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Nu är det dags att se hur vi själva gör med vår interaktion via mobilen, mail och ansikte.mot-
ansikte. Ska bli spännande! 

Tisdag  

Typiskt. Ingen sms:ar eller ringer idag. Både mobilen och hemtelefonen är stendöda!  Sen 
eftermiddag ringer äntligen telefonen. Det är min bror som dubbelkollar när vi ska ses och 
börja på julklappen till vår mamma. Vi bestämmer att vi ska ses på torsdag kväll.  

Kollar mailen och får totalt 4 mail. Alla är från M angående uppsatsen. Mailar tillbaka och 
försöker hänga med i svängarna. Hon har så många bra tankar! Passar på att maila en lärare på 
barnens skola för att förhöra mig om jag kan komma en morgon och dela ut våra enkäter.  

Onsdag 

Mailar M om uppsatsen när jag skickat ungarna till skolan och hunnit vakna ordentligt. 
Skickar sms till en kompis, men hon har inte tid att luncha idag. Ringer och pratar en stund 
med brorsan istället. Sms:ar en annan kompis som varit sjuk, men hon är bättre och är tillbaka 
i skolan idag.  

Torsdag 

Åker och handlar och passar på att sms:a lite med några vänner och ”gubben”.  Trist att åka 
och handla själv. Väl hemma igen talar jag och M i telefon och diskuterar uppsatsen. Efter 
lunch ringer äldsta sonen och undrar om han kan hänga med en kompis hem. Åker hem till 
min syrra på kvällen där vi syskon tillsammans sätter ihop vår mammas julklapp. Den blir 
kanon. Kul att träffa syskonen, det blir inte så ofta – alla har ju sina liv att hinna med… 

Fredag 

Hinner knappt vakna förrän mobilen surrar och det har kommit ett sms från en vän. Trevligt. 
Blir på gott humör som inte vara så länge dock. En annan kompis vars barn rider tillsammans 
med vår dotter hör av sig via sms (som tur är) och undrar om hans dotter kan åka med oss till 
träningen. Detta ständiga tjat! Blir irriterad och väljer att inte fortsätta sms:andet trots att han 
sms:ar några gånger till.  

Lördag 

Börjar dagen med att sms:a till en kompis om hon har lust att gå en sväng, men får inget svar 
så jag ger mig ut själv. Hon sms:ar tillbaka efter en stund men då är det redan försent. Jag är 
redan hemma… Ringer upp henne och vi pratar om allt möjligt. Under tiden viker jag tvätt.. 
Får ett sms jag inte svarar på för jag har ingen lust, pga allt tjat från igår. Åker in till stan. 
Sms:ar med ”gubben” ett antal gånger istället för att ringa honom, vilket jag gör till slut i alla 
fall. På vägen hem tar jag vägen via mataffären – ringer hem för att kolla vad som behövs. 
Sonen ringer och gör en ”beställning”.  

Söndag 

Idag blev det en ”ringar-dag”. Ringer brorsan och uppdaterar lite. Ringer och kollar så allt är 
ok med en vän. Och när jag till sist kommit utanför dörrarna hemma ringer jag hem för att 
kolla läget… 
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Måndag  

Sms:ar M angående uppsatsen och får svar. Skickar även sms till ”gubben”, en kompis och 
ringer sonen.  

 

Hade en massa förväntningar på den här veckan, med många samtal, ansikte-mot-ansikte 
möten men veckan blev inte som den brukar, alla verkade ha gått i ide inklusive jag själv… . 
Både min mobil och hemtelefonen brukar ringa åtminstone en fem-sex gånger varje dag, men 
det var glest mellan samtalen. Sms:andet låg också i lä. Även om jag trots allt sms:at en del så 
brukar jag säkert sms:a dubbelt så mycket, men det går säkert i vågor utan att man reflekterar 
över det… Och ansikte-mot-ansikte möten blev det bara med familjen, förutom syskonträffen 
på torsdagen förstås. 

Det är bara att konstatera att jag gärna sms:ar framför att ringa, men vad som inte 
framkommer under den här veckan är de möten jag oftast brukar ha med mina vänner, men 
som sagt ibland räcker inte tiden till att umgås med andra än familjen. 


