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Jubileum i en tid av ökande klyftor bland barn 
 
Majblomman verkar för att stötta barn i ekonomisk utsatthet, i Sverige. I 110 år har skolbarn sålt 
majblommor varje vår, och gjort vår verksamhet möjlig. En tillbakablick visar inte bara ett lyckat 
jubileumsår 2017, utan också uthålliga insatser för barns rättigheter i över ett sekel.  
 
Sällan har Majblommans arbete varit viktigare än nu, i en tid då klyftorna växer mellan barn som har 
mycket och barn som har litet. Mellan år 2010 och år 2016 föll Sverige från femte till sextonde plats i 
UNICEF:s mätning av ekonomisk jämlikhet för barn. 
Rapporter från Majblommans lokalföreningar berättar om samma utveckling, ökande behov bland 
barn väcker frågor om hur insamlingen ska räcka till så många som möjligt. 
 
Majblomman verkar alltid med barns rättigheter, egenvärde och handlingskraft som utgångspunkt. 
2017 har varit ett år då vi gjort avtryck i det offentliga samtalet genom kampanjer och 
jubileumsaktiviteter. Därtill har vi satt ljus på barns villkor i samtiden med debattinlägg och 
redaktionella inslag om våra ändamål på riks- och lokal nivå. Vidare har vårt kansli och våra 
volontärer träffat massor av barn, firat vårt jubileum tillsammans med dem och tagit emot barns 
synpunkter och idéer inte minst i digitala kanaler.  
 
Denna årsredogörelse sammanfattar Majblommans verksamhet på riksnivå och i våra lokalföreningar 
år 2017.  
 

 

Tove Lindahl Greve 
Generalsekreterare  
Majblommans Riksförbund  
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Verksamhetsberättelse  

 

Allmänt om verksamheten 
 
Majblomman är en barnrättsorganisation, som sedan 1907 verkar för att förbättra barns villkor i 
Sverige. Verksamheten bygger på konceptet ”barn hjälper barn”, i praktiken genom att sälja 
majblommor. Majblomman har över 600 lokalföreningar i landet. Varje förening är en del i barnets 
nätverk med familj, skola, fritid hälso-och sjukvård samt socialtjänsten i kommunen. 
 

Ändamål 
 
Majblommans ändamål är att bevaka barns rättigheter och förbättra deras villkor i Sverige. Det gör vi 
genom lokala bidrag till enskilda barn och grupper av barn, genom opinionsbildning och utveckling av 
våra lokalföreningar. Majblommans ändamål uppfylls också genom anslag till forskning om barns liv 
och hälsa. 
 

Organisation 
 
Majblommans Riksförbund är en ideell förening vars medlemmar är de lokala majblomme-
föreningarna. Lokalföreningarna är fristående ideella föreningar och avger var och en sin egen 
årsredovisning, vilka tillsammans med riksförbundets ger den kompletta bilden av Majblommans 
verksamhet.  
 
Genom lokalföreningarna ger Majblomman bidrag till enskilda barn utifrån individuella behov. 
Majblomman ger också ”majblommepengar” till klasser och skolor som sålt majblommor. 
Lokalföreningarna står för huvuddelen av Majblommans intäkter genom den lokala 
majblommeförsäljningen. 
 
Riksförbundet arbetar med stöd till och utveckling av organisationen, med opinionsbildning och 
bidrag till forskning. Dessa centrala ändamål är förankrade i lokalföreningarnas observationer om 
barns samtida villkor och behov.  
 
2017 samlade barn över hela landet in 66 miljoner kronor genom att sälja majblommor. Övriga gåvor 
och intäkter ger en totalsumman 70,6 miljoner kronor för Majblomman detta år.  
 
Av Majblommans totala insamling betalas 60 procent ut till barn. Övriga 40 procent används till 
påverkansarbete för att förbättra villkoren för barn som lever i utsatt ekonomi, forskning, utveckling 
av lokalföreningarnas verksamhet, administration samt inköp av majblommor. 
 
Majblommans bidrag till barn delas ut lokalt. Enkelt uttryckt går pengarna för majblommor som sålts 
i Lund till bidrag åt barn i Lund. Volontärernas lokalkännedom borgar för att enskilda barns behov 
tillgodoses. De är bekanta med samhälleliga brister lokalt och därmed vad lokala Majblomman kan 
behöva bidra med.  
 
Utöver de skolbarn som säljer majblommor engagerar sig flera tusen vuxna, helt ideellt. Året runt 
verkar flera tusen volontärer i Majblommans över 600 lokalföreningar. Under insamlingen tillkommer 
ett stort antal frivilliga i form av lärare och föräldrar som bidrar till att barnen kan sälja majblommor. 
På Majblommans riksförbund arbetar åtta personer heltid.  
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Kvalitetssäkring av all verksamhet 
 
Majblommans Riksförbund arbetar med riktlinjer för lokalföreningarnas organisering, insamling, 
bidragshantering samt redovisning och kontroll. För alla processer och verksamheter finns 
verksamhetsplaner. Majblommans Riksförbund har en ekonomifunktion, en beprövad beställnings- 
och redovisningsprocess, kontroll av insamlingsredovisning för alla lokalföreningar och 
sammanställer en årsredovisning. Riksförbundet har fastslagit varumärkes- och kommunikations-
strategier, arbetar med ett forskningsråd, har en lönepolicy liksom riktlinjer för fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö samt en IT-strategi.  
 
För att mäta och säkra organisationens måluppfyllelse genomför Majblommans Riksförbund en rad 
enkäter med medlemmar, barn som säljer majblommor, lärare, politiker och svenska folket som 
respondenter.  
 
Majblommans Riksförbund är anslutet till Svensk Insamlingskontroll genom kontrollgirokonto  
90 1907-6. 
 

Ersättningar i Majblomman 
 
Alla ledamöter i lokalföreningarna, ledamöter i riksförbundets representantskap, styrelse och 
forskningsråd arbetar ideellt.  
 

Ändamålens främjande – riksverksamhet 
 
Majblommans mål och syfte uppnås genom olika verksamhetsområden, som alla syftar till inkludera 
barn i gemenskapen med kamrater i skolan och på fritiden. Verksamhetsområdena beskrivs 
detaljerat på kommande sidor. 
 
 

1. Majblomman hjälper barn till inkludering i skolan och på fritiden 
 
Majblomman känner till barns vardag i Sverige, här och nu. Det gör vi inte minst genom våra 
lokalföreningar, som varje dag tar emot ansökningar om bidrag och håller koll på barns livsvillkor i sitt 
närområde. Majoriteten av våra frivilligarbetare har sin bakgrund inom skola, vård, socialtjänst och 
andra sektorer som berör barn.  
 
Barnfattigdom uppstår som en konsekvens av familjens låga inkomst och samhällets oförmåga att 
kompensera för denna. Barnfattigdom handlar alltså både om hur mycket pengar familjen har och 
hur samhället är byggt och fungerar. Barn drabbas när regler och system som ska stötta dem inte gör 
det. När Majblomman upptäcker systemfel i välfärden agerar vi till stöd för enskilda barn och 
gentemot makthavare. Opinionsbildningen för att förbättra barns villkor kompletterar majblommans 
bidrag som hjälper barn här och nu.  
 
Under 2017 har Majblomman sett resultat av vårt påverkansarbete, i form av regeringens beslutade 
”sommarlovsstöd”, alltså det öronmärkta statsbidrag som rekvirerades av nära nog samtliga svenska 
kommuner. 2017 var Majblommans högst prioriterade fråga barns rätt till trygga och meningsfulla 
skollov.  
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Genom Majblomman får enskilda barn ekonomiskt stöd till aktiviteter, ett utökat kontaktnät och i 
många fall även stärkt självkänsla. För många barn är det en stor lättnad och glädje att familjen har 
råd med aktiviteter och utrustning. 
 
 

Majblommans bidrag gör skillnad på flera sätt 

 
Våra volontärer är eller har ofta varit yrkesverksamma med barn i skola, sjuk- och hälsovård, 
socialtjänst eller fritidsverksamhet. Det innebär att de har mycket god förmåga att se barns behov i 
närmiljön.  
 
Vårt fokus är alltid på barnen, och så har det varit sedan organisationen grundades. Bidragen till 
enskilda barn ger tillsammans med Majblommans opinionsbildande arbete en kort- och långsiktigt 
förbättrad situation för barn i ekonomisk utsatthet. Majblomman möter och stärker barns röster, 
både i enskilda ärenden och i den offentliga debatten.  
 
Majblommans verksamhet hjälper barn att inkluderas i skolan och på fritiden. Att få bidrag från 
Majblomman kan också lätta på oron för familjens ekonomi för en stund. Med andra ord kan våra 
insatser innebära något bortom få en cykel eller träningskläder.  
 
 

2. Majblommans insamling – barn hjälper barn 
 
Majblommans metod är unik, och följer samma princip sedan 1907: Barn hjälper barn genom att sälja 
en liten pappersblomma. På ett par veckor fick skolbarn över hela landet ihop 66 miljoner kronor 
2017.  
 
Utöver att barnen som säljer majblommor håller en anrik insamling vid liv så gynnas de personligen 
av insamlingen. Den som säljer majblommor övar på samspel med andra människor och får lite mer 
makt över sin ekonomi. Varje barn behåller en liten del av det hen samlar in, för att stärka den egna 
ekonomin. I år behöll barnen som sålde majblommor 6,5 miljoner kronor.  
 
Skolor och scoutkårer behåller också en del av insamlingen: 2017 uppgick beloppet som skolor och 
scouter fick behålla till 5,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas i Majblommans anda, och barnen 
ska vara med i beslutsprocessen. Det kan gälla inköp av fritidsutrustning, en skolresa eller annat som 
främjar gemenskapen i gruppen.   
 
 

3. Lokala bidrag till barn 
 
Majblommeföreningarna delade ut 37, 8 miljoner kronor år 2017 Av denna summa delades 22,5 
miljoner ut till enskilda barn. Mest pengar gick till kategorin ”kläder och skor”: 6,1 miljoner kronor, 
därefter till ”fritidsaktiviteter” med 5,4 miljoner och ”sommarlovsaktiviteter med 4,6 miljoner kronor.  
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Majblommeföreningarnas bidrag fördelade på olika kategorier 

 

 (Tusentals kronor) 2013 2014 2015 2016 2017 

Kläder och skor  4 484 5 194 5 816 5 549 6 112 

Fritidsaktiviteter, nöjen och kultur 3 311 3 927 4 162 4 702 5 447 

Sommarlov 5 161 5 323 4 930 4 449 4 586 

Övriga dyra och nödvändiga saker 2 456 2 854 2 987 2 870 2 932 

Jul och andra högtider 1 884 2 300 2 219 1 938 2 245 

Datorer 804 748 743 574 700 

Glasögon 833 798 852 483 267 

Skolaktiviteter 210 257 205 165 255 

Bidrag till enskilda barn 19 143 21 401 21 914 20 730 22 544 

            

Handkassa till skolsköterska/kurator 562 643 656 676 442 

Lokala barnaktiviteter 1 841 2 033 2 426 3 401 3 103 

Majblommepengar till barn 5 929 6 032 5 920 5 966 6 364 

Majblommepengar till skolor, kårer 4 933 5 212 4 965 5 254 5 388 

Totalt, grupper 13 265 13 920 13 967 15 297 15 297 

Summa lokala bidrag 32 408 35 321 35 881 36 027 37 841 
 
 
 

4. Utveckling och utbildning av Majblommans lokala organisation 
 
Många tusen volontärer engagerar sig i Majblommans lokalföreningar. Majblommans Riksförbund 
har ansvar för övergripande koordination och verksamhetsutveckling av lokalföreningarna och 
bedriver en omfattande stödverksamhet för att skapa goda förutsättningar för lokalföreningarnas 
insamlingsarbete och bidragsarbete.  
 
Under 2017 har internkommunikationen primärt haft följande form och innehåll:  
● Enkäter ger en bild av lokalföreningarnas synpunkter och önskemål om verksamheten, och ligger till grund 

för stödinsatser och framtidsplaner. Enkätsvaren sammanställs i en insamlingsrapport varje vår.  

 

● Tre inspirationsträffar för våra lokalföreningar genomfördes i januari och februari 2017. Ett stort antal 
volontärer samlades i Stockholm, Göteborg och Växjö för att utbyta erfarenheter och lära mer om 
Majblommans verksamhet. Inspirationsträffarna har sedan 2015 ersatt ett större antal små lokalträffar. 

 

● Fortsatt koncentrerade insatser har gjorts för lokalföreningen i Stockholm där riksförbundet under 2017 har 
avlönat en projektledare på deltid med uppdrag att stärka lokalföreningens verksamhet.  

 

● För ökad trygghet och säkerhet i säljsituationen assisterar riksförbundet ett ökande antal lokalföreningar för 
etablering av säljsamarbeten med köpcenter, butiker och företag i hemkommunen. Dessa samarbeten 
skapar trygga säljplatser för barnen och underlättar för den allmänhet som vill köpa majblommor.  

 

● Nyhetsbrev med information och tips har regelbundet skickats ut per e-post till volontärerna. 
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● Medlemstidningen Majbladet har skickats ut till medlemmarna i oktober respektive januari. Majbladet ger 
sammanfattning av genomförd insamling på hösten, och informerar om kommande verksamhet strax efter 
nyår.  

 

● På Majblommans hemsida finns medlemssidor, där volontärer får användbar information, brevmallar och 
blanketter för Majblommans lokalföreningar. 

 

Majblomman i varje kommun 

 
En målbild för Majblomman som organisation är att varje svensk kommun ska ha minst en 
lokalförening på plats. Vi har närmat oss målet, och kunde 2017 räkna föreningar i cirka 270 av 290 
svenska kommuner. I det tjugotal kommuner där föreningar saknas arbetar vi med 
medlemsrekrytering, enligt ett koncept som tagits fram av riksförbundet. I majoriteten av de 
kommuner som saknar lokalförening finns skolor som självständigt säljer majblommor. Dessa skolor 
redovisar sin insamling direkt till riksförbundet alternativt till närmaste lokalförening.  
 
 

5. Opinionsbildning 
 
Majblommans Riksförbund bedriver opinionsarbete i syfte att göra beslutsfattare uppmärksamma på 
problemet med barnfattigdom, och vilka konsekvenser det får för barn. Genom de ansökningar som 
kommer till lokalföreningarna får Majblomman en unik, samlad kunskap om barns aktuella behov. 
Med denna kunskap driver vi opinionsbildning genom seminarier, debattartiklar, undersökningar och 
rapporter. Majblommans opinionsbildning har i många år bidragit till samhälleliga reformer till 
förmån för barn. Vi fortsätter detta påverkansarbete för att förbättra villkoren i skolan och på fritiden 
för alla barn i Sverige.  
 
De centrala riksändamålen ska gynna barn i hela landet. Sedan flera år har Majblomman därför satt 
ljus på tre huvudfrågor: barns rätt till glasögon som hjälpmedel, barns rätt till en avgiftsfri skola samt 
barns rätt till kvalitetssäkrad verksamhet även under de veckor då skolan stänger för att hålla lov. 
Riksförbundet stämmer regelbundet av dessa frågor med lokalföreningarna för att säkerställa deras 
aktualitet och relevans, både på riksplanet och på den lokala arenan. På så vis kan vi hålla oss à jour 
med barns behov i samtiden, och optimera vårt opinionsbildande arbete. 
 

Barns rätt till glasögon som hjälpmedel och medicinsk behandling 

 
Redan 2005 rapporterade majblommeföreningarna om ett ökat antal bidragsansökningar avseende 
glasögon och konstaterade att detta inte borde vara Majblommans utan det offentligas ansvar. Vi 
startade vårt opinionsbildande för kostnadsfria glasögon 2006. Nedan listas de senaste fyra årens 
insatser: 
 
Rapport 2014-06-23 Majblomman om skolbarns rätt till glasögon.  

 

Beräkningar 2014-08-14 Sammanfattning av Socialstyrelsens beräkningar som justerar Majblommans 

beräkningar. 

 

Kartläggning 2014-06-18 Majblommans kartläggning av landstingens stöd till glasögon för barn 

(kampanjen #glasögonuppropet) 
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Kartläggning 2016-05-31 Majblommans kartläggning av landstingens olika regler för bidrag till barns 

glasögon. 

 

Debattartikel, Dagens Nyheter 2016-09-02 ”Landstingen slarvar bort gratis glasögon till barn”. 

 

Debattartikel Dagens Samhälle 2016-09-23 ”Landstingen måste förse barnen med glasögon!”. 

 

Rundabordsmöten i Almedalen 2017-07-05 

 

Resultat: När vi startade opinionsbildningen 2006 hade inga landsting bidrag till glasögon till barn 
över 7 år. Stockholms läns landsting hade inga bidrag alls. 2012 var det två landsting som infört 
bidrag till barn över 7 år, Blekinge och Västra Götaland, som gav bidrag för glasögon vid vanliga 
synfel. Vår opinionsbildning resulterade i att frågan hamnade på regeringens bord, och man uppdrog 
åt Socialstyrelsen att kartlägga frågan.  
 
Majblommans kartläggning 2014 visade att Stockholms län infört bidrag och att ytterligare landsting 
följt efter: Gävleborg, Östergötland, Kronoberg, Sörmland och Halland. 
 
I mars 2015 beslutade regeringen att införa ett generellt glasögonbidrag till barn från 8 år t o m 19 år. 
Sedan den 1 mars 2016 har alla barn rätt till synhjälpmedel, enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 
Reformen bygger på att regeringen öronmärker 200 miljoner kronor eller 800 kronor per barn och år. 
Landstingen har uppdraget att förvalta medlen så att barn får synhjälpmedel utan kostnad.  
 
Under 2016 visade det sig att landstingen avstått från upphandling av glasögon till barn, vilket inneburit att de 
öronmärkta pengarna inte räcker till kostnadsfria glasögon för barn. Majblomman tog upp detta problem på 
Dagens Nyheters debattsida, och fick stort genomslag för sin kritik – barnminister Åsa Regnér har givit 
Socialstyrelsen i uppdrag att utreda frågan.  

 
I december 2016 utsågs Majblommans generalsekreterare Lena Holm till Årets Lobbyist för sitt 
långvariga arbete för alla barns rätt till synhjälpmedel. Årets Lobbyist är ett prestigefullt pris som 
delas ut av en jury utsedd av Tidningen Resumé. Utmärkelsen är mycket värdefull, inte minst genom 
att den ger extra tyngd åt Majblommans fortsatta opinionsbildning på området. 
 
2017 publicerades Socialstyrelsens utredning1. I den konstaterar utredaren bland annat att reformen 
syftar till ökad jämlikhet bland barn. Hon sammanfattar den som positiv och nödvändig men slår fast 
att det fortfarande finns skillnader, vilket Majblomman fokuserat på i opinionsbildningen kring barns 
glasögon 2017. Bland annat har vi genomfört ett rundabordssamtal med fem landstingsråd och en 
politisk sekreterare2 från Stockholms, Västra Götalands och Skåne läns landsting under 
politikerveckan i Almedalen.  
 
Majblomman bevakar regleringen kring barns rätt till glasögon, liksom landstingens verkställande 
arbete efter glasögonreformen 2016. Vi tar regelbundet emot respons från familjer vars barn har rätt 
till eller har fått glasögonbidraget. På detta vis kan vi optimera vårt kommande påverkansarbete så 
att alla barn som har rätt till kostnadsfria synhjälpmedel verkligen får detta.  
  

                                                           
1 ”Uppföljning av reformen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga mellan 8 och 19 år” 
 
2 6 juli 2017 gästades Majblommans runda bordssamtal av regionråden Ella Bohlin (KD) Stockholm, Gunilla 
Roxby Cromvall (V) Stockholm, Jonas Andersson (L) Västra Götaland, Anders Åkesson (MP) Skåne , Maria 
Nyman Stjärnskog (S) Skåne och Niklas Theodorsson, politisk sekreterare (V) Västra Götaland.  
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Barns rätt till kostnadsfri utbildning 

 
Frågan om barns rätt till kostnadsfri utbildning har varit aktuell sedan 2004 då Majblomman först 
uppmärksammade problemet med att många kommuner inte följer skollagen. Enligt den får man ta 
ut en obetydlig kostnad vid enstaka tillfällen. När vi då mätte hur mycket pengar föräldrar betalade i 
skolan handlade det om 700 miljoner kronor per år. Sedan dess har vi lyft frågan på många olika sätt. 
Vid vår senaste mätning 20133 var beloppet 350 miljoner kronor. Det innebär en halvering vilket är 
en positiv utveckling, men beloppen är fortfarande påfallande höga.  
 
Vi når resultat med vår opinionsbildning och folkbildning. Majblomman har under 2017 deltagit i den 
mediala debatten, när diskussioner om barnfattigdom och eller kostnader i skolan dykt upp. Vid sitt 
tillträde i mitten av december skrev vår nya generalsekreterare Tove Lindahl Greve en 
uppmärksammad debattartikel på Expressens debattsida om kostnader/insamlingar i juletid.  
 

2017-12-19 Debattartikel i Expressen ”Insamlingarna plågar skolans fattiga elever” 

https://www.expressen.se/debatt/lararen-klarar-sig-gott-utan-er-julklapp/ 

 

Resultat:  
Majblomman publicerar varje år en kommunrapport där vi bevakar hur väl svenska kommuner 
tillgodoser barns rättigheter i skolan och på fritiden. Av 2017 års rapport framgår att 54 procent av 
kommunerna har en policy för obetydliga kostnader i skolan medan 37 procent svarar att de inte har 
någon policy. Resterande väljer svarsalternativet vet ej.  
 
Många huvudmän har förståelse för frågan, men även om politiker fattar beslut och högre 
tjänstemän utformar regler, så får detta inte nödvändigtvis genomslag till nytta för barnen. 
Majblomman fortsätter att driva frågan om avgiftsfrihet i skolan genom opinionsbildning. Inom 
överskådlig framtid vill vi se att samtliga kommuner tillhandahåller en utbildning som är reellt 
kostnadsfri för alla barn. 

 

Barns rätt till kvalitetssäkrade skollov 

 
2017 har barns rätt till trygga, stimulerande skollov varit den högst prioriterade frågan. Det är 
avgörande att kommunerna säkerställer kvalitetssäkrad verksamhet även under loven. Genom alla 
majblommeföreningar och våra årliga “kommunundersökningar” ser vi att barn i ekonomisk 
utsatthet riskerar ökat utanförskap de perioder då skolan är stängd samtidigt som barnomsorg och 
fritidsverksamhet ofta slimmas. Det är viktigt att alla barn erbjuds stimulans och trygghet också 
sommartid. Dessutom går barnen miste om ett mål lagad mat om dagen vilket socialtjänsten oftast 
inte kompenserar för. 
 

2015-06-17 Rapport ”Alla mina kompisar åkte till olika ställen”, en rapport om sommarlovet. Vad 

säger kommunerna, föräldrarna och barnen? 

 

2015-06-18 Debattartikel i Dagens Samhälle ”Det är dags att skrota det gammaldags sommarlovet” 

 

2015-06-09 Debattartikel i Aftonbladet ”Barnen i skuggan av sommarlovsglädjen”  

 

                                                           
3 http://www.majblomman.se/Global/Rapporter/Avgifter%20i%20skolan/2013-12-
11%20Majblommans%20rapport%20om%20avgifter%20i%20skolan.pdf  
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2015-10-01 Rapporten ”Barn är barn 365 dagar om året”,  Kommunrapport 2015. 

 

2016-04-15 Rapporten ”Den besvärliga skollovsmatchen: 16 veckor vs 5 veckor” 

 

2016-04-26 Debattartikel i Aftonbladet ”Sommaren är skön – för barn som har råd” 

 

2017-05-31 Rapporten ”Barns sommarlov och kommuners bristande ansvar” 

 

2017-06-04 Debattartikel i Aftonbladet ”Sommarlov – en tuff tid för många barn”  

 
2017-10-27 Rapporten ”Alla barns rätt till gemenskap i skolan och på fritiden”  

 

Resultat:  
2016 beslutade regeringen att införa ett öronmärkt statsbidrag till de kommuner som arrangerar 
sommarlovsaktiviteter. Stödet, det första i sitt slag, utgår med 200 miljoner kronor årligen fram till 
2019 och fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En lyckad satsning, vilket 
bekräftas av myndigheten och de politiker, sakkunniga och beslutsfattare Majblomman bjöd in till 
rundabordssamtal under Almedalsveckan 4 juli 2017. MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg 
redogjorde då i detalj för genomförandet, och kunde konstatera att samtliga svenska kommuner 
hade rekvirerat sommarlovsstöd inför 2017. Annorlunda uttryckt fick 600.000 barn möjlighet till 
sommarlovsaktiviteter inom reformens ramar 2017, konstaterade Nyberg.  
 
I Majblommans kommunrapport 2017 uppger 87 procent att man sätter samman ett 
sommarlovsprogram. Året innan var motsvarande andel 66 procent. På frågan om 
sommarlovsaktiviteterna är avgiftsfria svarar 64 procent att de är det och omfattar alla barn. Det är 
en ökning jämfört med 2016 då 32 procent uppgav att aktiviteterna var avgiftsfria.  
 
 

Majblommans påverkansarbete i Almedalen  

 
2017 års fokusfråga för Majblomman under politikerveckan i Almedalen var barns rätt till 
kvalitetssäkrade skollov.  
 

Rundabordssamtal 

För andra året i rad anordnade Majblomman frukostmöten/rundabordssamtal under politikerveckan 
i Almedalen. Till samtalen bjöds politiker, beslutsfattare och sakkunniga in för att diskutera såväl 
kommuners som regeringens ansvar för barn under sommarlovet. Tre möten hade sommarlovstema 
och ett fjärde möte handlade om barns rätt till glasögon enligt hälso- och sjukvårdslagen. I det 
sistnämnda medverkade fem landstingsråd och en politisk sekreterare från tre större landsting. 
Samtalen leddes av Majblommans generalsekreterare.  
 
Genom strukturerade möten med makthavare som på olika vis arbetar med barns rättigheter skapar 
Majblomman dialog, medvetenhet och förutsättningar för en framtida gynnsam utveckling för barn i 
hela landet, vad gäller skollov och synhjälpmedel. 

Majblommans knattereporter 

Sedan 14 år tillbaka företräds Majblomman av en ”knattereporter” i Almedalen. Tanken är att ett 
enskilt barn ska föra talan för barn som grupp, gentemot var och en av riksdagspartiernas 
partiledare. Majblomman är den enda organisation som på detta vis får tillgång till partiledarna, och 
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knattereporterns insatser genom åren har bidragit till konkreta förändringar, som glasögonreformen 
och sommarlovsreformen.  
 
2017 utsågs Filip Stennert, 12 år, till Majblommans knattereporter. Som ”sidekick” fungerade Clara 
Herkendell, 22 år och aktuell som knattereporter 2005. Filip Stennerts frågor 2017 gällde barns rätt 
till ett tryggt och meningsfullt sommarlov. Partiledare från sju av åtta riksdagspartier intervjuades. 
Statsministern var inte på plats i Almedalen, och ersattes därför av barnminister Åsa Regnér (S). 
Samtalen filmades och publicerades på Majblommans youtubekanal MajTV, samt refererades på 
generalsekreterarens blogg. Partiledarna var sammanfattningsvis mycket uppmärksamma och måna 
om att ge vår knattereporter pålästa svar.  
 

 

6. Majblommans kommunikation med skolor 

Studiematerial 

 
2017 tog Majblomman för tionde året i rad fram ett studiematerial i syfte att öka skolbarns kunskap 
om villkoren för barn i ekonomisk utsatthet. Poängen med studiematerialet är att kunna erbjuda ett 
gediget underlag som lärare kan använda i klassrummet. Allt material har tydlig anknytning till kurs- 
och läroplaner för mellanstadiet. Studiematerialet består 2017 av en kort animerad film, en 
lärarhandledning och ett läs- och övningshäfte för elever. Materialet är uppbyggt i tre steg, med läs- 
och skrivövningar samt metoder för stärkande samtal om ekonomisk utsatthet.  
 
Majblommans studiematerial kunde 2017 laddas ner från sajten www.lektion.se. Totalt laddades 
studiematerialet ner 4950 gånger år 2017.  
 

Premiärshow  

 
Majblomman producerar en premiärshow som alla barn som ska sälja majblommor kan titta på 
tillsammans med klasskompisar då den sänds direkt över internet. 2017 sändes showen direkt från 
Filmstaden i Solna med skolbarn i publiken. Tobbe Trollkarl var konferencier och gruppen Panetoz 
underhöll med sång. Underhållningen varvades med information om barns villkor och Majblommans 
syfte. 
 
 

7. Majblommans forskningsprojekt 
 
Majblomman utlyser årligen medel för forskningsbidrag till samhällsvetenskaplig och medicinsk 
forskning om barn och barns levnadsvillkor. Medel beviljas till projekt som syftar till att förbättra 
livskvaliteten för barn och ungdom i Sverige genom att förebygga ohälsa eller bota och lindra 
sjukdom och funktionsnedsättning. Tvärvetenskapliga forskningsprogram och forskningsprogram 
under uppbyggnad ges hög prioritet. Vi välkomnar projekt där barn och ungdomar själva kommer till 
tals och projekt som inriktas på tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.  
 
Majblommans postdok-tjänst har under året innehafts av Anette Bolin, docent i socialt arbete vid 
Högskolan Väst i Trollhättan. Anette Bolin har arbetat med en studie kallad Nedslag bland de mest 

utsatta. Slutrapporten var planerad till juni 2017 men publiceringen har skjutits upp till 2018. 
Rapporten kommer beskriva Majblommans bidragsverksamhet genom analyser av 
bidragsansökningar och intervjuer med volontärer och bidragsmottagare. Innehållet kommer att ge 
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ökad kunskap om barns samtida villkor i Sverige liksom om volontärers förutsättningar, ambitioner 
och önskemål inom Majblomman. Rapporten kommer främst att användas för internt arbete.  
 
Ett av Majblomman forskningsstipendier är Rolf Zetterström-stipendiet. Det tilldelas det projekt som 
forskningsrådet anser ha den högsta kvaliteten vad gäller utveckling av vård och behandling som ges 
till barn och ungdomar som är sjuka, psykosocialt utsatta eller har en funktionsnedsättning, eller som 
avser förebyggande projekt för att underlätta vid sjukdom och funktionsnedsättning eller för att 
förebygga psykosocial ohälsa. 
 
Till 2017 års mottagare av Rolf Zetterström-stipendiet utsågs Linda Forsman, forskare vid 
Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Linda Forsman genomför en pilotstudie om hur 
dialogisk högläsning påverkar spädbarns sociala, kognitiva och språkliga utveckling. Hon kommer 
under 2018 att närvara vid Majblommans diplomceremoni på Stockholms slott, tillsammans med 
Rakel Berman som beviljats forskningsmedel till projekt “Barns röster om växelvis boende”. Även 
Anna-Karin Lindqvist kommer till ceremonin för att berätta om sitt forskningsprojekt “Aktiva 
skoltransporter i vinterförhållanden”. 
 
 

8. Blommande Företag sänker Majblommans kostnader 
 
Epitetet Blommande Företag bärs av aktörer som gör långsiktiga, kostnadsbesparande insatser för 
Majblomman. Ofta handlar det om att erbjuda kraftiga rabatter som minskar kostnaden för 
verksamheten. På så vis kan mer av Majblommans insamlade medel användas för att stötta enskilda 
barn och grupper av barn ekonomiskt. Blommande Företag är enkelt och tydligt som koncept och kan 
användas i aktörernas arbete för social hållbarhet. 
 
Majblomman har avtal med ett antal aktörer, vilket ger samarbeten som i praktiken sparar in 
kostnader för våra lokalföreningar. 
 
Till Årets Blommande Företag utsågs 2017 klädkedjan Kappahl, som belönades för sitt mångåriga 
samarbete med Majblomman. Kappahls rabatterade presentkort sparar resurser för våra 
lokalföreningar och förser barn med kläder. Värdet av detta bidrag uppskattas 2017 till 750.000 
kronor.  
 
Tripnet bjuder på hela kostnaden av Majblommans IT-drift, värt närmare 50.000 kronor per år. 
 
Loomis erbjuder Majblommans lokalföreningar kostnadsfri kontanthantering, vilket innebär en 
betydande besparing varje år.   
 
Parks & Resorts äger ett antal av Sveriges största nöjes- och upplevelseparker. 2017 har koncernen 
möjliggjort heldagsupplevelser för hundratals barn och deras familjer. “Parks” erbjuder presentkort 
som Majblommans lokalföreningar köper till förmånliga priser. Därtill har bolaget bidragit med en 
rad klassresor till vinnarna i Majblommans pristävlingar. 
 
Under året har Majblomman inlett ett företagssamarbete med gymkedjan Nordic Wellness. 
Samarbetet har initierats då vi ett stort antal förfrågningar om träningskort för tonåringar. Nordic 
Wellness har 50 klubbar runt om i landet och många av våra lokalföreningar kommer att kunna dra 
nytta av avtalet.  
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9. Majblommans kommunikation för och med barnen 
 
Staten har ansvar för att FN:s barnkonvention följs och att Sveriges alla kommuner anlägger ett 
barnperspektiv vid alla beslut som rör barn. Majblomman verkar för att barns röster ska genomsyra 
all vår verksamhet, och prövar olika metoder för att barn ska komma till tals. Exempel på hur frågan 
har prioriterats i Majblomman under 2017: 
 
• Under Almedalsveckan har Majblommans knattereporter fungerat som talesperson för barn som 

lever i ekonomisk utsatthet. Alla partiledare har intervjuats, svaren har sammanställts och 
publicerats på Majblommans digitala plattformar samt dokumenterats på generalsekreterarens 
blogg. 

• Majblommans färger tas fram av barn med hjälp av en digital färgpalett och ett 
röstningsförfarande i vår app och ”MajPlejs” som är barnens plats på vår hemsida.   

• Majblommans Instagramkonto och vår youtubekanal MajTV följs främst av barn, vilket ger 
möjlighet till dialog.  

• Via lokalföreningarnas bidragsutdelning stärks barn via sina familjers privatekonomi.  
• Via folk- och opinionsbildning om barns rättigheter i samtiden bidrar Majblomman långsiktigt till 

att synliggöra barn och förbättra deras levnadsvillkor.  
• Majblommans dag på Gröna Lund anordnades den 14 maj 2017. Våra lokalföreningar bjöd in barn 

från hela landet till en dag på nöjesfältet Gröna Lund som drivs av Parks & Resorts. Samtliga barn 
bjöds på entré, åkband, lunch och fika. Barnen välkomnades också till Majblommans aktivitetstält.  

 
 
 

Viktiga händelser 2017 

 

Majblommans 110-årsjubileum  

 
Majblommeåret 2017 inleddes 12 januari med avtäckning av en prickig jubileumsblomma, designad 
av 11-åriga Miranda Nilsson. Ceremonin som ägde rum på Katarina Södra skola i Stockholm 
direktsändes av TV4.  
 
6 april startade Majblommans insamling, då barn började sälja majblommor över hela landet. 
Drottningen välkomnades till Maltesholmsskolan i Hässelby för att köpa årets allra första 
majblommor.  
 
”Majblommans Dag” på Gröna Lund firades 14 maj. Tillsammans med Parks & Resorts bjöd 
Majblomman barn från hela landet på en heldag, med fri åkning, mat och pyssel i ett aktivitetstält.  
 
10 november arrangerades Majblommans stora jubileumsseminarium om barns rättigheter på 
Kulturhuset i Stockholm. Volontärer, beslutsfattare och journalister deltog. Moderator Marianne 
Rundström intervjuade bland andra skolminister Gustav Fridolin och socialminister Annika 
Strandhäll. Skådespelare från Riksteatern läste upp barns monologer ur uppsättningen “Det är dyrt 
att vara fattig”. 
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Ny generalsekreterare 

 
18 december 2017 tillträdde Tove Lindahl Greve som ny generalsekreterare för Majblomman.  
Tove Lindahl Greve har en masterexamen i statsvetenskap med inriktning på mänskliga rättigheter 
och har närmast arbetat som verksamhetschef för organisationen Ung Cancer.  
 
 
 

Ändamålen i siffror 
 
 

Riksändamål 2013-2017 
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Lokala ändamål 2013-2017  

 

 

 

 

Årets utmärkelser 
 

Årets MajKommun – Botkyrka  

Varje år delar Majblommans Riksförbund ut priset Årets MajKommun till den kommun som bäst 
följer relevanta regelverk och arbetar konkret med inkludering av alla barn på beslutsfattarnivå så väl 
som i skolbarns vardag. 2017 gick utmärkelsen till Botkyrka, en kommun som sedan länge arbetar på 
bred front för jämlikhet bland barn i skolan och på fritiden. Kommunen har fattat beslut om att 
betrakta Barnkonventionen som ”botkyrkalag”, och en kommunal barnombudsman finns på plats 
sedan många år. Botkyrka har nolltolerans mot kostnader i skolan och använder sig sedan drygt tre år 
tillbaka av en konkret modell för att få alla skolor att leva upp till detta. 
 

Diplomceremoni på Kungliga Slottet  

Varje höst håller Majblomman sin traditionella diplomceremoni på Stockholms slott. H M Drottning 
Silvia medverkar i egenskap av Majblommans högsta beskyddare.  2017 var hedersgästerna vid 
ceremonin 30 elever från Adolf Fredriks musikklasser, som vunnit Majblommans nationella 
insamlingstävling. Barnen sålde majblommor för 530.760 kronor under våren.  
 

Årets Lokalförening  

110-årsjubileet till ära belönades hela fem lokala majblommeföreningar – alla från Kungsbacka 
kommun. Föreningarna bedriver ett klokt och effektivt samarbete som gör att fler barn i 
kungsbackatrakten får stöd av Majblomman. Tillsammans har de ökat insamlingen med 17 procent.   
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Årets Blommande Företag 

KappAhl tog emot diplom för Årets Blommande Företag, för sitt fleråriga samarbete med 
Majblomman. KappAhls rabatterade presentkort sparar resurser och förser barn i ekonomisk 
utsatthet med fina och hållbara kläder. Konceptet har gjort tusentals barn glada, varma och hjälpt 
dem att känna gemenskap med kompisarna i skolan och på fritiden. 
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Förvaltning  
 
Representantskapet sammanträder en gång per år och är Majblommans högsta organ. Till 
representantskapet kan lokalföreningar nominera representanter samt lämna motioner. 
Majblommeföreningar avlämnar en egen årsredovisning och fyller i en årlig enkät med synpunkter 
som ligger till grund för beslut om verksamheten. Representantskapet fattar beslut om 
verksamhetsinriktning och budget. Styrelsen, som utses ur representantskapet, sammanträder fem 
gånger om året varav ett tillfälle är strategidagar. Styrelsen fattar beslut om inriktning av löpande 
verksamhet. Hänsyn tas till synpunkter från medlemmar och barn som deltar i insamlingen. 
 
 
Representantskapet 
Ordförande: landshövding Anders Danielsson, Göteborg 
Skolledare Marita Ackermann, Vänersborg 
Docent Gunnar Ahlsten, Uppsala 
Stf rektor Nicke Bäcklund, Göteborg 
Jurist Christina Backman, Göteborg 
Universitetslektor Christer Dagman, Göteborg  
Kanslichef Gunnar Hejde, Göteborg 
Medicinalråd Lars Hellgren, Stockholm 
Lärare Marianne Holmquist, Göteborg 
Direktör för välfärd och utbildning Sven Höper, Göteborg 
Landstingspolitiker Sivert Mässing, Luleå 
Överläkare Ulla Nathorst-Westfelt, Göteborg 
Speciallärare Lena Nordegren, Gällivare 
vVD Bo Norming, Göteborg 
Civilekonom Hans Rosenhoff, Göteborg 
Konsult, f d HR- & kommunikationsdir Kajsa Räftegård, 
Göteborg 
Skolhälsovård ÖL Lena Simonsson Garsbo, Göteborg 
Lärare Carina Svensson, Karlskrona 
Senior Advisor Elisabeth Tarras-Wahlberg, Stockholm 
Civilekonom Klas Weidstam, Stockholm 
Ingenjör Roger Zetterberg, Norrköping 
 

Föredragande 

Generalsekreterare Lena Holm (t o m 15 december) 
Generalsekreterare Tove Lindahl Greve (fr o m 18 
december) 

 
Styrelse 
Ordförande: konsult, f d HR- & kommunikationsdirektör 
Kajsa Räftegård, Göteborg 
vVD Bo Norming, Göteborg 
Universitetslektor Christer Dagman, Göteborg  
Medicinalråd Lars Hellgren, Stockholm 
Överläkare Ulla Nathorst-Westfelt, Göteborg 
Civilekonom Hans Rosenhoff, Göteborg 
Lärare Carina Svensson, Karlskrona 
Civilekonom Klas Weidstam, Stockholm 
Direktör för välfärd och utbildning Sven Höper, Göteborg 
 Sven Höper, Göteborg  

 
Föredragande 

Generalsekreterare Lena Holm (t o m 15 december) 
Generalsekreterare Tove Lindahl Greve (fr o m 18 
december) 
 

Forskningsrådet 
Ordförande: Ulla Nathorst-Westfelt, överläkare, 
Göteborg 
Eva Björck-Åkesson, professor i pedagogik, Jönköping  
Annika Dahlgren Sandberg, professor i klinisk 
barnpsykologi, Göteborg 
Per-Anders Rydelius, professor i barn- och ungdoms-
psykiatri, Stockholm 
Paul Uvebrant, professor i neuropediatrik, Göteborg 

 
Adjungerade 

Generalsekreterare Lena Holm (t o m 15 december) 
Generalsekreterare Tove Lindahl Greve (fr o m 18 
december) 
Lillemor Emring, forskningsadministration  

 
Kansli 
Generalsekreterare Lena Holm (t o m 15 december) 
Generalsekreterare Tove Lindahl Greve (fr o m 18 
december) 
Lillemor Emring, samordnare 
Anna Holst, utveckling, Stockholms län  
Olle Huldén, ekonomichef  
Liv Landell Major, kommunikations- och PR-ansvarig 
Simon Nilsson, kontorist 
Yvonne Persson, utvecklingsledare 
Stefan Thilén, insamlingsledare  

 
Majblommans Riksförbund 
Kungsgatan 28, 411 19 Göteborg.  
Telefon 031 – 60 68 90. Fax 031 – 60 68 99 
Postgiro 90 1907 - 6 
Bankgiro 470-0605. 
Organisationsnummer 857200-5083 
www.majblomman.se 
E-post: info@majblomman.se 

 
 
 
Majblommans Riksförbund kontrolleras av Svensk 
Insamlingskontroll genom kontrollgirokonto 90 1907-6. 

 

 

 



Resultat- och balansräkning 
 
 

 

 

 

Majblommans

lokalföreningar

Majblommans

Riksförbund

Majblommans 

samlade 

redovisning 1)

Majblommans 

samlade 

redovisning 1)

2017 2017 2017 2016

Insamlingsintäkter

Majblommor och övriga produkter 64 184 27 851 66 022 61 669

Anslag från lokalföreningar till riksförbundet 0 303 0 0

Anslag från riksförbundet till lokalföreningar 12 0 0 0

Övriga bidrag från organisationer och allmänhet 3 231 1 077 4 308 4 382

Övriga intäkter 246 0 246 13 779

Summa insamlingsintäkter 67 673 29 231 70 576 79 830

Insamlingskostnader

Majblommor, övriga produkter, distribution -11 734 -12 750 -12 750 -11 578

Övriga insamlingskostnader -526 -116 -705 -167

Summa insamlingskostnader -12 260 -12 866 -13 455 -11 745

Administrationskostnader -1 047 -2 625 -3 672 -3 930

INSAMLINGSRESULTAT 54 366 13 740 53 449 64 155

Till ändamålet

Lokala bidrag, utbetalade -37 841 -464 -38 305 -36 458

Koncernmässiga justeringar -350 0 -350 76

Anslag från lokalföreningar till riksförbundet -303 0 0 0

Anslag från riksförbundet till lokalföreningar 0 -12 0 0

Majblommans övergripande riksändamål -14 342 -14 864 -14 864 -14 033

Summa till Majblommans ändamål -52 836 -15 340 -53 519 -50 415

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 1 530 -1 600 -70 13 740

Erhållna utdelningar och ränteintäkter 420 613 1 033 505

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -13 0 -13 -13

ÅRETS RESULTAT 1 937 -987 950 14 232

Lokalföreningarna har brutet räkenskapsår per den 31 augusti

ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

Majblommans Riksförbund och dess lokalföreningar
(belopp i tusentals kronor)

1) I Majblommans samlade resultaträkning har lokalföreningarnas och riksförbundets

    interna mellanhavanden eliminerats
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Majblommans

lokalföreningar

Majblommans

Riksförbund

Majblommans 

samlade 

redovisning 1)

Majblommans 

samlade 

redovisning 1)

2017 2017 2017 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fastighet 2 751 0 2 751 2 758

Inventarier 12 0 12 9

Kapitalplaceringar, aktier, obligationer etc 6 180 0 6 180 17 204

Summa anläggningstillgångar 8 943 0 8 943 19 971

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 296 316 612 359

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 3 432 3 432 3 850

Likvida medel 31 387 27 944 59 331 47 341

Summa omsättningstillgångar 31 683 31 692 63 375 51 550

SUMMA TILLGÅNGAR 40 626 31 692 72 318 71 521

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Donationskapital 387 0 387 387

Ändamålsbestämda medel 0 0 0 0

Balanserat kapital 37 026 28 715 65 741 51 509

Årets resultat 1 937 -987 950 14 232

Summa eget kapital 39 350 27 728 67 078 66 128

Skulder

Långfristiga skulder 202 0 202 210

Leverantörsskulder 423 937 1 360 1 558

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 2 855 2 855 2 695

Övriga kortfristiga skulder 651 172 823 930

Summa skulder 1 276 3 964 5 240 5 393

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 626 31 692 72 318 71 521

Ställda panter inga inga inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga inga inga

ÖVERSIKT BALANSRÄKNING

Majblommans Riksförbund och dess lokalföreningar


