
Ansökan till Anders Walls stipendium 
Information om årets ansökan kommer upp under hösten.  
 
Ansökan till Anders Walls stipendium sker genom mejl till anderswall@ungaforskare.org 
 
Din ansökan skall innehålla: 

 En sammanfattning av din ansökan på max 300 ord – denna är viktig, här har du chans att locka 

kommittén att läsa din ansökan noga. 

 Personligt brev som berättar om dig och din bakgrund (max 2 sidor). 

 CV (max 2 sidor). 

 En sammanfattning om din forskning och hur stipendiet skulle bidra till ditt arbete och utveckling 

(max 2 sidor). 

 Intyg på tidigare engagemang (t ex naturvetenskaplig förening, kurser, specialutbildning, tidigare 

forskning). 

 Referenser med kontaktuppgifter (viktigt: referenser skall lämnas i samband med ansökan, ej på 

begäran). 
Dessutom: 

 Ansökan ska vara skriven på svenska 

 Alla delar av ansökan ska skickas in i pdf-format eller .doc(x) 

 Ansökan är med fördel kort och koncis 
 
 
Läs svaren på de vanligaste frågorna nedan. Har du ytterligare frågor angående stipendiet, 
mejla anderswall@ungaforskare.org 
 
FAQ om Anders Walls stipendium 
 
Kan jag söka pengar till mitt doktorandprojekt? 
Du får vara doktorand när du söker stipendiet, däremot kan stipendiet ej användas som lön. 
 
Kan jag söka pengarna till mitt exjobb? 
Ja. 
 
Kan jag söka pengarna för att slippa ta studielån? 
Nej, tanken med stipendiet är att du ska göra något nyskapande, kreativt och 
entreprenörsmässigt. Det är inte till för att finansiera en grundutbildning. 
 
Ska jag skicka med mitt specialarbete från gymnasiet? 
Nej. Vi vill veta mer om dig som person, vid behov kan kompletteringar efterfrågas av 
stipendiekommittén. 
 
Återsänder ni alla ansökningshandlingar? 
Nej. Skicka istället en kopia. 
 
När får jag reda på om jag fått stipendiet? 
Stipendiet delas ut den 10 mars men vi försöker meddela de ansökande så fort som möjligt om 
de kommer att erhålla stipendiet. 
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Vem är Anders Wall? 
Anders Wall är en affärsman som varit engagerad i bland annat Beijer-koncernen och i Volvo.  
Mer information om bakgrunden till stipendiet finns på www.wallstiftelsen.se 
 
Får man ha tagit sin universitetsexamen? 
Ja, årets kriterium är att du ej får ha fyllt 26 år när du skickar in din ansökan. 
 
”Vi har arbetat tillsammans med vår forskning, ska vi söka stipendiet tillsammans?”  
Nej, stipendiet tilldelas bara enskilda personer. Att kunna arbeta i grupp ser vi som en positiv 
förmåga och flera personer från samma grupp kan söka stipendiet var för sig. Då är det viktigt att 
ni beskriver både hur gruppen har arbetat och hur ni själva bidragit till gruppens framgångar. 
 
Vilka har fått stipendiet tidigare? 
På www.wallstiftelsen.se finns en sammanställning av samtliga stipendiater sedan starten 1983 
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