
 

 

 

 Majblommans forskningsfond 2019 

  
Anslagen avser 2019 års budget, fördelning beslutad den 14.e januari 2020.  

 

Under året har 1 000 000 kronor avsatts till bidrag för samhällsvetenskaplig, 

utbildningsvetenskaplig och medicinsk forskning avseende hälsa, 

delaktighet och levnadsvillkor hos barn och ungdomar i Sverige som på 

grund av sociala eller ekonomiska förhållanden, funktionsnedsättning eller 

sjukdom är särskilt utsatta. Bidragen har delats ut som stipendier. Av 34 

inkomna ansökningar har 10 beviljats stöd i form av personliga 

forskarstipendier (1 011 000 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 

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.  

 

Till årets Rolf Zetterströmstipendiat utsågs Sylvia Koziel med medsökande 

Ylva Spånberg Weitz med projektet: Delaktighet på barns egna villkor i 

övergången mellan utredning och insats”.   

 

Sylvia Koziel kommer att inbjudas till Diplomceremonin på Slottet 

tillsammans med Ineke Samson med projektet: Finns skillnader mellan hur 

flickor och pojkar i tonåren upplever och hanterar stamning?, och Maria 

Forsman: Barnets bästa enligt barnkonventionen. En barnrättslig analys i 

socialtjänstkontext. 



 

 

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

Barn vardag och delaktighet (4 projekt)  

Maria Forsman 
Universitetslektor i 
rättsvetenskap 

Juridiska Institutionen 
Umeå Universitet 

Barnets bästa enligt 
barnkonventionen. En 
barnrättslig analys i 
socialtjänstkontext 

Britt-Mari Giljam 
Doktorand 
Barnsjuksköterska 

Barnkliniken 
Hallands Sjukhus, Halmstad 
Högskolan i Halmstad 

Tillämpning av 
barnkonventionen inom 
pediatrisk vård – genom 
implementering av ett själv-
rapporterande frågeformulär 
för att mäta barns upplevelse 
av delaktighet 

Sylwia Koziel 
Lektor i socialt arbete 

Södertörns Högskola 
Huddinge 

Delaktighet på barns egna 
villkor i övergången mellan 
utredning och insats 

Rasool Awla 
Doktorand 

Institutionen för socialt 
arbete 
Göteborgs Universitet 

Flickor som har placerats i 
samhällsvård för att de har 
utsatts för våld, hot och 
kontroll i sina familjer 

 

Metoder för att förbättra hälsa och livskvalitet (2 projekt)  

Emma Hjalmarsson 
Sjukgymnast 
Doktorand 

Institutionen för Kvinnor och 
barns hälsa 
Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Stockholm 

Race-Running – förbättrar 
hälsa genom fysisk aktivitet 
för barn, ungdomar och 
vuxna med Cerebral Pares 

Anna-Carin Robertz 
Psykiatrisjuksköterska 
Doktorand 

Barn och 
ungdomspsykiatriska 
öppenvården 
Uddevalla 
Sahlgrenska Akademin 
Göteborgs Universitet 
 

Taktil massage hos ungdomar 
diagnosticerade med ADHD; 
utvärdering av emotionella 
och fysiska effekter samt 
livskvalitet i en pilotstudie 
inom barn och 
ungdomspsykiatrin 

 

Barns hälsa och vardagfungerande (4 projekt)  

Mimmi Eriksson Westblad 
Specialistsjukgymnast 

Enheten för Arbetsterapi och 
Fysiotearpi 
Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Huddinge 

Långtidsuppföljning av barn 
som i nyföddhetsperioden 
behandlats med hypotermi 
pga asfyxi 

Ellen Backman 
Logoped 
Doktorand  

Habiliteringen Kungsbacka 
Högskolan i Halmstad 

Att ha knapp – Upplevelser 
av mat och ätande hos barn 
som har gastronomi 

Anna Persson 
Specialpedagog 
Doktorand 

Hörselhabiliteringen 
Karolinska 
Universitetssjukhuset 

Hörsel-. tal-, och 
språkutveckling hos barn 
med hörselnedsättning de tre 



 

 

Huddinge första åren jämfört med 
normal hörsel 

Ineke Samson 
Logoped 
Doktorand 

Logopedkliniken 
Danderyds Sjukhus 
CLINTEC, Karolinska Institutet 

Finns skillnader på hur flickor 
och pojkar i tonåren upplever 
stamning? 
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Majblommans Riksförbund  

 

Forskningsrådet 

 

  

 

Eva Björck 

Ordförande 


