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Lean i arbetslivet  
Per Sederblad 

HUR KAN DET KOMMA SIG att idéer från japansk bil-
industri 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 idé-
erna 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 sprid-
ning till allt fler verksamheter. 

Boken vänder sig till såväl studenter med grundläg-
gande kunskaper om arbetslivet, som till arbetslivsfors-
kare 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 kon-
kreta studier av olika arbetsplatser i Sverige, Norge och
Danmark. Forskarna utgår från olika teoretiska perspek-
tiv, och gör såväl positiva som negativa tolkningar av
lean och dess tillämpningar.

Här framträder konturerna av en nordisk variant av
lean, där forskare konstruktivt bidrar till utvecklingen
av arbetsplatserna genom interaktiv forskning, i sam-
verkan med ledning, fackliga organisationer och de an-
ställda. Boken ger intressanta exempel på nya sätt att
bedriva arbetslivsforskning och det finns både vägled-
ning och inspiration att hämta från de forskningsresul-
tat som presenteras.

OM FÖRFATTAREN
Per Sederblad är fil.dr i sociologi och univ.lektor i arbets-
vetenskap vid Malmö högskola. Hans forskning rör 
arbetsorganisation, chefskap/ledarskap och arbetsför-
hållanden i servicesektorn, team-arbete i svenska och 
japanska industriföretag, lean production inom industri
och sjukvård, mångfald som resurs i organisationer, bl a i
call centers.
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