
  

 

 

1 Information om antal tillåtna nomineringar per lärosäte finns på KAW:s hemsida (https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/2023-nominering-
till-wallenberg-academy-fellows) 
2 En extern kandidat ska inte ha varit anställd eller haft stipendiefinansiering i Sverige under de senaste fyra åren.  
3 Prioriteringsgruppen består av interna bedömare från SLU och har en lämplig balans avseende kön, karriärålder och ämnesprofil. 
Gruppen tillsätts av rektor efter nominering av kandidater från fakulteterna, se ”Uppdragsbeskrivning för prioriteringsgruppen” för mer 
information. 
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Hanteringsordning för nominering till Wallenberg Academy 
Fellows vid SLU 
 

Wallenberg Academy Fellows (WAF) är ett långsiktigt program för unga lovande forskare i 
Sverige, utvecklat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) i samarbete med Kungliga 
Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien, Kungliga Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien. Programmet, 
vilket utvärderas baserat på excellens, är öppet för forskare upp till 9 år efter doktorsexamen, 
vilka bedriver forskning av grundvetenskaplig karaktär inom alla vetenskapliga discipliner, 
inklusive naturvetenskap, medicin, teknik, samhällsvetenskap och humaniora/religionsvetenskap. 
KAW har beslutat att komma med en utlysning om WAF 2023, och att programmet därefter 
kommer att fortsätta, troligen med en ny utlysning vartannat år.  
 
I utlysningen till WAF 2023 bjuder KAW in samtliga svenska universitet att nominera forskare 
till programmet, där det maximala antalet beror på lärosäte1 och där minst 50 % ska utgöras av 
externa kandidater (icke verksamma i Sverige2). Därtill uppmanas även lärosätena eftersträva att 
minst 40% av nomineringarna omfattar det underrepresenterade könet. Maxantalet för 
nomineringar från SLU vid kommande utlysning är 12. Enligt stiftelsens riktlinjer ska 
ansökningar som skickas in till WAF vara prioriterade av rektor vid det nominerande lärosätet. 
Denna hanteringsordning beskriver den interna processen vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) för nominering av forskare till Wallenberg Academy Fellows. 

 
Nomineringsprocess för WAF vid SLU 

• När KAW publicerat en utlysning om nominering till WAF, tar Grants Office i samråd 
med Planeringsavdelningen och fakulteternas forskningssekreterare fram en tidsplan och 
uppdaterad information om KAW:s riktlinjer och SLU:s interna nomineringsprocess. 
Information skickas därefter ut till alla prefekter och forskningssekreterare, samt 
publiceras på medarbetarwebben. 

• Varje fakultet uppmanar sina institutioner att komma in med förslag på interna och 
externa kandidater till WAF, vilka i sin tur skickar in en föransökan enligt angivna 
mallar (”Template for pre-proposals to WAF at SLU” och ”CV template for WAF pre-
proposals at SLU”) till respektive forskningssekreterare, senast den 15 september 2022. 

• Efter deadline för föransökningarna kontrollerar fakulteterna att all formalia är uppfylld 
och tillåts därefter skicka in ett obegränsat antal förslag, som motsvarar KAW:s krav på 
andel externa och interna kandidater (minst 50% externa kandidater), samt en jämn 
könsrepresentation (minst 40/60), till SLU:s centrala prioriteringsgrupp3.  

• SLU:s interna prioriteringsgrupp utvärderar och rankar alla inkomna föransökningar 
enligt KAW:s bedömningskriterier (Bilaga 1), samt tar fram en rekommendation, med 
medföljande motivering, om vilka kandidater som bör nomineras till WAF av rektor.  

https://internt.slu.se/globalassets/mw/externfinansiering/waf_preproposal_slu_template_2021_final.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/externfinansiering/cv_template_waf_pre-proposal_slu_2021.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/externfinansiering/cv_template_waf_pre-proposal_slu_2021.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/externfinansiering/template_for_waf_preproposal_at_slu_2023.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/externfinansiering/cv_template_for_waf_at_slu_2023.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/externfinansiering/cv_template_for_waf_at_slu_2023.pdf
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• Rektor avgör vilka kandidater som ska nomineras till att få skicka in en fullständig 
WAF-ansökan till KAW. 

• Grants Office kontaktar alla kandidater som nominerats av SLU till WAF (med cc till 
berörda prefekter och forskningssekreterare) för att informera om KAW:s instruktioner, 
interna deadlines och det stöd som Grants Office erbjuder. Prioriteringsgruppens 
motivering till varför en kandidat inte nominerats delges berörda forskare.  

• Prefekten för den nominerandes institution, tillsammans med kandidaten, utformar ett 
förslag på formulering av rektors stödbrev enligt mall som skickas ut i samband med 
besked om nominering. Fakulteternas forskningssekreterare informeras innan stödbrevet 
sedan skrivs under av rektor. 

• De nominerade forskarna ansvarar själva för att skicka in sin ansökan via KAW:s 
ansökningsportal före deadline den 15 februari 2023. 

• SLU:s ledning uppmanar fakulteterna att använda WAF-programmet som ett strategiskt 
verktyg för att rekrytera unga, lovande forskare från utlandet. 
 

Riktlinjer för ansökningar till WAF 
WAF har som målsättning att stödja grundforskning på högsta nivå och ge unga forskare en 
arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga 
forskningsfrågor. Målgruppen är unga forskare som har potential att utvecklas till framtidens 
forskningsledare. I utlysningstexten anges följande riktlinjer för WAF: 
 

• WAF är öppet för forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner, vilket inkluderar 
medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, liksom i 
gränssnitten däremellan.  

• KAW:s målsättning är att stödja grundforskning av högsta internationella standard. 
• Målgruppen är forskare tidigt i karriären, med potential att utvecklas till morgondagens 

framstående forskare och forskningsledare. 
• De som nomineras till utlysningen 2023 ska ha erhållit doktorsexamen efter den 1 

januari 2014. Observera att det datum som avses vid beräkning av behörighetsperioden 
är det datum som kandidaten framgångsrikt försvarade sin avhandling (dvs. disputation), 
inte det datum då examen utfärdades. Kandidater som erhållit sin doktorsexamen före 
2014 kan nomineras om dokumenterad föräldraledighet eller längre sjukskrivning ägt 
rum efter doktorsexamen. 

• Forskare som nomineras till WAF ska anställas vid det nominerande lärosätet, som även 
måste garantera att de utvalda forskarna kommer att ha relevanta tjänster vid lärosätet.  

• KAW ställer krav på att lärosätet delfinansierar satsningen genom att garantera att 
maximalt 50 % av forskarens lönekostnader belastar anslaget. KAW uppmanar även 
lärosätena att om möjligt finansiera hela lönen och därmed bidra till att forskaren får en 
större fri forskningsresurs. Lärosätet delfinansierar dessutom WAF-programmet genom 
att finansiera indirekta kostnader utöver det som KAW bidrar med.  
 

- Enligt SLU:s nuvarande riktlinjer för medfinansiering har rektor beslutat att hela 
lönekostnaden för de forskare som antas till WAF ska medfinansieras centralt. 

Notera att forskare som erhållit rekryteringspaket inom KAW:s satsningar på molekylärmedicin 
(WCMM centra), 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) inte kan 
nomineras för ett Wallenberg Academy Fellows anslag.  
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De forskare som antas till WAF finansieras initialt under fem år med en årlig summa som beror 
på forskarens vetenskapliga inriktning och om forskaren är verksam i Sverige vid 
ansökningstillfället, dvs. om han eller hon är en intern eller extern kandidat. Föregående år har 
KAW finansierat WAF-kandidater enligt nedanstående schablon: 

 Interna kandidater Externa kandidater 
Teoretiska 
forskningsområden 

1 000 000 SEK/år 1 500 000 SEK/år 

Experimentella 
forskningsområden 

1 500 000 SEK/år 2 000 000 SEK/år 

 
 Externa kandidater kan därutöver ansöka om ett engångsbidrag om 1 500 000, 3 000 000 

eller 4 500 000 SEK. Nivån på tilläggsbeloppet bestäms av det nominerande lärosätet 
och förutsätter motfinansiering av lärosätet med motsvarande summa. 

 Externa kandidater kan även ansöka om upp till 100 000 SEK för flyttkostnader. 
 Efter fem år inbjuds lärosätena att nominera sina utvalda forskare att konkurrera om 

ytterligare fem års finansiering. Maximalt 40 % av ursprungligen beviljade ansökningar 
kan erhålla förlängning. De forskare som beviljas ett förlängningsbidrag erhåller 
1 750 000 SEK/år under en femårsperiod, oavsett forskningsområde. 

Fullständiga riktlinjer för WAF finns på KAW:s hemsida: 
https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/nominering-till-wallenberg-academy-fellows  
 
KAW:s bedömningskriterier för WAF, se Bilaga 1 och KAW:s hemsida: 
https://kaw.wallenberg.org/bedomningskriterier-wallenberg-academy-fellows 
 
 
 
Tidsplan 

Datum Ansvarig Uppgift 
15 juni 
(senast) 

Grants Office Uppdaterad information om KAW:s riktlinjer för WAF, 
SLU:s interna hanteringsordning och tidsplan skickas ut 
till alla prefekter och forskningssekreterare, samt 
publiceras på medarbetarwebben. 

15 september Forskare, i 
samråd med 
prefekt och 
fakultet 

Sista datum för att skicka in föransökan om WAF till 
fakulteternas forskningssekreterare. Prefekten ansvarar för 
ansökans samstämmighet med gällande fakultetsstrategier. 
En kopia av föransökan ska skickas till prefekten. 

14 oktober Fakulteterna Fakulteterna inkommer till Planeringsavdelningen, via 
Ansok-KAW@slu.se, med sina förslag på kandidater för 
nominering till WAF, vilka ska uppfylla kraven på minst 
50% externa kandidater och minst 40% av det 
underrepresenterade könet. 

15-31 oktober Prioriterings-
gruppen 

Prioriteringsgruppen tar fram ett förslag till rektor om 
vilka kandidater som bör nomineras till WAF. 

1-10 
november 

Rektor Rektor avgör vilka kandidater som ska nomineras till att få 
skicka in en fullständig ansökan till KAW. 

https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/nominering-till-wallenberg-academy-fellows
https://kaw.wallenberg.org/bedomningskriterier-wallenberg-academy-fellows
mailto:Ansok-KAW@slu.se
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11 november Grants Office Grants Office kontaktar alla kandidater som nominerats av 
SLU till WAF (med cc till berörd prefekt och 
forskningssekreterare) för att informera om KAW:s 
instruktioner, interna deadlines och det stöd som Grants 
Officer erbjuder. Prioriterings-gruppens motivering till 
varför en kandidat inte nominerats delges berörda 
forskare. 

12 november- 
15 februari 

Forskare + 
Grants Office 

Kandidaten färdigställer ansökan, med stöd från Grants 
Office och nominerande institution/fakultet. 

25 januari Prefekt, i 
samråd med 
forskare 

Förslag på text till rektors stödbrev, enligt mall, skickas 
till Ansok-KAW@slu.se.  

25 januari Forskare Färdigställd budget skickas in för godkännande till 
frank.sterner@slu.se.  

8 februari Rektor Planeringsavdelningen skickar ut stödbrev med rektors 
underskrift till de nominerade WAF-kandidaterna, från 
Ansok-KAW@slu.se. 

15 februari Forskare Sista ansökningsdag för att skicka in ansökan till KAW. 
De nominerade kandidaterna ansvarar själva för att skicka 
in sin ansökan via KAW:s ansökningsportal, samt mailar 
en kopia av den slutliga ansökan till Ansok-KAW@slu.se, 
med cc till den nominerande fakultetens 
forskningssekreterare. 

 
 
 
 
Kontaktuppgifter 
 

Namn Funktion E-mail Telefon 

Niklas Nordquist, 
Planeringsavdelningen 

KAW:s kontaktperson 
vid SLU 

niklas.nordquist@slu.se +46-18-67 22 28 

Caroline Grabbe, 
Grants Office 

Forskningskoordinator 
med huvudansvar för 
KAW-ansökningar 

caroline.grabbe@slu.se +46-72-236 56 70 

Frank Sterner, Grants 
Office 

Ekonomisk rådgivare 
för Wallenberg-
stiftelserna 

frank.sterner@slu.se +46-18-67 10 02 

Kristine Koch, NJ Forskningssekreterare, 
NJ 

kristine.koch@slu.se +46-18-67 22 48 

Ulrika Ganeteg, S Forskningssekreterare, 
S 

ulrika.ganeteg@slu.se +46-76-527 87 97 

Tomas Österman, LTV Forskningssekreterare, 
LTV 

tomas.osterman@slu.se +46-40-41 50 37 

Ann-Sofi Bergqvist, 
VH 

Forskningssekreterare, 
VH 

ann-sofi.bergqvist@slu.se +46-18-67 23 40 
+46-72-329 49 70 

  

mailto:Ansok-KAW@slu.se
mailto:frank.sterner@slu.se
mailto:Ansok-KAW@slu.se
mailto:Ansok-KAW@slu.se
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Bilaga 1 – KAW:s bedömningskriterier för WAF 
 
 
 
Bakgrund 

• Programmet är öppet för forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner; medicin, 
teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap samt humaniora/religionsvetenskap, liksom i 
gränssnitten däremellan. Målgruppen är forskare tidigt i karriären med potential att 
utvecklas till morgondagens forskare och forskningsledare. 
 

• Programmets mål är att stödja grundforskning på högsta nivå, och utvärderas därför 
baserat på vetenskaplig excellens. 
 

• De som nomineras till 2023 års utlysning ska ha erhållit doktorsexamen efter den 1 
januari 2014. 

 

Utvärderingsprocess på KAW 

• Allt bedömningsarbete hanteras under strikt sekretess. Detta betyder att information om 
beredningsarbetet, utöver nedanstående information, inte får delges någon utomstående 
part. 
 

• Bedömningen av de nominerade sker i bedömningsgrupper (medicin, teknik, 
naturvetenskap, samhällsvetenskap samt humaniora/religionsvetenskap). 
Bedömningsgrupperna utses av akademierna och har bred vetenskaplig expertis.  
 

• De fem panelerna utvärderar och rangordnar inkomna nomineringar. Rankinglistorna 
lämnas sedan in till KAW, som beslutar om antalet bidrag som ska delas ut inom 
respektive område. 
 

• Ansökningar till WAF utvärderas baserat på vetenskaplig excellens, enligt den 
femgradiga bedömningsskala som används av det Europeiska forskningsrådet (ERC): 
 

0 = Insufficient, 1 = Good, 2 = Very good, 3 = Excellent, 4 = Outstanding 
 

• Bedömningsarbetet inkluderar, förutom den skriftliga dokumentation som inlämnats i 
samband med nomineringarna, bl.a. personliga intervjuer och externa, internationella 
granskare. 
 

Genomförande 

• Vid bedömningen av de nominerade kommer fyra övergripande bedömningskriterier att 
användas.  
 
i) Störst vikt kommer att läggas vid vetenskaplig kvalitet, originalitet och 

genomförbarhet av det föreslagna forskningsprogrammet.  
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ii) Därefter viktas tidigare uppnådda vetenskapliga resultat följt av, i tur och 
ordning, bedömning av den nominerades potential som självständig forskare 
samt bedömning av den nominerades potential som forskningsledare. 
 
 

• Vid bedömningen av vetenskaplig kvalitet, originalitet och genomförbarhet av det 
föreslagna forskningsprogrammet har bedömningsgrupperna att ta hänsyn till följande 
delkriterier (utan inbördes rangordning): 

o Forskningsprogrammets kvalitet, grad av nyskapande och dess betydelse för 
forskningens utveckling. 

o Genomförbarhet: Går forskningen att genomföra på det nominerande 
universitetet? Finns rätt infrastruktur, resurser och kontext? 

o Dokumenterad vetenskaplig kvalitet i den nominerades hittills utförda forskning. 

 

• Under kriteriet tidigare uppnådda vetenskapliga resultat kommer bedömningsgrupperna 
att (återigen utan inbördes rangordning) att väga in delkriterierna: 

o Publikationer: Kvalitet ur ett internationellt perspektiv och kvantitet 

o Nationella och internationella priser 

o Dokumenterade vetenskapliga genombrott 

o Tjänster 

o Post-doc vistelse (motsv.) förväntas för samtliga nominerade inom medicin, 
teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap 

 

• Bedömningen av den nominerades potential som självständig forskare, avser att så långt 
görligt uppskatta den nominerades utvecklingspotential som forskare, huvudsakligen 
baserat på de kriterier och delkriterier som presenterats ovan samt genom personlig 
intervju. Den nominerades potential som forskningsledare bedöms, för de områden där 
detta är relevant, baserat på (utan inbördes rangordning) delkriterierna: 

o Tjänster och förtroendeuppdrag 

o Ledarskapsutbildningar och bedömd ledarskapsförmåga. 

o Kommunikativ förmåga 

 

Ytterligare information 

• I KAW:s direktiv för såväl individ- som projektanslag är det endast grundforskning som 
ska stödjas och endast vetenskaplig excellens som ska vara utvärderingskriterium.  
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• Alla Stiftelsens program, inklusive WAF, ska dessutom tillämpa regeln att om en man 
och en kvinna hamnar på samma vetenskapliga betyg så ska det underrepresenterade 
könet prioriteras.  
 

• Forskarens totala finansiering kan i vissa fall komma att tillämpas som ett randkriterium. 
Detta innebär att om två forskare hamnar på samma vetenskapliga betyg så kan 
forskargruppens totala finansiering relaterat till den presenterade forskningsplanen 
komma att fälla avgörandet. 
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