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Ledningens ord  

Majblomman – barnens resurs i dag och i morgon 
 
I svåra ekonomiska tider är det viktigare än någonsin att upprätthålla tryggheten runt barnen. Att 
värna skolan, fritidsverksamheten eller socialtjänsten. Barn, som har väldigt lite att säga till om i vårt 
samhälle, ska inte bli offer för neddragningar. Studier visar att det går att räkna på hur kommunerna 
sparar pengar på tidiga insatser. Motsatsen, att dra ner, riskerar att få konsekvenser på längre sikt – 
både för samhällsekonomin och för enskilda individer.  
 
Majblommans Lokalföreningar får varje år tiotusentals ansökningar om bidrag till saker som de flesta 
av oss tar för givna. Bidragsansökningarna ger en aktuell spegling av den vardag som barn i 
ekonomiskt utsatta familjer lever i. En vardag som ofta handlar om att hantera, känslomässigt såväl 
som praktiskt, att man inte har samma förutsättningar som sina kompisar. Majblomman har ett 
ansvar för att beskriva denna verklighet och att driva frågor som kan göra skillnad för de här barnen 
och på sikt bekämpa barnfattigdom i Sverige.  
 
Begreppet barnfattigdom har diskuterats under året som gått. Majblomman betraktar det som en 
beskrivning av ett strukturellt problem. Det ska användas i sin relativa betydelse, det vill säga att 
barns situation i Sverige utgår från hur barn i Sverige har det. Majblomman menar att barnfattigdom 
inte bara relaterar till föräldrarnas ekonomiska resurser utan också att barnfattigdom uppstår också 
när samhället inte följer eller tolkar de lagar som ska mildra effekten av ekonomisk utsatthet.  
 
Sverige har skrivit under Barnkonventionen som i flera artiklar deklarerar barns rätt till en skälig 
levnadsstandard, rätt till utbildning och rätt till utveckling och lek. De barn som lever i en familj med 
låg inkomststandard eller med socialbidrag har inte samma möjligheter att tillgodogöra sig dessa 
rättigheter som andra barn, och riskerar att ställas utanför den sociala gemenskapen med sämre 
hälsa och utveckling som följd.  
 
En stor del av barns välfärd organiseras i kommunerna. Det handlar till exempel om föreningsliv, 
kollektivtrafik och social välfärd. Men framför allt handlar det om skolan, barns viktigaste arena, som 
ska vara kompensatorisk och erbjuda alla barn, oavsett omständigheter, de bästa tänkbara 
förutsättningarna för sin framtid. Därför genomför vi varje år en undersökning av landets kommuner.  
 
Majblomman arbetar för att barns röster ska höras, särskilt i beslut som rör dem själva.  
Vuxna har ansvar för att fatta besluten, men genom att lyssna på barn fattar de klokare beslut. Då 
införlivas barnkonventionen i all verksamhet. 

 
Det krävs förändringar både på lång sikt och nu, direkt. I det längre perspektivet behövs 
arbetsmarknads- och socialpolitiska lösningar som förbättrar för stora grupper av människor. Men 
det behövs också satsningar i dag. Barn kan inte vänta på att långsiktiga lösningar ska ge resultat, de 
lever sina liv nu. Det är därför Majblomman finns.  

 

Majblommans Riksförbund 
 
Lars Bäckström  Bo Norming Lena Holm 
Ordförande, Förbundsstyrelse Ordförande, Arbetsutskott  Generalsekreterare 
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Majblommans mål och syfte uppnås genom  
olika verksamhetsområden  

 

 

 
 

Majblommans vision är att alla barn ska få vara med och  
dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. 
 
Vi når vår vision genom att: 

• ha aktuell kunskap om barns behov och utifrån den kunskapen ge direkta bidrag till  
 enskilda barn under hela året och 

• förbättra barns villkor genom ökad kunskap och opinionsbildning för att påverka politiker  
 och andra beslutsfattare, 

• bidra till medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning om barns hälsa och utveckling, 

• erbjuda Majblommans sommarläger. 
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Majblomman hjälper barn till  
gemenskap i skolan och på fritiden  
 

I de tiotusentals brev som kommer till Majblommans Lokalföreningar över hela landet 
uttrycks barns aktuella behov. Här ser Majblomman omedelbart när något inte 

fungerar tillfredsställande ur barnperspektiv. Det handlar om brister i välfärden till följd av att lagar 
inte följs eller om att det finns behov som inte täcks av de allmänna stödsystemen.  

Vi följer löpande den utveckling vi ser genom ansökningar, aktuell forskning och dito statistik. Vi 
stärker Majblommans representantskap och styrelse efter hand, med den expertis som behövs för 
att förstå barns aktuella behov och ha kunskap om vad som behöver göras. Vi noterar ökande 
klyftor, och att många familjer kämpar hårt för att få vardagen att gå ihop. Samtidigt är vi mitt uppe i 
en ekonomiskt besvärlig tid och måste varna för de långsiktiga konsekvenser som nedskärningar på 
barns arenor kan få. Det har vi gjort på olika sätt under året.  

Brister i lagstiftning och förvaltning drabbar inte sällan barn. Den smäll de därmed får ta kan 
beskrivas som barnfattigdom. Majblomman kopplar begreppet till systemfel, inte till individer. När 
socialförsäkringssystem, sjukvård och skola fallerar drabbas de mest utsatta.  

Som barnhjälpsorganisation utmärks Majblomman av att vi ger bidrag till enskilda barn i Sverige. Det 
ger oss extra skarpa glasögon vad gäller hur barn har det, just nu. I våra kontakter med sökande har 
vi 2013 sett att många barn lever i familjer där arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte haft någon 
effekt. En vardagens vanmakt uttrycks allt oftare.  

Majblommans bidrag betyder något mer utöver det materiella 

Det handlar om att barn ska få uppleva att det finns vuxna som förstår en besvärlig situation, att det 
innebär möjlighet till gemenskap med kamrater i skolan och på fritiden. Det handlar också om att 
lätta på oron för familjens ekonomi för en stund, och att slippa känna skam. Med andra ord handlar 
det inte bara om att få en cykel eller pengar till sommarläger. Majblommans volontärer är eller har 
ofta varit yrkesverksamma med barn i skola, sjuk- och hälsovård, socialtjänst eller fritidsverksamhet. 
Det innebär att de är extra duktiga på att se barns behov. 

Bidragen ger tillsammans med Majblommans opinionsbildande arbete kort- och långsiktigt 
förbättrad situation för barn som har det tufft. Vårt fokus är sedan organisationen grundades för 
över hundra år alltid på barnen. Vi möter och artikulerar barns röster, både i enskilda ärenden och i 
den offentliga debatten.  
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Barn hjälper barn genom  
Majblommans insamling 
Sedan 1907 bygger Majblommans insamlingsmetod på att barn hjälper barn. Närmare 
80 000 barn säljer majblommor under några veckor i april, och får insamlingen att växa 
för varje år. De är Majblommans allra största styrka. 

Sedlar och mynt är inte den enda vinsten med insamlingen. Att låta barn sälja majblommor är ett 
sätt att skapa gemenskap, delaktighet och förståelse för kompisar som har det tufft. Majblomman 
apellerar till barns empati, och denna tanke genomsyrar insamlingen. Den bidrar till att stärka många 
barn mentalt, socialt och ekonomiskt. Att ha ansvar för sin majblommeväska och samtala med vuxna 
om barns villkor är för många en utvecklande erfarenhet.  

En liten del av summan barnet samlar in får hen själv behålla, för att stärka den egna ekonomin. För 
en del barn blir det första gången med egna fickpengar. I år fick barnen som deltog i insamlingen 
dela på totalt 5 miljoner kronor att besluta om och använda självständigt.  

Skolor och scoutkårer fick i sin tur behålla 5 miljoner kronor att använda i Majblommans anda. 
Barnen involveras i beslutet om hur dessa pengar ska disponeras, så att alla elever på skolan får 
glädje av dem. Dessa pengar brukar främst användas för utflykter, skolresor, lägerskolor, 
sportutrustning för utlåning och trivselaktiviteter. 

Majblommans unika insamlingsmetod genererar ständigt ökad insamling. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Barn berättar om sina upplevelser med att sälja majblommor 
Efter varje insamling får alla barn som vill, fylla i en enkät med frågor, de får också lämna tips på 
förbättringar. Alla svar beaktas och vi har gjort många förändringar utifrån dessa enkäter. 

 

 

 

 

 

 

  

Vad är det bästa med att sälja majblommor? 
Exempel på citat: 
• Det allra bästa var nog att man fick göra folk glada! 
• Man kan hjälpa barn som har det svårt. 
• Att man fick något roligt att göra efter skolan 
• Folket blir så glada när de köper. 

Vad är det sämsta med att sälja majblommor? 
Exempel på citat: 
• När dom man ringer på hos bara stänger dörren. 
• Människor som är otrevliga/inte svarar. 
• Många nuförtiden har inga kontanter. 
• Att vissa redan köpt. 

Var det roligt att 
sälja majblommor? 
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Lokala bidrag till barn – nära barns vardag 
Majblommans Lokalföreningar delade under året ut bidrag som uppgick till 32,4  miljoner 
kronor. I år har vi delat upp kategorin ”dyra och nödvändiga saker” för att få en mer 
rättvisande bild av vad barnen har behov av. Mest pengar har beviljats till allt som rör 
sommarlovet: 5,1 miljoner kronor, på andra plats kommer kläder och skor: 4,5  miljoner 
kronor. På tredje plats hamnar fritidsaktiviteter: 3,3  miljoner kronor. 
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Utveckling av lokala Majblommeföreningar 
För att möta ökade behov hos barn och ökade krav på en kvalitetssäkrad verksamhet arbetar vi med 
utveckling av vår organisation. Majblommans verksamhet i Lokalföreningarna drivs av ideella krafter. 
Det är viktigt att anpassa riktlinjer och krav på arbetssätt och verksamhet så att det är möjligt att 
utföra arbetet ideellt på fritiden. Riksförbundet fungerar som en servicefunktion för 
Lokalföreningarna.  
 
• Enkäter om Lokalföreningens synpunkter och önskemål om verksamheten genomförs och 
 används sedan som grund för utvecklingsarbetet.  

• En handlingsplan har tagits fram för samverkan med socialtjänsten och på flera håll har 
 Lokalföreningen träffat socialtjänsten för att informera om vad Majblomman kan hjälpa till med 
 utan att ta över det allmännas bidrag.  

• Kampanjplan till alla Lokalföreningar distribuerades i början av året så alla ska känna till varför vi 
 genomför kampanjer, när de sker och vilka verktyg som finns för Majblommeföreningarna att 
 använda för att göra en så bra insamling som möjligt.   

• Under 2013 genomfördes Lokalföreningsträffar under november månad i Borlänge, Sundsvall, 
 Umeå, Luleå, Örebro, Karlstad, Stockholm, Växjö, Jönköping, Malmö, Göteborg och Halmstad. Till 
 dessa träffar inbjöds alla Lokalföreningar och de kunde välja den ort som passade bäst. Dessa 
 träffar är en kombination av information och dialog så att Lokalföreningarna kan påverka 
 verksamheten. Dessutom hölls ett särskilt rådslag med större Lokalföreningar i september.  

• Majblommans riktlinjer ”Barnets bästa i Majblomman” uppdateras vartannat år och har 
 distribuerats i digital form. Riktlinjerna behandlar bland annat Lokalföreningens organisation 
 utifrån ett barnperspektiv, insamling, bidragsgivning, redovisning och kontroll.  

• Riksförbundet utvecklar löpande de rutiner som finns för ökad trygghet och säkerhet runt barnen 
 som säljer majblommor samt handlingsplaner vid olika tillbud. Majblommeföreningarna får också 
 stöd vid eventuella incidenter och allt rapporteras till generalsekreteraren.  

• Nyhetsbrev via e-post skickas löpande.  

• Hemsidans medlemssidor uppdateras löpande med tips om information, mallar, frågor och svar. 
 Allt kampanjmaterial, pressreleaser, debattartiklar, med mera finns att ladda hem som stöd för 
 det lokala arbetet. 

• Tidningen MajBladet som distribueras i oktober sammanfattar Majblommans arbete och resultat 
 samt ger förhandsinformation om kommande års kampanj. 

• ”Det kostar pengar att samla in pengar” är ett dokument som beskriver alla kostnader, 
 investeringar och intäkter i Majblomman och vad vi åstadkommit i Sverige genom åren.  

 
 
Mål med utveckling av Majblommeföreningar 
Majblommans mål är att ha minst en Majblommeförening i varje kommun. Idag uppfyller vi det 
målet i 270 av landets 290 kommuner. I 20 kommuner saknas en förening och vi arbetar med 
rekrytering av medlemmar  där. I flertalet finns ändå skolor som säljer Majblommor som i väntan på 
att det bildas en förening redovisar till närmaste förening eller direkt till Riksförbundet. 
Kommuner som saknar Majblommeförening: Arjeplog, Nacka, Fagersta, Malå, Österåker,  Järfälla , 
Sala, Överkalix, Jokkmokk, Aneby , Danderyd, Degerfors, Håbo, Ljusnarsberg, Nykvarn, Salem, Solna, 
Staffanstorp, Storfors, Upplands-Bro. 
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 Opinionsbildning  skapar resultat för barn 
 
De frågor Majblomman driver har sitt ursprung i bidragsansökningar som kommer in 
till våra Lokalföreningar. När vi ser att problem uppstår på grund av att aktuell 
lagstiftning inte följs eller tolkas utifrån barnets bästa, startar vårt påverkansarbete. 
Eftersom barns behov är omedelbara fungerar Majblommans hjälp på flera plan. 

Lokalföreningarna ger ekonomiska bidrag samtidigt som vi arbetar opinionsbildande i det längre 
perspektivet. 

Mot denna bakgrund är Majblommans prioriterade frågor i dag nedanstående.  

Barns rätt till en avgiftsfri skola 
Avgifter i skolan ska slopas. Majblomman har under 00-talet arbetat för att informera och bilda 
opinion kring barns lagstadgade rätt till en avgiftsfri skola. Bakgrunden är rapporter från våra 
Lokalföreningar om hur skolbarn drabbas av dolda kostnader som krav på medhavd utflyktsmat, 
kostnader för resor och utrustning på friluftsdagar. Bilden bekräftas av våra Lokalföreningar. 
Majblomman erbjuder en handbok för att motverka problemet, och kommunicerar kontinuerligt 
genom seminarier och lobbying visavi skolpersonal så väl som politiker och andra beslutsfattare.  

Resultat: 2004 var första gången som Sifo på uppdrag av Majblomman undersökte 
hur mycket föräldrar betalar för sina barn i olika avgifter i skolan. Då betalade 
föräldrar sammanlagt 700 miljoner kronor.  I år har vi gjort en uppföljande studie 
med hjälp av TNS Sifo som beräknar att föräldrar totalt betalar som lägst 350 
miljoner kronor i olika avgifter i skolan. Det är en förbättring men än är det långt till 
en avgiftsfri skola. 

I årets mätning framgår även att av 350 miljoner kronor går ca 262 miljoner kronor 
till matsäck vid utflykter, studiebesök, idrottsdagar eller liknande. Ca 51,2 miljoner 
kronor går till olika insamlingar och aktiviteter i skolan, ca 20,8 miljoner kronor går 
till klasskassan och ca 15 miljoner kronor går till utrustning för gymnastiken. 

Vårt arbete ger resultat, men inte tillfredsställande. Det är många huvudmän som ska 
ha förståelse för frågan men även om politiker och högre tjänstemän utformar regler 
krävs att  reglerna får genomslag ända ut till barnen. Vi fortsätter att förstärka denna 
fråga med goda exempel och berättelser ur barns verklighet. 

 

Barns rätt till kostnadsfria glasögon som behandling och hjälpmedel  
Barns glasögon ska betraktas som en medicinsk behandling eller ett hjälpmedel för barn med 
synnedsättning under hela grundskoletiden. Frågan om barns rätt till kostnadsfria glasögon vid synfel 
ansvarar Sveriges landsting för, vilket i praktiken innebär att villkoren för barn med synfel varierar 
beroende på folkbokföringsort. Detta kom till Majblommans kännedom kring 2006 på grund av allt 
fler ansökningar om bidrag till barnglasögon. Sedan dess har Majblomman arbetat opinionsbildande 
för att säkra alla barns rätt till kostnadsfria glasögon, oavsett vilket landsting de tillhör.  

Resultat: 2006 hade inga landsting bidrag till glasögon till barn över 7 år. Stockholms 
landsting hade inga bidrag alls. 2012 var det två landsting som infört bidrag till barn 
över 7 år,  Blekinge och Västra Götaland som ger bidrag för glasögon vid vanliga 
synfel. Vår opinionsbildning resulterade i att frågan hamnade på regeringens bord 
som uppdrog åt Socialstyrelsen att kartlägga frågan. I maj 2013 presenterade 
Socialstyrelsen sin rapport ”Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning 
inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet”.  

Bearbetning fortsätter tills vi nått vårt mål att alla landsting infört bidrag till barns 
glasögon. 
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Är kollo-/lägerplatserna/sommarlovsaktiviteterna avgiftsfria?
EJ SVAR 53
SVARAT 208
JA, LIKA FÖR ALLA 61 29%
JA, EFTER INDIVID  27 13%
NEJ 59 28%
VET EJ 61 29%

0% 10% 20% 30% 40%

JA, LIKA FÖR ALLA BARN

JA, EFTER INDIVIDUELL…

NEJ

VET EJ

 

Barns rätt till ett gott sommarlov 
Majblomman ser via våra Lokalföreningar och våra årliga kommunundersökningar att barn i 
ekonomisk utsatthet riskerar ökat utanförskap under sommaren, då skolan är stängd samtidigt som 
barnomsorg och fritidsverksamhet ofta slimmas. Det är viktigt att alla barn erbjuds stimulans och 
trygghet också sommartid. En av våra prioriterade frågor är meningsfulla och trygga sommarlov åt 
alla.  

Resultat: Ur kommunrapporten 2013:  60 procent av kommunerna i undersökningen 
sätter ihop ett sommarlovsprogram för barn och ungdomar, antingen själva eller 
tillsammans med samarbetspartners. 64 procent av kommunerna erbjuder läger eller 
sommarlovsaktiviteter av annat slag. Men det är bara 29 procent som svarar att 
aktiviteterna är avgiftsfria för alla barn. 13 procent anger att de kan vara det efter 
individuell prövning. Bara 10 procent av kommunerna har fritidsverksamheten och 
fritidsgårdar öppna som vanligt. 42 procent håller öppet men stänger en del.              
38 procent anger att de stänger helt. 

Det sker framsteg: 61 kommuner erbjuder kostnadsfria aktiviteter på sommarlovet 
2013,  jämfört med 38 kommuner 2012. 

 

 
 

 

 

 

Bearbetning fortsätter tills alla kommuner erbjuder barnen ett tryggt och roligt 
sommarlov och tänker rätt: rusta upp fritidsverksamheten på sommarlovet – stäng 
inte! 

 
Majblommans rapporter informerar och skapar opinion 
Med barns bästa i främsta rummet påverkar Majblomman politiker och andra beslutsfattare. 
Följande rapporter har 2013 som en del i detta producerats, och presenterats i samband med 
seminarier, debattartiklar och andra aktiviteter:  
 
2013-12-10 ”Tag med en rejäl matsäck och busspengar!” 
En rapport om hur otillåtna avgifter i grundskolan skapar oro och utanförskap för många 
barn. På uppdrag av Majblomman har TNS Sifo undersökt hur mycket föräldrar betalar i 
otillåtna avgifter i skolan.  
 
2013-06-11   "Det som är bra för barnen är bra för kommunen".  
Majblommans årliga kommunrapport  
Sedan 2010 genomför Majblomman en årlig enkät som visar hur svenska kommuner arbetar ur 
barnperspektiv. Vi ställer frågor som rör barns förutsättningar på områdena skola, fritid/kultur och 
socialtjänst. Kommunrapporten 2013 lyfter fram goda exempel, det vill säga kommuner som gjort 
föredömliga insatser för barnen. 
I rapporten presenteras även Majblommans checklista med 10 praktiska råd till kommuner som vill 
göra ett riktigt bra och korrekt jobb för att skapa goda förutsättningar för barn på alla plan.  
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Almedalsveckan  
Under årets upplaga av Almedalsveckan var Majblomman på plats och genomförde en barnaktivitet 
på allmän plats, ett välbesökt seminarium samt intervjuer av vår knattereporter med partiledare.  
 
Knattereporter 
Knattereportern 2013 var Alma Genstedt från S:t Hansskolan i Visby som intervjuade partiledare 
eller partiföreträdare för alla åtta riksdagspartierna. Det här är en aktivitet vi genomför varje år 
sedan 2004. Knattereportern fungerar som ett ”röströr” för alla barn som söker bidrag från 
Majblomman. Frågan som knattereportern ställde till politikerna löd: ”Jag representerar alla barn i 
Sverige som behöver glasögon men som inte kan få det för deras föräldrar inte har råd. 
Socialstyrelsen har visat att det är väldigt orättvist i olika delar av Sverige. Tycker du att barn borde 
få gratis glasögon?”  
Partiledarnas svar rapporterades löpande på Majblommans blogg MajBlogg.  
 
Majblommans tält och kampanjen ”Tråkis” 
2013 satsade Majblomman under Almedalsvecken på att informera och skapa debatt med ett 
utställningstält på centralt belägna Donners plats i Visby. Temat var alla barns rätt till ett bra 
sommarlov, vilket manifesterades med den uppmärksammade kampanjen Tråk-is. Genom att dela ut 
”glassbiljetter” i folkvimlet lockades besökare till Majblomman, men väl framme konfronterades 
biljettinnehavarna med en annorlunda glassaffisch. Alla glassar med namn som ”Sommarlängtan” 
och ”Tivolistång” var överkorsade. Kvar att ”välja” på var glassen ”Tråk-is”. Beskrivning: ”Smaklös, 
färglös, innehållslös. Precis som sommarlovet är för väldigt många barn.” 
 
Responsen på ”glassen” blev stark. 2000 st ”Tråkis” gick åt, vilket uppskattningsvis resulterade i lika 
många konstruktiva samtal med politiker, journalister och allmänhet om villkoren för barn i 
utsatthet, särskilt sommartid.  
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Hur stor är den "obetydliga avgift" som kommunen/stadsdelen definierat och hur ofta får den tas ut?
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SVARAT 145
0 kr 60 41%

1-50 kr 21 14%
51-100 kr 52 36%

>100 kr 12 8%
(47 kommuner säger 100 kr eller följer Skolinsp) 0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Majblomman som kunskapspartner mildrar 
effekten av barnfattigdom 
Majblomman har en unik roll som kunskapsparter. Ett tydligt exempel på detta är att 
frågan om barns rätt till glasögon fortsatt har legat högt på den politiska agendan under 
året. Genom bidragsansökningarna till våra lokala Majblommeföreningar och genom 

våra volontärers erfarenheter får vi en unik och aktuell bild av barns situation. Frågan om glasögon 
till barn är ett problem vi har kunnat upptäcka genom bidragsansökningarna. Därför arbetar med att 
dela med oss av den kunskapen. 
Samtidigt har frågan om barnfattigdom fortsatt att engagera. Majblomman har under året arbetat 
för att lyfta fram hur det ekonomiska utanförskapet påverkar barn. Vi arbetar också med konkreta 
förslag på hur man med enkla medel kan göra direkta förbättringar för de här barnen.  
Skolan är barnens viktigaste arena och det gäller inte minst de ekonomiskt utsatta barnen. Inom 
Majblomman ser vi barn som inte kommer med i gemenskapen på grund av att de inte har råd. Vi 
har satsat på folkbildning för att stödja lärare i svåra samtal om barnfattigdom och för att öka 
förståelsen för barnen och kunskapen om deras situation. Genom att Majblomman är närvarande i 
skolan kan vi sprida kunskap om barns villkor i resurssvaga familjer, så att miljön i skolan inkluderar 
alla barn. Samtidigt kan vi ge bidrag till barn och aktiviteter i skolan.   
Resultatet av Majblommans folkbildningsinsatser syns främst i att avgifterna i skolan minskat över 
tid, i att allt fler landsting erbjuder glasögonbidrag till barn liksom att kommuner blir mer medvetna 
om vilka åtgärder som gör sommarlovet till en bra tid för barn. 

Majblommans generalsekreterare Lena Holm har under året hållit seminarium i kommuner som 
Håbo, med mycket gott resultat. Håbo kommuns företrädare slog i samband med seminariet fast att 
man kommer att satsa på att bli 2014 års MajKommun.  

Resultat: I 2013 års kommunenkät uppgav 60 kommuner att man inte tillåter 
avgifter i skolan. Det är en markant ökning från 2012 då endast 25 kommuner 
beslutat stoppa avgifter i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets studiematerial – Kompisspelet – för att bereda alla barn möjlighet att vara med 

Sedan flera år tillbaka ger Majblomman ut ett kostnadsfritt studiematerial som ett led i vårt 
folkbildningsarbete. Syftet med 2013 års digitala ”Kompisspelet” var att hjälpa lärare och elever att 
sätta igång en diskussion som avdramatiserar och minskar skamkänslorna kring ämnet ekonomisk 
utsatthet. Det allvarliga ämnet till trots hade spelet ett lättsamt upplägg med illustrationer och musik 
som speglade några situationer som kan uppstå under en helt vanlig skoldag. Materialet 
tillhandahölls digitalt via Majblommans hemsida. Spelet kompletterades av en lärarhandledning som 
delades ut både i digital form och tryckt som en folder.  
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Forskning – vetenskapligt förankrad kunskap ger 
effekt i barns vardag  
Sammanlagt delar Majblomman årligen ut 1.000.000 kr i forskningsbidrag.  

Post doc-tjänst 
Styrelsen fattade under 2013 beslutet att tillsätta en unik post doc-tjänst för ett aktuellt 
och Majblomman närliggande ämne. Detta resulterade i att Majblomman engagerat 

forskaren Anette Bolin på Högskolan i Väst för ett post doc-projekt om barns egna upplevelser av 
ekonomisk utsatthet. Anette är filosofie doktor i socialt arbete och universitetslektor. I sitt arbete för 
Majblomman riktar hon in sig på barn i familjer vars ekonomi försämrats kraftigt på grund av 
arbetslöshet. Anette vill studera hur det blir för barn vars familj tidigare hade en ”normal” ekonomi, 
men sedan har drabbats av arbetslöshet och ekonomisk utsatthet, så som har hänt många i till 
exempel Trollhättan. Hon ser ett behov av att prata direkt med barnen och få fram deras syn på sin 
verklighet. Under projektets gång kommer Anette att göra ett stort antal intervjuer med barn på 
flera orter i landet. 

Källa till kunskap 
Forskningsrådet prioriterar i enlighet med Majblommans motto ”Barn hjälper barn” projekt inom 
samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning som syftar till att ta fram kunskap som 
kan förbättra barns och ungdomars levnadsvillkor. Forskningsrådet lyfter också fram projekt där barn 
och ungdomar själva kommer till tals och sådana som inriktas på tillämpning av FN:s barnkonvention. 
De projekt som erhållit stöd av Majblomman håller en hög vetenskaplig kvalitet.   

Av 52 inkomna ansökningar har 11 beviljats stöd i form av personliga forskarstipendier och 
forskningsanslag med 585 000 kronor.  

Doktorand Veronica Lundberg med projekt nr 31 ” Hälsorelaterad livskvalitet och psykisk hälsa hos 
barn med Juvenil Idiopatisk Artrit- finns det könsskillnader mellan barn- och föräldrar rapportering” 
utsågs till årets Rolf Zetterströmstipendiat. 
 

Resultat: I en enkät bland  forskare som beviljats bidrag tidigare år av 
Majblomman svarade på frågan ”Hur har stipendiaternas kompetenser 
utnyttjats/kommit till uttryck?”  

 

 

 

 

  

Majblommans forskningsbidrag  
når i hög grad ut till barn. 
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Forskningsprojekt som fått stöd 2013  

1. Barns vardag och hälsa 
Dahllöf Göran 
Medsökande:  
Shervin Shahnavaz 

Avdelningen för pedodonti 
Institutionen för odontologi 
Karolinska Institutet 
 

Behandling av barn och ungdomar med 
tandvårdsfobi-randomiserade kontrollerade 
studier av kognitiv beteendeterapi (KBT) 
och internetbaserad KBT för barn och 
ungdomar 

Strinnholm Åsa  
 

Barn och ungdomskliniken 
Norrlands Universitetssjukhus 
 
 

Födoämnesöverkänslighet hos barn med 
särskilt fokus på prevalens, livskvalitet och 
upplevelser i samband med dubbelblind 
placebo-kontrollerad 
födoämnesprovokation 

Öst Elin Barnkirurgmottagningen Q2:03 
Astrid Lindgrens barnsjukhus 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Långtidsuppföljning av barn födda med 
diafragmabråck 1990-2009, gällande fysisk 
funktion, hälsorelaterad livskvalitet och 
psykosocial funktion. 

 

2. Barn med neuropsykiatriska funktionshinder  
Lenhard Fabian  
Medsökande: 
Eva Serlachius 

BUP CPF, Barn- och 
ungdomspsykiatriskt 
forskningscentrum 

Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi 
för ungdomar med tvångssyndrom 

 

3. Psykiskt utsatta barn 
Holmqvist Rolf 
Medsökande: Anna 
Gradin Franzén 

Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande 
Linköpings universitet  

Behandlingsdilemman inom tvångsvård av 
unga - styrning och frihet ur ett 
deltagarperspektiv 

Werbart Törnblom Elsa 
Annelie 
 

Karolinska Institutet 
Institutionen för kvinnors och barns 
hälsa. Enheten för barn - och 
ungdomspsykiatri Q3:04 
Astrid Lindgrens barnsjukhus 

Självmord och plötslig våldsam död fram t 
o m 25 års ålder-följder av en omöjlig 
livssituation? 
 

 

4. Övriga barnmedicinska frågor 
Abrahamsson Kate                            
Medsökande: Michaela 
Dellenmark Blom  
 

Drottning Silvia Barn- och 
ungdomssjukhus Barnkirurgiska 
Kliniken  
 

Livskvalitet hos barn och ungdomar födda 
med esafagusatresi samt hur familjer 
påverkas av barnets sjuklighet till följd av 
esofagusatres 

Lundberg Veronica  
Medsökande: Eva 
Eurenius 

Barn- och ungdomscentrum  
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå  
 

Hälsorelaterad livskvalitet och psykisk hälsa 
hos barn med Juvenil Idiopatisk Artrit- finns 
det könsskillnader mellan barn- och 
föräldrar rapportering? 

Rullander Anna-Clara 
Medsökande: Viveca 
Lindh 

Institutionen för Omvårdnad 
Umeå Universitet 
 

Ungdomars upplevelse av att genomgå 
skolioskirurgi, smärta och psykologiska 
följder 

Rylander Hedlund Eva  
 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus Q6:00  
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 

Fysisk prestationsförmåga och livskvalitet 
hos barn och ungdomar med medfödda 
hjärtfel 

Wigander Helena 
 

Tarmterapimottagningen Q2:03  
Astrid Lindgrens Barnsjukhus  
 

Barn som föds med låg analatresi och deras 
föräldrar; livskvalitet, fysisk och psykosocial 
funktion 
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Blommande Företag – unikt koncept 
Med Majblommans ”Blommande Företag” tar vi fram hållbara koncept tillsammans 
med företag som vill göra en insats för barn som har det svårt.  

2013 års vinnare av utmärkelsen Årets Blommande Företag är göteborgsbaserade 
Tripnet AB, som är specialister på drift och utveckling av IT-system. Tripnets mycket 
generösa stöd till Majblomman innebär att stora kostnader kunnat undvikas. Därmed 
räcker Majblommans resurser längre och kommer fler barn till godo. Så väl Tripnets 

ledning som dess personal är engagerade i att sprida kunskap om ekonomisk utsatthet bland barn i 
Sverige.  

Tripnets VD och grundare Ulf Persson närvarade tillsammans med bolagets teknikchef Martin Dohmen 
vid Majblommans högtidliga diplomceremoni på Stockholms slott. Där mottog de diplom av HM 
Drottning Silvia som är Majblommans högsta beskyddare.  

Principen för att ett företag ska bli ett Blommande Företag är att erbjuda Majblomman generösa 
rabatterade/kostnadsfria tjänster vilket håller ner riksförbundets kostnader. 

Tidigare Blommande Företag är bland andra Smarteyes som erbjuder starkt rabatterade 
glasögoncheckar som gör att Lokalföreningarnas pengar räcker längre. 

Målet är att engagera fler företag inom bland annat sport och fritid samt kultur. 
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Sommarläger på Galtarö 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till Galtarö kommer barn från hela landet och här har Majblomman drivit lägerverksamhet sedan 1939 
då halvön donerades till Majblommans Riksförbund. Sedan dess har det varit en sommargård för barn 
med olika behov. Det är genom barnens insamling och Majblommans Lokalföreningars ovärderliga 
arbete som vi kan driva denna riksomfattande och unika verksamhet. Genom Majblommans insamling 
finansieras två tredjedelar av barnens vistelse. En tredjedel tas ut som lägeravgift som barnets 
hemkommun oftast står för. Majblommans sommargård på Galtarö drivs utan verksamhetsbidrag från 
stat och kommun.  
 
Många av barnen som kommer till Galtarö säljer själva majblommor och är väldigt stolta över sin 
sommargård. Det kan man förstå när man ser dessa 27 hektar lekytor bestående av fotbollsplaner, 
beachvolleyplan, byggnader, bryggor, båtar, stränder och skog. 
 
Verksamheten drivs med hög personaltäthet och har varje enskilt barn i fokus. Det är av yttersta vikt 
att barnen får bästa möjliga omsorg och omges av trygga vuxna under hela sin vistelse på Galtarö. 
Maten tillagas av naturliga råvaror och barnen är med och påverkar menyn. Aktiviteterna är många; 
allt ifrån att spela musik i rockladan, gå i simskola och ta simmärken, kanotpaddling, åka på hajk, segla 
och bada till en lugn stund i hängnätet. 
 
Sommaren 2013 kom totalt 126 barn till Galtarö. De utvärderingar som görs efter varje läger visar att 
barnen tycker om sitt Galtarö och sin vistelse där. Aktiviteterna runt båtbryggan är särskilt populära 
och ledarna är mycket omtyckta. 
 
Det har varit svårt att fylla platserna på senare år.  
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Utmärkelser och viktiga händelser 
 
Årets MajKommun - Forshaga 
Kommunrapporten ska erbjuda goda exempel och inspirera till arbete för barns bästa. Därför utser vi 
med hjälp av vår underliggande enkät Årets MajKommun. Bland de kommuner som utmärker sig 
positivt väljer vi ut ett antal kommuner som djupintervjuas. Vid en samlad bedömning korar vi sedan 
årets MajKommun.  

2013 gick utmärkelsen Årets MajKommun till Forshaga, där man sedan 2012 har ett gediget 
dokument: ”Handlingsplan för minskad barnfattigdom”. Planen är en strategisk sammanställning av 
olika insatser som följs upp av Forshagas målstyrningssystem. Planen är beslutad på högsta nivå och 
berör en rad kommunala förvaltningar och ansvarsområden. Genom planen säkerställer Forshaga 
kommun bland annat en avgiftsfri skola för alla barn. 

Årets konstnär – Ove Gustafson 
Av tradition samarbetar Majblomman varje år med en svensk konstnär, som skapar årets affisch. 2013 
utsågs illustratören, konstnären och författaren Ove Gustafson – mest känd för de karaktäristiska 
tecknade filmklippen i det klassiska barnprogrammet ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. 

Diplomceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm 
H.M. Drottningen genomförde Majblommans diplomceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm den 26 
september. Då diplomerades vinnarna i Majblommans insamlingstävling, årets Majblommeföreningar, 
fyra av årets forskningsstipendiater samt Årets Blommande företag.  

Barnen i årskurs 4-6 på Adolf Fredriks musikklasser blev årets vinnare i insamlingstävlingen. Barnen var 
självklara hedersgäster vid ceremonin.  

Årets Majblommeförening – Ed i Ångermanland 
Årets Majblommeförening blev Eds Majblommeförening i Ångermanland. Föreningen har med 
engagemang och uppfinningsrikedom hittat på nya sätt att uppmuntra och stödja barnen, vilket har 
lett till årets fantastiska insamlingsresultat. Insamlingen har i år nästan fyrdubblats. 

Majblommans färglansering  
Den 8 februari avtäcktes 2013 års majblomma vid en ceremoni på Johannebergsskolan i Göteborg. 
Landshövding Lars Bäckström som är ordförande för representantskapet i Majblommans Riksförbund 
höll ett hyllningstal, och avslöjade sedan färgerna.  

Majblommans färg röstas fram av barn, efter ett urval av de förslag som barn skapat på 
majblommans.se. Att ta fram en ny majblomma och tillsammans välkomna den vid avtäckningen är ett 
av många sätt att göra alla barn delaktiga och engagerade i Majblommans verksamhet.  

Premiärshow och de första majblommorna till H.M. Drottningen 
H.M.Drottningen köpte den allra första majblomman i Sverige av Ebba Rudbeck och Max Videgård, 
klass 5 på Banérportskolan i Stockholm. För första gången ordnade Majblomman en gratis 
premiärshow på Filmstaden Sergel i Stockholm, under ledning av Tobbe Trollkarl och med Amy 
Diamond som gästartist. Showen websändes och tusentals barn över hela landet kunde följa den. På 
många håll i landet genomfördes premiäraktiviteter som samlade många barn och vuxna. Syftet är att 
sprida kunskap om barnfattigdom, Majblommans roll samt att få många att köpa fler majblommor. 

Utredning av sommarverksamheten på Galtarö 
Representantskapet har uppdragit åt styrelsen att utreda sommarverksamhetens framtid. En 
samrådsgrupp bestående av representanter för styrelsen och Göteborgs Majblommeförening, har 
sammanträtt ett antal gånger. Bakgrunden till utredningen är ökade kostnader för renovering, krav på 
ökad standard och Majblommeföreningars minskande vilja att bidra till verksamheten, uttryckt i 
medlemsenkät 2011. Riksförbundet driver också opinion gentemot kommunerna att själva ta ansvar 
för värdefull verksamhet för barnen under sommaren.   
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Organisationens struktur 
Majblommans Riksförbund är en ideell förening och moderorganisationen för de 650 
Lokalföreningarna som är medlemmar i Majblommans Riksförbund. De lokala Majblomme-
föreningarna är fristående ideella föreningar och avger var och en sin egen årsredovisning vilka 
tillsammans med Riksförbundet ger den kompletta bilden av Majblommans verksamhet. 
Huvudprincipen i Majblomman är att Riksförbundet bär merparten av kostnader för administration 
och inköp och Lokalföreningarna står för merparten av alla intäkter genom att organisera 
insamlingen på sin ort. Insamling sker genom att barn säljer majblommor under två veckor på året. 
Majblomman har inga bidrag från stat eller kommun utan är en helt fristående aktör. 
Ändamålskostnader fördelas över hela året med lokala bidrag till enskilda barn via Lokalföreningarna 
samt allmänt påverkansarbete som kommer alla barn till del genom Riksförbundet. 
 
Centrala ändamålskostnader utgår från Lokalföreningarnas iakttagelser om barns villkor och behov. 
Riksförbundet arbetar med utveckling av Lokalföreningar, folkbildning, opinionsbildning, 
forskningsanslag, sommarverksamheten på Galtarö och verksamheten MajVojs som syftar till att 
barn ska komma till tals i beslut som rör dem.  
 
 

 
 
Genom Lokalföreningarna ger Majblomman bidrag till 
enskilda barn och Majblommepengar till skolan.  
 
Majblommans organisation har i stort sett samma 
struktur som Majblommans grundare Beda Hallberg 
införde 1907. Det är en platt och effektiv organisation 
utan onödig administration och byråkrati.  

 

 

Beda utgick från fyra geniala idéer som fortfarande lever vidare:  

• Barn hjälper barn  
• Majblomman säljs endast en gång om året 
• Lokal hjälp genom Majblomman Lokalföreningar 
• En pedagogisk idé som främst vänder sig till skolan  

Medlemmar i Majblommans Riksförbund är dess Lokalföreningar vilka är självständiga ideella 
föreningar med egen styrelse. De är direkt anslutna till Majblommans Riksförbund genom de 
gemensamma grundpelarna: 

• Majblomman, varumärket 
• Majblommans syfte, vision och mål 
• Stadgar och riktlinjer 
• Gemensam riksverksamhet 
• Beda Hallbergs fyra geniala idéer 
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Ledning 
Majblommans högsta organ är Representantskapet. En styrelse som väljs ur Representantskapet är 
dess verkställande organ.  

Styrelsen ska bedriva verksamheten så att förbundets syfte uppnås och svarar för förbundets 
organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen ska se till att organisationen 
beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar tillfredsställande kontroll. 
Styreslen ska även se till att förbundets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att 
medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Styrelsen ska utfärda de instruktioner och 
riktlinjer som behövs för sig själv och generalsekreteraren för att kunna handha den löpande 
förvaltningen. 

Riksförbundets huvuduppgifter 
Generalsekreteraren och hens kansli ansvarar för att verkställa Representantskapets och Styrelsens 
beslut samt ge det stöd Lokalföreningarna behöver för att driva och utveckla Majblommans 
verksamhet: 

• Öka kunskapen om Majblommans verksamhet samt skapa opinion och debatt för att 
 förbättra barns och ungdomars villkor i Sverige. 

• Stödja och utveckla Majblommans Lokalföreningar, för att öka hjälpen till barn genom ökad 
 insamling. 

• Utveckla en säker och effektiv distribution och insamling. 
• Kontrollera och redovisa till allmänheten att insamlade medel används till ändamålet. 
• Hantera inköp och distribution av majblommor.  

• Driva, utveckla och förvalta Majblommans gemensamma verksamhet för alla barn i 
 Sverige; opinionsbildning, forskningsanslag, Majblommans sommargård på Galtarö samt 
 arbeta för att barns röster får ett större genomslag i beslutsfattande om barns villkor.  

Lokalföreningarnas huvuduppgifter 
• Hantera och utveckla insamlingen inom sitt insamlingsområde. 
• Informera sig om barns behov och dela ut insamlade medel till barn på orten. 
• Informera lokalt om Majblommans vision, mål och verksamhet. 

• Bidra till Majblommans gemensamma och övergripande verksamhet.  
• Kontroll av insamlade medel och att de används i Majblommans syfte. 

Intern och extern kontroll för hög kvalitet 

Det är av yttersta vikt att vi har en ordentlig kontroll av de pengar som samlas in och delas ut. Varje 
Lokalförening lämnar en insamlingsredovisning direkt efter insamlingsperioden, undertecknad av två 
styrelseledamöter. Lokalföreningarna ska också avge en reviderad årsredovisning som noggrant 
kontrolleras av Riksförbundet.  
Hela Majblommans Riksförbund kontrolleras därefter av Svensk Insamlingskontroll. Vi verkar för 
etisk och professionell insamling. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och 
kvalitet. 

Majblommans verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll genom kontrollgirokonto          
90 1907-6. 
 
Identifierade risker 
Det är främst fyra risker som vi identifierat och utarbetat verksamhets- och handlingsplaner samt 
tecknat försäkringar för. 

Det handlar om barns säkerhet i det offentliga rummet, det faktum att bankerna arbetar för att 
uppnå ett kontantlöst samhälle, om att säkra leveransen av majblommor samt att med kvalitet i 
arbetet motverka anseenderisker. 
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Förvaltning  
 

 

 
 
 

Representantskapet 
Ordförande: Landshövding Lars Bäckström, Göteborg 
Docent Gunnar Ahlsten, Uppsala 
Jurist Christina Backman, Göteborg 
Jurist Anna Carlsson, Stockholm 
Professor Barbro Ekström-Jodal, Göteborg 
Universitetslektor Christer Dagman, Göteborg  
Professor Annika Dahlgren Sandberg, Göteborg 
Kanslichef Gunnar Hejde, Göteborg 
Medicinalråd Lars Hellgren, Stockholm 
Lärare Marianne Holmquist, Göteborg 
Advokat Katarina Nilsson, Göteborg 
vVD Bo Norming, Göteborg 
Professor Elisabet Näsman, Uppsala 
Lärare Berit Olofsson, Umeå 
Skolöverläkare Cecilia Renman, Göteborg 
Projektledare Hans Rosenhoff, Göteborg 
Professor Per-Anders Rydelius, Stockholm 
Lärare Carina Svensson, Karlskrona 
Elisabeth Tarras-Wahlberg, Stockholm 
Civilekonom Klas Weidstam, Stockholm 
Ingenjör Roger Zetterberg, Norrköping 
 
Föredragande 
Generalsekreterare Lena Holm 
 
 
Styrelse 
Ordförande: vVD Bo Norming, Göteborg 
Professor Barbro Ekström-Jodal, Göteborg 
Universitetslektor Christer Dagman, Göteborg  
Professor Annika Dahlgren Sandberg, Göteborg 
Projektledare Hans Rosenhoff, Göteborg 
Lärare Carina Svensson, Karlskrona 
Civilekonom Klas Weidstam, Stockholm 
Ingenjör Roger Zetterberg, Norrköping 
Adjungerad: Medicinalråd Lars Hellgren, Stockholm 

 
Föredragande 
Generalsekreterare Lena Holm 
 
Revisorer 
Auktoriserad revisor Peter Önnheim, Göteborg 
Lekmannarevisor Roland Rydin, Göteborg 
Suppleant Christer Olsson 

Forskningsrådet 
Ordförande: Annika Dahlgren Sandberg, professor  
i klinisk barnpsykologi, Göteborg 
Eva Björk-Åkesson, professor i pedagogik, Jönköping 
Per-Anders Rydelius, professor i barn- och ungdoms-
psykiatri, Stockholm 
Paul Uvebrant, professor i neuropediatrik, Göteborg 
Ulla Nathorst-Westfelt, överläkare, med dr., Göteborg 
 
Adjungerad 
Generalsekreterare, Lena Holm 
 
Valberedning 
Lars Bäckström, ständig medlem 
Bo Norming (Representantskapets representant) 
Carina Svensson (Styrelsens representant) 
 
Kansli 
Lena Holm, generalsekreterare  
Olle Huldén, ekonomichef  
Lillemor Emring, kontorist  
Yvonne Persson, administratör  
Stefan Thilén, insamlingsledare  
Åsa Holmbom, verksamhetschef för Majblommans 
sommarverksamhet på Galtarö 
Marina Andersson, PR-ansvarig 
 
 
Majblommans Riksförbund 
Kungsgatan 28, 411 19 Göteborg.  
Telefon 031 – 60 68 90. Fax 031 – 60 68 99 
Postgiro 44630-2. Bankgiro 470-0605. 
Organisationsnummer 857200-5083 
Postgiro för gåvor 90 1907 - 6  (kontrollgirokonto, SFI) 
www.majblomman.se 
E-post: info@majblomman.se 
 

Ersättningar 
Medlemmar i representantskapet, styrelsen och 
forskningsrådet arbetar helt ideellt, liksom övriga 
volontärer i de lokala Majblommeföreningarna.  
Kansliets 7 heltidsanställda är de enda som uppbär lön. 
 
 

mailto:info@majblomman.se
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Sammandrag av Majblommans samredovisning  
 

Majblommans samredovisnings 
resultaträkning illustreras i detta 
diagram.   
 
Majblommans verksamhet samredovisas 
där Riksförbundets och Lokalföreningar-
nas interna mellanhavanden eliminerats. 
Fördelning av kostnader och intäkter i 
Majblomman är att Riksförbundet står 
för merparten av alla kostnader och 
Lokalföreningarna samlar in merparten 
av intäkterna genom att organisera 
insamlingen via barn som säljer 
majblommor på sin ort.  
 
Lokalföreningarna betalar 43 procent av 
insamlingen till Riksförbundet för att 
täcka insamlingens kostnader samt 
gemensam riksverksamhet.  
 
Vi lämnar till Svensk Insamlingskontroll 
en resultat- och balansräkning som 
presenteras på sidan 22 - 23.  
 
Totala intäkter ökade med 16 procent till 
63,4 miljoner kronor.  

Av Majblommans ändamålskostnader 
används 27 procent till centrala 
riksändamål för att övergripande 
förbättra barns villkor i hela Sverige.  

57 procent används till lokal verksamhet 
för ekonomiskt utsatta barn som bor i 
Sverige.  

Detaljerad information om ändamålen 
presenteras på sidorna 7 – 16 i denna 
årsredogörelse. 

Lokala ändamål prioriteras och vi styr 
ökningen mot att skapa mest utrymme 
för de lokala ändamål. För 2013 innebar 
det drygt 4 miljoner kronor mer än 
föregående år.   

Riksförbundets ändamåls-kostnader ska i 
princip hålla en konstant nivå för 
påverkansarbete och kommunikation. 
 
75 procent av intäkterna gick till 
Majblommans ändamål 2013. 
 

 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
Årsredogörelse 2013 Majblommans Riksförbund och dess lokalföreningar Sid 22  
 

ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING 
Majblommans Riksförbund och dess lokalföreningar 

(belopp i tusentals kronor) 

  Majblommans 
lokalföreningar   Majblommans 

Riksförbund   
Majblommans 

samlade 
redovisning 1) 

  
Majblommans 

samlade 
redovisning 1) 

  2013   2013   2013   2012 
Insamlingsintäkter               
Majblommor och övriga produkter 58 942   25 994   59 523   51 735 
Anslag från lokalföreningar till riksförbundet 0   63   0   0 
Anslag från riksförbundet till lokalföreningar 461   0   0   0 
Övriga bidrag från organisationer och 
allmänhet 1 853   1 650   3 503   2 830 
Övriga intäkter 381   0   381   95 
Summa insamlingsintäkter 61 637   27 707   63 407   54 660 
                
Insamlingskostnader               
Majblommor, övriga produkter, distribution -11 436   -7 540   -7 540   -6 317 
Övriga insamlingskostnader -374   -48   -423   -405 
Summa insamlingskostnader -11 810   -7 588   -7 963   -6 722 
                
Administrationskostnader -849   -2 553   -3 402   -3 320 
                
INSAMLINGSRESULTAT 48 978   17 566   52 042   44 618 
                
Till ändamålet               
Lokala bidrag, utbetalade -32 408   0   -32 408   -29 940 
Koncernmässiga justeringar -337   0   -337   -540 
Anslag från lokalföreningar till riksförbundet -63   0   0   0 
Anslag från riksförbundet till lokalföreningar 0   -461   0   0 
Majblommans övergripande riksändamål  -14 327   -14 591   -14 940   -14 019 
Summa till Majblommans ändamål -47 135   -15 052   -47 685   -44 499 
                
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 1 843   2 514   4 357   119 
                
Erhållna utdelningar och ränteintäkter 310   444   754   1 125 
Räntekostnader och övriga finansiella 
kostnader -82   -6   -88   -181 
                
ÅRETS RESULTAT 2 071   2 952   5 023   1 063 
                
1) I Majblommans samlade resultaträkning har lokalföreningarnas och riksförbundets 
    interna mellanhavanden eliminerats 

Lokalföreningarna har brutet räkenskapsår per den 31 augusti             
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ÖVERSIKT BALANSRÄKNING 
Majblommans Riksförbund och dess lokalföreningar 

  Majblommans 
lokalföreningar   Majblommans 

Riksförbund   
Majblommans 

samlade 
redovisning 1) 

  
Majblommans 

samlade 
redovisning 1) 

  2013   2013   2013   2012 
TILLGÅNGAR               
Anläggningstillgångar               
Fastighet 2 775   630   3 405   3 538 
Inventarier 6   0   6   6 
Kapitalplaceringar, aktier, obligationer etc 6 029   2 939   8 968   9 654 
Summa anläggningstillgångar 8 810   3 569   12 380   13 198 
                
Omsättningstillgångar               
Övriga fordringar 522   162   684   163 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 0   2 972   2 972   2 284 
Likvida medel 21 800   15 555   37 355   31 855 
Summa omsättningstillgångar 22 322   18 689   41 011   34 302 
                
                
SUMMA TILLGÅNGAR 31 132   22 258   53 391   47 500 
                
EGET KAPITAL OCH SKULDER               
Eget kapital               
Donationskapital 457   0   457   459 
Ändamålsbestämda medel 89   0   89   90 
Balanserat kapital 25 832   15 800   41 632   40 567 
Årets resultat 2 071   2 952   5 023   1 063 
Summa eget kapital 28 449   18 752   47 201   42 179 
                
Skulder               
Långfristiga skulder 225   0   226   231 
Leverantörsskulder 1 566   1 286   2 852   1 974 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0   2 113   2 113   2 208 
Övriga kortfristiga skulder 892   107   999   908 
Summa skulder 2 683   3 506   6 190   5 321 
                
                
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 132   22 258   53 391   47 500 
                
                
Ställda panter               
Fastighetsinteckning i Lillhammar 1:35 och 
1:40 
som säkerhet för checkkredit 

    3 000 000   3 000 000   3 000 000 

                
Ansvarsförbindelser inga   inga   inga   inga 

 
  



_________________________________________________________________________________________________________________ 
Årsredogörelse 2013 Majblommans Riksförbund och dess lokalföreningar Sid 24  
 

Bedas blomma en vinnare 
 
Att barn skulle hjälpa barn var göteborgskan Beda Hallbergs idé.  
 
Den 1 maj 1907 såldes den allra första majblomman i Sverige. Kvinnan 
bakom projektet hette Beda Hallberg. Hon drevs av ett djupt socialt 
engagemang, särskilt för barn och ungdomar. Under Beda Hallbergs tid var 
fattiga och sjuka människor nästan uteslutande utlämnade åt privatpersoners 
insatser. Det gjorde att den hjälp som kom de behövande till del var ojämnt fördelad.  
 
Majblommans skapare föddes 1869 på Presse gård i Onsala socken i norra Halland. Hennes pappa 
arbetade som sjökapten. Bara ett år efter att Beda fötts reste han till Amerika för att undersöka om 
det för familjen var värt att utvandra dit. Från den resan kom han aldrig tillbaka. Bedas mamma 
Josephine blev nu ensam försörjare av de fem barnen. När Beda fyllde tolv flyttade hon till en moster 
i Göteborg. Vid nitton års ålder gifte hon sig med Johan Hallberg, som var innehavare av en 
tobaksaffär i staden. När Beda inte arbetade i affären hjälpte hon behövande genom Göteborgs 
frivilligas fattigvård. Det var också här som hon fick idén till majblomman. Hon ville skapa ett brett 
socialt engagemang där alla människor kunde delta.  
 
Vid den här tiden var tuberkulos en av de vanligaste dödsorsakerna. Sjukdomen drabbade framför 
allt unga, och då främst fattiga. Beda Hallberg kom på den lysande idén att ge en liten blomma som 
bevis på att någon skänkt en slant till välgörenhet. Priset skulle från början sättas så lågt att varje 
människa skulle ha råd att köpa en blomma. Förslaget var tio öre, men de flesta affärsmän och 
politiker hon kontaktade var tveksamma. De trodde inte att det skulle gå att samla in tillräckligt 
mycket pengar på det sättet. Trots detta var den första beställningen av majblommor som Beda 
Hallberg gjorde på 100.000 blommor. 
 
Det skulle snabbt visa sig att hon hade rätt. Nu fick plötsligt alla möjlighet att vara med och hjälpa. 
Dessutom var tanken att bara barn skulle sälja majblommor genial. Vem kunde tacka nej till att köpa 
något som var billigt och vackert; som såldes för ett gott ändamål och dessutom av ett barn?  
 
Även som symbol var märket viktigt. Nu inte bara gav man – man fick också visa hur givmild man 
varit. Dessutom gick pengarna till ett ändamål som ofta var lokalt förankrat genom en förening med 
tydliga mål. Redan under det första året såldes 139.000 majblommor. 
 
I maj 1907 skrev Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning: ”Den blå blomman har vunnit en seger. 
Hela staden hyllar den. Öfverallt, hvart man kommer, ser man den på rockslag och kappor, i 
halsdukar och schalar. Affärsmannen, tjänstemannen, arbetare, gubben och barnet, konduktören i 
spårvagnen, polisen, kajåkaren, kusken – alla bär blomman och känner i luften att alla äro glada över 
att få vara med. Det är idealet bland idéer: Enkel, entusiasmerande och gifvande.”  
 
Majblomman spreds snabbt över hela Sverige. Högerpressen lyfte fram den som något som enade 
klasserna. Den lilla blomman var nämligen lika populär i borgerliga familjer som i arbetarhem.  
 
Beda Hallberg var med och lanserade majblomman i flera länder, men när tuberkulosen blev mer 
sällsynt slutade den säljas på många ställen. Den finns kvar i Sverige, Norge, Finland och Estland. År 
1938 fick Beda Hallberg statspension av Sveriges riksdag. Det är en utmärkelse som bara en kvinna 
fått före henne (diktaren Sophia Elisabet Brenner). 
 
Karl Lans, 2007  
  

1907, den allra första 
majblomman. 
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  Rekvirerade blommor, tusental   

År 
Antal lokal-
föreningar 

Antal små  
blommor 

Antal 
kransar 

Antal 
stora 

blommor 
Antal 
pins 

S:a alla 
blommor 

Till ända-
målet  

tkr  
1907 1 100    100 15  
1908 157 1 400    1 400 131  
1909 203 1 900    1 900 152  
1910 260 2 000    2 000 169  
1911 360 2 200    2 200 201  
1912 403 2 400    2 400 201  
1913 433 2 500    2 500 209  
1914 468 2 500    2 500 214  
1915 503 2 400    2 400 193  
1916 526 2 400    2 400 213  
1917 546 2 600    2 600 225  
1918 587 2 900    2 900 263  
1919 596 3 300    3 300 302  
1920 624 3 800    3 800 314  
1921 642 4 000    4 000 325  
1922 697 4 000    4 000 310  
1923 751 3 800    3 800 297  
1924 814 3 900    3 900 296  
1925 874 3 900    3 900 301  
1926 921 3 900    3 900 324  
1927 973 4 100    4 100 343  
1928 1 019 4 300    4 300 360  
1929 1 052 4 400    4 400 369  
1930 1 088 4 500    4 500 398  
1931 1 110 4 600    4 600 396  
1932 1 154 4 800    4 800 390  
1933 1 197 4 900  20  4 920 397 3) 
1934 1 232 5 000  46  5 046 424  
1935 1 282 5 100  75  5 175 432  
1936 1 313 5 200  86  5 286 456  
1937 1 341 5 500  97  5 597 495  
1938 1 396 5 600  112  5 712 522  
1939 1 399 6 000  138  6 138 543  
1940 1 415 6 000  136  6 136 533  
1941 1 434 6 100  107  6 207 519  
1942 1 444 6 400  98  6 498 546  
1943 1 455 6 600  108  6 708 571  
1944 1 472 6 800  119  6 919 593  
1945 1 483 7 200  136  7 336 625  
1946 1 495 7 500  184  7 684 639  
1947 1 506 8 100  0  8 100 1 113  
1948 1 511 8 200  281  8 481 1 239  
1949 1 518 8 600  251  8 851 1 326 1) 
1950 1 520 9 032 28 305  9 365 1 433 2) 
1951 1 521 9 060 40 311  9 411 1 524  
1952 1 509 9 040 60 325  9 425 1 551  
1953 1 514 6 552 58 333   6 943 2 118  
1954 1 514 6 762 73 363  7 198 2 275  
1955 1 510 6 544 76 391  7 011 2 127  
1956 1 503 6 702 83 422  7 207 2 216  
1957 1 503 6 784 86 458  7 328 2 315  
1958 1 502 6 660 90 520  7 270 2 264  
1959 1 495 6 676 104 524  7 304 2 314  

Rekvirerade blommor, tusental 

Lilla blommans pris 
1953 0,25 kr 
1967 0,50 kr 
1976 1,00 kr 
1981 1,50 kr 
1982 2,00 kr 
1988 3,00 kr 
1993 5,00 kr 
1998 10,00 kr 
2013 20,00 kr 
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År 
Antal lokal-
föreningar 

Antal små  
blommor 

Antal 
kransar 

Antal 
stora 

blommor 
Antal 
pins 

S:a alla 
blommor 

Till ända-
målet  

tkr  
1960 1 481 6 646 109 547  7 302 2 278  
1961 1 474 6 494 101 553  7 148 2 283  
1962 1 460 6 388 102 550  7 040 2 234  
1963 1 440 6 440 110 568  7 118 2 423  
1964 1 432 6 612 148 646  7 406 2 537  
1965 1 411 6 680 170 660  7 510 2 574  
1966 1 402 6 812 198 661  7 671 2 536  
1967 1 345 5 648 192 577   6 417 3 780  
1968 1 312 5 506 199 593  6 298 3 786  
1969 1 273 6 124 246 646  7 016 3 749  
1970 1 258 5 938 277 676  6 891 3 774  
1971 1 238 5 948 292 668  6 908 4 000  
1972 1 186 5 810 315 665  6 790 3 976  
1973 1 200 5 702 333 668  6 703 3 666  
1974 1 180 5 796 384 696  6 876 4 052  
1975 1 175 5 900 450 828  7 178 4 010 3) 
1976 1 154 5 334 461 854   6 649 5 861  
1977 1 130 5 170 505 868  6 543 6 316  
1978 1 122 5 092 518 886  6 496 6 983  
1979 1 126 5 036 544 901  6 481 6 955  
1980 1 106 5 014 581 935  6 530 7 437  
1981 1 095 4 760 490 863  6 113 10 832  
1982 1 074 4 698 467 858   6 023 13 224  
1983 1 085 4 590 485 873  5 948 11 614  
1984 1 084 4 856 524 868  6 248 10 806  
1985 1 085 4 466 539 850  5 855 11 460  
1986 1 084 4 436 594 856  5 886 12 354  
1987 1 064 4 572 688 861  6 121 11 235  
1988 1 076 4 262 673 793   5 728 15 160  
1989 1 063 4 256 674 788  5 718 16 069 4) 
1990 1 053 4 062 673 786  5 521 16 983  
1991 1 044 3 900 678 742  5 320 14 974  
1992 1 044 3 800 686 723  5 209 13 141  
1993 1 045 3 100 594 595   4 289 15 418  
1994 1 012 2 900 589 588  4 077 13 843  
1995 984 2 700 576 527  3 803 13 681  
1996 975 2 600 577 489  3 666 13 635  

1997 939 2 408 486 392  3 286 12 700  

1998 878 2 000 490 430   2 920 15 800 5) 

1999 844 1 815 418 339  2 572 18 400  
2000 850 2 224 505 412  3 141 25 400 6) 
2001 808 2 615 583 459  3 657 27 400  
2002 806 2 653 616 483  3 752 28 400  
2003 777 2 850 681 511  4 042 30 100  

2004 743 3 269 771 562 25 4 627 31 100  
2005 720 3 523 829 590 48 4 990 32 000  
2006 687 3 459 848 584 185 5 076 31 003 7) 
2007 681 3 487 1 028 328 305 5 148 41 253 8) 
2008 668 3 674 1 011 408 327 5 421 38 694  
2009 659 4 141 1 316 662 520 6 639 40 300  
2010 652 3 913 1 239 622 498 6 272 40 800  
2011 640 3 710 1 211 669 931 6 521 42 000  
2012 629 4 367 1 396 695 715 7 173 44 498  
2013 627 4 372 1 402 698 722 7 194 47 300  

Totalt  508 004 31 324 41 458 3 989 584 776 886 840  

1) T.o.m 1949 tillverkades den lilla  
blomman för hand. 1950 invigdes den 
maskin som tillverkade blommorna  
t.o.m. 1999. 
  
2) Mellan åren 1950–1991 tillverkades 
kransen av småblommor. De blommorna 
är ej medräknade under rubriken  
”små blommor”. För att få totalt antal 
tillverkade småblommor multipliceras antal 
kransar med 6 och adderas till små 
blommor. 
 
3) Bilblomman i papper introducerades 
1933 och fönsterblomman 1975. Dessa 
två blommor redovisas tillsammans  
under rubriken ”stora blommor”. 
  
4) 1989 minskades bilblommans storlek 
för att anpassas till den tidens bilars design. 
1990 minskades fönsterblommans storlek. 
   
5) Fr.o.m. 1998 redovisas hela 
organisationens bidrag till ändamålet. 
  
6) Fr.o.m. 2000 tillverkas småblommor, 
kransar och bilblommor i Kina. 
Fönsterblomma tillverkas av  
Inplastor, Linköping. 
  
7) Från och med 2006 infördes 
färdigpackade påsar, säljkit, till barnen med 
alla blomsorter,  
redovisningskuvert   
 
8) Från och med 2007 har den stora 
pappersblomman (bilblomman) tagits ur 
sortimentet.  
  
 

Sammanlag ändamålskostnad i dagens 
penningvärde   2 141 588 tkr 
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Plats Kommun 
Insamling 
per inv. 

2013 

1 Lekeberg 21,59 
2 Vaxholm 19,55 
3 Mellerud 19,29 
4 Sundbyberg 18,94 
5 Laholm 18,37 
6 Vadstena 17,97 
7 Herrljunga 17,79 
8 Hammarö 17,70 
9 Bjurholm 16,28 

10 Åsele 16,28 
11 Varberg 16,23 
12 Ystad 16,14 
13 Eksjö 16,00 
14 Hultsfred 15,98 
15 Åstorp 15,43 
16 Knivsta 15,42 
17 Markaryd 15,38 
18 Arboga 15,28 
19 Gällivare 14,98 
20 Ydre 14,50 
21 Kungsbacka 14,47 
22 Storuman 14,42 
23 Vara 14,34 
24 Mullsjö 14,21 
25 Bengtsfors 14,06 
26 Hagfors 13,97 
27 Dals-Ed 13,79 
28 Falkenberg 13,74 
29 Kumla 13,35 
30 Kinda 13,33 
31 Askersund 13,25 
32 Kungälv 13,13 
33 Vaggeryd 13,07 
34 Säffle 13,07 

 

Plats Kommun 
Insamling 
per inv. 

2013 

35 Nora 12,78 
36 Piteå 12,64 
37 Gullspång 12,59 
38 Tibro 12,59 
39 Nordanstig 12,55 
40 Arvika 12,48 
41 Sävsjö 12,41 
42 Tranemo 12,35 
43 Valdemarsvik 12,33 
44 Oskarshamn 12,25 
45 Habo 12,19 
46 Bromölla 12,18 
47 Tingsryd 12,16 
48 Torsby 12,14 
49 Vimmerby 12,13 
50 Sotenäs 12,11 
51 Trosa 12,05 
52 Borgholm 11,99 
53 Orust 11,92 
54 Ödeshög 11,92 
55 Ockelbo 11,91 
56 Munkedal 11,87 
57 Hörby 11,86 
58 Örkelljunga 11,83 
59 Bräcke 11,78 
60 Strömsund 11,70 
61 Strömstad 11,67 
62 Skara 11,40 
63 Perstorp 11,40 
64 Hofors 11,38 
65 Lysekil 11,30 
66 Ånge 11,29 
67 Tranås 11,29 
68 Östhammar 11,26 

 

Plats Kommun 
Insamling 
per inv. 

2013 

69 Färgelanda 11,26 
70 Härjedalen 11,26 
71 Härryda 11,26 
72 Eslöv 11,23 
73 Olofström 11,19 
74 Ulricehamn 11,15 
75 Mjölby 11,08 
76 Laxå 10,97 
77 Enköping 10,79 
78 Flen 10,75 
79 Åmål 10,65 
80 Karlskrona 10,65 
81 Halmstad 10,63 
82 Grästorp 10,61 
83 Torsås 10,59 
84 Karlsborg 10,56 
85 Bollnäs 10,49 
86 Alingsås 10,45 
87 Bollebygd 10,44 
88 Klippan 10,42 
89 Växjö 10,40 
90 Götene 10,38 
91 Ljungby 10,36 
92 Lomma 10,33 
93 Sundsvall 10,24 
94 Ronneby 10,23 
95 Älvkarleby 10,23 
96 Lilla Edet 10,14 
97 Pajala 10,13 
98 Filipstad 10,08 
99 Karlshamn 10,05 

100 Boxholm 10,03 
101 Mora 10,02 
102 Hjo 10,00 

 

Kommuntoppen 
Majblommans långsiktiga mål är att sälja en majblomma till var och en som bor i Sverige. Här 
presenteras de kommuner som nått målet eller närmar sig.  I de flesta kommuner finns flera 
Lokalföreningar vars insamling sammanräknats. 
 

 


	Förvaltning

