
 
 
 

Majblommans forskningsbidrag 2014 
 

Anslagen avser 2014 års budget, fördelning beslutad den 12 januari 2015. 
Under året har 1000 000 kronor avsatts till bidrag för samhällsvetenskaplig, pedagogisk och 
medicinsk forskning, varav 500 000 avsatts till stipendier. Av 49 inkomna ansökningar har 6 
beviljats stöd i form av personliga forskarstipendier och forskningsanslag (495 000 kronor). 
 
Majblommans forskningsråd har i enlighet med Majblommans motto ”Barn hjälper barn” 
prioriterat projekt som syftar till att ta fram kunskap som kan förbättra barns och ungdomars 
levnadsvillkor. Forskningsrådet prioriterar också projekt där barn och ungdomar själva kommer 
till tals och projekt som inriktas på tillämpning av FN:s barnkonvention. De projekt som erhållit 
stöd håller en hög vetenskaplig kvalitet.  

 
Dessa studier gäller barns vardag och hälsa i allmänhet. De gäller även barn som på grund av 
funktionsnedsättning, sjukdom eller sociala förhållanden befinner sig i särskilt utsatta 
situationer.  

 
Fil dr Maria Heimer med projekt nr 36  ”Stärkt brukardelaktighet inom den sociala barnavården -men 
vem är brukaren? Utsatta barns rätt att komma till tals i socialtjänstens arbete” utsågs till årets Rolf 
Zetterströmstipendiat och kommer också att inbjudas satt presentera sitt projekt vid 
Diplomceremonin på slottet. Till övriga presentationer vid Diplomceremonin kommer att inbjudas: 
AnnaKarin Larsson med ”Tal och språk hos barn med läpp-käk gomspalt: prospektivt jämförande 
studier mellan internationellt adopterade barn och barn födda i Sverige.”, Carolina Lunde med Ungas 
röster om sexuell självexponering på Internet- två kvalitativa studier med fokus på synsätt, normer 
och förklaringsmodeller samt Marie Golsäter med "Se mig, prata med mig och lyssna på mig"- barn 
som närstående på onkologisk klinik.  
 

 

De projekt som fått stöd har nedan grupperats under följande rubriker: 
1. Nyföddhetsperioden och problem som kan uppstå under denna (1 projekt) 
2. Barns vardag och hälsa (2 projekt) 
3. Psykiskt utsatta barn (1 projekt) 
4. Barn med funktionsnedsättning (2 projekt) 
 
 
 

1. Nyföddhetsperioden och problem som kan uppstå under denna 
 

Cecilia Montgomery  
 
Medsökande: Lena Hellström 
Westas  

 

Barnsjukvårdens sjukgymnastik 
och arbetsterapi  
Akademiska barnsjukhuset  
751 85 Uppsala 
 

Prediktiv förmåga hos ett 
motoriskt 
bedömningsinstrument för barn 
i åldern 0-10 månader. 
 



2. Barns vardag och hälsa 
 

Carolina Lunde  
 

Psykologiska institutionen  
Göteborgs universitet  
Box 100  
405 30 Göteborg 

Ungas röster om sexuell 
självexponering på Internet- två 
kvalitativa studier med fokus på 
synsätt, normer och 
förklaringsmodeller 
 

Maria Heimer  
 
Medsökande: 
Elisabet Näsman   
Joakim Palme  
 

Uppsala Universitet  
Statsvetenskapliga institutionen  
Box 514  
751 20 Uppsala 
 
 

Stärkt brukardelaktighe inom den 
sociala barnavården -men vem är 
brukaren? Utsatta barns rätt att 
komma till tals i socialtjänstens arbete. 
 

 
 
3.  Psykiskt utsatta barn 
 

Marie Golsäter  
 

Futurum  
Landstinget Jönköpings Län Hus B4  
Länsjukhuset Ryhov  
551 85Jönköping 
 

"Se mig, prata med mig och lyssna på 
mig"- barn som närstående på 
onkologisk klinik  
 

 
 
4. Barn med funktionsnedsättning 

 

Ann Malmenholt  
 
Medsökande:   
Anette Lohmander 
 
 

 

Karolinska Universitetssjukhuset  
Logopedkliniken B 69   
141 86 Stockholm 
 
 
 

Förekomst av verbaldyspraktiska 
svårigheter hos 5-åringar med talstörning 
relaterad till  
LKG-spalt. 
 

AnnaKarin Larsson  
 
Medsökande 
Persson Christina 
 

Central barnhälsovård 
Göteborg och Södra Bohuslän  
Lillhagsparken 6  
422 50 Hisings Backa 
 

Tal och språk hos barn med läpp-käk 
gomspalt: prospektivt jämförande studier 
mellan internationellt adopterade barn 
och barn födda i Sverige. 
 

 
 
Majblommans Riksförbund 
Forskningsrådet 
 
Annika Dahlgren Sandberg 
Ordförande  


