
Anders Walls stiftelse utdelar sedan 1983 årligen stipendier inom ett flertal områden. Särskilt 

avses att stödja sådana insatser som gjorts i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. 

Inom området unga forskare ansvarar Förbundet Unga Forskare för utlysningen och målet är att 

nomineringskommittén ska bestå av en blandning av dagens medlemmar i Förbundet Unga 

Forskare och tidigare stipendiater.  

Därför bjuder vi nu in unga forskare och Anders Wall stipendiater för årets nomineringsarbete 

med stipendiet. Den sista ansökningsdagen för stipendiet är den 14e november och dagen efter 

inleds nomineringsarbetet. Söndag den 15e november delas ansökningarna ut och 

nomineringskommitténs medlemmar arbetar självständigt med att betygsätta dessa med 

deadline 20e november. Lördagen den 21a november träffas kommittén i Stockholm för att 

tillsammans diskutera de topprankade kandidaterna och äta en trevlig måltid tillsammans. Av de 

topprankade kandidaterna väljer vi ut två kandidater som nomineras för Anders Walls 

stipendium inom området unga forskare och skickar in nomineringshandlingarna till stiftelsen 

som tar sitt beslut i början av december. 

Beräknad tidsåtgång och andra praktikaliteter 

Ersättning för reskostnader kommer att betalas till alla deltagare och vi kommer även att ordna 

med mat samt förfriskningar. Det är vanligt att vissa av kommitténs deltagare känner någon 

eller flera av de sökande till stipendiat och alla deltagande bereds möjlighet att avstå från att 

utvärdera ansökningar där jävsförhållanden utgör ett problem. 

I det första sållningssteget kommer varje deltagare att utvärdera 20-25 sökande där en 300 ord 

lång sammanfattning utgör det fösta sållningssteget. Om den sökande befinns lämplig läser vi 

därefter CV, personlig brev och den beskrivning av den sökandes forskning som skickats in. Den 

14e inleds mötet klockan 10 och avslutas under eftermiddagen.  

Vem får söka Anders Walls stipendium inom området unga forskare? 

Stipendiaten ska genom sitt projekt inom området unga forskare speciellt utmärkt sig genom: ett 

brinnande intresse, ett naturvetenskapligt engagemang, unicitet och kreativitet samt hög 

kapacitet och potential för personlig utveckling. Förmåga att passa i Wallumni, hög 

kommunikativ och social kompetens. Max 25 år. 

Det här innebär att nomineringskommittén utvärderar dig efter de kriterier som beskrivs här 

ovanför. Det är också viktigt att du berättar hur ett eventuellt stipendium skulle komma att 

utveckla dig personligen och professionellt. Om du vill läsa mer om tidigare stipendiater kan du 

läsa om några av stipendiaterna på stiftelsens hemsida: 

http://www.wallstiftelsen.se/stipendiater 

Meddela intresse att delta i kommittén till: anderswall@ungaforskare.org 
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