
Lägg därför största delen 
av energin på första 
sidan i ansökan, för det 
är här det avgörs om du 
ska bli finansierad eller 
inte.



Titel – det första du kommunicerar 
till granskaren

� Ska vara kort – max 100 tecken. 

� Ska kunna förstås omedelbart.

� Kan gärna vara aningen provocerande.

� Ska fånga projektets ”själ”.



Övergripande syfte
� Beskriver vad du ytterst vill uppnå med projektet.

� En enda mening!

� Kommer allra först i ditt forskningsprogram.

� Börja med: ”The ultimate goal of this project is…”

� Följ ev. upp med en mening som beskriver den 
övergripande strategin för att nå målet.



Definiering av problemet
� Ge kort men engagerad bakgrund som kan förstås av 

alla. Spela på granskarens känslor.

� Ett exempel:

“Contrary to popular belief, gastric bypass is not a luxury alternative to dieting 
and exercise for people who are too lazy to lose weight the “proper” way. 
Rather, the procedure is life-saving and currently the only option for patients 
suffering from a dysfunctional appetite-regulating system that causes them to 
literally eat themselves to death. That is, these patients are not simply lacking 
in character but are truly sick. The gastric bypass procedure generally has a 
profound and lasting effect on body weight as well as feeding behaviour; a 
long-term reduction of body weight by 25% is commonly seen.”



Identifiering av kunskapslucka
� Följ upp med att identifiera en brist i vår kunskap som 

hindrar oss att komma vidare, men som ditt projekt 
kommer att avhjälpa:

“Contrary to popular belief, gastric bypass is not a luxury alternative to dieting 
and exercise for people who are too lazy to lose weight the “proper” way.  
Rather, the procedure is life-saving and currently the only option for patients 
suffering from a dysfunctional appetite-regulating system that causes them to 
literally eat themselves to death. That is, these patients are not simply lacking 
in character but are truly sick. The gastric bypass procedure generally has 
profound and lasting effect on body weight as well as feeding behaviour; a 
long-term reduction of body weight by 25% is commonly seen. However, a 
number of insufficiently studied factors can impair the end result and need to 
be decoded, namely:”



Hypotes!!
� Formulera den tankegång som ligger till grund för 

projektet.

� Ska vara i form av ett påstående.

� Använd en skarp, entydig formulering.

� Undvik ”might”, ”could”, ”possibly” och liknande ord, 
som ger läsaren en känsla av att du inte själv tror på det 
du säger.

� Bra standardformulering: ”The research in this project 
is driven by the following HYPOTHESIS:”



Specific Aims
� Ryggraden i ansökan, beskriver konkret hur hypotesen ska 

testas.

� Bra standardformulering: ”I will test my hypothesis by 
pursuing the following SPECIFIC AIMS:”

� Ange max 3 övergripande, men specifika, målsättningar, 
vilka återkommer som rubriker i arbetsplanen.



Specific Aims
� Skrivs med formen ”To …” (”Att …)
� BRA: identify, determine, define, categorize, establish, 

conclude, construct, introduce, set up, decide, optimize, 
improve, solve, intervene, resolve, test

� DÅLIGA: elucidate, characterize, map, assess, investigate, 
study

DÅLIGT EXEMPEL: 
To characterize the effect of overexpressing FOXC2 in mouse adipose tissue

BRA EXEMPEL: 
To test the hypothesis that overexpression of the transcription factor
FOXC2 in adipocytes will protect mice from diet-induced obesity



Varför nu?
� Preliminära resultat (dina eller andras) har gett 

upphov till hypotesen.

� Du (eller någon annan) har utvecklat metodik som 
medger att hypotesen testas.

� Rekrytering av nyckelkompetenser medger bildandet 
av en forskargrupp som kan angripa problemet brett.

� Problemet har negativa effekter för individen och/eller 
samhället, och en lösning är angelägen.



Varför du?
� Hänvisa till varför du är speciellt väl lämpad att utföra 

det föreslagna projektet, t.ex. därför att:

� Du har unika kunskaper och preliminära resultat.

� Du har utvecklat ny analysmetod eller djurmodell.

� Du har tillgång till ett unikt patientmaterial.

� Du ingår i ett samarbetande team med unika och/eller 
kompletterande kompetenser.
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