
Majblommans forskningsfond 2022 

 

Varje år delar Majblomman ut en miljon kronor till forskning som syftar till att främja 

livssituationen för barn, med fokus på barns rättigheter, inflytande och delaktighet. Vi 

vänder oss till doktorander och forskare som fokuserar på barn i olika riskgrupper. Till dessa 

hör barn som lever i fattigdom eller under svåra sociala förhållanden, liksom barn med 

funktionsnedsättning, barn som möter svårigheter i skolan, och barn med hälsoproblem eller 

sjukdom. Vi finansierar gärna projekt inom fält som öppnar för undersökning av samhälleliga 

villkor ur barnperspektiv, liksom tvärvetenskaplig forskning. Vi vänder oss till forskare med 

engagemang, som brinner för våra frågor och som vill bidra med sin kunskap till 

Majblommans kommunikation och kunskapsbank.  

Anslagen avser 2022 års budget, fördelningen beslutades den 12:e januari 2023. 

Forskningsbidragen omfattar lön till doktorander eller doktorer och utbetalningen sker till 

den sökandes huvudman.  Forskningsrådet beslutade att bevilja fem ansökningar enligt 

Majblommans relevans- och kvalitets-krav. Nedanstående projekt beviljades. 

 Charlotte Angelhoff H.K.H Kronprinsessans Victorias  
Barn - och ungdomssjukhus  
Universitetssjukhuset i Linköping  

 POCOKIDS -Långtidssymtom hos barn  
efter covid-19 infektion. 

Maria Lönn Vuxenpsykiatri-
mottagningen  
Region Halland  

Tyngdtäcke för barn med 
ADHD - en hälsoekonomisk 
utvärdering 

Sylwia Koziel Södertörns högskola  
 

Delaktighet på barns egna 
villkor i övergången mellan 
utredning och insats 

Ida Mälarstig Karolinska Institutet  
Kompetenscentrum för 
psykoterapi  
 

Upplevelser och 
anpassningar av 
behandlingen A-CRA i 
tvångsvård på institution: de 
intagna barnen och 
ungdomarnas perspektiv. 

Sanna Maria Tiikkaja Centrum för klinisk 
Forskning Region 
Sörmland  
 

Skyddsfaktorer för psykisk 
ohälsa och ekonomisk 
utsatthet hos unga som är 
närstående. 

 



Till årets Rolf Zetterströmstipendiat utsågs Charlotte Angelhoff med projektet 

 ”POCOKIDS -Långtidssymtom hos barn efter covid-19 infektion”. 

 

Ida Mälarstig utsågs till att presentera projektet ”Upplevelser och anpassningar av 

behandlingen A-CRA i tvångsvård på institution: de intagna barnen och 

ungdomarnas perspektiv” vid diplomceremonin.  

Majblomman kommer att följa de forskningsprojekt som beviljades 2023 med stort intresse!  

Göteborg 23-01-30 

 
Majblommans Riksförbund, Forskningsrådet  

 

Eva Björck, Professor, ordförande  

 
 


