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TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

2003

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960.

Under år 2003 anslog stiftelserna 74,6 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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PROFESSURER OCH FORSKARTJÄNSTER MED SÄRSKILT STÖD AV
TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser till-
hör de största icke-statliga anslagsstiftelser-
na som stödjer akademisk forskning. Tyngd-
punkten i verksamheten ligger på anslag till
olika forskningsprojekt. En redogörelse för
de anslag som delades ut under 2003 finns
senare i denna verksamhetsberättelse. Under
detta år var det totala anslagsbeloppet 74,6
miljoner kronor. Anslag för tidigare år är re-
dovisade i respektive års verksamhetsberät-
telse.

Stiftelserna delar årligen ut fyra stora och
uppmärksammade priser. Pristagarna för år
2003 presenteras utförligt i denna verksam-
hetsberättelse. En förteckning över tidigare
års pristagare återfinns i anslutning till pre-
sentationerna.

Därutöver finansierar stiftelserna genom
donationer tre professurer – en vid Handels-
högskolan i Stockholm, en vid Lunds univer-
sitet och en vid Handelshögskolan vid Göte-

borgs universitet. Till var och en av professu-
rerna har stiftelserna donerat 20 miljoner
kronor.

Redan 1996 donerade stiftelserna drygt 8
miljoner kronor för att inrätta en professur
med juridisk inriktning i Riga. Denna dona-
tion sågs som ett bidrag för att påskynda de
baltiska staternas omvandling till demokra-
tier och rättsstater. Denna utveckling har gått
snabbare än vad som kunde förväntas med ett
EU-inträde redan år 2004.

Dessutom lämnas bidrag till tre akademi-
forskartjänster vid Kungliga Vetenskaps-
akademien.

Under hela den tid stiftelserna har funnits
har Handelshögskolan i Stockholm erhållit
generösa stöd. Som en hedersbevisning åt
en av initiativtagarna och grundarna av
skolan, Torsten och Ragnar Söderbergs far
Olof A. Söderberg, har Handelshögskolan i
Stockholm år 2003 beslutat att uppkalla en

av skolans professurer i företagsekonomi
efter Olof A. Söderberg. Denna professur
skall finnas för all framtid. Handelshögsko-
lan har utsett professor Björn Axelsson som
förste innehavare.

Slutligen har en professur i strategisk mark-
nadskommunikation inrättats under 2003 vid
den företagsekonomiska institutionen vid
Stockholms universitet. Stiftelserna har be-
viljat ett bidrag på 5,6 miljoner kronor för att
finansiera mellanskillnaden mellan en pro-
fessors- och en lektorslön. Denna tjänst är
under tillsättning.

De tre tidigare nämnda donationsprofessu-
rerna har fått en något speciell utformning.
Professurerna är permanenta men skall i
princip innehas av en redan utnämnd profes-
sor vid lärosätet för en begränsad period –
normalt fyra år – under vilken innehavaren
kan ägna en större del av sin tjänstgöring åt
kvalificerad forskning. Vid utseendet av ny
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som forskar inom de områden som represen-
terades av Samuel Pufendorf – främst rätts-
vetenskap (jurisprudens), ekonomi och poli-
tisk filosofi (statsteori). Det fullständiga nam-
net på professuren är Torsten och Ragnar
Söderbergs stiftelsers professur till minnet
av Samuel Pufendorf. Den inrättades 2002.
Förste innehavare är Aleksander Peczenik,
professor i allmän rättslära och innehavare
av samma professur som Samuel Pufendorf
hade vid universitetets grundande år 1668.
Innehavaren utses av rektor efter förslag av
ett särskilt professorskollegium.

Samuel Pufendorf var professor i Lund i
naturrätt och folkrätt 1668-1676 och nådde
internationell ryktbarhet. Vid sidan av Hugo
Grotius, Thomas Hobbes och John Locke var
han en av de ledande kontraktsteoretikerna
på 1600-talet och citeras fortfarande.

Den tredje donationsprofessuren är Torsten
och Ragnar Söderbergs professur vid Han-
delshögskolan vid Göteborgs universitet.
Denna professur inrättades också 2002.
Förste innehavare är professorn i ekonomisk
historia Ulf Olsson med en inriktning på
bank- och industrihistoria. Ulf Olsson avser
att utveckla ämnet företagshistoria som en
tvärvetenskaplig forskningsgren.

Innehavare av gästprofessuren i Riga, Lett-
land är Ineta Ziemele vid Raoul Wallenberg-
institutet för mänskliga rättigheter i Lund.
Hon har en doktorsexamen från Cambridge,
och undervisar i mänskliga rättigheter och
folkrätt vid Riga Graduate School of Law, en

OM STIFTELSERNAS VERKSAMHET UNDER ÅR 2003

Stiftelserna har under år 2003 anslagit 74,6
miljoner kronor. Det medicinska området
har erhållit 32,9 miljoner kronor och de
ekonomiska och rättsvetenskapliga områ-
dena tillsammans 32,7 miljoner kronor. Till
övriga ändamål har anslagits nära 9 miljoner
kronor.

Inom det medicinska området har bl.a. givits
fyra  stora anslag: Professor Sven Enerbäck,
Medicinsk Genetik, Göteborg, 6 miljoner
kronor, professor Karl Tryggvason, Medi-
cinsk Biokemi och Biofysik, Karolinska, 6
miljoner kronor, professor Claes Ohlsson,
Invärtes Medicin, Göteborg, 4 miljoner kro-
nor (tidigare erhållit 2,6 miljoner kronor)
samt Kungliga Vetenskapsakademien 3,3
miljoner för en 5-årig akademiforskartjänst

inom medicin. Dessutom har bl.a. ytterli-
gare 10 anslag i miljonklassen beviljats inom
det medicinska området.

Bland anslagen inom det ekonomiska områ-
det märks främst 10 miljoner kronor till
Handelshögskolan i Stockholm för MBA
utbildning på heltid. Denna donation är på
totalt 40 miljoner kronor. Vidare har bl.a.
samma Handelshögskola, professorerna
Peter Jennergren och Kenth Skogsvik, er-
hållit ett anslag på 6 miljoner kronor för
förstärkning av forskning och utbildning
inom kvantitativ företagsekonomi, särskilt
redovisningsbaserad finansiell analys och
företagsfinansiering.

Företagsekonomiska institutionen vid Stock-
holms universitet har efter framställning av

innehavare skall hänsyn tas till forsknings-
meriter men även utveckling av nydanande
pedagogik eller speciella insatser för att
främja forskning och undervisning. Omför-
ordnande kan inte ske utan en ny inneha-
vare skall utses inom en krets av lärosätets
professorer. Därmed skapas något som lik-
nar det amerikanska universitetssystemets
”distinguished professor” eller ”university
professor”.

Vid sitt tillträde skall den nye innehavaren
hålla en föreläsning vid en högtidlighet som
anordnas av lärosätet i samråd med stiftel-
serna. Installationen vid Handelshögskolan i
Stockholm skedde i samband med diplom-
utdelningen till de nya civilekonomerna i
Stadshuset. Särskilda installationer med före-
läsning och seminarier har anordnats i Lund
och Göteborg.

Det bör betonas att det inte är fråga om nya
professurer inom nya ämnen. Stöd till nya
forskningsområden sker bäst genom stiftel-
sernas reguljära anslagsverksamhet.

Den första av de tre donationsprofessurerna
är Ragnar Söderbergs professur i ekonomi
vid Handelshögskolan i Stockholm. Denna
professur inrättades år 2000 för att hedra
minnet av Ragnar Söderberg 100 år efter
hans födelse. Professuren kan innehas av en
av professorerna i ekonomiska ämnen vid
högskolan. Förste innehavare är förre rek-
torn vid högskolan, Claes-Robert Julander.

Den andra professuren är inrättad vid Lunds
universitet och kan innehas av en professor

högskola som stöds av den svenska staten,
lettiska staten samt Soros-stiftelsen. De medel
som stiftelserna anslagit beräknas räcka t o m
år 2008.

Stiftelserna stöder främst ekonomi, rättsve-
tenskap och medicin. Det är därför naturligt
att de tre akademiforskartjänster som stiftel-
serna finansierar vid Kungliga Vetenskaps-
akademien fått samma ämnesinriktning.
Dessa tjänster inrättas på fem år och inneha-
varen utses av akademien.

Tjänsten i rättsvetenskap innehas av profes-
sor Cecilia Magnusson-Sjöberg vid den
juridiska fakulteten vid Stockholms univer-
sitet. Hennes specialområde är rättsinfor-
matik. Hon tillträdde under 2003. Tjänsten
med ekonomisk inriktning innehas av en
ekonom-historiker, doktor Ylva Hasselgren
som tjänstgör vid Uppsala universitet. Hen-
nes forskningsområde är brukshistoria. Inne-
havare av forskartjänsten i medicin utses
under 2004.

Det är glädjande att uppmärksamheten för
dessa professurer och forskartjänster som
har ett bestämt syfte att höja kvaliteten och
med en premiering av akademisk excellens
är stor inte bara i Sverige utan även utom-
lands säger Ingemar Ståhl, vice ordförande i
Ragnar Söderbergs stiftelse. Priserna och
donationsprofessurerna är därmed uttryck
för samma strävan att belöna hög kvalitet
inom forskningen.

Erik Lidén

professor Solveig Wikström tilldelats 5,6
miljoner kronor till en professur i strategisk
marknadskommunikation. Beloppet avses
under tolv år täcka skillnaden mellan en
professorslön och en lektorslön.

Ekonomihögskolan i Lund, rektor Olof
Arwidi, har erhållit ett anslag på 3 miljoner
kronor avseende områdena finansiell eko-
nomi och rättsvetenskap samt institutionell
finansiell ekonomi.

I övrigt hänvisas vad gäller anslagen inom
medicin, ekonomi, rättsvetenskap och öv-
riga ändamål till anslagslistan i slutet av
denna skrift.
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Stiftelsernas sammanlagda balansräkning

Belopp i kr 2003-12-31 2002-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Kulturfastighet 18.159.537 18.159.537
Bostadsrätt 4.500.000 4.500.000
Inventarier 755.601 769.100

Summa materiella anläggningstillgångar 23.415.138 23.428.637

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper *) 201.921.829 192.721.829

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 142.228 155.432
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 37.748 68.529
Bank och kassa 96.251.119 4.337.400
Konto hos Ratos 0 77.403.103

Summa omsättningstillgångar 96.431.095 81.964.464

Summa tillgångar 321.768.062 298.114.930

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelserna 263.700.000 254.200.000

Fritt eget kapital
Disponibla medel 6.855.243 5.005.043
Redovisat årsresultat -325.964 1.850.200

Summa fritt eget kapital 6.529.279 6.855.243

Summa eget kapital 270.229.279 261.055.243

Avsättningar
Pensionsförpliktelser 2.709.224 2.569.434

Summa avsättningar 2.709.224 2.569.434

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalade anslag 48.488.000 34.244.030
Övriga skulder 171.378 95.504
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 170.181 150.719

Summa kortfristiga skulder 48.829.559 34.490.253

Summa eget kapital och skulder 321.768.062 298.114.930

Torsten Söderbergs stiftelse, Göteborg

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

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

Stiftelsernas sammanlagda resultaträkning

2003-01-01 2002-01-01
Belopp i kr 2003-12-31 2002-12-31

INTÄKTER
Räntor och utdelningar 85.359.871 82.523.936
Återförda och återbetalda anslag 571.464 375.910
Återföring av del av aktie-
nedskrivning 1997/98 0 28.329.349
Övriga intäkter 250.000 258.184

Summa intäkter 86.181.335 111.487.379

KOSTNADER
Beviljade anslag -74.573.000 -69.019.000
Förlust avyttring värdepapper 0 -28.329.349
Personalkostnader -1.296.666 -1.830.210
Övriga kostnader -1.115.129 -919.691
Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella anläggningstillgångar -23.999 -40.329

Summa kostnader -77.008.794 -100.138.579

Resultat 9.172.541 11.348.800

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1.687 1.478
Räntekostnader och liknande resultatposter -192 -78

Bokslutsdispositioner
Avsättning till stiftelserna -9.500.000 -9.500.000

Redovisat årsresultat -325.964 1.850.200

VÄRDEPAPPER 2003.12.31:

12.270.180 aktier i Ratos AB A och B
160.000 aktier i Ericsson B
140.000 aktier i Försäkrings AB Skandia
37.500 aktier i SAAB AB B

*)  Börsvärde 2003.12.31: 1.364.754.880 kr

Ragnar Söderbergs stiftelse, Stockholm

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

Henry Montgomery, suppleant, kammarrättspresident,
            Stockholm

Katarina Söderbaum, suppleant. civ. ekon., Djursholm
Jan Söderberg, suppleant, direktör, Lund

Vid Ratos ABs ordinarie bolagsstämma föredrages stiftelsernas styrelsers och revisorers berättelser. Revisorerna är samma personer
som de som utsetts till revisorer i Ratos. Har revisorerna inte funnit anledning till anmärkning mot styrelsernas ekonomiska förvaltning
anses ansvarsfrihet beviljad. I motsatt fall beslutar bolagsstämman i fråga om ansvarsfrihet för styrelserna.

Stiftelsernas Revisorer
Thomas Thiel, aukt. revisor, KPMG

Björn Fernström, aukt. revisor,
Ernst & Young

Stiftelsernas Direktör
Edvard Söderberg, direktör

Amanuens (deltid)

Anna Söderberg, fil. kand.

Stiftelsernas Medicinske Rådgivare
Göran Holm, professor,

Upplands Väsby
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DET SÖDERBERGSKA PRISET 2003
TILL LARS CALMFORS

Lars Calmfors har under åttio- och nittiotalen gett ett antal viktiga
bidrag till nationalekonomisk forskning rörande centrala frågor inom
svensk och europeisk ekonomisk politik. Han har gjort pionjärarbeten
på flera relaterade områden: t.ex. hur samspelet mellan lönebildning
och ekonomisk politik fungerar i ekonomier med starka fackföreningar
och vilken betydelse lönebildningen har för effekterna av en lagstadgad
arbetstidsförkortning. I det internationella forskarsamhället är hans
mest kända insats att, teoretiskt och empiriskt, ha påvisat ett ”puckel-
format” samband från centraliseringsgraden i löneförhandlingarna till
arbetslösheten (eller reallönen) – den s.k. Calmfors-Driffill-kurvan.

Lars Calmfors har gjort uppmärksammade teoretiska och empi-
riska undersökningar rörande verkningarna av olika arbetsmarknads-
politiska program. Under de senaste åren har han presenterat flera nya
resultat kring arbetsmarknadspolitik innanför och utanför EMU, vilka
bl.a. belyst den dubbelriktade kausaliteten mellan valutakurssystem
och reformer av arbetsmarknaden.

Under det senaste decenniet har Lars Calmfors också varit en
ledande bidragsgivare till den praktiska diskussionen om svensk eko-
nomisk politik.

Hans ledarskap av EMU-utredningen med dess breda vetenskap-
liga angreppssätt måste betraktas som ett viktigt bidrag till kunskaps-
basen för den ekonomiska politiken.

Lars Calmfors tilldelas Söderbergska priset 2003 på 800.000 kro-
nor för sina vetenskapliga insatser rörande lönebildning och ekonomisk
politik.

Torsten Persson

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

DET SÖDERBERGSKA JOURNALISTPRISET 2003
TILL CHRISTER ÅHSTRÖM
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Tidigare mottagare av det Söderbergska Journalistpriset:
1991 Margareta William-Olsson  • 1992 Svante Nycander • 1993 Harry Bökstedt
1994 Nils-Eric 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
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Christer Åhström, verksam vid Sveriges Television, tilldelades det
Söderbergska Journalistpriset för år 2003. I prismotiveringen framhål-
les hans mångåriga och framstående insatser för vetenskaplig journa-
listik inom radio och television. Priset tillkom 1991 och prissumman är
nu 150.000 kronor.

Christer Åhström är född i Karlskrona 1943 och har sedan 1965
varit verksam vid Sveriges Radio och därefter vid Sveriges Television.
Efter att ha arbetat bl.a. för Dagens Eko och Sydkvarten i radion
övergick han till televisionen och arbetar med såväl nyhetsprogram
som med egna program. Han har specialiserat sig på nyhetsinslag och
program kring försvarsfrågor, flyg (civilt och militärt) samt i ökande
grad medicinsk forskning. Komplicerade tekniska och medicinska
frågor har på ett pedagogiskt sätt kunnat förmedlas till stora tittarskaror.
Han arbetar nära många ledande medicinska forskare och har i sina
program presenterat forskning och utveckling nära den internationella
forskningsfronten. Han har här också byggt upp ett unikt kontaktnät
som bidrar till att viktiga internationella forskningsresultat snabbt kan
nå fram till en större intresserad publik.

Åhströms program visar hur en duktig, kunnig och engagerad
journalist med de krav på snäva tidsbegränsningar och den omedelbar-
het, som televisionen ställer, på ett mästerligt sätt kan förmedla teknisk
och vetenskaplig information.

Ingemar Ståhl
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DET SÖDERBERGSKA HANDELSPRISET 2003
TILL SUSANNE HERTZ OCH PER ANDERSSON

Vid Svensk Handels kongress den 19 maj i Göteborg utdelades
Söderbergska Handelspriset för sextonde gången. Priset, 250.000
kronor, tilldelas den som genom teoretiska eller praktiska insatser
bidragit till utvecklingen inom distributionsområdet i vid bemär-
kelse.

Priset gick denna gång till två forskare vid Handelshögskolan i
Stockholm, professor Susanne Hertz och docent Per Andersson. De
får dela på priset för sina studier och analyser av komplexa för-
ändringsförlopp i nationella och internationella distributionssys-
tem. Juryn skriver i sin prismotivering att de i sin forskning lämnat
betydande bidrag till förståelsen av hur handels- och distributions-
företags omvandling relaterar till förändringar i marknaders struk-
tur och teknologi.

Dag Klackenberg

Tidigare mottagare av det Söderbergska Handelspriset:
1988 Nils-Erik Wirsäll • 1989 Hans Andersson och Göran Brodin
1990 Lars-Gunnar Mattson  •  1991 Pelle Nilsson och Thore Nydahl
1992 Håkan Håkansson  •  1993 Håkan Bryngelson  • 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 Pär Stenberg och Anders Börjesson

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-Rieper, Jorunn Veiteberg, Adalsteinn Ingólfsson
och Kerstin Wickman  •  2000 Peter Opsvik  •  2001 Björn Dahlström
2002 H C Ericsson Fo
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TORSTEN OCH WANJA SÖDERBERGS PRIS 2003
TILL SIGURDUR GÚSTAFSSON

Torsten och Wanja Söderbergs Pris om 500.000 kronor årligen
för att främja konsthantverk och design i Norden har av Röhsska
museet för år 2003 tilldelats den isländske arkitekten och form-
givaren Sigur∂ur Gústafsson.

Prisnämndens motivering lyder ”För Sigur∂ur Gústafssons ex-
pressiva och dekonstruktivistiska möbler där han testar konst-
ruktioner och materialkombinationer och där han på ett utmanande
och lekfullt sätt prövar postmodernismens former och färger”.

Formgivarens konstnärskap vilar tungt i en strikt geometrisk
struktur där han, i sin arkitektur och formgivning, är influerad av de
Stijl-gruppen i Holland med Mondrian och Rietveld i spetsen. Till
skillnad från det tidiga 1900-talets modernistiska formgivare, vinn-
lägger sig Sigur∂ur Gústafsson om att hans design även skall ge en
fysisk bekvämlighet. Hans färgskala är ofta förankrad i supremat-
ismen med sina rena och klara färger.

Hans formgivning är både sträng och lekfull, ja nästan nonchalant.
Så är det givetvis inte, allt är noga testat och prövat. Sigur∂ur Gústafssons
materialkunskap medför att han vågar spränga gränser.

Sigur∂ur Gústafsson, som är född 1962, har utbildats i Island och
Norge och har sedan 1997 ett fruktbart samarbete med en svensk
möbeltillverkare. Gústafsson har mottagit ett flertal pris för sin form-
givning och har ställt ut i Norden och internationellt.

Elsebeth Welander-Berggren
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MEDICIN
Ständige sekreteraren professor Erling Norrby. Kungl.
Vetenskapsakademien. 75.000 kronor.
”Hur hjärnan formas – från foster till pubertet.” Professor
Hugo Lagercrantz.

Professor Tomas Olsson m.fl. Inst. f. klinisk neurovetenskap,
Karolinska. 1.500.000 kronor.
Neuroinflammatorisk sjukdom med fokus på multipel
skleros.

Professor Niklas Dahl. Avd. för klinisk genetik, Uppsala.
300.000 kronor.
Molekylärgenetisk och klinisk kartläggning av medfödda
neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar.

Professor Anders Hamsten. Konung Gustaf V:s
forskningsinstitut. 1.000.000 kronor.
Identifiering och karaktärisering av gener som medför ökad
benägenhet för kranskärlssjukdomar med utgångspunkt från
molekylärgenetiska studier av tidigt drabbade familjer.

Professor Tommy Olsson. Enheten f. Medicin, Umeå.
1.000.000 kronor.
Neuroendokrina mekanismer som förklaring till hjärt-kärl-
sjukdom vid övervikt.

Docent Håkan Melhus. Inst. f. medicinska vetenskaper,
Uppsala. 500.000 kronor.
Bentäthet och frakturrisk.

Professor Claes Ohlsson. Endokrindivisionen, Göteborg.
4.000.000 kronor.
”Endocrine regulation of skeletal tissue.”

Dr Anne Sundblad. Centrum för molekylär medicin,
Karolinska. 600.000 kronor.
Lymfoproliferativa sjukdomar.

Professor Håkan Mellstedt. Radiumhemmet, Karolinska.
1.100.000 kronor.
Utveckling av passiv och aktiv specifik immunterapi vid
tumörsjukdomar.

Professor Olle Kämpe. Medicincentrum, Uppsala.
1.000.000 kronor.
Autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1...

Professor Jan Borén m.fl. Wallenberglaboratoriet, Göteborg.
1.000.000 kronor.
Hur atherogena ger upphov till atheroskleros.

Professor Ulf Smith. Inst. f. invärtesmedicin, Göteborg.
1.000.000 kronor.
”…basic mechanism related to insulin resistance and its
consequences…”

Professor Sven Enerbäck. ”Dep. of Medical Biochemistry”,
Göteborg. 6.000.000 kronor.
Gen (FOXC2) som tycks styra fettcellernas ämnes-
omsättning hos människa. Fetma och typ 2 diabetes.

Professor Karl Tryggvason. Inst. f. medicinsk biokemi och
biofysik, Karolinska. 6.000.000 kronor.
”The Kidney Filtration System…”

Professor Cecilia Holm. ”Molecular Endocrinology Group”,
Lund. 1.000.000 kronor.
”Type 2 diabetes and lipotoxicity.”

Professor Hans G. Boman m.fl. (Pristagare 2002.) MTC,
Karolinska. 800.000 kronor.
Forskning rörande antibakteriella peptider.

Ständige sekreteraren professor Erling Norrby. Kungl.
Vetenskapsakademien. 3.300.000 kronor.
Akademiforskartjänst inom medicin.

Professor Göran Lundborg. Avd. f. handkirurgi Malmö,
Lund. 1.000.000 kronor.
Behandling av perifera nervskador inom hand och arm med
fokus på hjärnans plasticitet.

Professor Hugo Lagercrantz. Inst. f. kvinnors och barns
hälsa, Karolinska. 700.000 kronor.
”...Andningskontroll… Inverkan av graviditetskomplika-
tioner, nikotin och neurogenetisk sjukdom.”

Överläkare m.m. Johan Frostegård. Inst. f. medicin och
CMM, Karolinska. 1.000.000 kronor.
Påverkan av immunologiska och inflammatoriska faktorer...

EKONOMI OCH RÄTTSVETENSKAP
Söderbergska Priset i Ekonomi 2003 till Lars Calmfors.
800.000 kronor.

Jurykostnader, skrift m.m. 250.000 kronor.

Söderbergska Handelspriset 2003 till Susanne Hertz och
Per Andersson. 250.000 kronor.

Tryckning av Handelspristagareskrift m.m. 200.000 kronor.

”SSE-MBA”, MBA-utbildning på heltid vid Handelshög-
skolan i Stockholm. (Totalt åtagande 40 miljoner kronor.)
10.000.000 kronor.

Generellt anslag av Ragnar Söderbergs stiftelse till
Handelshögskolan i Stockholm. 500.000 kronor.

Jur. dr Marie Tuula. Förvaltn. högskolan, Göteborg.
150.000 kronor.
Konkurs och den ekonomiska brottsligheten.

Ekon. dr Carina Holmberg. Företagsekon. inst. Stockholms
universitet. 200.000 kronor.
Konsumentbeteende i fokus.

Professor Björn Axelsson, t.f. professor Magnus Söderlund.
Handelshögskolan i Stockholm.
750.000 kronor.
Fem doktorandstipendier inom handel. Deltid. Anslag av
Ragnar Söderbergs stiftelse.

Doktorand Elif Härkönen. Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. 200.000 kronor.
Företagsbesiktningar vid sammanslagningar och uppköp.

Fil. dr Peter Andersson. Linköping. 160.000 kronor.
Spelregler för omreglerade marknader på kommunika-
tionsområdet.

Jur. dr Ola Svensson. Juridiska fak. Lund. 160.000 kronor.
Ett projekt om avtalsfrihet.

Professor Per-Jonas Eliaeson. Handelshögskolan i
Stockholm. 160.000 kronor.
Handelshögskolans historia, del, m.m. EIASM, EFMD.

Docent Svante O. Johansson. Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. 170.000 kronor.
”Försäkring av transporterade varor – internationell
harmonisering och en ny försäkringsrätt.”

Professor Jacob W.F. Sundberg. Stockholm.
200.000 kronor.
”Sporrong Lönnroth XX”. Tävling mellan nordiska
jur. stud.

Fil. dr Nils Karlson. Ratioinstitutet. 1.100.000 kronor.
Spelregler för ekonomisk dynamik och tillväxt samt bok-
utgivning, personhistoria.

Docent Richard Arvidsson. Rättsvetenskapliga inst.,
Handelshögskolan i Stockholm. 500.000 kronor.
Hur bör reglerna om beskattning av skatteprivilegierade
stiftelser utformas för att stimulera donationer.

Docent Björn Westberg. Handelshögskolan Jönköping.
40.000 kronor.
Resestipendier för doktorander i handelsrätt.

Professor Göran Skogh. Ekon. inst. Linköping.
60.000 kronor.
Omkostnadsstöd till rättsekonomi.

Prefekt, docent Sikander Kahn och professor Solveig
Wikström. Stockholms universitet. 5.600.000 kronor.
Professur i strategisk marknadskommunikation.

Jur. dr Christian Dahlman. Juridiska fak., Lund.
160.000 kronor.
”Relativt vetenskapligt – en undersökning om möjligheten
att bedriva värdeneutral rättsvetenskap.”

Professorerna L-G Mattson och Lars-Erik Gadde. HHS
resp. Chalmers. 40.000 kronor.
”Reorganization of distribution in Swedish manufacturing
firms as an aspect of globalisation of firms and markets.”

Föreståndare Peter Englund. Stockholm Institute for
Financial Research. 300.000 kronor.
Konferens om långsiktiga investeringsstrategier och
felande riskmarginaler.

Rektor Olof Arwidi. Ekonomihögskolan, Lund.
3.000.000 kronor.
Finansiell ekonomi och rättsvetenskap samt institutionell
finansiell ekonomi.

Ekon. dr Fredrik Lange. Handelshögskolan i Stockholm.
240.000 kronor.
Forskning inom konsumentbeteende och marknadsföring.

Professor Hans Tson Söderström m. fl. SNS.
200.000 kronor.
”Corporate Governance and Corporate Restructuring.”
Förstudie till en lärobok.

Institutchef Peter Hagström. Institutet för internationellt
företagande, Handelshögskolan i Stockholm.
350.000 kronor.
Två doktorander på deltid.

Professor Bengt Stymne. Handelshögskolan i Stockholm.
80.000 kronor.
Regionen och företaget. En internationellt jämförande
studie av hur omgivningens kunskap länkas till lyckosam
produktutveckling.

Professor Gudmundur Alfredsson. Raoul Wallenberg-
institutet, Lund. 300.000 kronor.
Mänskliga rättigheter och multinationella företags sociala
ansvar. Seminarium.

Rektor samt professorerna Peter Jennergren och Kenth
Skogsvik. Handelshögskolan i Stockholm.
6.000.000 kronor.
Kvantitativ företagsekonomi särskilt redovisningsbaserad
finansiell analys och företagsfinansiering.

FÖRTECKNING ÖVER AV TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS
STIFTELSER UNDER 2003 UTDELADE ANSLAG M.M.

Docent Katarina Olsson. Juridiska fak., Lund. 70.000 kronor.
Seminarier i stiftelserätt.

Projektledare Edward Blom. Föreningen Stockholms
Företagsminnen. 500.000 kronor.
”Mercurius – Handelns historia berättad av källorna.”

Doktorand Linus Hagström. Statsvetenskapliga inst. ,
Stockholm. 45.000 kronor.
Bok byggande på avhandlingen: ”Enigmatic Power?
Relational Power Analysis and Statecraft in Japan’s China
Policy.”

Margareta Nyberg. 50.000 kronor, Olof A. Söderberg-
stipendiat.

Fredrik Lundberg. 50.000 kronor, Olof A. Söderberg-
stipendiat.

Fredrik Gestblom. 50.000 kronor, Olof A. Söderberg-
stipendiat.

Stefan Lövblom. 50.000 kronor, Olof A. Söderberg-
stipendiat.

Per Frankling. 50.000 kronor, Olof A. Söderberg-stipendiat.

ÖVRIGT
Söderbergska Journalistpriset 2003 till Christer Åhström.
150.000 kronor.

Kostnader kring Journalistpriset. 50.000 kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs Pris 2003 till Sigur∂ur
Gústafsson. 500.000 kronor.

Utställning, katalog, affisch m.m. i samband med
designpriset. Röhsska museet. 650.000 kronor.

Riddarhusgenealog Pontus Möller, Solna. 30.000 kronor.
Slutredovisning av forskningsprojekt.

Civ. ekon Eva Nisser, Saltsjö-Duvnäs. 550.000 kronor.
En fristående akademisk ledar- och lärarutbildning.

Överste Lennart Bergqvist. Stiftelsen Kungl. Bohusläns
Regementes Officerskårs samlingar och fonder, Uddevalla.
15.000 kronor.
Kompletteringsanslag till bok om porträttgalleriet på
officersmässen.

Anslag av Torsten Söderbergs stiftelse. Bohusläns museum.
1.000.000 kronor.
Upprustning av del av Norra Strandverket, Fredriksborg
(Synagogan) Marstrand.

F. d. Dramatenchefen m.m. kabinettskammarherre Lars
Löfgren, Stockholm. 88.000 kronor.
Gratisex av boken ”Svensk teater” till teaterhögskolornas
elever i samband med föreläsningar. (Tidigare anslag till
bokens utgivning)

Doktorand Lars Jönses. Historiska inst., Uppsala.
40.000 kronor.
Nationens territorium eller territoriets nation. Skapandet av
det svenska territoriet ca 1870-1930-talet.

Fil. kand. Susann Silfverstolpe. Stockholm. 300.000 kronor.
Vetenskaplig katalog över de svenska kungliga silvergåvorna
i Kreml.

Fil. dr Bengt Nordqvist. Fornminnesföreningen i Göteborg.
50.000 kronor.
Konservering av föremål från ”offerplatsen i Finnestorp”.

Docent Nils-Göran Sundin. Stockholm. 60.000 kronor.
Från kompetens till värde. Beslutsprocessens integration och
ledarskapets psykopatologi.

Konstnär, arkitekt SAR Pontus Ljungberg. Ljungbergmuseet,
Ljungby. 50.000 kronor.
Uppgradering av Museets säkerhet. Bidrag.

Ordförande J.O. Rune Hasslöf. Stiftelsen Backamo
Lägerplats, Backamo. 75.000 kronor.
Projektet Backamo och framtiden. Kulturhistorisk strategi
samt anslutning till STF.

Professor Björn Fjaestad. Tidskriften Forskning och
Framsteg. 40.000 kronor.
Bidrag till tidskriften.

Direktör Bengt Boldén m.fl. Föreningen för bevarandet av
Asplunds G:la Järnhandel på Skansen.
500.000 kronor.
”… en gammal järnhandel på Skansen.” (Tidigare anslagits
500,000 kronor.)

Kanslichef Olof Karlander. Föreningen för den beridna
högvakten, Stockholm. 150.000 kronor.
Inköp av två hästar.

Vice rektor Nicke Bäcklund. Göteborgs Högre Samskola.
250.000 kronor.
Utvändig reparation av den tidigare donerade villan.

Doktorand Christina Wistman. Konst- och Bildvetenskap,
Göteborg. 50.000 kronor.
Prins Eugen som konstsamlare.

Röhsska Museet för inköp av föremål av pristagaren
Sigur∂ur Gústafsson. 25.000 kronor.
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Omslagsbilden
”Utsikt från Södermalmstorg”. Oljemålning 1917 av Axel
Erdmann (1873-1954). Målningen återger utsikten från huset
Södermalmstorg nr 8 i kvarteret Överkikaren i Stockholm. Till
höger mynnar Hornsgatan. I samma kvarter och vid den med
Hornsgatan parallella Brännkyrkagatan (tidigare Stora
Badstugatan på Söder) låg som nr 7 ”det gamla Mollska huset”,
där familjeföretaget Söderberg & Haak 1874-1939 hade
kontor, järnlager m.m. och en bra bit in på 1900-talet också
stall för hästarna. De första tio åren hade ägarefamiljen även
sin bostad här.
Nationalmuseum. Foto: Hans Thorwid.

Bilden på sidan 2
Från vänster: Professorerna Ineta Ziemele, Samuel Pufendorf
(1632-1694) och Aleksander Peczenik.
Bilden är tagen i Juridiska fakultetens bibliotek i Lund. Porträttet
är målat av akademiritmästaren Carl Peter Mörth (1690-1768)
efter teckning av David Klöcker Ehrenstrahl (1628-1698).
Foto: Mikael H. Ohlsson.

Anslagsfördelning 2003 på högskolor m.m.

Handelshögskolan i Stockholm 18.620.000
Karolinska Institutet och sjukhuset 12.700.000
Göteborgs universitet med Handelshögskola 12.610.000
Stockholms universitet 6.785.000
Lunds universitet med Ekonomihögskola 5.660.000
Kungliga Vetenskapsakademien 3.375.000
Uppsala universitet 2.055.000
Stiftelsernas priser 1.700.000
Ratioinstitutet 1.100.000
Umeå universitet 1.000.000
Bohusläns museum 1.000.000
Svenska Institutet och
The American Swedish Institute, Minneapolis 800.000
Röhsska museet 750.000
Kungliga Krigsvetenskapsakademien 700.000
Raoul Wallenberg Academy 570.000
Projektet Fristående lärarutbildning 550.000
Asplunds gamla järnhandel på Skansen 500.000
Föreningen Stockholms Företagsminnen 500.000
Övriga mottagare 3.598.000

Summa anslag 74.573.000

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.

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.

Varje 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 nyckel-
referenser, 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.

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER
  Östermalmsgatan 89, 114 59 Stockholm

Telefon 08-661 52 11. Telefax 08-661 47 41
www.soderbergs-stiftelse.se Bo
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Stiftelsen ”Min stora dag”. Avser barn med livshotande
sjukdomar. 75.000 kronor.

Consul General Bruce Karstadt. The American Swedish
Institute, Minneapolis via Svenska Institutet, Generaldirektör
Erland Ringborg. 800.000 kronor.
Om- och utbyggnad av The Turnblad Mansion m.m.

Fil. dr Malin Hedlin Hayden. Konstv. inst., Uppsala.
15.000 kronor.
”Out of Minimalism: The Referential Cube. Contextualising
sculptures by Antony Gormley, Anish Kapoor and Rachel
Whiteread.”

Fil. dr Magnus Zetterholm. Lund. 40.000 kronor.
”Jews, Gentiles and the Early Jesus Movement…”

Fil. kand. Caj Malmros. Stockholm. 300.000 kronor.
Projektet Rektorsakademien. (Samarbete mellan näringslivet
och den kommunala skolan.)

Professor Kent Zetterberg, överste Bo Hugemark.
Försvarshögskolan och Kungl. Krigsvetenskapsakademien.
200.000 kronor.
Projektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK). Vittnes-
seminarier och publikationer.

Kommendörkapten Roger Eliasson m.fl. Stiftelsen Göta
Flygmuseum, Göteborg. 200.000 kronor.
”AEROSEUM”. Bergsanläggning vid f.d. F9 som
flygmuseum m.m.

Doktorand Bo Eriksson Jarnbrink. Historiska inst.,
Stockholm. 20.000 kronor.
”Se adelsmannen! Adelsideologi och dygdeideal i Per Brahe
d.ä:s Hushållsbok.”

Doktorand Malin Grundberg. Historiska inst., Stockholm.
40.000 kronor.
”Ceremonier och makt.” Kungliga ceremonier under
vasatiden. Kunglig politisk propaganda.

Doktorand Jenny Björklund. Litteraturv. inst., Uppsala.
40.000 kronor.
Mot en ny bild av fyrtiotalismen. En studie av några
kvinnliga fyrtiotalslyriker.

Astri Lidman. Raoul Wallenberg Academy f. Young Leaders,
Göteborgsgruppen. 500.000 kronor.
Ledarskapsutbildning i fyra gymnasieskolor i Göteborg.

Samma ”Academy”, Stockholmsgruppen. 70.000 kronor.
Kompletterande anslag till Stockholmsgruppen, som tidigare
fått 500.000 kronor.

Doktorand Paula Henrikson. Litteraturv. inst., Uppsala.
40.000 kronor.
Dramatikern Stagnelius.

Museichef Gunnar Dahlström m.fl. Göteborgs Stadsmuseum.
200.000 kronor.
”Handens intelligens – Hantverk förr och nu.” Utställning.
Bl.a stimulera ungdomar till praktisk utbildning. Även:
Kvalitetsnorm – hovleverantörerna.

Doktorand Eva Löfgren. Avd. för kulturvård, Göteborgs
universitet. 40.000 kronor.
Rätten och rummet. (De svenska tingshusen)

Professor Kent Zetterberg. Kungl. Krigsvetenskapsakade-
mien. 500.000 kronor.
Sverige i Europa, svenska satsningar på försvar och säkerhet
i ett samhällsorganisatoriskt och ekonomiskt perspektiv
1523-2000. (Pilotstudie.)

Doktorand Sofia Ling. Historiska inst., Uppsala.
40.000 kronor.
Det bedrägliga kvacksalveriet: om behörig och obehörig
läkekonst i Sverige 1770-1870.

Doktorand Carolina Brown Ahnlund. Konstv. inst., Uppsala.
40.000 kronor.
”Les amusements de la vie privée.” Skönlitterära teman i
svenska kvinnoporträtt under 1700-talet.

Doktorand Jessica Sjöholm. Konstv. inst., Uppsala.
40.000 kronor.
Den offentliga konstens förutsättningar, betydelse och
funktion i Sverige 1937-1976.

Docent Agnes Wold. Kvinnliga Akademikers Förening,
Mölndal. 50.000 kronor.
100 års jubileum 20 mars 2004. Karolina Widerström,
Sveriges första kvinnliga läkare uppmärksammas bl.a.
Även festskrift.

Kommunstyr. ordf. Bengt Odlöw och Lena Wikström,
VD Gunnebo, Mölndal. 300.000 kronor.
Möbler och inredningar till Gunnebo slotts nya norra
flygelbyggnad.

Doktorand Mikael Ahnlund. Konstv. inst., Uppsala.
40.000 kronor.
Upptäckter av den svenska naturen. Studier i Elias Martins
bildvärld 1760-1810.

Prorektor professor, Gunnel Engwall, professor Mats
Forsgren. Inst. f. franska och italienska, Stockholm.
400.000 kronor.
Arrangerande av seminarium våren 2004 i Frankrike med
doktorander.

Ordförande Hans Karlander, rektor Christer Yllner m.fl.
Enskilda Gymnasiet, Stockholm. 100.000 kronor.
Datorer m.m.


