TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

2005

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960.
Under år 2005 anslog stiftelserna 97,6 miljoner kronor till vetenskapliga
och motsvarande ändamål.
Stiftelsernas syfte är att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig
undervisnings- och studieverksamhet av landsgagnelig innebörd
varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga
områdena skall komma ifråga.
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OM STIFTELSERNAS VERKSAMHET UNDER ÅR 2005
Stiftelserna har under år 2005 anslagit 97,6
miljoner kronor. Det medicinska området har
erhållit 42,5 miljoner kronor och de ekonomiska och rättsvetenskapliga områdena tillsammans 45 miljoner kronor. Till övriga
ändamål har anslagits 10,1 miljoner kronor.
Inom det medicinska området har bl.a. utdelats 22 anslag på en miljon kronor vardera
eller mer. Bland dessa kan nämnas 5.000.000
kronor till docent Birgitta Henriques Normark, Karolinska Institutet, 4.200.000 kronor
till med. dr Fredrik Ullén, Karolinska Institutet, 3.250.000 kronor till professor Sten Eirik
W. Jacobsen, Lunds universitet, 3.000.000 kronor till professor Jan Borén, Göteborgs universitet (tidigare 3.000.000 kronor), 2.200.000
kronor till professor Per Hellstrand m.fl.,
Lunds universitet (tidigare 2.000.000 kronor),
2.000.000 kronor till professor Ulf Smith,
Göteborgs universitet (tidigare 3.000.000 kronor) och 1.850.000 kronor till professor Lars

Klareskog, Karolinska Institutet (tidigare
3.500.000 kronor).
Stiftelserna har beslutat att ställa 25.000.000
kronor till Stockholms universitets förfogande
för finansiering av en permanent professur i
rättsvetenskap. Professuren skall på heltid
innehas i perioder av cirka fyra år av en professor vid den juridiska fakulteten. Innehavaren av professuren skall ägna all sin tid åt forskning och handledning av forskarstuderande.
Liknande professurer har med anslag från
stiftelserna tidigare inrättats vid Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet och Lunds universitet (se
artikel i stiftelsernas årsskrift för år 2003).
Bakgrunden till årets anslag är bl.a. att den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
år 2007 firar sitt 100-årsjubileum och att donator Torsten Söderberg avlade sin juris kandidatexamen där vid dåvarande Stockholms
högskola.

Ett annat stort anslag inom det rättsvetenskapliga området är 3.800.000 kronor till Kungl.
Vetenskapsakademien för inrättande av en
femårig akademiforskartjänst inom speciellt
rättsteori.
Handelshögskolan i Stockholm har erhållit
anslag på sammanlagt 4.950.000 kronor.
Bland anslagen till övriga ändamål kan nämnas 1.000.000 kronor till Läkare utan gränser
för utbildningsändamål, 800.000 kronor till
Krigsarkivet för apparatur, 650.000 kronor till
Svenska studenthemmet i Paris för upprustning (endast Ragnar Söderbergs stiftelse),
500.000 kronor för upprustning av arkivbyggnaden i Smedjebacken och 500.000
kronor till Uppsala universitet för projektet
”Växter och hortikultur i Linnéträdgården”
inför Linnés 300-årsjubileum.
I övrigt hänvisas vad gäller anslagen inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övriga ändamål till anslagslistan i slutet av denna skrift.

NY ÖVERSYN AV SKATTEREGLERNA FÖR
STIFTELSER VÄLKOMNAS
Allmänt om nuvarande skatteregler

De regler som gäller för beskattning av allmännyttiga stiftelser
härrör från en lagstiftning från 1942 och bygger i sin tur på ett
utredningsbetänkande från 1939. De är inte heller lika förmånliga som de skatteregler som gäller för ideella föreningar. En
allmännyttig stiftelse måste bedriva en verksamhet som tillgodoser ett av sex kvalificerade ändamål för att komma i åtnjutande av skattelättnad medan en ideell förening i princip kan
bedriva vilken allmännyttig verksamhet som helst. En ideell
förening åtnjuter dessutom större lättnad i beskattningen av
vissa inkomster än vad en allmännyttig stiftelse gör.

Allmännyttiga stiftelser och ideella föreningar har sedan länge
åtnjutit olika former av skattelättnader. Detta beror på den verksamhet som dessa i hög grad bedriver till förmån för svenskt
samhällsliv på skilda områden, t.ex. sjukvård, forskning, utbildning och undervisning. Dessa lättnader i beskattningen har
införts vid olika tidpunkter och på olika sätt. Den senaste mer
omfattande reformen på detta område var 1976 då skattelättnaderna för de ideella föreningarna utvidgades väsentligt.
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Denna diskrepans i beskattningen mellan ideella föreningar och
allmännyttiga stiftelser framstår i dag som omotiverad och bör
framför allt ändras så att stiftelser i likhet med ideella föreningar
åtnjuter skattelättnader för all allmännyttig verksamhet. En
sådan lagändring kommer utan tvivel att öka intresset för att
bilda stiftelser med andra allmännyttiga ändamål än vad som i
dag är vanligt vid nybildandet av stiftelser. Något skäl att ha
olika skatteregler för allmännyttiga stiftelser och ideella föreningar finns inte. Det är också rimligt att det är den allmännyttiga
verksamheten som sådan som skall stimuleras genom skattelättnader och inte valet av juridisk form för en förmögenhetsbildning.

uttagsbeskattningen kommer att påverka bedömningen av fullföljdskravet, sannolikt kräver lagstiftning. I annat fall riskerar
en stiftelse att återigen bli oinskränkt skattskyldig efter det att
den har varit föremål för uttagsbeskattning.
Andra rättsfrågor som Skatteverket processar om framstår däremot inte som lika oklara. Detta gäller t.ex. rättsfrågan i fallet
RÅ 2004 ref. 131 där Skatteverket hävdade att en skatteprivilegierad stiftelse inte kan dela ut bidrag till forskning och
utbildning till utländska mottagare och för forskning i utlandet.
Regeringsrätten fann emellertid att reglerna om beskattning av
stiftelser inte innehåller en sådan territoriell utdelningsbegränsning. Skatteverket motiverade sin process med att man önskade
få klarhet i en oklar rättsfråga. För egen del har jag dock svårt
att förstå att rättsfrågan kunde uppfattas som oklar – snarare var
det fråga om en otidsenlig tolkning av berörda skatteregler och
inget annat.

Stiftelse- och föreningsskattekommitténs betänkande

Regeringen tillsatte 1988 en kommitté för att se över skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar. Kommittén överlämnade i juni 1995 sitt slutbetänkande SOU 1995:63. Det
innehåller i många avseenden radikala förändringar av det
skattefria området för både stiftelser och ideella föreningar.

Ny översyn av skattereglerna

Kommittén föreslår att en särskild lag om skattelättnad för
allmännyttiga föreningar och stiftelser skall införas. En sådan
lag skall å ena sidan skapa enhetliga regler för allmännyttiga
stiftelser och ideella föreningar på inkomstskatteområdet men å
andra sidan innehålla nya skatteregler, som avsevärt inskränker
skattlättnaderna för stiftelser och ideella föreningar. Kommittén
föreslår bl.a. att kravet på inkomstanvändning (dvs. fullföljdskravet) skall omfatta inte bara löpande kapitalavkastning, utan
även kapitalvinster.

Riksdagen uppdrog emellertid i slutet av 2004 åt regeringen att
se över reglerna om inskränkt skattskyldighet för vissa allmännyttiga stiftelser och andra juridiska personer som bedriver
allmännyttig verksamhet. Det som riksdagen funnit angeläget
att utreda är vilka ändamål som en stiftelse måste främja för att
kunna komma i fråga för skattelättnad. Orsaken till detta var
bl.a. svårigheterna som Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond
hade för att få skattelättnad. Denna stiftelse, som har till
ändamål att främja fred och miljövård, omfattas nämligen inte
av de ändamål som enligt nuvarande regler kvalificerar för
skattelättnad, utan erhåller sin skattelättnad i stället genom att
lagstiftaren i inkomstskattelagen explicit namnger stiftelsen
som partiellt skattebefriad. Riksdagen anser att skattereglerna
därför måste moderniseras så att även stiftelser med ändamål
som med dagens synsätt anses vara höggradigt allmännyttiga
omfattas av skattelättnad.

Betänkandet möttes av en omfattande kritik. Det kom därför
aldrig att genomföras. Något annat förslag till nya skatteregler
har därefter inte lagts fram.
Otidsenliga skatteregler och oklara bedömningar

Skatteverket har under senare år intensifierat granskningen av
allmännyttiga stiftelser och ideella föreningar. Skatteverket
anser att skattereglerna för allmännyttiga organisationer är otidsenliga och finner det därför viktigt för rättssäkerheten att få
dessa regler rätt tolkade. Detta har i sin tur lett till ett stort antal
skatteprocesser och osäkerhet för de skattskyldiga.

Mot bakgrund av att nuvarande regler om beskattning av
allmännyttiga stiftelser och ideella föreningar är föråldrade och
disparata måste man enligt min mening reformera dem. Det är
också dags att skapa enhetliga och integrerade regler för
allmännyttiga stiftelser och ideella föreningar. Det är därvid
lämpligt att rätta till alla de anomalier och asymmetrier som
under senare år utkristalliserats i reglerna om beskattning av
allmännyttiga stiftelser och ideella föreningar. Nya reformerade
regler måste dessutom vara överskådliga och enkla att tillämpa.
Ett reformarbete måste ske skyndsamt.

Att det finns behov av att få vissa regler och frågor rätt tolkade
råder det knappast något tvivel om. Detta illustreras väl av t.ex.
rättsfallet RÅ 2004 ref. 93 som gäller frågan om reglerna om
uttagsbeskattning är tillämpliga på allmännyttiga stiftelser. I
detta mål fann Regeringsrätten att en stiftelse som byter skatterättslig karaktär från att vara oinskränkt skattskyldig till att bli
inskränkt skattskyldig skall uttagsbeskattas. Att uttagsbeskattning skall ske vid ett skatterättsligt karaktärsbyte är naturligt
med hänsyn till reglernas och skattesystemets tekniska utformning. Även om denna rättsfråga nu är klargjord återstår det att få
andra följdfrågor belysta. Vissa av dessa frågor, t.ex. under
vilket beskattningsår som uttagsbeskattningen skall äga rum,
kan säkert besvaras av rättspraxis medan andra frågor, t.ex. hur

Regeringen har dessvärre ännu inte tillsatt någon utredning.
Enligt uppgift har dock Finansdepartementet skrivit direktiven
till en utredning. Beslut om direktiven och tillsättandet av
utredningen fattas troligen först under våren 2006.
Richard Arvidsson, docent, ledamot av Torsten Söderbergs stiftelse
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Stiftelsernas sammanlagda balansräkning
Belopp i kr

Stiftelsernas sammanlagda resultaträkning

2005-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kulturfastighet
Bostadsrätt
Inventarier

2004-12-31

18.159.537
4.500.000
761.766
23.421.303

18.159.537
4.500.000
763.213
23.422.750

240.393.133
263.814.436

234.020.823
257.443.573

98.414

186.015

61.634
160.048

143.842
329.857

Kassa och bank

102.686.833

97.577.207

Summa omsättningstillgångar

102.846.881

97.907.064

Summa tillgångar

366.661.317

355.350.637

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper 1)
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Belopp i kr

INTÄKTER
Räntor och utdelningar
Återförda och återbetalda anslag
Vinst avyttring värdepapper
Upplösning av fond för framtida projekt
Övriga rörelseintäkter

KOSTNADER
Beviljade anslag
Avsättning till fond för framtida projekt
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelserna
Fritt eget kapital
Disponibla medel
Årets resultat

285.700.000

273.700.000

4.589.940
1.602.796
6.192.736

6.529.279
-1.939.339
4.589.940

Summa eget kapital

291.892.736

278.289.940

Avsättningar
Pensionsförpliktelser

2.906.302

2.819.750

71.691.472
0
49.900

69.229.000
4.750.000
135.948

120.907
71.862.279

125.999
74.240.947

366.661.317

355.350.637

Bokslutsdipositioner
Avsättning till stiftelserna

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalade anslag
Fond för framtida projekt
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder

Årets resultat

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

108.460.336
103.982
0
4.750.000
250.000
113.564.318

91.951.876
465.664
2.144.719
0
250.000
94.812.259

-97.570.000
0
-1.303.660
-1.057.904

-79.579.000
-4.750.000
-1.299.927
-1.113.389

-30.947
-99.962.511

-10.462
-86.752.778

13.601.807

8.059.481

1.015
-26

1.180
0

13.602.796

8.060.661

-12.000.000

-10.000.000

1.602.796

-1.939.339

VÄRDEPAPPER 2005.12.31:
12.439.730 aktier i Ratos AB A och B
160.000 aktier i Ericsson B
16.500 aktier i Föreningssparbanken A
140.000 aktier i Försäkrings AB Skandia
15.000 aktier i Hennes & Mauritz AB, H & M, B
27.500 aktier i Industrivärden AB, C
20.000 aktier i SCA, Svenska Cellulosa AB, B
44.300 aktier i Skanska B
10.000 aktier i AstraZeneca

1)

Börsvärde 2005.12.31: 2.471.086.465 kr.

Torsten Söderbergs stiftelse, Göteborg

Ragnar Söderbergs stiftelse, Stockholm

Styrelse:
Tomas Söderberg, ordförande, herr, Kållered
Peter Söderberg, vice ordf., civ. ekon., Göteborg
Maria Söderberg, ord. ledamot, civ. ekon., Stockholm och London
Richard Arvidsson, ord. ledamot, docent, Stockholm

Styrelse:
Erik Söderberg, ordförande, ekon. dr h.c., Stockholm
Ingemar Ståhl, vice ordf., professor, Lund
Barbro Montgomery, ord. ledamot, fru, Stockholm
Ragnar Söderberg, ord. ledamot, civ. ekon., Djursholm

Wanja Söderberg, suppleant, teol. kand., Marstrand
Anna Söderberg, suppleant, fil. kand., Stockholm
Elisabet Söderberg Björkman, suppleant, fil. kand., Stockholm
Torsten Söderberg, suppleant, produktutvecklare, Hällingsjö

Henry Montgomery, suppleant, kammarrättspresident, Stockholm
Katarina Söderbaum, suppleant. civ. ekon., Djursholm
Jan Söderberg, suppleant, direktör, Lund
Marie Söderberg, suppleant, docent, Norrtälje

Stiftelsernas Revisor
Thomas Thiel, aukt. revisor, KPMG

Stiftelsernas Direktör
Edvard Söderberg, direktör

Stiftelsernas Medicinske Rådgivare
Hans Wigzell, professor

Amanuens
Anna Söderberg, fil. kand.
Vid Ratos ABs ordinarie bolagsstämma föredrages stiftelsernas styrelsers och revisors berättelser. Revisor är samma person som utsetts till
revisor i Ratos. Har revisorn inte funnit anledning till anmärkning mot styrelsernas ekonomiska förvaltning anses ansvarsfrihet beviljad. I
motsatt fall beslutar bolagsstämman i fråga om ansvarsfrihet för styrelserna.
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DET SÖDERBERGSKA PRISET 2005
TILL NILS JAREBORG OCH JAN RAMBERG
Det Söderbergska Priset inom rättsvetenskap har år 2005 delats mellan professorn i straffrätt vid Uppsala universitet Nils Jareborg och
professorn i civilrätt vid Stockholms universitet Jan Ramberg.
Nils Jareborg har fått sin del av priset för ett mycket omfattande och
nydanande författarskap avseende straffrättens grundfrågor av stor
betydelse för nordisk rättsutveckling.
Jan Ramberg har fått sin del av priset för framstående rättsvetenskapliga insatser av stort praktiskt värde och ett betydelsefullt internationellt utvecklingsarbete inom den kommersiella kontraktsrätten.
Jareborg, född 1938, var professor i allmän rättslära 1984 och i straffrätt från 1985 vid Uppsala universitet fram till sin pensionering.
Ramberg, född 1932, var professor i civilrätt vid Stockholms universitet från 1983 fram till sin pensionering.

Foto: Torbjörn Zadig

Priset på en miljon kronor, som delats lika mellan pristagarna, överlämnades av HKH Prinsessan Lilian vid en ceremoni på Kungl.
Vetenskapsakademien den 19 maj 2005.
Ur KVA:s pressmeddelande

Tidigare mottagare av det Söderbergska Priset:
1986 Rolf Luft • 1987 Assar Lindbeck • 1988 Nils G. Kock • 1989 Kurt Grönfors
1990 Per Björntorp • 1991 Lars E. O. Svensson • 1992 Per-Ingvar Brånemark
1993 Bertil Bengtsson • 1994 Jan Holmgren och Ann-Mari Svennerholm
1995 Torsten Persson • 1996 Björn Dahlbäck • 1997 Anders Agell
1998 Jan-Åke Gustafsson • 1999 Jörgen W. Weibull • 2000 Anders Björklund och
Olle Lindvall • 2001 Per Henrik Lindblom • 2002 Hans G Boman • 2003 Lars Calmfors
2004 Anita Aperia

Jan Ramberg och Nils Jareborg

DET SÖDERBERGSKA JOURNALISTPRISET 2005
TILL CARL-OLOF RYDÉN
De Söderbergska stiftelserna har genom Svenska Läkaresällskapet utsett
Carl-Olof Rydén, redaktör för www.tobaksfakta.org, till mottagare av
Söderbergska Journalistpriset i Medicin 2005. Han får priset på 150.000 kronor för ”en journalistisk pionjärinsats på ett för folkhälsan centralt område
där ett nytt medium använts på ett optimalt sätt för att nå många olika målgrupper med hälsobudskap och ständigt aktuell information. Gärningen
karaktäriseras av stor yrkesskicklighet, uthållighet och outsinlig entusiasm”.
Prisutdelningen skedde den 8 december i samband med ett seminarium om
”Snuset och medierna”.
Carl-Olof Rydén har en lång journalistbana bakom sig, bl.a. på Aftonbladet i
många år och som chefredaktör på Norrländska Socialdemokraten. I början av
1990-talet övergick han till Cancerfonden. Sedan 1997 är han redaktör för
tobakssajten som startades detta år. Under hans ledning har sajten utvecklats
till den största svenska informationskällan om tobak med mellan 11.000 och
14.000 besökare per vecka. Tidskriften ”PC för alla” utnämnde den 2004 till
”Månadens sajt”.
Gitte Strindlund

Foto: Lasse Skog

Tidigare mottagare av det Söderbergska Journalistpriset:
1991 Margareta William-Olsson • 1992 Svante Nycander • 1993 Harry Bökstedt
1994 Nils-Erik Sandberg • 1995 Gunilla Myrberg • 1996 Anders Isaksson
1997 Kjell Lindqvist • 1998 Per T Ohlsson • 1999 Åke Spross
2000 Göran Albinsson Bruhner • 2001 Inger Atterstam • 2002 Ronald Fagerfjäll
2003 Christer Åhström • 2004 Anders R. Olsson
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TORSTEN OCH WANJA SÖDERBERGS PRIS 2005
TILL EVA-LISA ANDERSSON, TATIANA BUTOVITSCH TEMM, CYNTHIA CHARWICK, LENA EKELUND,
ELNA HOLMBERG, CAMILLA PALMERTZ, ANNA ROSÉN, MARIA UGGLA
SAMT MARIA WIDELL CHRISTIANSEN
Torsten och Wanja Söderbergs pris om 600.000 kronor, ett av världens största pris inom området design och konsthantverk, har av
Röhsska museet delats ut till de nio kvinnor som utvecklat Volvo
YCC (Your Concept Car).

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Mellan åren 1994-2004 utsåg prisnämnden en konsthantverkare
eller industridesigner som fick mottaga hela prissumman. I statuterna för priset angavs att var sjätte år, om man så ansåg det lämpligt, kunde priset delas av fem nordiska skribenter som utmärkt
sig inom fältet industridesign eller konsthantverk. Priset kunde
annars inte delas av flera. 2005 ändrades emellertid statuterna vilket nu möjliggör att priset kan delas av flera, men endast då det
gäller industridesign. Inom industrin är det oftast så att det är ett
team med olika specialiteter som går in i ett designprojekt. Så är
det i allra högsta grad med 2005 års pris som tilldelats de nio
kvinnor som står bakom Volvo YCC.
Prisnämndens motivering lyder: ”Torsten och Wanja Söderbergs
pris för 2005 tilldelas de nio kvinnor som varit huvudansvariga
för idén bakom konceptbilen Volvo YCC och i olika roller fullföljt designprojektet. På ett övertygande sätt visar gruppen, genom bland annat utformningen av förvaring, tillgänglighet, sikt
och möjlighet till individuell utformning av interiör på nya lösningar för framtida produktionsbilar. Den yttre och inre gestaltningen samt val av material och färger knyter an till en del av det
bästa inom skandinavisk designtradition, men framstår också som
nyskapande”.

Tidigare mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs Pris:
1994 Jane Reumert • 1995 Liv Blåvarp • 1996 Brita Flander • 1997 Mats Theselius
1998 Louise Sass • 1999 (Nordiska kritiker) Kaj Kalin, John Vedel-Riper, Jorunn
Veiteberg, Adalsteinn Ingólfsson och Kerstin Wickmann • 2000 Peter Opsvik
2001 Björn Dahlström • 2002 H.C. Ericsson • 2003 Sigur∂ur Gústafsson
2004 Janna Syvänoja

Elsebeth Welander-Berggren

DET SÖDERBERGSKA HANDELSPRISET
Det Söderbergska Handelspriset har delats ut sjutton gånger sedan 1988.
Juryn är utsedd av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser samt Svensk
Handel. Juryns ordförande Sven Söderberg och dess sekreterare Iwan
Ahlström avled båda i maj 2004. Till ny ordförande har utsetts Svensk
Handels VD Dag Klackenberg och till sekreterare denna organisations
förre vice VD Walter Sköldefors.
Handelspriset har inte delats ut 2005. Pristagare för 2006 utses senare
med prisutdelning och prisföreläsning på Handelshögskolan i Stockholm den 8 maj, samma dag som Svensk Handels årsmöte.
Foto: David Gimlin

– Det är viktigt att handelns stora betydelse i svensk ekonomi tydligt
klargörs, säger Dag Klackenberg. Den Söderbergska släkten har 180
års tradition inom handeln. Detta ger en bakgrund till Söderbergska
Handelspriset. Juryn försöker när pristagarna utses att skapa en balans
mellan entreprenörer och forskare inom handelsområdet.
Dag Klackenberg var ambassadör och expeditionschef i Utrikesdepartementet 1993-2001, då han blev VD i Svensk Handel. Han har arbetat
inom UD sedan 1974 efter examen på Handelshögskolan i Stockholm.
Dag Klackenberg är ordförande i Vattenfall, med flera uppdrag.

Dag Klackenberg och Walter Sköldefors
Tidigare mottagare av det Söderbergska Handelspriset:
1988 Nils-Erik Wirsäll • 1989 Hans Andersson och Göran Brodin
1990 Lars-Gunnar Mattsson • 1991 Pelle Nilsson och Thore Nydahl
1992 Håkan Håkansson • 1993 Håkan Bryngelsson • 1994 Claes-Robert Julander
1995 Jörgen Wennberg • 1996 Lars-Erik Gadde • 1997 Sven Gerentz
1998 Lars Jacobsson 1999 Solveig Wikström • 2000 Gert Karnberger
2001 Jan Ramberg • 2002 Per Stenberg och Anders Börjesson
2003 Susanne Hertz och Per Andersson • 2004 Björn Passad

Walter Sköldefors är också civilekonom från Handelshögskolan och
kom till dåvarande Köpmannaförbundet 1990 och pensionerades 2004
från Svensk Handel. Tidigare tjänstgjorde han i Handelsdepartementet
och i Överstyrelsen för ekonomiskt försvar.
Erik Lidén
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FÖRTECKNING ÖVER AV TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS
STIFTELSER UNDER 2005 UTDELADE ANSLAG M.M.
MEDICIN
Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska. Anslaget tillkommet för att hedra professor Göran Holm vid hans avgång
som medicinsk rådgivare. 1.000.000 kronor.
Yngre läkare och forskare kan frikopplas från sin
sjukvårdsbefattning för att arbeta med forskning vid CMM.
Verksamhetschef Eva Krutmeijer. Kungl. Vetenskapsakademien.
50.000 kronor.
Bok om hjärnans utveckling av prof. Hugo Lagercrantz.
Kompletteringsanslag.
Professor Tomas Hökfelt m. fl. Inst. för neurovetenskap,
Karolinska. 1.000.000 kronor.
”Further studies on a possible role of hypothalamic peptidergic
neurons and autoimmunity in anorexia and obesity.”
Professor Håkan Mellstedt. Radiumhemmet, Karolinska.
500.000 kronor.
Utveckling av målsökande behandling vid tumörsjukdomar – ett
kliniskt tillämpat projekt.
Professor Lars Klareskog. Enheten för reumatologi, Karolinska.
1.850.000 kronor.
Överföringsforskning kring reumatoid artrit.
Professor Per Hellstrand m. fl. Inst. för experimentell medicinsk
vetenskap, Lund. 2.200.000 kronor.
”The Vascular Wall: Signalling and Dysregulation in Vascular
Disease.”
Professor Jan Borén. Wallenberglab., Göteborg.
3.000.000 kronor.
”Translational Cardiovascular and Metabolic Research.”
Professor Niklas Dahl. Inst. för genetik och patologi, Uppsala.
200.000 kronor.
Identifiering av genförändringar bakom medfödd spinocerebellär ataxi och cerebellär degeneration.
Docenterna Lou Brundin och Mikael Svensson. Neurokliniken,
Karolinska. 1.300.000 kronor.
”Clinical neural stem cell laboratory. New strategies for
neuronal repair.”
Professor Håkan Melhus. Inst. för med. vetenskaper, Uppsala.
500.000 kronor.
”Studies of new risk factors for osteoporosis.”
Professor Ulf Smith. Inst. för invärtesmedicin, Göteborg.
2.000.000 kronor.
Adipokiner, insulinresistens och inflammation – effekt av Wnt
signalering och hämmad fettcells differentiering.
Professorerna Hans G. Boman o. Ingemar Ernberg. MTC,
Karolinska. 1.000.000 kronor.
Kostmanns sjukdom.
Professor Tomas Olsson m. fl. CMM, Karolinska.
1.500.000 kronor.
Neuroinflammatorisk sjukdom med fokus på multipel skleros.
Akademiforskare Marta E. Alarcón-Riquelme. Genetik och
patologi, Uppsala. 1.000.000 kronor.
”Identification of Genes and Pathways in the Prototype
Autoimmune Disease Systemic Lupus Erythematosus.”

Assoc. prof. Birgitta Henriques Normark m. fl. MTC,
Karolinska. 5.000.000 kronor.
”Microbe-Host Interactions in Health and Disease.”
Per-Arne Svensson. Inst. för invärtesmedicin, Göteborg.
190.000 kronor.
”Role of extracellular heat shock protein 70 in the development
of atherosclerosis.”
Med. dr Fredrik Ullén. Inst. för Kvinnors och Barns hälsa,
Karolinska. 4.200.000 kronor.
”Neural mechanisms of voluntary timing and musical expertise
– normal physiology and clinical applications.”
MD, PhD Ramin Tehranchi. Hematopoietic Stem Cell Lab.,
BMC, Lund. 300.000 kronor.
”Ineffective Erythropoiesis and Leukemic Transformation in
Myelodysplastic Syndromes.”
PhD Sophie Erhardt. Inst. för fysiologi och farmakologi,
Karolinska. 1.000.000 kronor.
Ökad förståelse för patofysiologin vid schizofreni.
Professor Sten Eirik W. Jacobsen. Lunds stamcellscentrum.
3.250.000 kronor.
Utrustning för FACS baserad cellsortering till blodbildande
stamcellsforskning.
Professor Anders Arner. Inst. för fysiologi och farmakologi,
Karolinska. 900.000 kronor.
Reglering av glatt muskulatur i de nedre urinvägarna – studier
av cellulära signalvägar vid urinvägsinfektion och inkontinens.

EKONOMI och RÄTTSVETENSKAP
Söderbergska Priset i Rättsvetenskap till Nils Jareborg och
Jan Ramberg. 1.000.000 kronor.
Kostnader Söderbergska Priset. 300.000 kronor.

Docent Karin M. Ekström. Centrum för konsumentvetenskap,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 240.000 kronor.
”Svensk glasdesign och varumärkesbyggande i ett konsumentperspektiv.”
Professor emeritus Jacob Sundberg. Juridiska inst., Stockholms
universitet. 75.000 kronor.
Återblick över rättegångstävlingen om det ”Sporrong
Lönnrothska Priset”.
Fil. dr Ingemar Bengtsson. Nationalekonomiska institutionen,
Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 160.000 kronor.
”Rättigheternas roll vid konfliktlösning – en rättsekonomisk
ansats.”
Doktorand Merva Hämäläinen. Juridiska fakulteten,
Helsingfors universitet. 100.000 kronor.
”Lekmannaelement vid dömande – en komparativ studie.”
Professor, prefekt Harry Flam och professor Per-Olof Berg.
Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.
250.000 kronor.
Internationellt forskningsprogram inom området Strategisk
Marknadskommunikation.
Ständige sekr., prof. Gunnar Öquist. Kungliga Vetenskapsakademien. 3.800.000 kronor.
Inrättande av en femårig akademiforskartjänst inom området
rättsvetenskap, speciellt rättsteori.
Doktorand Kjell Johansson. Juridiska institutionen,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 110.000 kronor.
”Substance over form – En rättsvetenskaplig studie med
utgångspunkt i redovisningsrätten.”
Docent Filip Wijkström, Ekonomiska Forskningsinstitutet (EFI),
Handelshögskolan i Stockholm. 200.000 kronor.
En sammanhållen webb-miljö för forskningen vid HHS.

Professor em. Carl Hemström, Jur. fak., Uppsala och
docent Katarina Olsson, Jur. fak., Lund. 150.000 kronor.
Symposium rörande ”non-profit” organisationer 2005 i Uppsala.

Docent Katarina Alexius Borgström. Inst. för socialt arbete,
Stockholms universitet & Juridiska fakulteten, Uppsala. 160.000
kronor.
”Djurförsöksetik och rättslig etik.”

Professor Kjell Å. Modéer, ”Pufendorfprofessor”. Jur. fak.,
Lund. 400.000 kronor.
”Pufendorfseminarier.”

Professor Fredrik Andersson m. fl. Nationalekonomiska
institutionen, Lund. 350.000 kronor.
”Ny Institutionell Ekonomi.”

Sedvanligt anslag till Handelshögskolan i Stockholm.
1.500.000 kronor.

Jur. dr Jonas Grimheden. Raoul Wallenberg institutet, Lund.
160.000 kronor.
Forskning och undervisning om mänskliga rättigheter i Kina.

Docent Ulrik von Essen. Juridiska inst., Stockholms universitet.
240.000 kronor.
”Processramen och rättskraften i förvaltningsprocessen.”
F. d. justitierådet Hans-Gunnar Solerud m. fl. Stockholm Center
for Commercial Law vid Stockholms universitet.
750.000 kronor.
Bidrag för tre stipendier för nyligen disputerade juris doktorer
på 3/4-tid.
Ekon. dr Per Hortlund. Ratioinstitutet. 75.000 kronor.
”Studies on Swedish Banking 1870-2001.”
Professor Udo Zander. IIB vid Handelshögskolan i Stockholm.
350.000 kronor.
Stipendiefinansiering av två doktorander, 3/4-tid.

Jur. dr Catarina af Sandeberg. Juridiska inst., Stockholms
universitet. 160.000 kronor.
”Organisation av livförsäkringsrörelse och fonder.”
Ordförande Orvar Nyquist. Bergshistoriska utskottet,
Jernkontoret. 1.000.000 kronor.
Bidrag till utarbetande av en Atlas om bergsbruk, stål- och
metallproduktion.
Prefekt Bengt Lundell. Juridiska institutionen, Lund.
700.000 kronor.
Anordnande av Hohfeldsymposium samt deltagande i
rättegångstävlingar.

Professor Olle Ljungqvist. Mag-tarm-centrum, Ersta.
1.000.000 kronor.
”The role of metabolism in recovery after surgery.”

Docent Marie Karlsson-Tuula. Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet. 160.000 kronor.
”Konkurs och ekonomisk brottslighet.”

Fil. dr Andreas Bergh. Nationalekonomiska institutionen, Lunds
universitet, & Ratioinstitutet. 160.000 kronor.
”Hur har äganderätter och fördelningsnormer utvecklats
spontant och institutionaliserats?”

Docent Birgitta Agerberth. Dept. of Biochemistry and
Biophysics, Karolinska. 1.500.000 kronor.
”Induction of Endogenous Antibiotics in Fighting Infections.”

Professor emeritus Bengt Stymne. Handelshögskolan i
Stockholm. 100.000 kronor.
”In Search of the Missing Link – How can a Region Nurture
Successful Product Innovation?”

Docent Ylva Hasselberg m. fl. Ekonomisk-historiska
institutionen, Uppsala universitet. 70.000 kronor.
”Bäste broder! Nätverk, entreprenörskap och innovation i
svenskt näringsliv.”

Docent Ola Svensson. Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
50.000 kronor.
Monografi om avtalsfrihet.

Jur. dr Sacharias Votinius. Juridiska fakulteten, Lund.
160.000 kronor.
”Statsmakt och varlighet.”

Professor Magnus Dahlquist. Swedish Institute for Financial
Research. 400.000 kronor.
Bidrag till konferens hösten 2006 om ”Institutions, Liquidity
and Asset Prices”.

Fil. dr Henrik Jordahl. Nationalekonomiska institutionen,
Uppsala. 160.000 kronor.
”Val och urval: studier av politiska kandidater.”

Med. dr Tobias Allander m. fl. Mikrobiologiskt och
Tumörbiologiskt Centrum, Karolinska. 1.350.000 kronor.
Kartläggning av det humana viromet.
Professor Johan Grunewald m. fl. Lung research lab.,
Karolinska. 1.000.000 kronor.
”Causative agents and disease progression in sarcoidosis.”
MD, PhD Xi Ming Yuan. Inst. för nervsystem och rörelseorgan,
Linköping. 500.000 kronor.
”Mechanisms and therapeutic implications underlying macrophage apoptosis in atherogenesis: with special emphasis on irondriven oxidant stress and lysosomal cathepsins.”
Farmacie dr Madeleine Le Greves. Inst. för farmaceutisk
farmakologi. Uppsala. 1.500.000 kronor.
Somatotropa axelns betydelse för kognitiva funktioner och
neurogenesen – en möjlig väg till behandling vid nervdegenererande sjukdomar?
Professor Per Westermark m. fl. Inst. för genetik och patologi,
Uppsala. 1.000.000 kronor.
”Infectious proteins – the need for new diagnostic methods.”
Professor Milos Pekny m. fl. Inst. of Clin. Neuroscience & Dep.
of Medical Biochemistry, Göteborg. 1.350.000 kronor.
”Novel approaches to brain repair.”
Docent Mikael Rydén. Klin. för endokrinologi, diabetes och
metabolism, Huddinge Karolinska. 1.000.000 kronor.
”Studies of novel adipose tissue genes in the development of
insulin resistance.”

Professor Björn Axelsson m. fl. Handelshögskolan i Stockholm,
inst. för marknadsföring och strategi. 1.000.000 kronor.
Forskning inom handel och distribution. Ramanslaget avser tre
doktorandstipender och två post doc-stipendier på 3/4-tid m.m.
Docent Nils Karlson, VD Ratio – Näringslivets
forskningsinstitut. 1.200.000 kronor.
”Institutionell konkurrens och politikens utfall.”
Docent Christian Dahlman. Jur. fak., Lund. 160.000 kronor.
Monografi om möjligheten att bedriva rättsvetenskaplig
forskning på ett rättspolitiskt neutralt sätt.

Professor Jan-Erik Vahlne. Företagsekonomiska institutionen,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 1.300.000 kronor.
”Modernisering av internationaliseringsprocessmodellen.”
Donationsprofessur (enl. tidigare modell) vid juridiska
fakulteten, Stockholms universitet, med anledning av juridiska
fakultetens 100-års jubileum 2007. 25.000.000 kronor.
Anders Sandström, Olof A. Söderbergstipendiat. 50.000 kronor.
Katarina Sjöstedt, Olof A. Söderbergstipendiat. 50.000 kronor.
Lennart Karlsson, Olof A. Söderbergstipendiat. 50.000 kronor.
Maria Hallberg, Olof A. Söderbergstipendiat. 50.000 kronor.

Docent Per-Olof Bjuggren m. fl. Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, Nationalekonomi.
800.000 kronor.
Forskning, utbildning m. m. i nationalekonomi om det moderna
företaget. Rättsekonomisk ansats.

ÖVRIGT

Professor Kenth Skogsvik m. fl. Handelshögskolan i Stockholm,
inst. för redovisning. 1.800.000 kronor.
Forskning i redovisningsbaserad finansiell analys och kostnadsintäktsanalys.

Söderbergska Journalistpriset i Medicin till Carl-Olof Rydén.
150.000 kronor.
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Håkan Eriksson, Olof A. Söderbergstipendiat. 50.000 kronor.

Läkare utan Gränser. 1.000.000 kronor.
Utbildning av personal.

Kostnader kring Journalistpriset. 125.000 kronor.

Utställning, katalog, affisch, jurykostn. m. m. Röhsska Museet.
700.000 kronor.
Ständige sekr. professor Gunnar Öquist. Kungliga
Vetenskapsakademien. 85.000 kronor.
”Vem är naturvetaren?” Bok.
Överintendent H.H. Brummer. Prins Eugens Waldemarsudde,
100-årsjubileum. 150.000 kronor.
Jubileumsskrift.
Frilansjournalist Karin Wennermark, fotograf Henrik Hansson.
90.000 kronor.
Samhällsomvandlingen i en bruksort, Smedjebacken, speglad
genom invånarna i ett hyreshus. Bok.
Internationellt kriminologipris. Bidrag. 300.000 kronor.
Ambassadör Ingemar Lindahl. Utrikesdepartementet.
30.000 kronor.
Biografi över kabinettssekreterare Lars-Åke Nilsson.
Överste L. Bergqvist. Kungl. Bohusläns Regementes
Officerskårs samlingar och fonder. 30.000 kronor.
Kopia av porträtt av drottning Hedvig Eleonora. (Anslaget
uteslutande från Torsten Söderbergs stiftelse.)
SOS-barnbyar med anledning av HKH Prinsessan Lilians
90-årsdag. 100.000 kronor.
Doktorand Carola Liebe-Harkort. Osteoarkeologiska
forskningslab., Stockholm. 20.000 kronor.
Samband mellan tandsjukdomar och postkraniala sjukdomar.
Romersk järnålder, Östergötland.
Docent Carl Johan Sundberg. Euroscience Open Forum i
München 2006. 200.000 kronor.
Deltagarstipendier.
Docent Nils-Göran Areskoug. Stockholm. 60.000 kronor.
Långsiktig hållbarhet som idé- och värdegrund i nordisk
identitet.
Inform. chef Sofie Mauritzon, projektledare Linda Hedblad,
Stockholms universitet. 100.000 kronor.
Forskardagarna i Stockholm 2006.
Doktorand Jessica Sjöholm. Konstvetenskapliga inst., Uppsala.
50.000 kronor.
”Mellan tradition och förnyelse. Offentlig skulptur i
folkhemmets Sverige.”
Fil. dr Christina Zetterlund. Röhsska Museet, Göteborg.
150.000 kronor.
Om designhistoria i Sverige.

Ordförande Håkan Sjöman. Mathsson-fonden, Värnamo.
100.000 kronor.
Retrospektiv utställning över Bruno Mathssons verksamhet.

Ordförande Dennis Funke m. fl. Mölndals Hembygdsförening.
60.000 kronor.
Komplettering av Lantbruksmuseum.

Ordförande ambassadör J. A. Nordlander. Stiftelsen
Arkivbyggnaden i Smedjebacken. 500.000 kronor.
Upprustning av arkivhuset.

Krigsarkivarie Ulf Söderberg. Krigsarkivet. 800.000 kronor.
Ny skanner m. m.

Professor Birgitta Skarin Frykman, fil. dr Håkan Andreasson.
Etnologiska inst. och föreningen, Göteborg. 140.000 kronor.
Bok om Norra Älvstranden.

Christina Piehl för Stiftelsen Min Stora Dag. 150.000 kronor.
Söka uppfylla alla i Sverige boende svårt sjuka barns
önskedrömmar. (Utvidgning av vårdbegreppet.)
Ordförande Christer Anderson. Föreningen Flygmuseum i
Sverige, Stockholm. 100.000 kronor.
Förarbete till ett civilt flygmuseum.
Fil. kand m.m. Kåa Wennberg. Saltsjö-Boo. 60.000 kronor.
”Strindberg i Gréz.” Bok. (Anslaget uteslutande från Ragnar
Söderbergs stiftelse.)
Professor Gunnel Engwall. Fransk-italienska inst., Stockholm.
330.000 kronor.
”Strindberg och Frankrike.” Hans franska författarskap.
Medverkande även fil. dr Mickaëlle Cedergren. (Anslaget
uteslutande från Ragnar Söderbergs stiftelse.)
Museichef Gunnar Dahlström. Göteborgs Stadsmuseum.
100.000 kronor.
ABC-bokresan: Pilotprojekt för utställningsmetod av
textbaserade föremål.
Museichef Gunnar Dahlström, projektledare Louise Brodin.
Göteborgs Stadsmuseum. 150.000 kronor.
”Göteborgsutställningen 1923 – Hågkomster och framtidsspår.”
Ambassadör Frank Belfrage, föreståndare Vivi-Anne
Lennartsson. Sv. studenthemmet i Paris. 650.000 kronor.
Upprustning av studenthemsbyggnaden i Paris. (Anslaget
uteslutande från Ragnar Söderbergs stiftelse.)
Doktorand Margareta Nisser-Dalman. Konstvetenskapliga
inst., Uppsala. 40.000 kronor.
”All antica.” Bruksherrgårdar i Dalarna och Gästrikland
1790-1820.
Seminarieledare Michael Makiewicz. Stockholm International
Youth Science Seminar 2005. 25.000 kronor.
25 forskningsintresserade ungdomar från hela världen.
Doktorand Ann-Sophie Arvidsson. Historiska inst., Stockholm.
25.000 kronor.
”Stöd i dödens stund. En studie av förlusthantering i Sverige
1686-1823.” Tryckbidrag.
Museidirektör Sanne Houby-Nielsen. Medelhavsmuseet.
100.000 kronor.
”The Swedish Cyprus Expedition on Tour.”

Professor Björn Fjaestad. Forskning och Framsteg.
40.000 kronor.
Stöd till tidskriften 2006.
Fil. dr Sara Kristoffersson. Stockholm. 100.000 kronor.
Studie av skandinavisk designhistoria och -teori för brittiska
förlaget Reaction Books.
Ordförande Bengt Odlöw och VD Lena Wikström. Mölndals k:n
& Gunnebo Slott och Trädgårdar. 400.000 kronor.
Framtida återköp av originalmöbler och inventarier till museet
Gunnebo Slott.
Professor Olle Ferm. Historiska inst., Stockholm.
40.000 kronor.
”Chess and other Allegories in the Middle Ages.”
Doktorand Christina G. Wistman. Konst- och Bildvetenskap,
Göteborg. 75.000 kronor.
Prins Eugen som konstsamlare.
Dekanus Hans Hedberg. Konstnärliga fakulteten, Göteborg.
200.000 kronor.
Adj. professur i anslutning till Röhsska Museet.
Fil. dr Lasse Brunnström. Högskolan för design och
konsthantverk, Göteborg. 200.000 kronor.
Boken ”Telefonen – en designhistoria”.
Fil. dr Carl Henrik Carlsson. Uppsala. 45.000 kronor.
Fortsatt forskning om östjudisk invandring 1850-1914.

Omslagsbilden
”Svart och blått”. Målning av Assar Lindbeck, 2003.
(Denne mottog år 1987 Söderbergska Priset i Ekonomi.)
Tavlan är i stiftelsernas ägo.
Bilden på sidan 2
”Ymnighetshorn” av Albin Axén.

Professor A-M Leander-Touati m. fl. Svenska Institutet i Rom.
150.000 kronor.
”Bankiren” Caecilius Iucundus hus i Pompeji.

F. d. museichef Jan von Konow. Stockholm. 60.000 kronor.
”Sveriges adels historia.” Tryckbidrag.
Kulturskribenten Eva Nordenfelt. Stockholm. 50.000 kronor.
”Ephraim Ståhl, en kunglig stolmakare.” Tryckbidrag.
Professor Gunilla Linde Bjur m. fl. Chalmers Arkitektur,
Göteborg. 150.000 kronor.
Design i stadens offentliga rum. Artiklar och en essäbok.
Docent Klas Nyberg. Ekonomisk-historiska inst., Uppsala.
100.000 kronor.
”Textiles and Clothing in the Baltic North: Stockholm as an
intermediary in late Medieval and Early Modern Scandinavian
Textile History.”
F. d. antikvarien vid Upplandsmuseet Helena Harnesk. Uppsala.
30.000 kronor.
Boken ”Linné i Uppsala”.
Ordförande Kjell Ågren. Stiftelsen Häfla Hammarsmedja,
Finspång. 200.000 kronor.
Restaurering: smälthammaren, vattenhjulen, vattenränna
och sump.
Arkeolog Per Olin. Oskarshamn. 60.000 kronor.
Projekt Khamennij Ostror, Chakassien. Befästning från
bronsåldern.
Agr. dr Åsa Ahrland, fil. dr Karin Martinsson. Botaniska
trädgården och Linnéminnena, Uppsala univ. 500.000 kronor.
”Växter och hortikultur i Linnéträdgården.” Linnés 300-års
jubileum 2007.
Fil. dr Magnus Rodell. Inst. för idé- och lärdomshistoria,
Uppsala. 100.000 kronor.
”Making and commemorating borders: Material Culture and the
Shifting Meaning of Nordic Borderlands.”
Antikvarie Carl-Henrik Ankarberg, fil. dr Bengt Nyström.
Länsstyrelsen, Stockholm. 160.000 kronor.
Bok om Rörstrands Porslinsfabriks historia, 1270-1926.
Riksantikvarieämbetet. Ansvarig: konservator Hans Peter
Hedlund. 100.000 kronor.
Publicering av material om Södra Råda kyrka.
Författare, fil. kand. Britt Tunander. Stockholm. 50.000 kronor.
Bok om konstgenren ”trompe l’œil”.

Anslagsfördelning 2005 på högskolor m.m.
Stockholms universitet
Karolinska Institutet
Göteborgs universitet med Handelshögskola
Lunds universitet med Ekonomihögskola
Uppsala universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Kungl. Vetenskapsakademien
Stiftelsernas priser
Ratioinstitutet
Jernkontoret
Läkare utan gränser
Ersta sjukhus
Krigsarkivet
Handelshögskolan i Jönköping
Stockholm Center for Commercial Law
Röhsska Museet
Svenska studenthemmet i Paris
Linköpings universitet
Arkivbyggnaden i Smedjebacken
Museet Gunnebo slott
Övriga mottagare

26.800.000
24.650.000
8.965.000
7.890.000
5.475.000
4.950.000
3.935.000
1.750.000
1.275.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
800.000
800.000
750.000
700.000
650.000
500.000
500.000
400.000
3.780.000

Summa anslag

97.570.000

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER
Östermalmsgatan 89, 114 59 Stockholm
Telefon 08-661 52 11. Telefax 08-661 47 41
www.soderbergs-stiftelse.se
Angående anvisningar för ansökan, se hemsidan.
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Bouvier Information. Orion, Stockholm 2006

Torsten och Wanja Söderbergs pris till Eva-Lisa Andersson,
Tatiana Butovitsch Temm, Cynthia Charwick, Lena Ekelund,
Elna Holmberg, Camilla Palmertz, Anna Rosén, Maria Uggla
samt Maria Widell Christiansen. 600.000 kronor.

Anvisningar m.m. för ansökningar

Sista ansökningsdag 1 september. Anslagsbeslut i november.
Ansökningar inom medicin skall inges i 3 exemplar; övriga i 10 exemplar.
Det totala antalet sidor i ansökan bör inte överskrida 10 sidor.
Varje exemplar skall sorteras för sig med tillhörande bilagor.
Ange om anslag sökes på annat håll och i så fall var.
Doktorand skall bifoga yttrande av handledaren.
Vid ansökan om fortsatt anslag skall bifogas en redogörelse för användningen
av tidigare anslag; omfattning högst en A4-sida.
Medsänd adresserat svarskuvert i C4-format, d.v.s. stort kuvert
(Frankering behövs inte.)
Ansökan insändes som A-post. Icke som rekommenderad försändelse.
Alternativt som paket med utbärning.
Anslag kan även ges utan föregående ansökan.
Del av den totala anslagssumman reserveras för stöd i form av
tidsbegränsade stipendier till yngre forskare i ”post doc.” situationen.
Medicin, ytterligare anvisningar

Inom medicin prioriteras vetenskapliga projekt med klinisk inriktning. I första
hand inriktas stödet mot större, väldefinierade projekt av hög kvalitet.
Förnyad ansökan skall åtföljas av en vetenskaplig rapport om högst 300 ord
samt en förteckning över vetenskapliga arbeten, som publicerats med stöd av
Stiftelserna.
Forskningsprogrammet skall innehålla en bakgrund till projektet med nyckelreferenser, frågeställning, forskningsplan, metodik, preliminära resultat,
betydelse samt kortfattad sammanfattning. Till varje ansökan skall inges en
preciserad budget samt en sammanställning av gruppens totala budget med
angivande av stöd också från andra anslagsgivare. Det totala antalet sidor i
ansökan får inte överskrida 10. Ansökan inges i 3 exemplar. Intyg från etisk
kommitté skall i förekommande fall bifogas.
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