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Mobiltelefonen og tilgjengelighet
Bjørn Roger Rasmussen (BRR) sin gamle blogg

Velkommen til min gamle blogg!

Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:

http://blogg.brr.no/

MOBILTELEFONEN OG TILGJENGELIGHET

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i ikt, protest
Lørdag - 08. mai 2010

Av og til får jeg lyst til å kvitte meg helt med min mobiltelefon. Begynner å bli mektig lei av

menneskers ukritiske bruk av mobiltelefon og syken med at man alltid må være tilgjengelig pr.

mobil.

Det er knapt mulig å delta på et kurs, gå på restaurant, gå i kirka, en begravelse eller i et bryllup uten at man hører en

mobil ringe og at folk snakker i mobilen. Voksne folk eier ikke grenser for hva som er akseptabel og ikke-akseptabel

bruk av mobiltelefon. I situasjoner som de nevnte bør alle forstå at mobilen må være AVSLÅTT eller i hvert fall på

lydløst. Å bruke mobiltelefon i slike situasjoner er meget respektløst. 

Hvorfor må vi være så utrolig tilgjengelig til alle døgnets tider? Hva er det som feiler oss mennesker som finner oss i å få

ødelagt vår fritid eller arbeidstid med mobiltelefoner som ringer på de mest upassende tider? Er så høy grad av

tilgjengelighet nødvendig og et "must"?

Av og til har jeg lyst til å stifte motbevegelsen "utilgjengelighetens venner".  Jeg ønsker ikke at mitt liv skal bli styrt av

mobilen. Jeg og de fleste andre rundt oss er ikke så uunnværlige at man til enhver tid på døgnet må være tilgjengelig

pr. mobiltelefon. Å bli avbrutt av mobilen støtt og stadig medfører bare stress og kav.

Noe som også irriterer meg grenseløst er å oppsøke et kontor eller saksbehandler der de som ringer vedkommende pr.

mobil er viktigere enn den frammøtte. Etter mitt syn er dette også meget respektløst overfor den som har oppsøkt

vedkommende. Kommunikasjon ”face-to-face” / fjes til fjes bør ha fortrinn foran dem som ringer pr. telefon eller mobil.
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En annen side med mobiltelefonen er at å ha den rette typen mobiltelefon har blitt status. De som har billige og mine

kule mobiltelefoner kan risikere å bli utsatt for mobbing. Mobiltelefonen har altså også blitt et statussymbol. For enkelte

har nok også mobiltelefonen blitt en avgud.

Selvsagt er jeg fullt klar over at mange via sin jobb til tider må være tilgjengelig pr. telefon. Det er ikke i hovedsak slik

bruk jeg er ute etter å kritisere. Har overhørt masse mobilsamtaler rundt forbi, og av disse er forholdsvis mange private

og trivielle samtaler som kunne ha vært foretatt på annet tidspunkt og på mer passende steder.

Personlig er noe av det dummeste jeg ser godt voksne folk som går rundt og brifer med sine håndfrisett (handsfree) til

alle døgnets tider. Vil anta at en forholdsvis stor andel av dem ikke har så veldig mange viktige og uunnværlige samtaler

pr. mobil i løpet av et døgn.

Derimot skulle jeg pga. sikkerhetsmessige årsaker ønsket at flere brukte håndfri i sine biler. Det er mange

ukonsentrerte og farlige trafikanter ute på våre veier pga. uvettig mobilbruk. Imidlertid kunne nok mange av disse

samtalene også ha vært foretatt på andre tider og steder enn ute på veien?

Det finnes også mange gribber der ute som tjener rått på vår bruk av mobiltelefoner. Tenker f. eks. på alle dem som

selger ringetoner, mobilspill osv. til "blodpriser". En tier her og der er ikke så mye, men ofte blir man abonnent på

mange forskjellige tjenester som gjerne kosten en del kroner pr. måned. Alt i alt blir det da en del penger som går med

til fjas og tull.

Kanskje er det på tide å gjøre oss litt mindre tilgjengelige og begynne å bli litt mer kritiske til mobilbruken.

Bruk av mobil er ikke bare et gode så lenge som det både stresser opp oss selv samt skaper irritasjon for

andre rundt oss!

Noen lenker:

Computerworld: "Velger mobiltelefon fremfor sex".

NRK: "Unge utbrent av mobiltelefon".

Computerworld: "Fjesbok eller fjestid?".
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