Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020
Allmän information
Lean Forum är en ideell förening med allmännyttiga ändamål som har funnits sedan oktober
2000. Föreningens syfte är att vara samhällets ledande inspiratör och kommunikatör för
organisationer att maximera värde och att minimera slöseri. Föreningen företräds av en
styrelse som består av tolv ledamöter. Föreningen har fn. 3762 medlemmar och 6761 e-post
adresser. Medlemskapet är kostnadsfritt.
För en god ekonomi är inriktningen en mer praktiskt arbetande styrelsen och detta har fortsatt
under året med aktiviteter som har haft fokus på vad som kan genomföras för att hålla en god
kvalitet. Ambitionen är att hålla i arbetssättet framöver. Det har varit flera nya i styrelsen
under året som fått sätta sig i styrelsearbetet och en del som aldrig kommit in i styrelsearbetet
med anledning av pandemin. Styrelseledamöterna har fått ändrade förutsättningar och som
många andra har styrelsen fått tänka i nya banor. Det har varit olika digitala möten under året
och planering för webinarier. Under året har avtal om nytt stöd för adm./kanslifunktionen
tecknats då tidigare stöd ej kunnat anlitats för detta verksamhetsår.
Svenska Leanpriset 2019
Priset delades ut av föreningen för tolfte gången. Priset har till syfte att lyfta fram goda lean
förebilder i Sverige. Vinnare blev Zoégas Kaffe som är en del av Nestlé Sverige AB och
tillverkar kaffe i Helsingborg. Övriga finalister var The Absolut Company i Åhus som är en
del av det franska företaget Pernod Ricard och N4, Scientific services i Södertälje vilka
levererar support, drift och underhåll till forsknings- och tillverkningsindustrin inom life
science. Studiebesök till alla tre företagen planerades och det var många anmälda men endast
två besök genomfördes pga pandemin och det var Zoégas Kaffe (13 deltagare) och The
Absolut Company AB (14 deltagare). Ytterligare studiebesök för dessa två samt N4 har
skjutits upp för framtiden.
Under året har processen för Svenska Leanpriset genomförts enlig plan och tre finalister har
utsetts. Dessa är DeltaNordic Sweden AB, Soneridge Electronics AB och Rolf Kullgren AB.
Årets bästa examenarbete 2019
På Lean Forums konferens 2019 delades priset Årets bästa examensarbete ut till Marlene
Eldsand och Sabina Lindell från Mittuniversitetet. De har i sin studie om ”Lean
kommunikation och kommunikativt ledarskap” tagit fram en kommunikationsmodell som på
ett konkret sätt kan hjälpa organisationer att arbeta effektivt med värdeskapande intern
kommunikation. De har undersökt hur Leanbaserade verksamheter inom offentlig sektor
praktiskt arbetar med detta för att skapa värde i verksamheten.
I december 2019 togs en plan fram för arbetet med att ta fram årets bästa examensarbete inom
lean 2020 och 3 jurymedlemmar från styrelsen utsågs. Det har kommit in 20 ansökningar.
Lean Forums konferens 2019
2019 års konferens lades i Södertälje, vi var i stadshuset på dagen och på kvällen var vi på
campus KTH Södertälje. Andra dagens studiebesök spreds ut i närområdet inklusive
Stockholm. Deltagarantalet var 245 betalande deltagare och totalt antal på över 300 deltagare.
Konferensgruppen jobbade för att få till en konferens med spetslärande, även för deltagare
som hållit på länge med lean. Programmet innehöll fokusområden som kunden i centrum, lean
i sjukvården, framgångssaga från ett litet livsmedelsföretag, acceleration av lean samt Lean &

Green med fokus på hållbara processer. Vi fick till en bra bredd av talare från industrin,
myndigheter, akademin och som vanligt var studiebesöken dag 2 mycket uppskattade.
Av konferensens deltagare svarade 99% de lärt sig något som de kommer att tillämpa i
vardagen vilket är ett högt betyg. Vi satsade lite extra på att få till en extra bra kväll med
middag och underhållning. Deltagarna svarade i snitt 4,3 på en 5 gradig skala vilket är det
högsta betyget de senaste 5 åren för kvällspasset. Total upplevelsen fick betyg 4,2 vilket
ligger i nivå med 2018 då betyget var 4.3.
Kommer du kunna tillämpa något av det du lärt dig under konferensen i din vardag?
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Hur nöjd är du med…
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Under halvåret 2020 har det planerats för en digital konferens till hösten och en ny leverantör
för konferensen har upphandlats.
Alliansgruppen
Gruppen upphörde i mars och deras arbete och kontakter tas omhand av konferensgruppen
och Svenska leanpriset gruppen.
Bokförsäljning
Bokförsäljningen har på de senaste fyra åren minskat med över 60%, det gångna året med
14% vilket innebar en försäljning på 223 kkr. Andelen egna boktitlar som såldes ökade något
under verksamhetsåret vilket medförde förbättrat resultat på bokförsäljningen. Dock är
resultatet i absoluta tal blygsamt, 49 kkr. Varulagret har minskat med 20% under
verksamhetsåret. Styrelsen har beslutat att avveckla försäljningen av boktitlar från andra
förlag. Dock kommer inneliggande lager att säljas slut i den omfattning det är möjligt. För
föreningens egna boktitlar kommer omställning att ske till e-bokförsäljning så snart det är
tekniskt och organisatoriskt möjligt och lämpligt.
Marknadsföring
Marknadsföringsgruppens uppdrag är avslutat. En mall finns framtagen. Vid varje
styrelsemöte finns det en punkt på agendan där varje arbetsgrupp redovisar budskap enl.
mallen för kommunikationsplan. Behov och frågor tas upp på punkten vid varje möte.

Samarbetsaktiviteter
Under året har föreningen inte haft några särskilda samarbetsaktiviteter som tidigare och
skälet till det bedömer vi är pandemin som begränsat konferensaktiviteterna.
Ekonomi
Lean Forums verksamhet under året har resulterat i en vinst på 311 499 sek. Det främsta
bidraget till resultatet kommer från konferensen Lean Forum 2019, som gav ett ekonomiskt
överskott på 447 tkr. Bokaffären ligger på en fortsatt låg nivå med ett bidrag under året på 48
tkr. Då studiebesöken för Svenska Leanpriset i år har varit kostnadsfria har de inte gett något
ekonomiskt bidrag. Lean Forum har under året bytt ansvar för kansli och administration samt
flyttat lagret vilket har inneburit en extra kostnad på 38 tkr. Coronapandemin har gjort att alla
styrelsemöten under våren har genomförts online vilket inneburit minskade kostnader för
resor. Övriga områden har haft liknande nivå med tidigare år.
Verksamhetsåret avslutades med omsättningstillgångar på 3 484 tkr, varav 3 210 tkr i likvida
medel. Styrelsen anser att det är en bra nivå för att inte försätta föreningen i ekonomiska
besvärligheter vid satsning på en större konferens. Av omsättningstillgångarna utgörs 122 tkr
av varulager som nästan uteslutande är består av böcker till försäljning. Varulagret har under
året minskat med 38 tkr.

