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ARBETE OCH VÄLFÄRD
Personal, ledning och organisationsmodeller i Sverige
Till sommaren kommer en ny bok om arbete, ledning, organisation
och välfärd. I varje kapitel belyses en del av verkligheten mångsidigt av
ledande svenska arbetslivsforskare. Sammanhanget mellan arbetsplatsnivån och samhället är centralt. Det särpräglade med Sverige lyfts fram
– modeller och verklighet.
Det är en grundbok om personal, arbetsmiljö och organisation. Samtidigt är det en bok som bidrar med spännande, ibland ifrågasättande
perspektiv och frågor. Ett grundtema är att undersöka förutsättningarna
för anständiga, utvecklande arbeten med kvalifikationer, samverkan och
inflytande. Perspektivet är kritiskt samhällsvetenskapligt med aspekter
som makt, genus, klass, etnicitet och facklig organisering. Boken tar ett
helhetsgrepp och beskriver hur olika nivåer samspelar: mikro (arbete) –
meso (organisation) – samhälle (marknad, branscher, ’nordisk modell’).
Sverige i världen – modellen utmanad
Ledning och management på svenska?
Partsmodellen på arbetsmarknaden
Välfärdsmodellen och politiken
Sverige och internationaliseringen av arbetslivet
Plattformskapitalism, delningsekonomi och arbetsmarknad i omvandling
Arbetets förändring i Sverige under senaste decennierna
Kunskapen om arbetslivet
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Ledning och styrning i organisationer
Organisation och makt
Genus och ledning
Diskriminering och integration på arbetsmarknaden
Styrning av arbetsmiljön
HR och personalarbete i omvandling
NPM i staten
Arbetets organisering
Arbetarkollektiv i industrin
Motstånd och dåligt uppförande på arbetsplatsen
Organisation och profession i välfärdsarbete
Känsla och kropp i servicearbeten
Jobb i byggbranschen – globalisering och ’falska företagare’
Volvos vägval: produkter och arbete
Gränslöshet och gränssättning i arbetet
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