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Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och 
praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När 
dessa studenter återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, 
internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt närings-
liv, samhällsliv och forskning.

Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhetsområden:

• Stipendieprogrammet – utdelning av stipendier för forskning och 
 högre utbildning i USA och Kanada 

• Övrigt – enstaka för-
 medlade stipendier och  
 information

 

Motsvarande organisationer i de nordiska länderna är:

Danmark-Amerika Fondet www.daf-fulb.dk 
Finland-Amerika Föreningarnas Förbund www.sayl.fi 
Island-Amerika Förbundet www.iceam.is 
Norge-Amerika Foreningen www.noram.no
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Nobel Prize Medal image used with kind permission: 

© ® The Nobel Foundation.

Sverige-Amerika Stiftelsens alumner 
som har fått Nobelpris 

Hugo Theorell, medicin 1955

Hannes Alfvén, fysik 1970

Bertil Ohlin, Sveriges riksbanks pris 
i ekonomisk vetenskap till Alfred nobels minne 1977 

(se nobelporträtt på sidan 18)

Kaj Siegbahn, fysik 1981

Sune Bergström, medicin 1982

Arvid Carlsson, medicin 2000

©
 N

ob
el

st
ift

el
se

n.
/F

ot
o:

 L
ov

isa
 E

ng
bl

om
.



Stipendiater utsedda under 2017
—————————————————————————————–————————————

Under Stiftelsens 98:e år:

• Delades totalt 27 stipendier ut för högre ut-
bildning och forskning i USA och kanada till 
ett sammanlagt värde av c:a mSek 6,1 inklu-
sive skolavgifter som nedan.

• fick två studenter stipendier till Augustana 
College och en student fick stipendium till 
the lawrenceville School.

Prins Bertils stipendium

Olivia Bergman, statsvetenskap: jämförande 
politik och nationalekonomi, om hur policy  
design påverkar medborgares uppfattningar och  
samhällsstyrning. 
Doktorandstudier, massa chusetts institute of 
technology, Cambridge, mA.

Zornstipendiet

ellen frödin, litteraturvetenskap: gestaltning av 
föremål i litteraturen från tidigt 1900-tal.
Doktorandstudier, Skandinaviska institutionen, University of California, 
Berkeley, CA.
Sofia Warkander, litteraturvetenskap: litterära representationer av passione-
rad kärlek och dess inverkan på det tidigmoderna subjektet mellan 1660 och 
1685 i Frankrike. 
Doktorandstudier, University of California, Berkeley, CA.

Suzanne Bonniers stipendium

linda Bojmar, medicin: aggressiv spridning av bukspottkörtelcancer till lever, 
med syfte att finna måltavlor för att i tidigt stadium behandla och därmed 
blockera metastasering.
Postdoktorala studier, Weill Cornell medicine, Cornell University,  
new York, nY.
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Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och  
donerade stipendier

Philip Anstrén, internationella relationer: svenska utrikespolitiska etiska 
dilemman inför ryska provokationer. 
master-studier, georgetown University, Washington, D.C. 
Donator: tetra laval
linda Bojmar, medicin: aggressiv spridning av bukspottkörtelcancer till lever, 
med syfte att finna måltavlor för att i tidigt stadium behandla och därmed 
blockera metastasering. 
Postdoktorala studier, Weill Cornell medicine, Cornell University, new 
York, nY. 
Donator: ernst O eks fond
elena Dahlberg, lingvistik: latinsk medeltida poesi, om samspelet mellan 
lit teratur och politik. 
Postdoktorala studier, University of Calgary, kanada. 
Donator: Sten Westerbergs Stipendium
Herman Donner, fastighetsekonomi: Kopplingen mellan bostäder och 
hus hållens skuldsättning. 
Doktorandstudier, Stanford University, Palo Alto, CA.  
Donator: ingegerd & viking Olov Björks stipendiefond
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Lisbet Rausing, Mariana Burenstam Linder, Chargé d’Affaires Mark  
Cameron från amerikanska ambassaden, Kanadas ambassadör Heather  

Grant och Stiftelsens VD Anna Rosvall Stuart, med 2017 års stipendiater.



Patrik engström, mikrobiologi: hur den sjukdomsframkallande bakterien 
Rickettsia undviker igenkännandet av immunförsvaret. 
Postdoktorala studier, University of California, Berkeley, CA.  
Donatorer: fritz O fernströms stipendiefond
Hanna eriksson, veterinärvetenskap: hur ledarskap i olika former i mejeriin-
dustrin påverkar djurens hälsa. 
Doktorandstudier, University of British Columbia, kanada.  
Donator: tetra laval
richard gabrielsson, datavetenskap: matematiken bakom evolutionära algo-
ritmer och självutvecklande system. 
master-studier, Stanford University, Palo Alto, CA.  
Donator: familjen mix entreprenörsstiftelse
Johannes Henriksson, elektroteknik och datavetenskap: mikro-elektromeka-
niska system (MEMS) och kiselfotonik. 
Doktorandstudier, University of California, Berkeley, CA.  
Donator: familjen mix entreprenörsstiftelse
markus Holdo, statsvetenskap: medborgares deltagande i deliberativa institu-
tioner. 
Postdoktorala studier, Ash Center for Democratic governance and  
innovation, kennedy School of government, Harvard University,  
Cambridge, mA.  
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Mariana Burenstam Linder och Lisbet Rausing tillsammans med 2017 års  
stipendiater, och Anna Rosvall Stuart i talarstolen.



Donatorer: Peter Baldwin & lisbet rausing; ingemar Dörfers stipendie- 
fond
Bianka karshikoff, medicin: inflammatoriska biomarkörer inom kronisk 
smärta och kognitiv beteendeterapi. 
Postdoktorala studier, Stanford University School of medicine, Palo Alto,  
CA.  
Donator: ernst O eks fond
Benjamin katzeff Silberstein, historia: utvecklingen av övervakning och social 
kontroll i Nordkorea mellan 1953–1990. 
Doktorandstudier, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.  
Donator: Sten Westerbergs stipendium
kim khavar fahlstedt, film: skådespelaren Warner Olands karriär och trans-
nationella persona. 
Postdoktorala studier, Department of film and media, Yale University,  
new Haven, Ct.  
Donator: ernst O eks fond
karin kinnerud, ekonomi: kvantitativ makroekonomi och välfärdseffekter av 
offentlig politik. 
Doktorandstudier, Stanford University, Palo Alto, CA.  
Donator: Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond
Hseng tai lintner, arkitektur och teknologi: robotteknik och digital fabrikation. 
Postgrad-studier, Southern California institute of Architecture, los  
Angeles, CA.  
Donator: Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond
Dimitrios Panagopoulos, kemi: miljökemi och människans exponering för 
farliga kemikalier.  
Postdoktorala studier, lawrence Berkeley national laboratory, University  
of California, Berkeley, CA.  
Donator: Stiftelsen roland nilssons stipendiefond
Pernilla Petrelius karlberg, företagsekonomi: general management och moln-
baserade tjänster. 
Postdoktorala studier, SCAnCOr, Stanford University, Palo Alto, CA.  
Donator: Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond
michelle renntoft, strategi och ledarskap. 
mBA-studier, Stanford graduate School of Business, Stanford University, 
Palo Alto, CA.  
Donator: Stockholms grosshandelssocietet
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Aksel Sundström, Democracy Visiting Fellow: mutor i det subsahariska Afrika. 
Postdoktorala studier, Ash Center for Democratic governance and innova-
tion, kennedy School of government, Harvard University, Cambridge, mA.  
Donator: J Sigfrid edströms stipendiefond
Jon Williamsson, industriell och finansiell administration; logistik: inter-
aktion mellan reglering, teknologi och affärsutveckling bland autonoma fordon.  
Postdoktorala studier, rensselaer Polytechnic institute, troy, nY.  
Donator: Stiftelsen Aseas stipendiefond
Arvid Ågren, biologi: evolution av genetiska konflikter. 
Postdoktorala studier, Cornell University, ithaca, nY.  
Donatorer: Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond; Stiftelsen kooperativa 
förbundets stipendiefond

Stipendier från Borgrättsfonderna (Riksmarskalksämbetet)

Philip Danielsson, internationell skiljemannarätt: internationell kommer siell 
tvistlösning.  
llm-studier, Columbia law School, Columbia University, new York, nY. 
karin Ahlberg, antropologi: den egyptiska nationen före och efter det folkliga 
upproret år 2011.  
Postdoktorala studier, University of Chicago, Chicago, il.
David ljungman, medicin: implementationsvetenskap, beslutsvetenskap och 
hälsoekonomi inom kirurgiska system globalt.  
Postdoktorala studier, Harvard medical School, Harvard University, Boston, 
mA.

Thanks To Scandinavia

Philip Danielsson, internationel skiljemannarätt: internationell kommersiell 
tvistlösning. 
llm-studier, Columbia law School, Columbia University, new York, nY.
Alexandra linde, sång: opera. 
master-studier, manhattan School of music, new York, nY.

Lawrencevillestipendiet

Julia Berndtsson

Augustanastipendiet

Ulrika Hafström
tom friberg
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Stipendium ur Stiftelsen  
Nils Björkmans minnesfond

Alex gustavsson



Reserapporter från stipendiater
——————————————————–———————————————————————

Olle Blomberg, filosofi, postdoktorala studier, Stanford University.
teres Hjärpe, Social And Welfare Policy, doktorandstudier, Silberman 
School of Social Work, Hunter College.
Daniel Stenholm, produkt- och produktionsutveckling, doktorandstudier, 
Stanford University.
marco tiozzo, filosofi, doktorandstudier, Brown University.
max Waltman, rättspraxis och lagstiftning, postdoktorala studier, Weather-
head Center for international Affairs, Harvard University.
Christine Östlund, Public Affairs, master-studier, Princeton University.

Stiftelsens tillkomst, uppdrag och verksamhet
——————————————————————————————————————–———

Sverige-Amerika Stiftelsen grundades i juni 1919 på initiativ av ett an-
tal framstående svenska vetenskapsmän, industriledare, konstnärer och 
opinionsbildare. Bland grundarna och de första styrelseledamöterna kan 
nämnas Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, Hjalmar Branting, Sel-
ma lagerlöf, torgny Segerstedt, the Svedberg, nathan Söderblom, Jacob 
Wallenberg och Anders Zorn.

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna ”att arbeta för utvecklingen av 
förbindelserna mellan Sverige å ena samt Amerikas förenta Stater och 
kanada å andra sidan genom att främja utbytet av vetenskapliga, kul-
turella och praktiska erfarenheter mellan länderna och särskilt genom 
att till väl kvalificerade, företrädesvis yngre män och kvinnor utdela sti-
pendier för forskning och högre studier i Amerikas förenta Stater och  
kanada.”

Sverige-Amerika Stiftelsen är en icke vinstdrivande, ideell förening med 
tillstånd att kalla sig stiftelse.

Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar femton stiftelser. Avkastningen från 
fjorton av stiftelserna används till stipendiemedel. Dessa fonder är:
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Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond
Stiftelsen Aseas stipendiefond
Stiftelsen kooperativa förbundets stipendiefond
Stiftelsen J Sigfrid edströms stipendiefond
Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond
Stiftelsen fritz O fernströms stipendiefond
Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond
Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond
Stiftelsen ernst O eks fond
Stiftelsen roland nilssons stipendiefond
Stiftelsen nils Björkmans minnesfond
Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond*
Stiftelsen ingemar Dörfers Stipendiefond för studier vid Harvard gSAS
eller College
Stiftelsen 1976 års fond för personutbyte mellan Sverige och förenta 
Staterna
familjen mix entreprenörsstiftelse

Sverige-Amerika Stiftelsen är beroende av donationer från svenska före-
tag, organisationer och privatpersoner.

verksamheten omfattar följande områden:

Stipendieprogrammet

Utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och 
kanada från Stiftelsens egna medel samt från andra stipendiefonder, pri-
vatpersoner eller företag.

inom stipendieprogrammet har Sverige-Amerika Stiftelsen också svens-
ka och amerikanska samarbeten. Dessa är:
– Borgrättsfonderna, som lyder under riksmarskalksämbetet. varje år ut-

lyser Borgrättsfonderna stipendier till vilka Sverige-Amerika Stiftelsen 
nominerar kandidater.
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___________ 
* Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika  
 Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till 
 verksamheten.



– thanks to Scandinavia (new York). varje år utlyser thanks to Scandi-
navia stipendier som ett tack till de skandinaviska länderna för deras 
insatser att rädda förföljda judar under andra världskriget. Sverige-
Amerika Stiftelsen nominerar två kandidater om året.

Övrigt

Stipendier delas ut till Augustana 
College i illinois. ett stipendium 
på high school-nivå delas ut till 
internatskolan the lawrenceville 
School i new Jersey.
nils Björkmans minnesfond delar 
årligen ut ett litet stipendium. 
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Stiftelsens organisation
—————————————————————————————————————–————

Sverige-Amerika Stiftelsens beskyddare är  
H m konung Carl Xvi gustaf.

Sverige-Amerika Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse har under 2017  
bestått av:
mariana Burenstam linder,  
ordförande
magnus Sjöqvist,  
förste vice ordförande
Harald mix,  
andre vice ordförande
katarina Bonde
Henrik ekelund
Anders flodström
reinhold geijer
lage Jonason
Christian Salamon
Olle Wästberg

Presidiet (styrelseordförande, förste  
och andre vice ordförande) utgör  
valnämnd och vD är sekreterare.

Revisorer

Auktoriserad revisor Peter nilsson,  
PWC
Advokat Peter Danowsky,  
Danowsky & Partners Advokatbyrå

Sara Danius, sti-
pendiat för studier 

vid Duke University 
1991, på omslaget 

till tidskriften Fokus, 
där hon utsågs till 

Sveriges mäktigaste 
kulturperson.



Revisorssuppleanter

Auktoriserad revisor
karl klintstedt, PWC
Professor kenth Skogsvik,  
Handelshögskolan,  
Stockholm

Fullmäktige

Valda till 2018
martin Börresen
Boel flodgren
lars gårdö
Birgitta Johansson-Hedberg
Christina lampe-Önnerud
Svante lindqvist
kenneth macartney
kay W Olson
lisbet rausing
Björn Savén
elisabeth tarras-Wahlberg
lars thunell
Udo Zander

Valda till 2019
viveca Ax:son Johnson
Bengt Braun
mariana Burenstam linder
Claes Dahlbäck
gustaf Douglas
göran ennerfelt
lars idermark
Sverker Johansson
madeleine leijonhufvud
fredrik lundberg
rolf lundén
Anders H Pers
Olle Wästberg

Valda till 2020
Pär Arvidsson
Britt-marie Bertilsson
Dag Blanck
karin forseke
Sven Hindrikes
Sture lindmark
Anders ljungh
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Sajedeh Eftekhari, 
migränforskare och 
stipendiat för studier 
vid UCLA 2015, i 
laboratoriet med ut-
rustning som hon själv 
konstruerat.
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ingegerd Palmér
Annika rembe
magnus Sjöqvist
Beate Sydhoff
Hans t:son Söderström

Stipendiekommitté för att  
utse mottagare av masters-  
och forskarstipendier

Professor Anders flodström,  
ordförande
Direktör Bo Dimert
marie-louise ekman
Professor erling norrby
Professor Daniel tarschys
vD Anna rosvall Stuart

Stipendiekommitté för  
The Lawrenceville School

Direktör frances Broman
Direktör Patrik engellau
tekn dr gustaf richert
vD Anna rosvall Stuart

Stipendiekommitté för  
Augustana College, Il. 

Professor Dag Blanck
Studierektor Helena törnkvist
vD Anna rosvall Stuart

Kansli

vD Anna rosvall Stuart
Christina Olsson fram  
till 24 november
mattias Schulstad  
från 4 december

Henrik Cronqvist, 
stipendiat för  
doktorandstudier 
vid University of 
Chicago 2003, med 
sin mentor Richard 
Thaler, mottagare  
av Sveriges Riks-
banks pris i ekono-
misk vetenskap till 
Alfred Nobels minne 
2017, och Anna Ros-
vall Stuart, Stiftel-
sens VD.
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År 2019 firar Sverige-Amerika Stiftelsen 100-årsjubileum

Donationer till jubileet kan sättas in på det nyöppnade jubileumskontot,  
märk insättningen “100 år.” 

Insättningen görs på Sverige-Amerika Stiftelsens  
bankgiro 607-9065 eller swish 123 595 2239

Verksamhetsbidrag

Alfa laval
Handelsbanken
ingegerd & viking Olov Björk  
Stipendiefond
Jeanette & Harald mix Stiftelse
kami forskningsstiftelse
Peter Baldwin & lisbet rausing
riksbankens Jubileumsfond

Stipendiedonationer och verksamhetsbidrag 
2017
———————————————————————————————————–——————

Donationer till stipendier

ingegerd och viking Olov Björks  
Stiftelse
Peter Baldwin & lisbet rausing

Stockholms grosshandelssocietet
tetra laval
Sten Westerberg

Stena AB
Stockholms grosshandelssocietet
tetra laval
Utbildningsdepartementet

Samtliga medlemmar i Sverige- 
Amerika Stiftelsens styrelse
mannheimer Swartling new York,  
pro bono

Sverige-Amerika Stiftelsen tackar för generösa bidrag som mottagits  
under året från alumner och vänner.
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Utdrag ur reserapporter 2017
———————————————————————————————————–——————

Olle Blomberg, utdrag ur rapport om postdoktorala studier i filosofi, 
Stanford University, Palo Alto, CA, januari–juni 2016.

rent konkret utmynnade min forsk-
ning i ett bokkapitel och en artikel, 
vilka båda kommer att publiceras nu 
under 2017 eller 2018. Bokkapitlet 
med titlen ”Practical knowledge and 
Acting together” är på ca 15 000 ord 
och kommer att publiceras i en an-
tologi från Oxford University Press 
(Socially Extended Knowledge, edited 
by J A Carter, A Clark, J kallestrup,  
O Palermos, and D Pritchard). kapit-
let behandlar en inflytelserik syn på 
avsiktlig handling, enligt vilken vi har 
en speciell form av kunskap om våra 
avsiktliga handlingar som vi inte har om våra oavsiktliga handlingar 
eller om andras handlingar. … Jag presenterade ett utkast av kapit-
let i maj på ett seminarium på Stanford kallat ”varities of Agency”, 
där jag fick mycket användbar återkoppling på mina idéer. Artikeln 
författades tillsammans med en annan forskare (Chiara Brozzo). Den 
handlar om huruvida en kausal handlingsteori är förenlig med den 
speciella typ av kunskap vi har om våra avsiktliga handlingar. … efter 
en refusering från en tidskrift kommer artikeln nu publiceras i den 
referentgranskade tidskriften Thought: A Journal of Philosophy under 
titeln ”motor intentions and non-observational knowledge of action: 
a standard story.” Denna forskning presenterades också som en ve-
tenskaplig poster vid mötet för Society for Philosophy and Psycho-
logy (SPP) 2016 som jag deltog i Austin, texas i början av juni.

Teres Hjärpe, utdrag ur rapport om doktorandstudier i Social Welfare 
Policy, Silberman School of Social Work, Hunter College, new York, nY, 
augusti 2016–februari 2017.

i svensk media de senaste åren har det skrivits mycket om new Public 

Olle Blomberg och  
Michael Bratman, Stanford.
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management, ett företagsinspirerat 
sätt att leda och styra offentlig sektor, 
däribland Socialtjänsten som är den 
organisation jag studerar. min av-
handling handlar om hur siffror, mät-
ningar och statistik blir allt viktigare 
som kunskaps- och styrningsunder-
lag inom Social tjänsten i Sverige och 
den spänning som därmed uppstår 
mellan myndigheternas ”kvantitativa 
logik” och den ”kvalitativa praktik” 
som traditionellt utmärker socialt ar-
bete. Jag åkte till USA dels för att jäm-
föra denna utveckling mellan Sverige 
och USA (och fann att trots de olika 
välfärdsystemen så är konsekven-
serna för socialarbetarna slående lika) 
och dels för att studera för professor mimi Abramovitz, som sätter in 
dessa utvecklingar i en socialpolitisk kontext. i Sverige är det vanli-
gare att förklaringsmodellerna stannar på en organisationsteoretisk 
nivå. vidare fick jag genom mimis kontaktnät möjligheten att inter-
vjua socialarbetare på olika organisationer (good Shepherd Servi-
ces i Brooklyn och Association to Benefit Children i Harlem) om de 
praktiska implikationerna av förändrade styrningsmodeller. Utbytet 
har därmed varit värdefull för både en bredare och en mer konkret 
förståelse för den utveckling som jag studerar. kunskapen och littera-
turen jag tillägnat mig kommer att ingå både i bakgrundskapitlet och i 
kapitlet om tidigare forskning i min avhandling. intervjuerna kommer 
att ingå i den empiriska redovisningen.

Daniel Stenholm, utdrag ur reseberättelse om doktorandstudier i 
produkt- och produktionsutveckling, Stanford University, Palo Alto, CA, 
2017.

Syftet med vistelsen var att brygga ihop två forskargrupper som 
bägge har fokus på att möjliggöra kunskapsdelning i distribuerade 
arbetsgrupper och på så sätt effektivisera produktutveckling. Ut-
över detta så fanns även ett mer personligt fokus där vistelsen syf-
tade till att generera personlig erfarenhet om att gästforska, leva och 

Terese Hjärpe, New York
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bo i en främmande miljö. forskningsmäs-
sigt så kommer resultatet att vara en del av 
den slutgiltiga avhandlingen. Ändamålet 
att sammanföra våra två forskargrupper har 
givit ett positivt utfall där en ansökan sänts 
in till ffi med titeln machine learning for 
engineering knowledge Capture, mAlekC 
med ett mycket positivt utfall med inriktning 
på maskinlärning inom tillverkande industri 
och återföring av genererad data från fält till 
kunskap hos produktutvecklare. Därtill hör 
flera liknande initiativ som är påbörjade, 
bland annat ett inskickat förslag till fortsätt-
ning på ett projekt som drevs under våren på Stanford med titeln 
Activenavigator. Activenavigator … angrep problemet med att min-
nas utfall som producerats genom ostrukturerade designaktivititer 
genomförda i grupp. Projektet pågick under hela min tid på CDr och 
sammanställdes under sommaren. i april skrevs en artikel baserat på 
det dåvarande resultatet som blev godkänd och presenterades på en 
konferens i los Angeles, ”mUDD Design Workshop”. Denna artikel 
har sedan blivit rekommenderad och inbjuden till att publiceras som 
en journalartikel i International Journal of Engineering Education, vilket 
vi har som mål att göra. i artikeln, ”Activenavigator: toward real-
time knowledge Capture and feedback in Design Workspaces”, 
beskriver vi vår explorativa tillämpning av realtidshögtalaridentifie-

ring, ljudtranskription, språklig 
analys och proaktiv innehålls-
hämtning till designteammöten. 
vi belyser de potentiella förde-
larna och begränsningarna för 
de verktyg som finns tillgäng-
liga för att samla in och analy-
sera interaktiva interaktioner i 
realtid och identifiera områden 
för framtida forskning för in-
genjörsutbildare och designers. 
Dessutom överväger vi dessa 
verktygs kon sek venser för de-

Daniel Stenholm med anställda på 
Konica i Japan som besökte Stanford

Daniel på Google-cykel
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signforskning. Automatisk dataanalys gör det möjligt att instrumen-
tera flera designarbetsytor samtidigt, vilket ökar chansen att fånga 
kritiska stunder och öka möjligheten att hitta jämförelser och kon-
traster mellan olika grupper. … i Palo Alto finns bland annat nordic 
innovation House som gav mig möjligheten att lära mig mycket om 
näringslivet i närområdet men även en möjlighet att dela med mig 
av min egna forskning. Den del av forskningen som var extra intres-
sant i detta fallet var fokuserad på att säkerställa kunskapsöverföring 
mellan moderorganisationen och vad som kallas innovation Outpost, 
ett mindre team, vanligtvis 5–25 personer, som blir strategiskt place-
rade i området kring Silicon valley i syfte att undersöka nya trender, 
se vart marknaden rör sig och knyta nya kontakter. Djupdykningen i 
denna frågeställning gav många möjligheter och öppnade upp inter-
vjuer och diskussioner på ett flertal företag bland annat iDeO, Audi, 
nordic innovation House, linkedin, google, renault/nissan, SAP, 
Corporate innovation, Swisscom, Docomo & ford. 
 Jag vill återigen tacka elof Hanssons Stiftelse genom Sverige-Ame-
rika Stiftelsen för ert stöd för att detta skulle vara möjligt.

Max Waltman, sammanfattning ur rapport om postdoktorala studier 
vid Weatherhead Center for international Affairs, Harvard University, 
2016–17: Jämförande internationell forskning om vad som kan förbätt-
ra utmaningar inom rättspraxis och lagstiftning bland demokratier som 
stödjer personer som utsatts för prostitution och våld mot kvinnor, även 
inom människohandel.

Arbeten med publikationer har skett 
löpande under året – en genomförd 
artikelpublikation, ett artikelmanus 
under peer-review, arbete med bok-
manuskript samt en publicerad de-
battartikel i december. ett längre re-
missvar (11 901 ord) skrevs även till 
regeringen i oktober. Under året har 
även ett antal nya viktiga forsknings-
kontakter vid Harvard knutits som 
underlättar genomförandet av de pla-
nerade multimetodprojekten (vinjett-
experiment, statistisk analys av domar Max Waltman, Harvard
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m m). forskningspresentationer har genomförts såväl i 
USA samt i Sverige utspritt under perioden och vid olika 
evenemang (akademiska seminarier och paneler, ex-
terna föreläsningar och seminarier, riksdagsseminarium 
m m). lokala konsultationer med organisationer har 
även genomförts, inklusive till en politisk kandidat till 
City Council i Cambridge, massachusetts. Diskussioner 
med ett antal Harvardstudenter som varit intresserade av 
min forskning har genomförts, och kontakter har knu-
tits inför framtiden. Under höstterminen gick jag även 
en komplett Harvardkurs (officiellt som ”audit”) för att 
förbättra/fräscha upp kunskaper i kvantitativa metoder.

Christine Östlund, utdrag ur rapport om master-studier i Public 
Affairs, Princeton University, Princeton, nJ, 2016.

för inspiration inom mina intresseområden så har jag kontakt med 
professorer, går på events, och träffar studenter från andra program. 
Jag har t ex arbetat med en professor som skriver en bok om emUs 
historia (som ska ges ut 2018), anordnat kvällar med andra europe-
iska studenter för att diskutera 2017 års europeiska val. vad gäller 
events, har jag t ex diskuterat eU:s framtid med den tidigare ordfö-
randen för eU-kommissionen José manuel Barroso runt ett bord med 
sju personer, och hört t ex nobelpristagare Daniel kahneman och 
Angus Deaton. innan jag började på Princeton hade jag arbetat med 
ekonomisk politik inom eU i 
Stockholm och i Bryssel i tre 
år. ett specifikt syfte med att 
komma hit var att komma 
ut från ”Brysselbubblan.” 
Det har jag gjort! i synner-
het tycker jag att jag har fått 
konkreta verktyg att se nyk-
tert på både forskning och 
på politiska utspel. Jag kän-
ner mig helt sonika bättre 
utrustad om jag nu fortsätter 
som byråkrat/tjänsteman när 
jag tagit examen härifrån.

Christine Östlund (2:a f v) med studie- 
kamraterna Lauryn Williams från LA,  

Amy Coppernoll från New York och  
Alessandra Brown från Houston.

Max Waltman, Boston



Bertil Ohlin (23 april 
 1899–3 augusti 1979) 

var en svensk ekonom 
och politiker. Han var 
Sveriges handelsminis-
ter (1944–45); ledare för 
folkpartiet (1944–67); le-
damot av Sveriges riks-
dag (1938–70); och ord-
förande i nordiska rådet 
(1959 och 1964). 1977 
tilldelades han Sveriges 
riksbanks pris i ekono-
misk vetenskap till Alfred 
nobels minne, tillsammans med den 
brittiska ekonomen James meade, ”för 
deras banbrytande bidrag till teorin om 
internationell handel och internatio-
nella kapitalrörelser.”
 Ohlin fick sin B A från lunds Uni-
versitet (1917) och en mSc från Han-
delshögskolan i Stockholm (1919). 
1922 fick han ett bidrag från Sverige-
Amerika Stiftelsen, som möjliggjorde 
studier vid Harvard University, där 
Ohlin fick en m A 1923. i Nobel Lec
tures minns Ohlin:

när Atlantångaren anlände till new 
Yorks hamn kom en hälsovårdsun-
dersökare ombord. Undersökningen 
var mycket kortfattad. Han tittade i 
mina ögon och frågade sedan vad 
jag skulle göra i USA. Jag sa att jag 
skulle studera i ett år. ”var” frågade 
han. ”På Harvard” var mitt svar. ”Du 
har tur. fortsätt!” Det sades med 
ett vänligt leende. Det var något av 
öppna armar i hans attityd som på 
det hela taget också var karakteris-
tisk för den senare mottagningen 
vid Harvard och på andra håll inom 

den amerikanska aka-
demiska världen. min 
huvudlärare var taussig 
och John H Williams i in-
ternationella relationer, 
Carver i jordbrukseko-
nomi samt Alleyn Young 
i ekonomisk historia. Jag 
kom snabbt till slutsat-
sen – som jag hade gjort 
flera gånger tidigare – att 
jag hade tur att få lärare 
som var lysande, vänliga 
och stimulerande.

 [...]
när jag återvände till Stockholm 
skrev jag den senare delen av min av-
handling på engelska. men jag fann 
det klokare att publicera avhandling-
en på svenska, och översatte den, och 
fick min doktorsexamen och anställ-
ning som docent i maj 1924.1

Ohlins doktorsavhandling lade grun-
den för Heckscher-Ohlinmodellen, 
som han senare publicerade i boken  
Interregional and International Trade 
(Cambridge: Harvard University Press, 
1933). modellen, som han också kredi-
terar sin mentor eli Heckscher för, blev 
en hörnsten i internationell frihan-
del, och från vilken Heckscher-Ohlin-
teoremet härleddes. i sitt tvåfaktorsfall 
konstaterar Heckscher-Ohlin-teore-
met: ”ett kapitalrikt land kommer att 
exportera kapitalintensiva varor, me-
dan det arbetskraftsrika landet kommer 
exportera arbetsintensiva varor.”

18

___________ 
1 Ur Nobel Lectures, Economics 1969–1980, 
 editor Assar lindbeck, World Scientific  
 Publishing Co., Singapore, 1992

Nobelporträtt: Bertil Ohlin
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Styrelsens och verkställande direktörens  
berättelse för 2017
——————————————————————————–———————————————

Under Stiftelsens 98:e år:

• Delades totalt 27 stipendier ut för högre utbildning och forskning i 
USA och kanada till ett sammanlagt värde av c:a mSek 6,1 inklusive 
skolavgifter som nedan.

• fick två studenter stipendier till Augustana College och en student fick 
stipendium till the lawrenceville School.

Händelser under året

i januari månad lämnade amerikanska ambassadören, H e Azita raji Sve-
rige efter den nya amerikanska adminstrationens tillträde, ingen ny am-
bassadör har utsetts under 2017.

i augusti avled alumnus Bengt modéer, Stanford University 1973, med-
lem av stipendiekommittén i 40 år och även medlem av fullmäktige. fa-
miljen donerade ett stipendium till hans minne som delas ut för läsåret 
2018/19. en stipendiat på Columbia University 2013, kim Wall, mördades 
i augusti och fallet är mycket uppmärksammat i Sverige, USA och inter-
nationellt. flera stipendier till hennes minne har ordnats i USA, bland 
annat av thanks to Scandinavia som var en av donatorerna till kim Walls 
stipendium.

i november slutade Christina Olsson sin anställning. en ny medarbetare 
anställdes till kansliet och välkomnades i december, mattias Schulstad.

konsulterna tor krusell och kajsa Andersson anlitades för att ta fram en 
ny kommunikationsplan som bland annat resulterade i en ny hemsida 
som öppnades i november. i september anlitades mikael Strandänger 
som fundraisingkonsult. Båda konsultgärningarna ska stärka Stiftelsen 
inför jubileumsåret 2019.

Årsmöte

Den 25 april inbjöds till lunch av Harald mix, med påföljande årsmöte och 
stipendieutdelning på livrustkammaren på kungliga Slottet i Stockholm. 
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Donator lisbet rausing talade 
om sin och hennes familjs erfa-
renheter från amerikansk aka-
demi, på ett sätt som var starkt, 
varmt och angeläget tyckte åhö-
rarna. talet finns att läsa i sin hel-
het på hemsidan. Både kanadas 
ambassadör Heather grant och 
Chargé d’Affaires mark Came-
ron från amerikanska ambassa-
den vände sig sedan till stipen-
diaterna med några väl valda ord. 
Stipendieutdelningen utfördes 
därefter. efter stipendieutdel-
ningen inbjöds alla närvarande 
till en mottagning.

Homecoming

i början av oktober bjöd Stif-
telsen in till ”Homecoming” för hemvändande stipendiater, alumner, 
styrelse och vänner. Denna gång träffades vi i Hallwylska museets pa-
latskök där det bjöds på buffé och mingel, kvällens värd var Harald mix. 

Årets talare var lars trägårdh, 
professor i historia vid ersta 
Sköndals Högskola, Sverige-
Amerika Stiftelsens stipen- 
diat 1970 till the lawrenceville 
School. efter året vid lawren-
ceville fortsatte lars trägårdh 
sina studier i USA, doktore-
rade vid UC Berkeley och var 
därefter under tio år professor 
vid Columbia University.

De närvarande stipendiaterna 
berättade kort om sina erfa-
renheter från studier i USA 

Lisbet Rausing.

Lars Trädgårdh och Björn Lyrvall.
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och kanada. Sedan fortsatte minglet och som vanligt blev det en mycket 
familjär och inspirerande kväll.

Stipendieprogrammet

Utlysningen av 2018/2019 års stipendier för studier på magister- och fors-
karnivå vid universitet i USA och kanada resulterade i 88 ansökningar, 
varav 85 var behöriga att söka och av dem rankades 66 ansökanden av 
sakkunniga. De inkomna stipendieansökningarna har bedömts av 29 
ämnessakkunniga vid svenska universitet och högskolor. Stiftelsens sti-
pendiekommitté under ordförande professor Anders flodström gjorde 
det slutliga urvalet varefter styrelsen fastställde stipendiatlistan för läsåret 
2018/19.

Stipendiekommittén utsåg för läsåret 2017/18 totalt 27 stipendiater, 12 
kvinnor och 15 män. Av dem är det två stipendiater som ska studera i 
kanada.

medel till stipendier erhölls för läsåret 2017/18 kommer från:
– Sverige-Amerika Stiftelsens donationsstiftelser Sek 2 012 000
– Donationer från svenska företag och organisationer Sek 1 880 000
– Borgrättsfonderna Sek 400 000
– thanks to Scandinavia USD 40 000
– samt i donerade skolavgifter (tuition waivers) Sek ≈ 1 165 000

efter avslutade studier eller forskning ska reserapport lämnas. Under året 
har sex rapporter från tidigare stipendiater lämnats in. rapporterna är 
skrivna både ur formell och personlig synvinkel och de uttrycker mycket 
tacksamhet. tillgång till världsledande auktoriteter från olika fakulteter 
liksom unik och dyrbar utrustning, skapandet av viktiga vetenskapliga 
nätverk inom den akademiska världen och, inte minst, upplevelsen av 
den nordamerikanska världen som även utanför akademin gör intryck 
för livet. läs utdrag från reserapporter längre fram i verksamhetsberättel- 
sen.

Andra program

Stiftelsen nominerade 2017 en svensk gymnasist till lawrenceville-sti-
pendiet, som är ett stipendium på High school-nivå. Antalet sökande var 
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16. Studierna skall bedrivas vid internatskolan the lawrenceville School 
i new Jersey. Stipendiet täcker skolavgifter, kost- och logi samt skolböck-
er. två stipendier delades ut till Augustana College för undergraduate 
 studies. totalt åtta ansökningar sändes till Stiftelsen. Stipendium från nils 
Björkmans minnesfond delas ut varje år. Stipendium utdelades till en stu-
dent från varbergs kommun.

Styrelse, fullmäktige, revisorer och kansli – förändringar

Styrelsen bestod av tio medlemmar år 2017. Styrelsen hade fyra proto-
kollförda sammanträden under året. Under hösten hölls månadsvisa mö-
ten med de flesta styrelsemedlemmarna avseende förberedelser för kom-
mande hundraårsjubileum år 2019.

för 13 av fullmäktiges 39 ledamöter utgick mandatperioden år 2017 och 
samtliga återvaldes, och en vakans fylldes med nyval av ambassadör ken-
neth macartney, kanadas fd ambassadör till Sverige. Auktoriserad re-
visor är Peter nilsson, PWC. revisorssuppleant är auktoriserad revisor 
karl klintstedt, PWC. Ordinarie internrevisor Advokat Peter Danowsky 
kvarstår liksom revisorssuppleant professor kenth Skogsvik. Anna ros-
vall Stuart är Stiftelsens vD, och hon har arbetat tillsammans med Chris-
tina Olsson fram till novemer som sedan ersattes av mattias Schulstad på 
kansliet.

Ekonomi

föreningen Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar fjorton anknutna do-
nationsstiftelser. i januari 2017 tog Stiftelsen över administrationen av 
Stiftelsen 1976 års fond för personutbyte mellan Sverige och förenta 
Staterna från Svenska institutet vars kapital på drygt mSek 6 framöver 
samförvaltas tillsammans med övriga. en hemsida togs fram, ett eget re-
gister och en digital ansökan ordnades. varje stiftelse avger en egen års-
redovisning. familjen mix entreprenörsstiftelse har egen årsredovisning 
och placeringspolicy.

Sverige-Amerika Stiftelsen bedrivs med begränsade ekonomiska resur-
ser. Styrelse- och fullmäktige fullgör sina uppdrag helt utan ersättning. 
Detsamma gäller ledamöterna i Stiftelsens stipendiekommitté liksom det 
stora antalet sakkunniga som granskar stipendieansökningarna. Stiftel-
sen är beroende av donationer och bidrag från företag, organisationer 
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och privatpersoner. Stiftelsens styrelseledamöter har beslutat att själva 
alla vara givare till Stiftelsens verksamhet, och de ger på minst ett sätt, 
kontantbidrag eller in-kind.

enligt regeringsbeslut gavs anslag till Sverige-Amerika Stiftelsen från 
Utbildningsdeparte mentet som verksamhetsstöd 2017. tack vare detta 
kan anslag från givare odelat gå till stipendieverksamheten.

tack vare uthållig hjälp från mannheimer Swartlings Advokatbyrå i new 
York kunde efter många år de sista tillgångarna i ingemar Dörfers kvarlå-
tenskap på amerikanska bankkonton överföras till dennes stipendiefond.

Under året kunde Stiftelsen dela ut stipendier till ett sammanlagt värde 
av mSek 6,1 till 27 svenska stu-
denter och forskare för högre 
studier i USA och kanada (samt 
några yngre stipendiater med 
stipendium för skolavgiften). Av 
dessa medel donerade svenska 
företag, stiftelser och privatper-
soner c:a mSek 2,3 till stipendi-
er. Stipendiedonatorer ombeds 
att ge ett verksamhetsbidrag på 
10 % av stipendiebeloppet för 
stipendieadministrationen.

Bidrag till Sverige-Amerika Stif-
telsens verksamhet uppgick till 
cirka mSek 1,2.

Stiftelsens totala tillgångar vid 
2017 års slut uppgick till c:a mSek 116,5 (att jämföra med c:a mSek 102 
år 2016 och c:a mSek 95 2015). värdeökningen härrör även från kapitalet 
från 1976 års fond. Placeringskommittén har sammanträtt kvartalsvis.

för enskilda medlemmar har årsavgiften under 2017 varit Sek 150. Av-
giften för ständigt medlemskap har varit Sek 2 250. ett varmt tack till 
alla företag, stiftelser, organisationer och privatpersoner som genom sti-
pendiedonationer, verksamhetsbidrag eller annan hjälp har gjort Sverige-
Amerika Stiftelsens arbete möjligt under året.

Harald Mix med Rickard Gabrielsson.
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Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen)

RESULTATRäKNINg	 2017	 2016
	 	 SEK	 SEK

Föreningens intäkter
medlemsavgifter 58 550 46 800
gåvor 1 148 050 1 607 450
Bidrag 1 194 543 1 336 419
Övriga rörelseintäkter 256 000 259 050
  –—––——– –—––——–
Summa föreningens intäkter 2 657 143 3 249 719

Föreningens kostnader
Utbetalade stipendier –1 015 000 –1 525 000
Övriga externa kostnader –727 925 –384 080
Personalkostnader –1 300 028 –1 271 794
  –—––——– –—––——–
Summa föreningens kostnader –3 042 953 –3 180 874

Rörelseresultat –385 810 68 845

Finansiella poster
resultat från övriga finansiella 303 168 239 218
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande  25 106
resultatposter
räntekostnader och liknande –8 -
resultatposter
  –—––——– –—––——–
Summa finansiella poster  303 185 239 324

Resultat efter finansiella poster –82 625 308 169

Årets resultat –82 625 308 169

 

Observera:  Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre före-
tag (K2). Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10, 
vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast 
föregående räkenskapsåret.
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Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen)

BALANSRäKNINg	 2017	 2016
	 	 SEK	 SEK

TillgÅngaR
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
långfristiga värdepappersinnehav 9 668 379 9 674 958
  –—––——– –—––——–
  9 668 379 9 674 958

Summa anläggningstillgångar 9 668 379 9 674 958

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 62 525 107 424
förutbetalda kostn o upplupna intäkter 254 680 291 110
  –—––——– –—––——–
Summa kortfristiga fordringar 317 205 398 534

Kortfristiga placeringar
Övriga placeringar 800 000 800 000
  –—––——– –—––——–
Summa kortfristiga placeringar 800 000 800 000
Kassa och bank
kassa och bank 1 510 102 823 421
  –—––——– –—––——–
Summa kassa och bank 1 510 102 823 421

Summa omsättningstillgångar 2 627 307 2 021 955

Summa tillgångar 12 295 686 11 696 912

EgET KapiTal Och SKuldER
eget kapital vid räkenskapsårets början 10 982 064 10 673 895
Årets resultat –82 625 308 169
  –—––——– –—––——–
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 10 899 439 10 982 064

Kortfristiga skulder
leverantörsskulder 24 862 8 381
Övriga skulder 23 220 20 144
Upplupna kostn o förutbetalda intäkter 1 348 164 686 323
  –—––——– –—––——–
Summa kortfristiga skulder 1 396 246 714 848

Summa eget kapital och skulder 12 295 686 11 696 912
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Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen)

SEK	 2017	 2016

Utdelade stipendier 1 015 000 1 525 000
redovisat eget kapital 10 899 439 10 982 064
marknadsvärde 17 213 880 15 631 154
finansiella intäkter 303 185 239 324

Sverige-Amerika Stiftelsen (Donationsstiftelsen)

2017	 	 SEK

  Utdelade redovisat marknads- 
  stipendier eget kapital värde

Stiftelsen Anders Zorns stip.fond 195 000 6 371 226 9 399 354
Stiftelsen Aseas stip.fond 120 000 3 786 160 5 578 275
Stiftelsen kooperativa förbundets 110 000 3 525 946 5 194 705
stip.fond
Stiftelsen J Sigfrid edströms stip.fond 100 000 3 185 045 4 692 121
Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond 85 000 2 732 470 4 025 911
Stiftelsen fritz O fernströms stip.fond 185 000 2 851 874 4 202 396
Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond 205 000 1 583 435 2 331 637
Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons 170 000 2 728 652 4 019 373
stip.fond
Stiftelsen ernst O eks fond 585 000 18 468 182 27 212 904
Stiftelsen roland nilssons stip.fond 305 000 9 685 540 14 270 282
Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond 50 000 3 633 545 5 354 830
nils Björkmans minnesfond 2 000 171 535 252 720
Stiftelsen ingemar Dörfer stip.fond 45 000 2 762 475 4 064 933
Stiftelsen 1976 års fond för personutbyte  150 000 4 487 257 6 586 552
mellan Sverige och förenade Staterna
  –—––—— –—––—— –—––——
  2 307 000 65 973 341 97 185 993

familjen mix entreprenörsstiftelse 490 537 6 634 943* 8 002 124

finansiella intäkter: 1 215 224

Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja 
Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas 
som ett ekonomiskt stöd till verksamheten.
___________ 
* eget kapital till verkligt värde uppgår till Sek 8 019 124.
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2016	 	 SEK

  Utdelade redovisat marknads- 
  stipendier eget kapital värde

Stiftelsen Anders Zorns stip.fond 190 000 6 249 168 8 882 856
Stiftelsen Aseas stip.fond 120 000 3 717 717 5 276 436
Stiftelsen kooperativa förbundets 115 000 3 460 529 4 911 958
stip.fond
Stiftelsen J Sigfrid edströms stip.fond 100 000 3 126 700 4 437 505
Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond 90 000 2 681 684 3 806 677
Stiftelsen fritz O fernströms stip.fond - 2 895 061 4 069 700
Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond - 1 710 221 2 360 989
Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons - 2 763 154 3 885 781
stip.fond
Stiftelsen ernst O eks fond 595 000 18 130 598 25 736 393
Stiftelsen roland nilssons stip.fond 310 000 9 507 217 13 494 842
Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond 50 000 3 522 347 4 999 695
nils Björkmans minnesfond 2 500 165 894 235 574
Stiftelsen ingemar Dörfer stip.fond 20 000 2 376 819 3 364 800
  –—––—— –—––—— –—––——
  1 592 500 60 307 110 85 463 206

familjen mix entreprenörsstiftelse 500 000 7 146 360 7 560 060

finansiella intäkter: 1 316 600

Stockholm den 13 mars 2018

mariana Burenstam linder magnus Sjöqvist Harald mix
Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

 katarina Bonde Henrik ekelund

Anders flodström reinhold geijer lage Jonason

 Christian Salamon Olle Wästberg

 Anna rosvall Stuart
 Verkställande direktör
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Till föreningsstämman i Sverige-Amerika 
Stiftelsen, org.nr 802006-3676

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Sverige-Amerika Stiftelsen för år 2017. 
 enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 
31 december 2017 och av dess finansiella resul-
tat för året enligt årsredovisningslagen. förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens övriga delar. 

Grund för uttalanden
vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt Den förtroendevalde revi-
sorns ansvar.
 vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktori-
serad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.
 vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen upp-
rättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel.
 vid upprättandet av årsredovisningen ansva-
rar styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagan-
det om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt international 
Standards on Auditing (iSA) och god revisions-
sed i Sverige. mitt mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida årsredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt iSA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig-
het om en sådan finns. felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen.
 Som del av en revision enligt iSA använder 
jag professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för vä-

sentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-
liga för att utgöra en grund för mina uttalan-
den. risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är hö-
gre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsi-
dosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av för-
eningens interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slut-
sats, med grund i de inhämtade revisionsbe-



visen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-
landet om årsredovisningen. mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att en förening inte längre kan fort-
sätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentatio-
nen, strukturen och innehållet i årsredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inrikt-
ning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionsla-
gen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. 
mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och om års-
redovisningen ger en rättvisande bild av fören-
ingens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar 

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Sverige-Ameri-
ka Stiftelsen för år 2017.
 vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktö-
ren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. vårt ansvar enligt denna beskrivs när-
mare i avsnittet revisorernas ansvar. vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god re-
visorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor 
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har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
 vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar
vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rim-
lig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot fören-
ingen.
 rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot fören-
ingen.
 Som en del av en revision enligt god revi-
sionssed i Sverige använder den auktoriserade 
revisorn professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revi-
sionen. granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på den auktoriserade revisorns professio-
nella bedömning och övriga valda revisorers be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 13 mars 2018
Peter Danowsky Peter nilsson
Förtroendevald revisor Auktoriserad revisor
—————————————————————
Ovan revisionsberättelse är en avskrift av revi-
sionsberättelsen för den formella årsredovisning-
en för Sverige-Amerika Stiftelsen, 802006-3676. 
Därutöver finns separata årsredovisningar och 
revisionsberättelser för respektive stiftelse.
—————————————————————
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Founded in 1919

Annual Report 2017
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The Sweden-America Foundation
————————————————————————————————————————

the Sweden-America Foundation is a non-profit organization that makes aca- 
demic studies, research and training in the United States and Canada possible 
for gifted Swedish students through fellowships and other forms of assistance. 
these students return to Sweden with knowledge, contacts, ideas, and experi-
ences of great importance for Swedish research, business and society at large.

The Sweden-America Foundation’s Range of Activities

• the Fellowship Program – presenting fellowships for research and 
 graduate level education in the United States and Canada.

• Providing information 
 about higher education  
 in the United States  
 and Canada.
 
 
 

Nordic Partner Organizations

the Denmark-America Foundation www.daf-fulb.dk 
league of Finnish American Societies www.sayl.fi 
Icelandic-American Society www.iceam.is 
the Norway-America Association www.noram.no

tHe SweDeN-AmerICA FoUNDAtIoN

Visits by appointment only:  grev turegatan 14
Mailing address:  P.o. Box 5280, Se-102 46 Stockholm

E-mail:  info@sweamfo.se · Telephone:  +46 8 611 46 11 · Website:  www.sweamfo.se

Production: Ateljé Hunting Flower AB, Stockholm 2018

The Sweden-America Foundation
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tHe SWeDen-AmeriCA fOUnDAtiOn
 

Annual report 2017

Nobel Prize laureates among  
The Sweden-America Foundation alumni 

Hugo Theorell, medicine 1955

Hannes Alfvén, Physics 1970

Bertil Ohlin, the Sveriges riksbank Prize in economic Sciences 
in memory of Alfred nobel 1977 

(please see Nobel Portrait, in Swedish, on page 18)

Kaj Siegbahn, Physics 1981

Sune Bergström, medicine 1982

Arvid Carlsson, medicine 2000
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Nobel Prize Medal image used with kind permission: 

© ® The Nobel Foundation.
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Origin, Mission and Operations
————————————————————————————————————–—————

the Sweden-America foundation is a non-profit organization estab-
lished in 1919 on the initiative of Swedish leaders of science, religion, 
business, politics, and the arts. Among the founders and founding mem-
bers of the Board were scientists and nobel laureates Svante Arrhenius 
and theodor Svedberg; Archbishop and nobel laureate nathan Söder-
blom; banker and industrialist Jacob Wallenberg; industrialist and busi-
nessman Axel Ax:son Johnson; Prime minister Hjalmar Branting; author 
Selma lagerlöf; and painter Anders Zorn. According to the foundation’s 
statutes, the objectives are to “work for the development of a relationship 
between Sweden, on the one hand, and the United States of America 
and Canada on the other, by promoting the exchange of scientific, cul-
tural and practical experiences between the countries and in particular 
through presenting fellowships to young men and women for research, 
post graduate and graduate level studies in the USA and Canada.”

the Sweden-America foundation administers fifteen permanent fellow-
ship funds. the returns from fourteen of the funds are used to finance 
fellow ships. these funds are:

Anders Zorn’s fellowship fund
Asea’s fellowship fund
kooperativa förbundet’s fellowship fund
J Sigfrid edström’s fellowship fund
J P Seeburg’s fellowship fund
fritz O fernström’s fellowship fund
Hans Werthén’s fellowship fund
Axel Ax:son Johnson’s fellowship fund
ernst O ek’s fund
roland nilsson’s fellowship fund
nils Björkman’s memorial fund
Prince Bertil’s fund*
ingemar Dörfer’s fellowship fund for studies at Harvard University

2

___________ 
* Prince Bertil’s fund is to be used to support and promote the Sweden-America foundation’s  
 long-term operation. the returns should be used as a financial support for its activities.
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the Bicentennial Swedish-American exchange fund
the mix family entrepreneur foundation

the Sweden-America foundation is dependent upon donations from 
Swedish companies, organizations and private individuals.
the range of activities include:

The Fellowship Program

fellowships are awarded for research, post graduate and graduate level 
education in the United States and Canada, with funding from the fel-
lowship funds, partners, companies, organizations and private individu-
als.

the Sweden-America foundation has Swedish and American partner 
institutions with which it collaborates within the fellowship program. 
these are:

– the Borgrätts fund, which is administered by the marshall of the 
realm, at the royal Court in Stockholm. each year the Sweden-Amer-
ica foundation nominates candidates for fellowships announced by 
this fund.

– thanks to Scandinavia (new York). each year thanks to Scandinavia 
offers fellowships to the Scandinavian countries in gratitude for their 
efforts to save Jews during World War ii. the Sweden-America foun-
dation annually nominates candidates for two fellowships.

Other Programs

the Sweden-America foundation administers one high school scholar-
ship for studies at the lawrenceville School and scholarships to Augus-
tana College in illinois.  

3



Organization
——————————————————————————————————————–———

the foundation’s Patron is H m king Carl Xvi gustaf

Board of Directors

The 2017 Board of Directors:

mariana Burenstam linder, Chair
magnus Sjöqvist, first Deputy Chair
Harald mix, Second Deputy Chair
katarina Bonde
Henrik ekelund
Anders flodström
reinhold geijer
lage Jonason
Christian Salamon
Olle Wästberg

Auditors

Peter nilsson, Auditor  
(PWC) 
Peter Danowsky, Auditor  
(Danowsky & Partners) 
karl klintstedt, Deputy Auditor  
(PWC) 
kenth Skogsvik, Deputy Auditor   
(Stockholm School of economics) 

4

Board of Trustees

Elected until 2018
martin Börresen
Boel flodgren
lars gårdö
Birgitta Johansson-Hedberg
Christina lampe-Önnerud
Svante lindqvist
kenneth macartney
kay W Olson
lisbet rausing
Björn Savén
elisabeth tarras-Wahlberg
lars thunell
Udo Zander

Elected until 2019
viveca Ax:son Johnson
Bengt Braun
mariana Burenstam linder
Claes Dahlbäck
gustaf Douglas
göran ennerfelt
lars idermark
Sverker Johansson
madeleine leijonhufvud
fredrik lundberg
rolf lundén
Anders H Pers
Olle Wästberg
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Elected until 2020
Pär Arvidsson
Britt-marie Bertilsson
Dag Blanck
karin forseke
Sven Hindrikes
Sture lindmark
Anders ljungh
ingegerd Palmér
Annika rembe
magnus Sjöqvist
Beate Sydhoff
Hans t:son Söderström

Research, Doctoral and graduate 
Fellowship Committee

Professor Anders flodström, Chair
Bo Dimert
marie-louise ekman
erling norrby
Daniel tarschys
Anna rosvall Stuart

Lawrenceville Committee 

frances Broman
Patrik engellau
gustaf richert
Anna rosvall Stuart

Augustana Committee

Dag Blanck
Helena törnkvist
Anna rosvall Stuart

Staff

Anna rosvall Stuart, executive 
Director
Christina Olsson, until  
24 november
mattias Schulstad, from  
4 December  
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Fellowship Donations and  
Financial Contributions
——————————————————————–———————————————————

Fellowship Donations

ingegerd & viking Olov Björk  
fellowship trust
Peter Baldwin & lisbet rausing

Stockholms grosshandelssocietet
tetra laval
Sten Westerberg 

Financial Contributions

Alfa laval
ingegerd & viking Olov Björk  
fellowship trust
Peter Baldwin & lisbet rausing
Handelsbanken
Jeanette & Harald mix Charitable 
trust

riksbankens Jubileumsfond
Stena AB
Stockholms grosshandelssocietet
tetra laval
the ministry of education and 
research 
Sten Westerberg

All board members of the SwedenAmerica Foundation are donors

With special thanks to the pro bono work  
of Mannheimer Swartling, New York

In 2019, The Sweden-America Foundation celebrates its Centennial. 

We welcome donations toward our second century. 

Swedish Bankgiro: 607-9065
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The Annual Report for 2017 Presented by the 
Board of Directors and the Executive Director
——————————————————————–———————————————————

During the 98th year of the foundation, were:

• A total of 27 fellowships with a value of approximately mSek 6,1 
awarded for higher education and research in the United States and 
Canada.

• two students awarded scholarships to Augustana College, and one 
student to the lawrenceville School.

Events During the Year

in January, U.S. Ambassador H.e. Azita raji left Sweden after the inau-
guration of the new U.S. administration. no new ambassador was ap-
pointed in 2017. in August, Bengt modéer, a 1973 fellowship recipient for 
studies at Stanford, passed away. for 40 years, modéer served the foun-
dation’s fellowship Committee and also served as a member of the Board 
of trustees. the modéer family donated a scholarship in his memory, to 
be awarded for the 2018/19 academic year. Also in August, a 2013 fellow 
for studies at Columbia University, kim Wall, was murdered. the case was 
widely noted in Sweden, the United States and internationally. Several 
scholarships in her memory have been created in the United States, in-
cluding one from thanks to Scandinavia, which was one of the donors to 
kim Wall’s 2013 fellowship. in September, mikael Strandänger was en-
gaged as a fundraising consultant. the consultants tor krusell and kajsa 
Andersson were hired to develop a new communications plan, which re-
sulted in a new website that was launched in november. Both consulta-
tive actions will strengthen the foundation ahead of the 2019 Centen-
nial. Also in november, Christina Olsson ended her employment. A new 
employee was recruited to the office and welcomed in December, mattias 
Schulstad.

Annual Meeting

On April 25, a luncheon was hosted by Harald mix, followed by the an-
nual meeting and scholarship award ceremony. the events were held at 
the royal Armoury, at the royal Palace in Stockholm. trustee and donor 
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lisbet rausing spoke about her and her family’s experiences of Ameri-
can academia, in a way that was poignant, warm and urgent. the speech 
may be found in its entirety on our website. Both Canadian Ambassador 
Heather grant and Chargé d’Affaires mark Cameron of the U.S. embassy 
wisely addressed the students. the fellowships were awarded, followed 
by a reception.

Homecoming

in early October, the foundation held its “Homecoming” for returning 
fellows, alumni, board and friends. this time we met in the the Hallwyl 
museum, where we mingled and enjoyed a buffet. Host for the evening 
was Harald mix, and this year’s speaker was lars trägårdh, Professor of 
History at ersta Sköndal University, as well as a 1970 fellow at the law-
renceville School. After trägårdh’s year at lawrenceville, he continued 
his studies in the United States, at the University of California, Berkeley, 
followed by ten years as professor at Columbia University. the present 
fellows reported briefly about their academic experiences from the Unit-
ed States and Canada, followed by continued socializing. As always, the 
evening was inspiring.

The Fellowship Program

the announcement of 2018/19 fellowships for master’s and postgraduate 
studies at universities in the United States and Canada resulted in 88 ap-
plications, 85 of which were eligible, 66 of which were ranked by senior 
experts from Swedish academia. the foundation’s fellowship Commit-
tee, chaired by Professor Anders flodström, made the final selection of 27 
fellows, consiting of 13 women and 14 men. 25 fellows were appointed 
for studies in the United States and two fellows for studies in Canada. 
Upon the nomination made by the fellowship Committee, the Board of 
Directors confirmed the fellows for the 2018/19 academic year. 

fellowship funds were obtained from:
the Sweden-America foundation fellowship fund Sek 2,012,000
Donations from Swedish businesses and organizations Sek 1,880,000
the Borgrätts funds  Sek 400,000
thanks to Scandinavia USD 40,000
tuition waivers Sek ≈ 1,165,000
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Upon the fellows’ completion of research or study, travel reports are sub-
mitted. During the year, six reports from former fellows were received. 
the reports are written both from a formal and personal point of view, 
and express much gratitude. Access to leading authorities from differ-
ent faculties; unique and precious equipment; important networks in the 
academic world; and, not the least, experience of the United States and 
Canada, is certain to make impressions. excerpts (in Swedish) from the 
travel reports may be found in the Swedish section of this report.

Other Programs

in 2017, 16 students applied for the lawrenceville Scholarship, and the 
foundation nominated one Swedish high school graduate. the stud-
ies are to be conducted at the lawrenceville School in new Jersey. the 
scholarship covers tuition, room and board, as well as study materials. 
regarding Augustana College, for undergraduate studies, the foundation 
received eight applications, and awarded two scholarships. Scholarships 
from the nils Björkman memorial fund are awarded each year, with this 
year’s scholarship awarded to a student from the municipality of varberg.

Board of Directors, Board of Trustees, and Auditors: Changes

in 2017, the Board of Directors consisted of ten members. the Board held 
four meetings. During the autumn, monthly meetings with most mem-
bers of the Board were held regarding preparations for the forthcoming 
2019 Centennial. for 13 of the 39 members of the Board of trustees, the 
term of office expired in 2017. All were reelected, and a vacancy was filled 
with the election of Ambassador kenneth macartney, former Ambassa-
dor of Canada to Sweden. Authorized Public Accountant is Peter nilsson, 
of PWC. Deputy Auditor is Authorized Public Accountant karl klintst-
edt, also of PWC. internal Auditor, Attorney Peter Danowsky remains, 
as does Deputy Auditor, Professor kenth Skogsvik. Anna rosvall Stuart 
is the foundation’s executive Director, who until novemer worked with 
Christina Olsson, who in December was replaced by mattias Schulstad.

Financial Position

the Sweden-America foundation manages fourteen associated fellow-
ship funds. in January 2017, the foundation took over administrative du-
ties from the Swedish institute for the 1976 fund – Bicentennial Swed-
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ish–American exchange fund, whose capital of more than mSek 6 is 
jointly managed with 12 of other the funds at the foundation’s disposal. 
A 1976 fund website was created, as well as separate archive and dig-
ital application systems. the respective foundations issue separate annual 
reports. the mix family entrepreneur foundation has separate financial 
and reporting policy.

the Sweden-America foundation is operated with limited financial re-
sources. the Board of Directors and the Board of trustees, as well as the 
members of the foundation’s fellowship Committee and the senior ex-
perts who screen applications, all fulfill their duties without remunera-
tion. the foundation is dependent on donations and contributions from 
businesses, organizations and individuals. All members of the Board of 
Directors are donors to the foundation. the foundation was the recipient 
of important operating support from the Swedish government’s ministry 
of education and research. As a consequence, donations received can in 
their entirety be directed to fellowships.

After many years of in-kind help from the law firm mannheimer Swart-
ling’s new York office, the final assets of ingemar Dörfer, held in the U.S., 
could be transferred to the fellowship fund in his name at the founda-
tion’s disposal. During the year, the foundation was able to award fellow-
ships for a total value of mSek 6,1 to 27 Swedish students and researchers 
for higher education in the United States and Canada, as well as scholar-
ships for a few younger fellows toward tuiton. Swedish businesses, foun-
dations and private individuals donated approximately mSek 2,3 toward 
fellowships. Donors are asked to allow 10% of the donated amount to go 
toward administrative duties. Contributions to the foundation’s opera-
tional duties amounted to approximately mSek 1,2. the foundation’s 
total assets at the end of 2017 amounted to approximately mSek 116,5, 
up from mSek 102 in 2016, and approximately mSek 95 in 2015. the in-
crease in value comes from return on invested capital as well as that of the 
1976 fund. the Placement Committee has met quarterly. for individual 
members the annual membership fee was Sek 150 during 2017. the per-
manent membership fee was Sek 2,250.
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