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2012 i korthet

1,3 miljarder kronor i anslag

26 forskningsprojekt

10 projekt för forskningens infrastruktur

16 Wallenberg Scholars

30 Wallenberg Academy Fellows

5 Post-doc MAX IV
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StiftelSen 2012

Under 2012 har Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse beviljat 1 344 162 000 kronor till olika 
anslag avseende forskningsprojekt, forskning
ens infrastruktur och individstöd. Detta är det 
största beloppet som hittills delats ut under ett 
enskilt år.

Stiftelsen har under de senaste fem åren bevil
jat mer än 5,2 miljarder kronor till svensk forsk
ning. Sedan Stiftelsens grundande, 1917, har 
forskningsanslag på närmare 17 miljarder kro
nor beviljats.

Forskningsprojekt
Stiftelsen stödjer i huvudsak grundforskning in
om medicin, teknik och naturvetenskap. Under 
året beviljades 26 forskningsprojekt med poten
tial att leda till nya vetenskapliga genombrott 
drygt 700 miljoner kronor.  

Individstöd
Genom programmen Wallenberg Scholars och 
Wallenberg Academy fellows ger Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse Sveriges främsta forskare, 
inom samtliga ämnesområden, resurser och 
villkor så att de kan angripa komplexa och svåra 
forskningsproblem.

i slutet av 2012 utsågs 16 Wallenberg Scholars. 
Sammanlagt har nu 46 Scholars utsetts under 
fyra omgångar.  

några veckor tidigare utsågs 30 forskare till 
de första Wallenberg Academy fellows. Detta 
är den enskilt största privata satsningen på 
unga forskare i Sverige. förutom en långsiktig 

finansiering, som innebär att de utsedda kan 
koncentrera sig på sin forskning, bidrar pro
grammet till en ökad internationalisering av  
svenska forskningsmiljöer genom att en stor del 
av nomineringarna till fellows avser forskare ak
tiva vid utländska lärosäten.

Forskningens infrastruktur
Under årtionden har Stiftelsen varit en av de 
svenska universitetens viktigaste finansiärer av 
avancerad utrustning.

2012 beviljade Stiftelsen totalt 352 miljoner 
kronor för forskningens infrastruktur. Bland an
slagen märks 29,7 miljoner kronor till teleskop 
vid Onsala Rymdobservatorium, anslag om 38,7 
miljoner kronor till utrustning och drift för me
tabolitanalyser – ett samverkansprojekt mellan 
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet 
och Chalmers tekniska högskola samt 24 miljo
ner kronor till utrustning för hjärnavbildning vid 
Karolinska institutet. Dessutom har 20 miljoner 
kronor beviljats konstnärlig forskning genom 
infrastrukturprojektet ”Presence and Virtuality: 
A seamless performance space” vid Kungl. 
Musikhögskolan.
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– Stiftelsens ändamål är att stödja svensk forskning och därigenom stärka Sverige som 
forskningsnation. för att säkerställa att vårt stöd ges till de allra bästa, granskas ansök
ningarna av internationellt framstående experter, säger Peter Wallenberg, ordförande 
i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 
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VetenSKAPliG KVAlité

Forskningens utveckling i Sverige
Under 2010 visade Vetenskapsrådet i en rapport 
att Sverige har en sämre utveckling när det gäl
ler genombrottsforskning än vad som är fallet i 
Danmark, nederländerna och Schweiz. Svensk 
forskning håller fortfarande god klass men dess 
internationella betydelse tenderar att försvagas.

Denna utveckling är oroande inte ba
ra för veten skapssamhället utan även för 
Stiftelsen. Därför anslogs medel för att Kungl. 
Vetenskapsakademien (KVA) skulle kunna göra 
en jämförande analys av forskningssystemen i 
Sverige och ovanstående länder.

Målsättningen med studien var att förklara var
för Sverige under de senaste 20 åren har haft en 
svagare utveckling av forskning med stort inter
nationellt genomslag jämfört med Danmark, 
nederländerna och Schweiz.

Studien som togs fram av tidigare ständige se
kreteraren vid KVA, professor Gunnar Öquist 
och professor Mats Benner vid lunds universi
tet, kom fram till att trots att Sverige utmärker 
sig genom att avsätta stora resurser för forsk
ning så presterar inte de svenska universiteten 
på samma nivå som universiteten i de mera 
framgångsrika jämförelseländerna.

 Anledningen till denna skillnad beror enligt stu
dien bland annat på att forskningen i Sverige 
planeras i form av enskilda externfinansierade 
projekt snarare än kring samlade idéer om kun
skapens utveckling och förnyelse. Den offentliga 
direktfinansieringen av universitetens forskning 

är också betydligt högre i de framgångsrika 
jämförelseländerna.

Svenska universitet är dessutom svaga på att 
aktivt använda rekryteringsinstrumentet för att 
skapa kreativa forskningsmiljöer för banbrytan
de forskning. Vidare har de svenska universite
ten inte lyckats skapa trovärdiga karriärssystem 
för unga forskare.

Stiftelsens satsningar
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 
ett par år tillbaka koncentrerat forskningsfinan
sieringen till projekt av högsta vetenskapliga 
nivå och anslag till excellenta individer med nya 
djärva idéer. Dessa satsningar faller väl in i de 
slutsatser som KVA:s utredning kom fram till 
vilka presenterades i december 2012.   – Sedan 
2009 har vi utnämnt totalt 46 Wallenberg 
Scholars. De utnämnda, som alla ligger vid  den 
internationella forskningsfronten, finns inom 
alla vetenskapsområden även om tyngdpunk
ten ligger på medicin och naturvetenskap, säger 
Peter Wallenberg Jr, vice ordförande, Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse och fortsätter; vi 
gläder oss nu också åt att vi i slutet av 2012 ut
såg de 30 första Wallenberg Academy fellows. 
Programmet, som är Stiftelsens största satsning 
hittills, är ett långsiktigt program vid landets 
universitet för unga lovande forskare både från 
Sverige och utlandet.
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– Vi vill ge Sveriges främsta forskare en möjlighet att fritt pröva sina idéer utan att de 
ska behöva oroa sig för finansieringen av dem. Vi tror att det gynnar den vetenskapliga 
processen och kan leda till oväntade genombrott, förklarar Göran Sandberg, verkstäl
lande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.  

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse6



UtVäRDeRA OCh 
KOMMUniCeRA

– Starka grundforskningsmiljöer är fundamen
tet för framgångsrik tillämpad forskning. Det är 
ett gott betyg att de internationella experterna 
som utvärderat Stiftelsens ansökningar under 
2012 funnit att så många håller hög klass. för att 
skapa banbrytande forskning behövs en långsik
tig trygghet som också tillåter misslyckanden, vi 
hoppas att Stiftelsens anslag till forskningspro
jekt medger detta säger Göran Sandberg, verk
ställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse.

för att garantera att den forskning som beviljas 
anslag har en hög internationell vetenskaplig 
potential och att den bästa forskningen stöds 
anlitar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse de 
internationellt och nationellt främsta forskarna 
inom respektive område för utvärderingarna av 
ansökningarna.

Samverkan med akademien
Universitet och akademier är en viktig kompo
nent i Stiftelsens beredningsarbete. huvud
mannarådet, vilket består av företrädare för de 
större universiteten och akademierna, har en 
direkt påverkan på anslagsprocessen, bland an
nat genom att ansökningar från enskilda fors
kare ska godkännas och prioriteras av respektive 
rektor.

Stiftelsens införande  av en omfattande interna
tionell utvärdering har varit en stark drivkraft för 
universiteten att sortera fram konkurrenskraf
tiga förslag och för forskarna att göra sitt bästa 
för att skapa internationellt starka projekt. 

– Det är mycket glädjande att få bevilja anslag till 
så många projekt som har bedömts ligga i den 
internationella forskningsfronten. Att spänn
vidden på ämnena dessutom sträcker sig från 
jordens uppkomst, liv på andra planeter och dia
betes till neurovetenskap, nanovetenskap samt 
tillämpad forskning om smörjmedel och förbrän
ningsmotorer visar att svensk forskning fort
farande håller hög kvalitet på bred front, säger 
Peter Wallenberg Jr, vice ordförande i Stiftelsen.

Landsgagnelig forskning
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har i sitt än
damål att stödja landsgagnelig forskning, detta 
sker idag genom stöd till excellenta forskare i 
Sverige och forskningsprojekt av yppersta inter
nationella klass. forskningsprojekten som stöds 
är till större delen grundforskning men som i sin 
förlängning kommer vara till nytta för Sverige 
som välfärds och kunskapsnation.  – Vi vill ge 
Sveriges främsta forskare en möjlighet att fritt 
pröva sina idéer utan att de ska behöva oroa sig 
för finansieringen av dem. Vi tror att det gynnar 
den vetenskapliga processen och kan leda till 
oväntade genombrott, förklarar Göran Sandberg. 
han betonar även Stiftelsens uppfattning om att 
svåra forskningsproblem måste angripas genom 
samarbete över ämnesgränser och stödjer därför 
gärna flerdisciplinär forskning.

 Stiftelsen presenterar på hemsidan löpande re
portage om de projekt som erhåller stöd.  – Det 
är viktigt att beskriva de projekt som Stiftelsen 
stödjer samtidigt som det är angeläget att låta 
forskarna presentera sig och sin forskning, säger 
Göran Sandberg.
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åRetS AnSlAG

 
 tkr
Wallenberg Academy Fellows, Stiftelsens program för lovande unga forskare 185 500

Wallenberg Scholars, Stiftelsens program för excellenta forskare 60 000

Stockholms universitet, institutionen för biokemi och biofysik och Uppsala 
universitet, evolutionsbiologiskt centrum, infrastrukturprojektet “A national 
infrastructure for applied bioinformatics at Science for Life Laboratory” 58 485

Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi och 
Kungliga Tekniska högskolan, skolan för bioteknologi, infrastrukturprojektet 
“The Wallenberg genomics infrastructure for generation, analysis and storage 
of ultra-high throughput DNA sequence data in biology and genomic medicine” 57 800

Chalmers tekniska högskola, institutionen för matematiska vetenskaper, projektet 
“Stochastics for big data and big systems - bridging local and global” 50 324

Linköpings universitet, institutionen för klinisk och experimentell medicin, projektet 
“Temporal Competence Changes in neural Progenitor Cells” 46 961

Göteborgs universitet, NMR-centrum och Umeå universitet, kemiinstitutionen, 
infrastrukturprojektet “NMR for life” 40 512

Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå 
Universitet, institutionen för molekylärbiologi och Chalmers tekniska högskola, 
institutionen för kemi- och bioteknik, infrastrukturprojektet “Swedish 
Universities Metabolomics Platform” 38 699

Uppsala universitet, institutionen för fysik och astronomi, projektet “Spin dynamics 
and magnonics, from fundamentals to applications” 37 427

Chalmers tekniska högskola, institutionen för teknisk fysik, projektet “Plasmonic 
antennas shine light on the nanoworld” 37 131

Umeå universitet, institutionen för medicinska biovetenskaper, projektet “Novel 
molecular cancer drug targets and biomarkers”  36 594

Umeå universitet, institutionen för klinisk neurovetenskap, projektet “Progression in 
neurodegenerative disease. ALS as a model system for studying degenerative brain 
diseases” 35 821

Lunds universitet, institutionen för elektrisk mätteknik, projektet “The next generation cell 
handeling in medical diagnostics” 33 538

Stockholms universitet, institutionen för material- och miljökemi, projektet “3D 
electron microscopy for nanostructure research (3dem-natur)”  33 364

Kungliga Tekniska högskolan, institutionen för maskinkonstruktion, projektet 
“Ionic liquids - lubricants enabling advanced performance, I-LEAP” 32 059

 Fortsättning på nästa uppslag

9Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse



10 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse



åRetS AnSlAG

                                                                                                                                                                                                           tkr 
Umeå universitet, institutionen för fysiologisk botanik, projektet “ShapeSystems - 
Systems biology of plant cell shape” 31 277

Uppsala universitet, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, 
projektet “Animal functional genomics” 30 997

Göteborgs universitet, institutionen för medicin, projektet “The gut metagenome as a 
novel target to treat childhood obesity” 30 806

Kungliga Tekniska högskolan, institutionen för nanostrukturfysik, infrastrukturprojektet 
“Dynamic nanotechnology for the study of cells and biosurfaces” 30 655

Lunds universitet, fysiska institutionen, infrastrukturprojektet “Epitaxial Cluster tool 
for fundamental studies of III-V semiconductor interfaces”  30 399

Stockholms universitet, zoologiska institutionen, projektet “Insect life cycle genomics 
and adaptation in the wild” 30 207

Chalmers tekniska högskola, Onsala rymdobservatorium, infrastrukturprojektet 
“A twin-telescope system for geodetic VLBI at Onsala Space Observatory”  29 730

Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, projektet 
“Epigenetic regulation of cell fate in plants” 28 814

Chalmers tekniska högskola, institutionen för tillämpad mekanik, projektet 
“Fundamental studies of transient sprays”  27 034

Stockholms universitet, institutionen för astronomi, projektet “Dynamics of the solar 
chromosphere”  26 361

Karolinska Institutet, institutionen för kliniskt neurovetenskap, infrastrukturprojektet 
“A national core-facility for magnetoencephalography in cognitive neuroscience” 24 000

Uppsala universitet, institutionen för fysik och astronomi, projektet “Characterization 
of the earth-size exoplanets” 23 052

Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekylärbiologi och Uppsala 
universitet, evolutionsbiologiskt centrum, projektet “The human microbiome 
atlas in health and disease” 22 340

Chalmers tekniska högskola, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, 
infrastrukturprojektet “Towards sub-nanometer feature sizes by high-resolution 
electronbeam lithography”  22 082

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, infrastrukturprojektet “Presence and 
Virtuality: A seamless performance space” 20 000

 Fortsättning på nästa uppslag
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åRetS AnSlAG

                                                                                                                                                                                                          tkr
Stockholms universitet, institutet för Internationell Ekonomi, projekt för 
internationalisering, post-docs, gästforskare och gästprofessorer  20 000

Göteborgs universitet, institutionen för kemi och molekylärbiologi, projektet 
“Coherent cytoskeleton dynamics captured with cutting edge x-ray 
methods: Ageing and neuron firing” 17 647

Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, 
projektet “Comprehensive analysis of the kidney glomerulus and its 
diseases II” 16 715

Kungliga Tekniska högskolan, skolan för bioteknologi och Karolinska Institutet, 
institutionen för cell- och molekylärbiologi, projektet “Spatial transcriptomics of the
brain” 16 682

Linköpings universitet, institutionen för fysik, kemi och biologi, projektet 
“Designed nanoparticles by pulsed plasma”  15 336

Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, 
projektet “Novel cancer targets within nucleotide metabolism” 14 220

Naturhistoriska Riksmuseet, projektet “Early planetary evolution. A micro-
anlytical perspective”  13 032

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, anslag till ett internationellt 
lantbrukssymposium samt medel till professurer i samband med akademiens
200-årsjubileum 2013 12 000

Umeå universitet, Umeå centrum för molekylär medicin, projektet 
“Prevention of beta-cell failure in type 2 diabetes by increased autophagy 
through AMPK activation” 11 792

Jubileumsdonationen, bidrag till de större svenska universiteten för 
forskares resor till symposier och kurser 7 500

Försvarshögskolan, forskningsprojektet “Försvaret och det kalla kriget” 3 000

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, 
verksamheten  2012 2 419

Stiftelsen Forskning och Framsteg, anslag för utgivning av tidskriften 
Forskning och Framsteg under åren 2012-2014  1 150

Sigtuna Humanistiska Läroverket, stipendiemedel för läsåret 2012/13 500

Rune Kjellander, boken “Svenska flygvapnets högre chefer 1925-2005” 200
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qUAlitY Of SCienCe

in 2010, a report by the Swedish Research Council 
showed that Sweden’s development regarding 
breakthrough research has been inferior to that 
in Denmark, the netherlands and Switzerland. 
Swedish research is still of a good quality, but its 
international significance is diminishing.

this development is concerning, not only for the 
Swedish scientific community, but also for the 
foundation. for this reason, funds were gran
ted for the Royal Swedish Academy of Sciences 
(RSAS) to conduct a comparative analysis of 
the research systems in Sweden and the above 
countries.

the aim of the study was to explain why, over 
the past 20 years, Swedish research with in sig
nificant international impact has developed 
less strongly than research in Denmark, the 
netherlands and Switzerland.

the study, conducted by the former permanent 
secretary of the RSAS, professor Gunnar Öquist, 
and professor Mats Benner at lund University, 
concluded that, in spite of considerable resour
ces for research, Swedish universities do not 
perform at the same level as the universities in 
the more successful countries.

According to the study, this difference is partly 
due to the fact that research in Sweden is plan
ned as externally financed standalone projects, 
rather than as integrated concepts regarding 
the development and renewal of knowledge. 
Public financing of university research is also 
significantly higher in the successful countries.

Swedish universities are also less adept at ma
king dynamic use of the recruitment instrument 
in order to form creative environments for pio
neering research. furthermore, the Swedish uni
versities have not succeded in creating reliable 
career systems for young researchers.

Over the past couple of years, the Knut and Alice 
Wallenberg foundation has focused its research 
funding on projects of the very highest scienti
fic level and on grants to excellent individuals 
with new, bold ideas. these efforts are consis
tent with the conclusions reached by the RSAS’s 
investigation.  

“Since 2009, we have appointed  46 Wallenberg 
Scholars. these individuals, who are all at 
the frontier of international research, are ac
tive in all scientific disciplines, with a focus on 
medicine and the natural sciences,” says Peter 
Wallenberg Jr, Vice Chairman of the Knut and 
Alice Wallenberg foundation, continuing:  
“now, at the end of 2012, we are also delighted 
in the appointment of the first 30 Wallenberg 
Academy fellows. this program, which is the 
foundation’s largest venture to date, is a long
term program at the country’s universities tar
geting talented young researchers from both 
Sweden and abroad.”

 “the aim of the foundation is to suport Swedish 
research to strengthen Sweden as a research 
nation. in order to ensure that our support is gi
ven to the very best indivituals, the applications 
are evaluated by internationally prominent ex
perts,” says Peter Wallenberg.
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eVAlUAte AnD 
COMMUniCAte

“Strong basic research environments form the 
basis of successful applied research. it is en
couraging that the international experts who 
have evaluated applications to the foundation 
in 2012 have found so many to be of a high 
quality. to create groundbreaking research 
longterm security that also allows failures are 
necessary, and we hope that the our grants for 
research projects will provide this,” says Göran 
Sandberg, executive Director at the Knut and 
Alice Wallenberg foundation.

in order to ensure that the research that is provi
ded with grants maintains a high international 
scientific potential and that the best research is 
supported, the foundation engages nationally 
and internationally leading researchers within 
the relevant areas to evaluate the applications.

Collaborations
Universities and academies are an important 
component in the foundation’s preparatory 
work. the Principals Council, comprising repre
sentatives of the major universities and acade
mies, has a direct influence on the grant process, 
including the requirement for applications from 
individual researchers to be approved and prio
ritised by the relevant principal.

Review
the foundation’s introduction of a compre
hensive international evaluation process 
has been a powerful driving force, encoura
ging the Universities to select competiti
ve proposals and encouraging researchers 
to develop internationally strong projects.   

“it is extremely pleasing to be able to provide 
grants for so many projects that have been dee
med to be at the frontier of international research. 
the wide range of subjects such as the origins of 
the earth, life on other planets and diabetes, to 
neuroscience, nanoscience and applied research 
regarding lubricants and combustion engines.   
“this demonstrates that Swedish research 
maintains high quality across a broad front,” 
says Peter Wallenberg Jr, Vice Chairman of the 
foundation.

Research that benefits Sweden
One of the aims of the foundation is to support 
research that benefits Sweden. this is currently 
achieved by providing support to excellent re
searchers in the country as well as to research 
projects of the very highest international quality. 
the supported research projects mainly comprise 
of basic research, yet in the long run these will be
nefit Sweden as a welfare and knowledge nation.  
“We would like to provide Sweden’s leading re
searchers with the opportunity to explore their 
ideas without worrying about their funding. We 
believe that this benefits the scientific process 
and can result in unexpected breakthroughs,” 
explains Göran Sandberg. 

On its website, the foundation continu
ally presents reports about the pro
jects that are receiving support.    
“it is important to describe the projects that the 
foundation is supporting, as well as allowing 
the researchers to present themselves and their 
research,” says Göran Sandberg.
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the fOUnDAtiOn

the foundation was established in 1917 by                   
K. A. Wallenberg and his wife Alice with an ini
tial endowment of SeK 20 m. they continued to 
develop the foundation over the next three de
cades, during which they gradually transferred 
the main part of their accumulated assets. 

Purpose
the purpose of the foundation  is to  “promote 
scientific research, teaching and education be
neficial to the Kingdom of Sweden”.

Grants
the majority of all grants in 2012 , a total of SeK 
1,344 m., was disbursed to Swedish universities 
and academies in form of  project grants and 
grants to support individuals and  equipment.

Asset management
the main part of the foundation’s net assets  are 
directly or indirectly invested in listed shares in 
Swedish industry. the foundation’s investment 
policy states that its assets shall be placed as 
longterm investments at low risk. in addition, 
the assets shall yield a longterm solid return in 
order to secure resources for the distribution of 
grants.

Management
the foundation’s everyday activities  are ma
naged by the executive Director. the Board of 
Directors has the ultimate responsibility for the 
foundation.

Assets are managed by means of direct ow
nership, as well as  through a management 

and consultancy agreement, with foundation 
Asset Management Sweden AB. the admi
nistration of the foundation and the grants 
are managed by foundation Administration 
Management Sweden AB. 

Board of Directors
the Board of Directors has consisted of                           
Peter Wallenberg, Chairman; Peter Wallenberg 
Jr, Vice Chairman; Göran Sandberg, executive 
Director, Bo Sundqvist, Representative of the 
Principals Council and the nonexecutive di
rectors Caroline Ankarcrona (from May 22, 
2012), Jan holmgren, Björn hägglund, Michael 
treschow,  Jacob Wallenberg and Marcus 
Wallenberg. the Board convenes four times a 
year. 

in accordance with the foundation’s statutes,  
the scientific academies and larger universities 
in Sweden form the socalled Principals Council, 
which appoints one board member and the 
auditors. 

Future development
Over the last ten years  the foundation has an 
annual grant rate of more than SeK 1,000 m. 

the ambition is to maintain an even, and over 
time increasing, level of grants. 
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finAnCiAl SUMMARY

(SEK m.)

result
2012 2011

Dividends and interest income 1,808 1,297
Operating costs -99 -97
Net result 1,709 1,200

Dec. 31, 2012 Dec. 31, 2011

Assets
Financial assets and other long-term investments 35,612 35,686
Other assets 55 55
Cash and bank 3,368 1,959
Total assets 39,035 37,700

equity And liAbilities
Equity 34,696 34,264
Provisions for pensions 9 9
Provisions for grants 4,318 3,422
Other liabilities 12 5
Total equity and liabilities 39,035 37,700

specificAtion over finAnciAl Assets And other long-term investments
No. of shares at 

Dec. 31, 2012
Book value at 
Dec. 31, 2012

Book value at 
Dec. 31, 2011

Market value at 
Dec. 31, 2012

Market value at 
Dec. 31, 2011

Investor AB A-shares 143,496,000 3,397 3,397 23,792 17,679
SAAB AB B-shares 9,468,700 882 882 1,279 1,348
SAS AB 24,855,960 2,229 2,229 195 199
Skandinaviska Enskilda Banken AB A-shares 27,186,071 1,009 1,009 1,502 1,090
Skandinaviska Enskilda Banken AB C-shares 5,871,173 536 536 314 229
Scania CV AB FRN 10/2012-12-03 - 500 - 501
Scania CV AB FRN 12/2014-12-04 425 - 425 -
Vattenfall AB FRN 11/2013-05-22 200 200 200 200
Subtotal listed assets 8,678 8,753 27,707 21,246
Foundation Asset Management Sweden AB 13,658 13,658
Other shares 2 1
Subtotal non-listed assets 13,660 13,659
Foundation Asset Management Sweden 
AB1 

13,274 13,274

Subtotal other long-term investments 13,274 13,274
Total 35,612 35,686
1 Shareholders’ loan
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Stiftelsen har sedan dess grun dande 1917 
beviljat nästan 17 miljarder kronor till 
svensk forskning och utbildning varav 16,5 
miljarder under de senaste 30 åren.

18 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse     Org.nr 802005-9773
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse får härmed avge årsredovisning för år 2012.

Stiftelsens grundande
Stiftelsen grundades den 19 december 1917 då bankdirektör K.A. Wallenberg och hans hustru Alice Wallenberg över-
lämnade en donation om 20 mkr till förvaring i Stockholms Enskilda Bank för Stiftelsens räkning. Makarna Wallenberg 
har senare donerat ytterligare nästan 7 mkr.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen har enligt sina stadgar till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller stu-
dieverksamhet av landsgagnelig innebörd. Detta ska enligt stadgarna ske genom direkta anslag eller anslag till institut 
för sådan verksamhet.

Främjande av ändamålet

Stiftelsens anslagspolicy
Styrelsen har antagit en anslagspolicy med utgångspunkt från ändamålet. Policyn innebär att anslag i första hand ges 
till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, nationellt viktig infrastruktur, individuellt stöd till framstående 
forskare, strategiska anslag och till Stiftelsens stipendieprogram. Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom naturve-
tenskap, teknik och medicin. Stipendier till enskilda personer, utöver stipendieprogrammen, eller enskilda understöd 
lämnas inte.

Beviljade anslag
Under året har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 1 344 (1 182) mkr. Under de senaste fem åren har Stiftelsen delat ut 
mer än 5,2 miljarder kronor. 

Av årets beviljade anslag avser 735 (752) mkr anslag till 26 projekt, 352 (-) mkr till forskningens infrastruktur, 245 (336) 
mkr i individstöd. Under året har Stiftelsen utsett 16 Wallenberg Scholars, 30 Wallenberg Academy Fellows och fyra 
post-doc stipendiater inom programmet MAX IV.

Under åren 2008-2012 har anslagen fördelats på följande kategorier:
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förvaltningsberättelse

Resultat och ställning

Kapitalplacering och utveckling av Stiftelsens förmögenhet
Stiftelsen har genom sin placeringspolicy fastlagt, att dess tillgångar ska vara långsiktigt placerade och med en relativt 
låg risk. Tillgångarna ska dessutom ge en långsiktigt stabil avkastning för att säkerställa att medel finns tillgängliga för 
utdelning till svensk forskning och utbildning. Stiftelsen har sedan dess grundande haft en större del av sin förmögen-
het, direkt eller indirekt, placerad i noterade aktier i svensk industri.

Stiftelsen har under året ingått avtal om en kreditfacilitet om maximalt 266 miljoner kronor avseende SAS. 

I slutet av januari 2013 förvärvade Stiftelsen 6 600 000 A-aktier i Investor AB.

Utdelningsbara medel
Disponibla medel från godkänd balansräkning 2012 är tillgängliga för utdelning till anslag under kommande år.

Beviljade anslag skuldförs vid beslutstillfället och betalas ut i den takt projektet fortskrider.

Enligt Stiftelsens stadgar ska ett eventuellt realisationsresultat samt 10-20 % av resultat före realisationsresultat årli-
gen avsättas till det bundna egna kapitalet.  

resultAtdisposition (mKr)
2012 2011

Årets resultat 1 709 1 200
Avsättning till bundet eget kapital -342 -240
Disponibelt av årets resultat 1 367 960
Kvarstående disponibla medel 20 336
Totalt att disponera 1 387 1 296
Det egna kapitalets fördelning redovisas i not.

femårsöversiKt
2012 2011 2010 2009 2008

Förmögenhet (mkr) 53 727 46 757 49 679 48 766 44 339
Förändring % 15 -6 2 10 -9
Beviljade anslag (mkr) 1 344 1 182 959 716 1 017
Förändring % 14 23 34 -30 8

Styrelse och förvaltning

Styrelsens arbete
Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen vilket innefattar utdelning av anslag samt kapitalförvalt-
ning. Styrelsen beslutar vilka ansökningar som beviljas.
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förvaltningsberättelse

Löpande förvaltning
Stiftelsens dagliga verksamhet leds av den verkställande ledamoten, som även ansvarar för vetenskaplig beredning och 
bedömning av ansökningar. För det senare arbetet anlitas även en rad externa experter. 

Foundation Asset Management Sweden AB (FAM), gemensamt ägt av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne 
och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, svarar dels för direkt ka-
pitalförvaltning dels för rådgivning i kapitalplacerings- och ägarfrågor. Den löpande förvaltningen vad avser administra-
tion, juridik och redovisning sker genom Foundation Administration Management Sweden AB, ett dotterbolag till FAM.

Styrelse
Stiftelsens styrelse har under 2012 bestått av Peter Wallenberg, ordförande, Peter Wallenberg Jr, vice ordförande, leda-
möterna Caroline Ankarcrona från och med den 22 maj 2012, Jan Holmgren, Björn Hägglund, Michael Treschow, Jacob 
Wallenberg och Marcus Wallenberg samt Göran Sandberg, verkställande ledamot och Bo Sundqvist, huvudmännens 
representant.

Styrelsen har under året sammanträtt vid fyra tillfällen.

För att bereda möjlighet för akademier, universitet och högskolor att följa Stiftelsens verksamhet samt inkomma med 
önskningar och förslag som underlättar samordning mellan Stiftelsens verksamhet och svensk vetenskaplig forsk-
ning och utbildning, har ett urval av de svenska vetenskapliga akademierna, universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, 
Stockholm, Umeå och Linköping samt Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska Institutet, Kungl. Tekniska högskolan, 
Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Luleå tekniska universitet rätt att utse var sin huvud-
man för Stiftelsen. Tillsammans bildar dessa det så kallade Huvudmannarådet, vilket sammanträdde i Stockholm den 
26 mars 2012 under ordförandeskap av professor Harriet Wallberg-Henriksson.

Huvudmannarådet har rätt att utse en ledamot till Stiftelsens styrelse samt utser Stiftelsens revisorer och 
revisorssuppleanter.

Förväntad utveckling
De senaste fem åren har Stiftelsen årligen delat ut i snitt mer än 1 000 mkr. De totala disponibla medlen enligt förelagd 
balansräkning är 1 387 (1 296) mkr. 

Stiftelsens målsättning är att långsiktigt kunna bibehålla en jämn och över tiden något ökande anslagsutdelning. De 
disponibla medlen kommer därför att delas ut under 2013 och kommande år.

Resultatet av verksamheten under året och Stiftelsens ställning vid årets slut framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar med noter.
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(tkr) Not 2012 2011

1

intäKter
Utdelning på aktier 1 390 868 900 001
Ränteintäkter 2 417 538 397 011
Summa intäkter 1 808 406 1 297 012

KostnAder 3, 4 -99 088 -96 960

Resultat före realisationsresultat 1 709 318 1 200 052
Realisationsvinst 127 -
Realisationsförlust -204 -
Årets resultat 1 709 241 1 200 052

resultaträkning
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(tkr) Not

1

tillgångAr 2012-12-31 2011-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 5 22 337 563 22 411 818
Andra långfristiga fordringar 6 13 273 980 13 273 980
Summa finansiella anläggningstillgångar 35 611 543 35 685 798
Summa anläggningstillgångar 35 611 543 35 685 798

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 367 496
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 54 388 54 662
Summa kortfristiga fordringar 54 755 55 158
Kortfristiga placeringar 3 304 988 1 836 494
Kassa och bank 63 866 122 514
Summa omsättningstillgångar 3 423 609 2 014 166
SUMMA TILLGÅNGAR 39 035 152 37 699 964

eget KApitAl och sKulder
Eget kapital 8

Bundet eget kapital 33 309 230 32 967 444
Fritt eget kapital 1 387 262 1 296 371
Summa eget kapital 34 696 492 34 263 815

Avsättningar

Avsatt till pensioner 9 9 362 9 362

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 643 397
Aktuella skatteskulder 919 847
Beviljade ej utbetalda anslag 10 4 317 795 3 422 390
Övriga kortfristiga skulder 861 792
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 8 080 2 361
Summa kortfristiga skulder 4 329 298 3 426 787 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 035 152 37 699 964

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga
- Kreditfacilitet SAS 266 000

balansräkning
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noter

not 1  redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor, tkr.

Anslag 
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital (balanserade medel). Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt 
donationskapital och senare donerat kapital) samt kapitaliseringar och realisationsvinster/-förluster. Fritt eget kapital 
(disponibla medel) utgörs av balanserade vinstmedel och redovisat årsresultat. 

Disposition av redovisat årsresultat sker i enlighet med stadgarna. Den del av resultatet som avser realisationsvinst/-
förlust överförs till bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som, enligt stadgarna, ska användas 
för kapitalisering. Resterande del av redovisat årsresultat redovisas som fritt eget kapital.

Värderingsprinciper

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar värderas till anskaffningsvärde. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. För noterade aktier 
och andelar prövas nedskrivningsbehovet kollektivt då syftet är att uppnå riskspridning.  

Värdet av utländska värdepapper, i utländsk valuta, har framräknats med den på utländsk börs noterade kursen och 
valutakursen per balansdagen på respektive valuta.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Förmögenhet
Med förmögenhet avses totala tillgångar, varvid noterade aktier och andelar värderats till marknadsvärde, minskat med 
totala skulder.

Kortfristiga placeringar 
Kortfristiga placeringar har värderats enligt lägsta värdets princip.



25Org.nr 802005-9773     Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

noter

not 2   ränteintäKter
2012 2011

Långfristiga placeringar 351 798 348 199
Kortfristiga placeringar 63 000 45 654
Kassa och bank 2 740 3 158
Summa  417 538 397 011

not 3   KostnAder
2012 2011

Förvaltningskostnader -78 933 -78 845
Arvodeskostnader -5 532 -5 074
Personalkostnader -10 303 -8 159
Övriga externa kostnader -4 320 -4 882
Summa  -99 088 -96 960

not 4   löner, AndrA ersättningAr och sociAlA KostnAder
2012 2011

Medelantal anställda 
Kvinnor - -
Män 1 1
Totalt 1 1
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande ledamot -5 789 -4 933
Övriga anställda - -
Totala löner och andra ersättningar -5 789 -4 933
Sociala avgifter enligt lag och avtal              -2 299 -1 834
Pensionskostnader
Styrelse och verkställande ledamot -2 176 -1 372
Övriga anställda -120 -116
Totala pensionskostnader -2 296 -1 488
Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader -10 384 -8 255

not 5   långfristigA värdepAppersinnehAv
2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 22 411 818 21 131 597
Investeringar 431 583 280 221
Avyttringar -505 838 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 337 563 22 411 818
Utgående bokfört värde 22 337 563 22 411 818
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noter

not 5  långfristigA värdepAppersinnehAv, forts.
Aktier och andelar Antal Bokfört värde Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde

Specifikation 2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Investor AB A 143 496 000 3 397 128 3 397 128 23 791 637 17 678 707
SAAB AB B 9 468 700 881 887 881 866 1 279 221 1 348 343
SAS Sverige AB 24 855 960 2 229 496 2 229 496 195 119 198 848 
Skandinaviska Enskilda Banken AB A 27 186 071 1 008 773 1 008 746 1 502 030 1 089 890
Skandinaviska Enskilda Banken AB C 5 871 173 535 843 535 843 313 521 228 976
Delsumma noterade aktier och andelar 8 053 127 8 053 079 27 081 528 20 544 764
Foundation Asset Management Sweden AB 13 658 099 13 658 099
Övriga aktier och andelar 1 422 640
Delsumma onoterade aktier och andelar 13 659 521 13 658 739
Summa aktier och andelar 21 712 648 21 711 818

Andra långfristiga placeringar Nominellt belopp Bokfört värde Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde

2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Scania CV AB FRN 10/2012-12-03 - - 500 000 - 500 625
Scania CV AB FRN 12/2014-12-04 425 000 424 915 - 425 191 -
Vattenfall AB FRN 11/2013-05-22 200 000 200 000 200 000 200 272 200 052
Summa andra långfristiga placeringar 624 915 700 000 625 463 700 677
Summa långfristiga värdepappersinnehav 22 337 563 22 411 818

not 6  AndrA långfristigA fordringAr
2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 13 273 980 13 273 980
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 273 980 13 273 980
Utgående bokfört värde 13 273 980 13 273 980

Avser i sin helhet aktieägarlån till det med Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och 
Amalia Wallenbergs Minnesfond gemensamt ägda bolaget, Foundation Asset Management Sweden AB.

not 7   förutbetAldA KostnAder och upplupnA intäKter
2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda försäkringar 125 88
Upplupna ränteintäkter 54 263 54 574
Summa 54 388 54 662



27Org.nr 802005-9773     Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

noter

not 8   eget KApitAl
Stiftelsekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 26 827 32 940 617 1 296 371
Donation 7 523
Under året beviljade anslag -1 344 162
Under året återförda anslag 60 075
Årets resultat 1 709 241
Avsättning till bundet eget kapital
– avsättning enligt stadgarna 341 863 -341 863
– realisationsresultat -77 77
Belopp vid årets utgång 26 827 33 282 403 1 387 262
Summa bundet eget kapital 33 309 230
Summa fritt eget kapital 1 387 262

not 9   AvsAtt till pensioner
2012-12-31 2011-12-31

Avsättningar till pensioner 9 362 9 362
Summa 9 362 9 362

not 10   beviljAde ej utbetAldA AnslAg
2012-12-31 2011-12-31

Skuld vid årets början 3 422 390 2 751 583
Under året beviljade anslag 1 344 162 1 181 732
Under året återförda anslag -60 075 -1 561
Under året utbetalda anslag -388 682 -509 364
Skuld vid årets slut 4 317 795 3 422 390
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noter

not 11   upplupnA KostnAder och förutbetAldA intäKter
2012-12-31 2011-12-31

Upplupna förvaltningskostnader 110 175
Upplupna löner 960 1 015
Övriga upplupna kostnader 7 010 1 171
Summa 8 080 2 361

Stockholm den 18 februari 2013

Peter Wallenberg Peter Wallenberg Jr Caroline Ankarcrona

Jan Holmgren Björn Hägglund Göran Sandberg

Bo Sundqvist Michael Treschow Jacob Wallenberg

Marcus Wallenberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 februari 2013

Peter Clemedtson Leif Lindfors
Auktoriserad revisor
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Till styrelsen i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, org.nr 802005-9773

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse för år 2012.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet 
med god revisionssed. För den autoriserade revisorn inne-
bär detta att denna utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn 
följer yrkesetiska krav samt  planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfö-
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rim-
ligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, lik-
som en utvärdering av den övergripande presentationen 
i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 

finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även revide-
rat styrelsens förvaltning för Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse för år 2012.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om hu-
ruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i 
styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftel-
seförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision 
av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om nå-
gon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen 
eller om det finns skäl för entledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på an-
nat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftel-
selagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 25 februari 2013

Leif Lindfors  Peter Clemedtson

Lekmannarevisor Auktoriserad revisor

revisionsberättelse
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styrelsen

Peter Wallenberg

Caroline AnkarcronaPeter Wallenberg JrGöran Sandberg

Bo SundqvistJan holmgrenBjörn hägglund

Marcus WallenbergJacob WallenbergMichael treschow
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styrelsens arbete
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