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Tisdag 
Satt framför datorn och skickade mail bl.a. till A angående uppsatsen. Fick olika tankar och 
idéer och ville inte störa henne i eventuell morgonrush. Hon kanske också behöver tid att 
fundera i lugn och ro en stund innan hon återkopplar – en fördel med textmeddelanden. Fick 
telefonsamtal från min syster angående våra gamla föräldrar och dessa samtal tenderar bli 
långa. Under tiden ringer det på andra telefoner vilket är ett otroligt stressmoment. Fick sms 
från kurskamrater som jag svarade på med en gång. Senare skickar jag mail som en 
bekräftelse på dessa sms för att bekräfta att jag utfört ett uppdrag – dubbel kommunikation, 
säkerhetsåtgärd. Dottern ringer två gånger och de enda möten ansikte-mot-ansikte jag haft 
idag är med familjen. Mycket prat då äldsta dottern är hemma. A och jag talade via telefon om 
vår uppsats och om missförstånd. Fick ganska sent på kvällen ett sms från en vän som jag 
känt sedan 4 års ålder och som bor i Södermanland. Blev glad och varm om hjärtat. 
 
Onsdag 
Kollar om jag missat några sms vid 12-tiden eftersom det varit så ”tyst”. Kom på en sak som 
jag var ”tvungen” att säga till min syster som åker till London imorgon. Sms:ar snabbt så att 
jag blir av med tanken och inte glömmer den. Läser litteratur och kommer på en ny idé som 
jag mailar till A tillsammans med en bild ur en bok som jag scannat in. När jag sitter och äter 
ringer hemtelefonen samtidigt som mobiltelefonen. Ber att få ringa upp den ena och avslutar 
samtalet till den andra efter en stund. Försöker ringa tillbaka men får inget svar, skickar därför 
ett sms eftersom jag upplever att telefonsvararen tar för lång tid. Får tillbaka ett telefonsamtal 
där jag upprepar det som stod i mitt sms – onödig kommunikation men trevlig. Många skratt 
men blir fundersam efteråt istället för att fundera innan jag skriver och skickar iväg ett sms. 
Det är så enkelt att bara skicka iväg förflugna tankar. Men mina funderingar stannar hos mig 
själv och blir inte medierade som när jag skickar sms. E (21 år) ringer om vad hon ska handla. 
Hon sover med sin mobil under kudden och verkar prata och sms:a oavbrutet om hon inte 
sitter vid datorn. Hon har sin ljudsignal på ljudlös vilket gör att jag inte ser när hon får ett 
samtal utan plötsligt verkar det som om hon börjar prata rätt ut i luften. Många gånger frågar 
jag vad hon menar men förstår efter några sekunder att det inte är mig hon talar till. Ett 
upprepat beteende eftersom jag är så benägen att svara/möta henne i vårt samspel ansikte-
mot-ansikte. 
 
Torsdag 
Blir väckt av mobilens väckarklocka och går upp och kollar mailen det första jag gör. Kör E 
och M in till stan och pratar om deras mobiltelefonvanor och skillnader i deras beteende. Den 
ena är väldigt social och ute ”i svängen” och den andra trivs bäst hemma. E berättar hur hon 
och en kompis brukar sms:a varandra medan de umgås med andra kompisar ute på café t.ex. 
M talar om hur sällan hon sms:ar och att hon aldrig suttit med andra i samma lokal och sms:at 
någon närvarande person. Senare sms:ade jag flickorna om billiga julklappstips vilket mottogs 
med stor förtjusning. E ringde senare från tåget för att meddela en glad nyhet och då uppstår 
en situation där man helst vill avverka ärendet så snabbt som möjligt eftersom täckningen är 
så dålig emellanåt. Blev lite lätt stressad av detta eftersom jag ville höra allt hon hade att säga 
på en gång – annars kunde ögonblickets glädje gå förlorad lite längre fram. Eller helt enkelt 
glömmas bort. 
 
Fredag 
Har suttit vid datorn och i telefonen och sms:at hela dagen fram till kl 14.00. När jag sms:ar 
till min bror så ringer han alltid tillbaka för han tycker inte om sms. E har ingen mobil längre, 
det är väl hennes tredje som hon tappar fast den här gången tappade hon den i golvet. Talar i 



Bilaga 3 - Dagbok 

 2

en timme med A om uppsatsen och våra observationer. Vi lägger märke till nya saker som vi 
tidigare tagit för självklara i vår omgivning tillsammans med vår egen hantering av 
mobiltelefonen. När jag går på ICA får jag ett samtal som gör att jag brister ut i gapskratt 
vilket får alla omkring mig att reagera ganska starkt. Jag försöker då att dämpa mig och 
smyga undan mellan hyllorna så att ingen ska lägga märke till mig och för att få tala ostört. 
Känner mig en smula obekväm i rollen som ut-tittad och ser att folk blir nyfikna och vill höra 
vad som sägs i andra änden av telefonen. Medan jag talar möter jag ju dessutom andra 
människors blick vilket blir en konstig form av kommunikation utan något som helst utbyte 
av ord eller gester (möjligen mitt undvikande kroppsspråk). Jag ser att folk möter min blick 
och väntar på ”resten” men sedan viker jag bara undan vilket får andra att titta lite extra på 
mig.. Skickade ett sms till Dr. A kl 22 och ställde en fråga. Kom på att det var lite väl sent att 
sms:a och att han kanske kände sig tvungen att svara och tänk om han var borta på middag 
osv. Jag stängde därför av mobilen för att jag skämdes. Detta föranledde frågan om vad som 
skulle kunna vara obehagligt i liknande situationer med mobiltelefonen. 
 
Lördag 
Dr A ringde hem till oss för att svara på frågan. Han är 65 år och en flitig användare av 
mobilen både i sitt arbete och privat. Fick en idé till uppsatsen som jag tyckte var för lång för 
att sms:a så jag skrev ett mail istället. En god vän sökte J och därför vidarebefordrade jag 
detta via sms. Får ett kort sms tillbaka för J gillar inte heller att sms:a. Vi kommunicerar 
därför oftast via telefonsamtal. T ringer och berättar om en 10-åring som varit elak mot en 
kompis i skolan och som när kompisen begärde en ursäkt gav denna via sms. Mamman 
protesterade över en sms-ursäkt och begärde en ursäkt ansikte-mot-ansikte, vilket enligt henne 
gjorde att barnet bättre förstod konsekvensen av elakheten. E ringde när hon var på väg från 
jobbet på kvällen och ville ha sällskap då hon går i mörkret. En säkerhets- och 
trygghetsåtgärd. 
 
Söndag 
Läser i en uppsats om hur ”en mobiltelefon som aldrig ringer kan skapa en ensamhet utan 
motstycke”. Idag har jag fått ett mobilsamtal och ett meddelande på mobilen. Bäst var det 
dock när G klev in i vårt kök och gav mig en stor och varm kram. Det finns nog ingenting 
som slår ett möte ansikte-mot-ansikte. Skickade några mail lite senare och kommunicerade 
med B på Facebook. 
 
Måndag 
Mailat hela morgonen inför vår handledning. I bilen sms:ade jag A om att jag blev försenad, 
vilket verkligen kändes toppen för annars skulle man bli ännu mer försenad, dvs. köra av 
någonstans och försöka få tag på en telefon. Kunde samtidigt passa på att sms:a C om några 
viktiga tankar jag burit på en tid och som skulle kunna hjälpa henne i den situation hon 
befinner sig i. P ringde och berättade att hon haft hjärtstopp. Viktiga och allvarliga händelser 
ska nog inte behandlas via sms, det blir för distanserat. Sedan tänkte jag på hur mycket mitt 
eget humör kan påverka min tolkning av de sms jag läser, vilket kan bli spännande att fråga 
om. Sitter och sms:ar i bilen ibland men det blir bara korta sådana – tappar ju fokus på 
bilkörandet. Fungerar bara på långa raksträckor på motorväg med lite trafik men blir lite rädd 
när jag tänker på vad som snabbt kan hända. 


