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Hopskrivet
För ungefär halvannat år sedan läste jag en mycket intressant bok om hur man
kan snacka ihop sig på sin arbetsplats för att få till stånd förändringar. Den boken
heter Hopsnackat, och mitt inlägg om den finner du via denna länk. Redan då
började jag ivrigt vänta på att del två, Hopskrivet, skulle publiceras som ebok. Och
nu finns den! :-)

Mest lästa den senaste veckan
Hopskrivet

Sockerkaka ...

Kobo Aura HD
Omslag: Anna Jansson.

Jag har verkligen slukat även denna bok, för den är lika intressant som den första!
Precis som titeln antyder, handlar den om hur man på olika arbetsplatser funnit
lösningar för informationsspridning. Antologin, som Frances Tuuloskorpi är
redaktör för, innehåller bidrag från en mängd olika skribenter, som var och en
representerar olika yrkesgrupper och arbetsplatser. Gemensamt för dem alla är att
de stått inför ett behov av att förmedla klar och tydlig information samt att ge
kollegorna möjlighet att uttrycka sig. Ofta handlar det om stora arbetsplatser,
kanske med arbetskamraterna utspridda, som annars lätt drabbas av
ryktesspridning. I något fall handlar det om små arbetsplatser utan egen
fackklubb eller medlemmar som blivit arbetslösa och därför inte nås av tydlig och
bra information.
Initiativtagarna till denna informationsspridning har ofta startat från "ingenting",
men insett att behovet av någon form av forum finns. Utifrån detta har de
funderat fram en lösning som kan vara lämplig för just den egna arbetsplatsen.
Det kan röra sig om allt från flygblad till klubbtidningar, bloggar och
facebookgrupper. Den lilla gruppen initiativtagare har inledningsvis enats om
riktlinjer för sitt skrivande. Ofta har man till att börja med gjort ett provnummer
av en tidning, distribuerat denna och därefter analyserat hur man ska gå vidare.
Analysen har grundat sig på huruvida provtidningen föll väl ut hos kollegorna
eller inte. Fanns det ett reellt behov av den? Gillade kollegorna innehållet?
Uppfattades tidningen som betydelsfull? Viktigt för alla initiativtagare har varit att
involvera arbetskamraterna. Deras bidrag, i form av till exempel insändare, är
mycket väsentligt. Informationskällan (tidningen, bloggen etc) får inte bli en
envägskommunikation.
Berättelserna från arbetsplatserna i Hopskrivet är alla mycket intressanta att läsa.
Egentligen vill jag inte framhäva någon mer än andra. Men jag tycker ändå att
sjuksköterskestudenternas initiativ i Stockholm är så viktigt och väl värt att
betona. Det visar verkligen tydligt hur betydelsefullt det är att både snacka ihop
sig och att ha ett gemensamt forum för informationsspridning. Genom sitt
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initiativ har de lyckats skaffa sig en högre ingångslön än vad landstingen normalt
sett betalar. Detta sätt att agera gemensamt skulle många fler studenter kunna
anamma i sin kamp för vettiga ingångslöner.
I tider då klimatet på många svenska arbetsplatser hårdnar och arbetsgivarna gör
sitt bästa för att tolka avtal på sitt eget sätt, till fördel för enbart dem själva, är det
särskilt viktigt att snacka ihop sig, att skriva ihop sig och att stå enade som
arbetskamrater. I stället för att stå rådvill med risk för ryktesspridning och
allmänt okonstruktivt gnäll, läs Hopsnackat och Hopskrivet och bli inspirerad till
framgång och gemenskap på din arbetsplats. Båda böckerna är mycket lättlästa,
intressanta, viktiga och inspirerande. Du kan ladda ner dem alldeles gratis på
Folkrörelselinjens hemsida. Där finner du även mycket annat inspirerande att
läsa.
Nu väntar jag förstås ivrigt på de båda utlovade fortsättningarna; Slutsnackat
respektive Om strejker. Dessa båda, liksom de båda första i serien, finns förstås
redan som pappersböcker. Men som den eboknörd jag är, önskar jag dem förstås i
epub-format. ;-)
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Nyheter om läsplattor
Nook Glowlight Plus e-Reader Can Now
Android Headlines - Android News
Last week, a post on XDA appeared to
claim that the Barnes & Noble NOOK
Glowlight Plus e-Reader can now be
rooted, meaning, enthusiasts can take full
control of the device without having to
resort through the extreme means that
were floating about on ...
Review: Sony PRS-350 E-Reader
The Voice Observer (blog)
Compact design is both eye-catching and
travel-friendly. Touchscreen makes
highlighting passages and notation a
breeze. Sixteen contrast levels makes
outdoor reading a cinch. Screen stays
smudge-free even after numerous swipes.
Battery only needs a ...
Now you can root the NOOK Glowlight
Liliputing
The Barnes & Noble NOOK Glowlight
Plus is an eReader with a 1072 x pixel E
Ink touchscreen display, an ambient light,
and 4GB of storage. It's basically B&N's
answer to the latest Amazon Kindle
Paperwhite, except the NOOK Glowlight
Plus has a classier ...
eReader apps: Why you should be reading
AndroidGuys
To add an eReader app to your phone, all
you have to do is go to Google Play and
search for your preferred provider. The
best thing is that most reading apps are
free, so the choices are almost endless.
For example, a top book reading app for
Android ...
tillhandahålls av

Nyheter om eböcker
eböcker e-böcker ebok e-bok
Danska förlag lämnar e-bokutlåning
Svenska Dagbladet
... ljudböcker från bibliotekens utlåning
från årsskiftet, skriver Politiken. Sedan
tidigare har de bäst säljande författarna
på Gyldendals och Politikens förlag
hoppat av från den så kallade Ereolen –
eftersom de menar att bibliotekens
utlåning av e ...
Ulf Wickbom: Jag slås ofta av hur det
Barometern-OT
Undersökningen har inte gjort skillnad
mellan pappersböcker och e-böcker; Men
jag slås ofta av hur det digitala gör
kulturen osynlig och tyst. När barnen var
yngre spelades deras musik därhemma i
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anläggningar som fyllde hela huset med
topplistornas ...
Mobilt lärande suddar ut kulturella
forskning.se
Mobilen är ett sätt att öka motivation
eftersom den ger frihet, säger Olga Viberg
och hänvisar till att kopplingen till
mobiltelefonen finns i och med att alla
använder språk för att ta del av sociala
medier, e-böcker och annan text online.
Studenter ...
Du betalar mer moms för e-böcker än
IDG.se
I dag har pappersböcker sänkt moms men
inte e-böcker. Det har EU:s regelverk satt
stopp för. Men det kan ändras när
momsreglerna ses över. Kindle
E-boksmomsen har länge varit
omdebatterad. Bokbranschen anser att
det är orimligt att böcker i elektronisk ...
tillhandahålls av
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