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Wallenberg Academy Fellows 2023 – 
nomineringsprocess vid Umeå universitet 

 
Wallenberg Academy Fellows är ett långsiktigt program för unga forskare som är finansierat av 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Programmet riktar sig till forskare inom medicin, 
naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap och är öppet för sökande från hela 
världen. Målsättningen med programmet Wallenberg Academy Fellows är att ge unga forskare 
en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och 
långsiktiga forskningsfrågor. 
 

 
Under hösten kommer KAW att utlysa medel för en ny omgång Wallenberg Academy Fellows 
med deadline 15 februari 2023, varför Umeå universitet redan nu vill informera om 
nomineringsprocessen. Stiftelsens riktlinjer publiceras först efter sommaren, men för att det ska 
finnas tillräckligt med tid för den interna nomineringsprocessen vid universitetet, gäller redan 
nu den process som är beskriven nedan. 

 
Vem kan nomineras?  

Forskare som nomineras till 2023 års utlysning ska ha erhållit doktorsexamen efter 1 januari 
2014. Undantag medges för föräldraledighet eller längre sjukskrivning som ägt rum efter 
doktorsexamen. Forskare som erhållit rekryteringspaket inom Stiftelsens satsningar på 
molekylärmedicin (WCMM centrum), Wallenberg AI, Autonomous Systems Program (WASP), 
Wallenberg AI, Autonomous Systems Program - Humanities and Society (WASP-HS), Data 
Driven Life Science (DDLS) eller Wallenberg Initiative for Materials Science and Sustainibility 
(WISE) kan ej nomineras för ett Wallenberg Academy Fellows anslag. 
 
Nomineringsprocess vid Umeå universitet 

Lärosätena ska eftersträva att minst 40 % av universitetets nomineringar ska vara av det för 
nomineringen underrepresenterade könet, och eftersom universitetet endast kan nominera en 
intern kandidat för varje internationell nominering, ska fakulteterna i sina förslag sträva efter en 
jämn könsfördelning samt jämn fördelning mellan interna och externa kandidater. Maximalt 
antal nomineringsförslag är: Medicinsk fakultet 8, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 8, 
Humanistisk fakultet 4, Samhällsvetenskaplig fakultet 4. Totalt kan Umeå universitet nominera 
12 kandidater. 

 

Nomineringsprocessen går till på följande sätt: 

Steg 1. Institutioner och enheter ger förslag till respektive fakultetsledning på lämpliga 

kandidater, enligt regler formulerade av fakulteterna. 

Steg 2. Respektive fakultet rangordnar inkomna förslag och skickar sedan sina 

nomineringsförslag, inklusive underlag, till Forskningsstöd, rso@umu.se senast 2022-10-23. 

Nomineringar från fakulteterna ska skrivas på engelska och innehålla följande, för varje 

kandidat: 

• Namn och CV 
• En kort motivering (ca 1 A4) på engelska som inkluderar kandidatens styrkor, en 

sammanfattning och höjdpunkterna av kandidatens CV, kandidatens vetenskapliga 

bakgrund och forskningsfokus, samt en beskrivning av varför kandidatens 

verksamhet utgör en viktig del i fakultetens och universitetets forskningsprofil. 

• Nominering av en forskare som universitetet nominerade förra omgången ska 

motiveras med särskilt utmärkande vetenskapliga framgångar under de gångna åren. 
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• Beskrivning av det planerade projektet på engelska (max 6 A4). 

• Intyg om att prefekt/dekan stödjer ansökan, dvs. att de står för minst 50 

% av den sökandes lönekostnader, samt alla övriga utgifter såsom UGEM, 

FGEM, IGEM och lokalkostnader, såvida de inte täcks av 

Wallenbergstiftelsens bidrag. 

• Namn på en senior forskare som kan bidra med återkoppling på ansökan. 

 

För externa kandidater måste nomineringsunderlaget dessutom innehålla; 

• En försäkran om att kandidaten är tillfrågad och ställer sig positiv till att flytta till 

Umeå samt motivering varför kandidaten vill etablera sin forskning vid Umeå 

universitet. 

• En indikation från fakulteten om vilket tilläggsbelopp de avser att medfinansiera 

(1,5Msek, 3Msek, eller 4,5Msek). Detta gäller för forskare som vid nomineringstillfället 

är verksamma utomlands, d.v.s. som inte under de sista fyra åren innehaft anställning 

eller stipendiefinansiering i Sverige. Dock får de inneha lönemedel från Sverige som 

administreras från svenskt universitet, men forskaren måste alltid befinna sig 

utomlands. 

 
 

Steg 3. Rektor beslutar efter förslag av Prorektor i samråd med fakulteterna vilka forskare som 

ska nomineras till KAW. Forskningsstöd informerar fakulteterna vilka forskare som nomineras 

till KAW. 

Steg 4. Forskningsstöd bjuder in de nominerade forskarna till ett personligt möte och informerar 

om KAWs instruktioner, interna deadlines och det stöd som erbjuds. 

Steg 5. De nominerade forskarna skickar in en ansökan som följer KAWs instruktioner 

(inklusive budget) senast den 11 januari 2023 till Forskningsstöd, rso@umu.se. 

Ansökningar mottagna efter detta datum kan komma att uteslutas från processen. 

Steg 6. Forskningsstöd erbjuder återkoppling till varje ansökan utifrån respektive forskares 

önskemål. Forskningsstöd hjälper också till att förbereda rektors stödbrev i samarbete med 

universitetsledningen, fakulteten och forskarna. Observera att innan ett stödbrev kan upprättas 

och ansökan får skickas till KAW måste: 

• Budgeten ha godkänts av Forskningsstöd 

• Ansökan ha godkänts av Prorektor 

Steg 7. De nominerade forskarna ansvarar själva för att skicka in den färdiga ansökan till 
stiftelsen. 

 

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

Katrine Riklund 

Prorektor 
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