapio 
250 000 kronor (total prissumma 
500 000 kr), plus omkostnader 
Svensk Handel

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2012 
till Sigurd Bronger 
500 000 kronor (total prissumma 
1 000 000 kr) plus omkostnader 
Röhsska museet
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Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Nanoforskare för en dag, foto D. Gillberg.
Del av diplom från Söderbergska Handelspriset 2012, konstnär P. Ljungberg.

Armbandsur av Sigurd Bronger, foto R. Sandberg.
Ryggradskirurgi, Neurokirurgiska klinikens forskningslaboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset, foto A. Frostell.

Magnus Ladulås gravtumba i Riddarholmskyrkan, foto R. Wahlsten.
Sekler av lyxkonsumtion. Den svenska hovdräkten, Uppsala Universitetsbibliotek.

Karlavägen 41, foto TSS.
Transplanterade gröna stamceller, Karolinska Institutet, foto M. Svensson och L. Brundin.
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