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Hur kan det komma sig att idéer från japansk bilindustri får en så stor spridning i Norden inom så vitt skilda
verksamheter som sjukvård, administration och gruvindustri? Ett svar som ges i denna bok är att idéerna har
anpassats till västerländska samhällen genom begreppet lean produktion som lanserades vid 1990-talets

början. Efter millennieskiftet kom en ny våg av lean, med olika tolkningar av begreppet och med spridning
till allt fler verksamheter. Läs mer Boken vänder sig till såväl studenter med grundläggande kunskaper om
arbetslivet, som till arbetslivsforskare och andra aktörer inom arbetslivet. Lean är ett omdiskuterat begrepp i
den svenska samhällsdebatten och den här boken ger en mångfasetterad bild, genom att ett stort antal forskare
redovisar resultaten av konkreta studier av olika arbetsplatser i Sverige, Norge och Danmark. Forskarna utgår

från olika teoretiska perspektiv, och gör såväl positiva som negativa tolkningar av lean och dess
tillämpningar.

Publisher Karlstad. Vad är Lean? Lean Production är ett produktionssystem som är en anpassning av
Toyotasystemet till förhållanden i USA. Lean is a production system that claims to create learning

organizations through continuous improvements Liker and Meier 2006.Aspects of lean production are
common in all sectors in Sweden Johansson and Abrahamsson 2009 as well as in other European countries

Arundel et al.
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Med en Lean utbildning lär du dig att ta bort det i processen som egentligen inte behövs. Kan arbejdspladsens
medarbejdere lære og være innovative under Lean? i Lärande i arbetslivet. TPShuset 9 FIGUR 2. Hon vill
avliva negativa myter om vad kvinnor kan och inte kan skapa diskussion om hur kvinnor och män uppfattas
och behandlar varandra i arbetslivet. Reportdissertation. Tengblad S. Möjligheter och. Det råder en dragkamp
mellan olika föreställningar om hur arbetslivet ska organiseras. Boken vänder sig till såväl studenter med
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grundläggande kunskaper om arbetslivet som till arbetslivsforskare och andra aktörer inom arbetslivet. Lean i
arbetslivet Eng. Total Quality . Sensing that one is thriving can help enhance career development and job

performance 41. Liber Stockholm.
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