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Förstapris: Medicinsk mikrobiologi

Juryns motivering
För en mycket ambitiös, rikt illustrerad och pedagogiskt utformad lärobok – Medicinsk 
mikrobiologi – den första i sitt slag på svenska. Detta gedigna verk presenterar ämnet på ett 
nytänkande sätt genom att ge både mikroorganismens och den infekterade värdens per-
spektiv. Redaktionsgruppen, med Annelie Brauner i ledningen, har lyckats engagera lan-
dets främsta experter som redaktörer och skribenter inom sina respektive områden och 
tagit ett helhetsgrepp om ämnesområdet för att med denna blivande klassiker ge läkarstu-
denterna grunderna i mikrobiologi och infektionsmedicin.

Redaktörer
Huvudredaktör är Annelie Brauner, professor vid mikrobiologi, tumör och cellbiologi 
Karolinska institutet och överläkare i klinisk mikrobiologi vid Karolinska universitets-
sjukhuset. Hon har under många år framgångsrikt undervisat läkarstudenterna i klinisk 
mikrobiologi. Hennes undervisning präglas av en såväl bred som djup kunskapsbas och 
många nya pedagogiska grepp. Undervisningen är mycket uppskattad av studenterna 
och hon har vunnit flera pedagogiska priser; Karolinska institutets stora pedagogiska pris 
(2008), Karolinska universitetssjukhusets handledarpris (2005) och Medicinska förening-
ens pedagogiska pris (2000).

Redaktionsgruppen består, utöver Annelie Brauner, av Annika Linde, Birgitta Castor, 
Jonas Blomberg, Kerstin Falk, Klas Kärre, Monica Thelestam och Staffan Arvidson.
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BILAGA 2         

 
Hederspris: En samtidig världshistoria

Juryns motivering
För en skildring av världens historia med ett globalt perspektiv där nationer och imperier 
får stå tillbaka och i stället hav och regioner är de utsiktspunkter från vilka samhällens 
framväxt och förändring betraktas. Med utgångspunkt i havens både förenande och 
särskiljande roll synliggörs samtidiga processer och kulturmöten på olika håll i världen. 
En samtidig världshistoria är ett djärvt projekt på en marknad där den engelskspråkiga lit-
teraturen dominerar. Maria Sjöberg och hennes medförfattare ger här dagens studenter 
moderna verktyg för deras historieförståelse.

Redaktören
Maria Sjöberg är professor i historia vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 1993 vid 
Stockholms universitet på en avhandling om 1700-talets bergsbruk. Därefter följde några 
års intensiv undervisning på grundutbildningens samtliga nivåer, men med särskild ton-
vikt på genushistoria. Det blev också hennes forskningsinriktning de kommande åren. 
I vid mening kretsar hennes forskning numera kring 1500- och 1600-talens könsliga 
villkor. Inom detta ramverk har hon studerat äktenskapliga och arvsrättsliga frågor samt 
den militära organisationens förändringar. Hon har författat en rad böcker, bland annat 
läroböcker.

Hederspris: Den nya organisationsboken

Juryns motivering
För ett heltäckande läromedel som integrerar klassiska och aktuella perspektiv på orga-
nisationer. En tillgänglig introduktion till ämnet som samtidigt möjliggör djupförståelse 
och kritisk reflektion. Nyckeln är en bred exempelbas, men även författarnas förmåga 
att sätta organisationsteorin i sitt företagsekonomiska och samhälleliga sammanhang. 
Genom Den nya organisationsboken skapar Johan Alvehus och Tommy Jensen ett viktigt 
pedagogiskt verktyg för alla universitetsutbildningar med ett intresse i att studera organi-
sationer. 

Författarna
Johan Alvehus är lektor på Institutionen för Service Management, Lunds universitet. 
Hans forskning handlar om arbete och styrning i kunskapsintensiva och professionella 
organisationer. Han har undervisat i över 15 år på universitetet på alla nivåer inom orga-
nisation, ledarskap, projektledning, kommunikation, metod, socialpsykologi, med mera. 
Johan har även publicerat böcker, vetenskapliga artiklar och debattartiklar i dagspress 
inom dessa ämnen.

Tommy Jensen är professor i företagsekonomi, arbetar vid Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. Tommy undervisar ekonomer i etik och hållbar 
utveckling. Hans forskning riktar sig mot de dilemman som uppstår då det privata möter 
det offentliga samt organisationers roll och ansvar i samhället. Tommy har publicerat 
böcker och vetenskapliga artiklar om globalisering, ekonomisering och marknadisering, 
organisation och moraliskt ansvar, privatisering och konkurrensutsättning av offentlig 
verksamhet, företags arbete med etiska koder och intressentrelationer. 
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