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Lean är den mest utbredda management-filosofin av vår tid och är
närvarande i alla branscher, men konceptet är fortfarande vagt
definierat och allmänt missförstått. Detta är Lean - Lösningen på

effektivitetsparadoxen lanserades i oktober 2011, den har sålts i över
180,000 exemplar och finns översatt till danska, norska, finska,

engelska, polska, tyska och franska.

Tidigare recensioner:
Otto Emanuel Eliasson, 25 november 2014:

Betyg: 4/5
Bra, lätt förståelig bok om Lean, lite för kunskaper kan behövas för
att förstå allt men annars bra! Bra format, bra exempel inte grötig

och svår läst.

Viktor, 13 februari 2014:
Betyg: 5/5



Äntligen en 5S:ad förklaring. Inget tempel, inga kanban-kort, inga
andon-ljus. Den första och hittills enda boken (eller artikeln) av
många som jag läst som lyckas bygga en begriplig och allmän
modell för vad Lean är - och framförallt vad Lean inte är. Med

teorierna i Detta är Lean finns det äntligen möjlighet att applicera
Lean-tänkande i vilken verksamhet som helst utan att resultatet bara
blir någon obegriplig tejpstreck på en whiteboard. Detta är boken om

Lean som gjorde alla andra böcker om Lean begriplig.

Eva, 15 januari 2014:
Betyg: 5/5

Väldigt bra, tydlig förklaring av lean. Reder ut begreppen på ett bra
sätt utan att bli långrandig eller omständlig. Går fort att läsa och

känns bra att ha i bokhyllan för att kunna gå tillbaka och titta i igen.

Mats Nyström, 31 oktober 2013:
Betyg: 4/5

Väldigt bra bok om lean. Inte för att den berättar om vad lean
faktiskt är, utan om vad lean inte är.

Eva, 30 september 2013:
Betyg: 5/5

Boken beskriver Lean på ett både konkret och abstrakt sätt. Den röda
tråden finns och när jag läst boken hade jag en känsla för Lean

filosofin.
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