
Majblommans forskningsfond 2015 

 
Anslagen avser 2015 års budget, fördelning beslutad den 1 februari 2016. Under året har 1000 000 
kronor avsatts till bidrag för samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, varav 500 
000 avsatts till stipendier. Av 57 inkomna ansökningar har 7 beviljats stöd i form av personliga 
forskarstipendier (519 000 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.  

Adjunkt Lill Hultman med projekt ”Leva livet- Barns upplevda och faktiska möjlighet att påverka sin 
personliga assistans” utsågs till årets Rolf Zetterströmstipendiat och kommer också att inbjudas att 
presentera sitt projekt vid Diplomceremonin på slottet. Till övriga presentationer vid 
Diplomceremonin kommer också att inbjudas: Traci Flynn med ”Språk, läskunnighet och livskvalitet 
hos ungdomar med hörselskada; en populationsbaserad studie”,  och Anna-Karin Ivert med 
”Bostadsområdets betydelse för barn och ungdomars upplevelse av (o)trygghet”. 

 

De projekt som fått stöd har nedan grupperats under följande rubriker:  

1. Barns vardag och hälsa (2 projekt)   

2. Psykiskt utsatta barn (1 projekt)   

3. Barn med funktionsnedsättning (3 projekt) 

4. Barn med smärta (1 projekt)   

   
  Barns vardag och hälsa 

 
Maria Heimer 
Fortsättning av 
projekt 

Uppsala Universitet 
Statvetenskapliga 
institutionen 
Box 514 
751 Uppsala 

Stärkt brukardelaktighet inom den sociala 
barnavården – men vem är brukaren?  
Utsatta barns rätt att komma till tals i 
Socialtjänstens arbete 

Anna-Karin Ivert Institutionen för 
kriminologi 
Malmö Högskola 
205 06 Malmö 

Bostadsområdets betydelse för barn och ungdomars 
upplevelse av (o)trygghet 

 



  
  Psykiskt utsatta barn 
  

Ole Hultman 
 

BUP-mottagningen Gamlestaden 
Gamlestadsv 2-4 Hus 2B 
415 02 Göteborg 

Förbättrat skydd och stöd för  
barnpsykiatriska patienter som 
upplever våld i sin familj 

 

 

  Barn med funktionsnedsättning 
     

Emilia Carlsson 
Medsökande 
Miniscalo 
Carmela 

Göteborgs Universitet 
Box 452 
403 30 Göteborg 

Tidig språk- och läsutveckling hod barn med 
autismspektrumstörning (ASD), en 
långtidsuppföljning 

Lill Hultman Karolinska Institutet, D3 
Fack 23400 
141 83 Huddinge 

Leva livet-barns upplevda och faktiska möjlighet 
att påverka sin personliga assistans 

Traci Flynn Enheten för logopedi 
Karolinska Institutet 
141 86 Stockholm 

Språk, läskunnighet och livskvalitet hos ungdomar 
med hörselskada: en populationsbasread studie 

 

     

   Barn med smärta 
 

Sara Holm Uppsala Universitet Back-IT, egenvårdsprogram för barn med smärta 

 
 

Majblommans Riksförbund 
Forskningsrådet 
Ulla Nathorst Westfelt 
Ordförande 

 


