Anslagen avser 2021 års budget, fördelning beslutad den 28:e januari 2022.
Varje år delar Majblomman ut en miljon kronor till forskning som syftar till att
främja livssituationen med fokus på barns rättigheter, inflytande och delaktighet. Till
riskgrupper hör barn i svåra sociala eller ekonomiska förhållanden, barn med
funktionsnedsättning, barn som möter svårigheter i skolan, barn med hälsoproblem
eller sjukdom.
I år har stipendieformen förändrats till att omfatta lön till doktorander eller doktorer
och utbetalningen sker till den sökandes huvudman. Ambitionen var att underlätta
ansökningsförfarandet och hanteringen av bidragen. Trots detta inkom endast
tretton stycken anökningar. Forskningsrådet beslutade att bevilja fem ansökningar
enligt Majblommans relevans- och kvalitets-krav i form av lön till (totalt 1 000 000
kronor). En av ansökningarna utsågs till Rolf Zetterströms stipendium.

Flickor som har
placerats i

Rasool Awla

Institutionen för Socialt arbete
Göteborgs Universitet

samhällsvård för
att de har utsatts
för våld, hot och
kontroll i sina
familjer:

14 flickors
uppbrott från sina
familjer och deras
livsvillkor i
samhällsvård.
Smärtreducerande
effekt av
såpbubblor

Anna-Clara Rullander

Institutionen för omvårdnad

respektive

Umeå Universitet

bedövning vid
vaccination vid 12
respektive 18
månader samt fem
års ålder.
Barns erfarenheter

Charlotte Angelhoff

H.K.N Kronprinsessan

av att leva med

Victorias

postcovid-symtom

barn- och ungdomssjukhus

och hur det har

Linköpings

påverkat dem och

Universitetssjukhus

deras familj
fysiskt, psykiskt
och socialt.

Institutionen för biomedicinska
Lovisa Elm

och kliniska vetenskaper (BKV)
Logopedprogrammet
Linköpings Universitet

Video som stöd
för barn med
språkstörning.
Den virtuella CFkliniken-

Marcus Svedberg

Drottning Silvias barnsjukhus

individanpassad

Barnmedicinska kliniken

och tillgänglig

Göteborg

vård hos barn och
ungdomar med
cystisk fibros.

Till årets Rolf Zetterströmstipendiat utsågs Lovisa Elm med projektet ” Video som
stöd för barn med språkstörning”. Maria Lönn kommer att inbjudas till en alternativ
diplomceremoni.
Majblomman kommer att följa de forskningsprojekt som beviljades 2022 med stort
intresse!
Göteborg 22-03-01
Majblommans Riksförbund, Forskningsrådet
Eva Björck, Professor, ordförande

