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KAW projekt 2022 – nomineringsprocess vid Umeå 
universitet 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utlyser medel till forskningsprojekt av hög vetenskaplig 
potential. Detta avser forskning främst inom naturvetenskap, teknik och medicin, med en löptid 
på 3-5 år och en budget på totalt 15 - 30 mkr. Sista ansökningsdag är 1 februari 2022. Enligt 
instruktioner från KAW ska rektor intyga att projektansökningar som skickas in har genomgått 
intern prioritering. Umeå universitet har därför tagit fram en nomineringsprocess som förklaras 
nedan. 

Vilka kan nomineras 

En projektgrupp utgörs av två till fem forskare som samarbetar kring en sammanhållen vetenskaplig 
frågeställning. Projekt prioriteras där forskarnas komplementära kompetenser gör det möjligt att ta 
sig an hypoteser och frågeställningar inom nya forskningsområden, framförallt av 
gränsöverskridande karaktär där svenska forskare intar en internationell tätposition, och där varje 
individuell forskare skulle ha svårt att själv angripa frågeställningen. Ett projekt ska ha en fristående 
målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till redan påbörjad verksamhet.  

Läs mer om utlysningen på stiftelsens hemsida: 
https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/forskningsprojekt-av-hog-vetenskaplig-potential 

Observera att en enskild forskare kan vara med på högst två löpande projekt varav maximalt ett som 
huvudsökande. Ansökningar som tidigare fått avslag med skrivningen ”icke är i tillfälle att bevilja 
medel för det angivna ändamålet” får inte skickas in inom tre år från avslagsbesked. 
Notera att det är projektet som fått avslag, så forskaren är välkommen att inkomma med en annan 
ansökan till ett annat projekt. 

Sedan 2020 har KAW som mål att signifikant öka antalet kvinnor som leder projekt. För 
utlysningen med deadline 1 februari 2022 är Wallenbergs mål att minst 40 % av de ansökningar 
som beviljas projektanslag ska ha kvinnliga huvudsökande.  

Observera att kvinnor inte ges företräde i den internationella utvärderingen utan KAW förlitar sig 
på att universiteten nominerar fler starka forskargrupperingar där den huvudsökande är en 
kvinna. 

KAW räknar med att finansiera 20 projekt varav ambitionen är att minst 8 projekt leds av kvinnor. 
Om den internationella utvärderingen för fram färre än 6 projekt som leds av kvinnor korrigeras 
totala antalet beviljade projekt ned så att kvinnornas andel alltid utgör åtminstone 40%. 

Umeå universitet kommer därför att nominera projekt så att minst 40% av dem leds av en kvinna. 
Notera att Wallenberg bedömer projektgruppens samlade kompetens, därför ska varje projekt överväga 
om det finns en kvinna att lyfta fram som PI. 
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Nomineringsprocess vid Umeå universitet 
Vid Umeå universitet går nomineringsprocessen till på följande sätt: 

Steg 1. Institutioner och enheter ger förslag till respektive fakultet på lämpliga projekt, enligt regler 
formulerade av fakulteterna. Varje nominering ska vara skriven på engelska och inkludera: 

• Namn och meritförteckning för forskare i projektet. Notera att ett mycket starkt CV inom
forskarens område krävs, men att det är projektgruppens samlade kompetens som bedöms.
Det ska tydligt framgå i nomineringen huvudsökande och medsökandes
spetskompetenser och de synergieffekter som uppstår i den givna
gruppkonstellationen.

• Projektbeskrivningen – utformning bestäms av fakulteten, den ska dock ej överskrida 10
sidor

• En övergripande budget (uppskattning av totalt sökt belopp inklusive lokalkostnader och
overhead samt varje parts andel av budgeten)

• Intyg från varje berörd institution att prefekten stödjer ansökan och därmed står för
institutionens del av medfinansieringen.

Steg 2. Respektive fakultet rangordnar inkomna förslag och har sedan möjlighet att nominera upp 
till 5 forskningsprojekt. Notera att Umeå universitet kommer att nominera projekt så att minst 40% 
av dem leds av kvinnor.  Fakulteterna skickar sina nomineringsförslag, inklusive underlag senast 
2021-10-26 till forskningsstöd, rso@umu.se. Forskningsstöd kommer att göra nomineringarna 
tillgängliga för alla medverkande fakulteter. 

Nomineringsförslaget från fakulteterna ska innehålla följande: 

• Motivering (ca 1 sida) på engelska som beskriver:
o Projektets höga vetenskaplig potential
o På vilket sätt forskarna intar internationell tätposition, med fokus på huvudsökande
o Val av PI
o Hur projektet passar in i UmUs forskningsprofiler

• Intyg från varje berörd institution att prefekten stödjer ansökan och därmed står för 
institutionens del av medfinansieringen.

• Om en ansökan tidigare har fått avslag av Wallenbergstiftelserna, bifogas ett klargörande om 
hur den nya frågeställningen skiljer sig från den tidigare ansökan. Detta gäller projekt som 
ska inskickas igen inom karenstiden av minst 3 år från avslagsbesked.

• En publikations- och citeringsanalys för de nominerade projekten. 

Steg 3. Rektor beslutar efter förslag av Prorektor i samråd med fakulteterna vilka projekt som ska 
nomineras till KAW. Forskningsstöd informerar fakulteterna vilka projekt som nomineras till KAW. 

Steg 4. Forskningsstöd erbjuder ett personligt möte till de nominerade forskarna och informerar om 
KAWs instruktioner, interna deadlines och den support Forskningsstöd erbjuder. 
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Steg 5. De nominerade forskarna skickar in en ansökan som följer KAWs instruktioner 
senast den 10 januari 2022 till Forskningsstöd, rso@umu.se. Ansökningar mottagna efter detta 
datum kan komma att tas bort. 

Kontakt: 
För frågor angående utlysningen vänligen kontakta: Forskningsstöd, rso@umu.se 

Katrine Riklund 
Prorektor 
Umeå universitet 
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