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Ingen vision
31 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Självklart skiter jag i sådant trams som Earth Hour, eller vad nu den där meningslösa 

manifestationen heter. Genom aktionen så sparar man inte energi, men man 

uppmärksammar makthavare om klimatfrågan – som om de inte visste. Och varför 

skulle de bry sig? För inte är det väl så att makthavare som inte gör som folktet sagt 

blir bortvalda? Nej, dumma tanke. Alltså behöver inte heller jag bry mig. Varför slösa 

energi (no pun intended) på sådant här?

Egentligen är detta ett väldigt bra exempel på när jag inte ska behöva bry mig. Varje 

gång jag träffar en läkare får jag höra att jag ska hushålla på min egen 

kraft/ork/energi, och inte slösa den på sådant som dränerar mig. Det tolkar jag gärna 

som att jag ska skita i klimatfrågan, för inget ställer mer  fysiska och mentala krav av 

mig. Sopsortera? Tidskrävande och omständligt. Släcka lampor? Jag betalar för den 

el jag förbrukar och jag använder bara den el jag behöver. Köpa närproducerat? För 

dyrt och smakar gräs. Och så vidare. Jag vägrar helt enkelt att sänka mig till en 

miljöpartists leverne.

Fler borde vägra dumma idéer även om syftet i sig kan vara gott. Det finns säkert 

bättre vägar att gå. Gå dit, och glöm mig.

Category: Blogg, Multipel skleros (ms), Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 

Jagad
30 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det är med skräck jag tittar i min fulltecknade kalender. Jag har fem veckor utan 

luckor men där jag måste finna tid till att utbilda 300 personer pö om pö. Och få till ett 

möte mellan ansvariga personer för en diskussion kring rutiner där jag sedan får 

sammanställa det. Min kalender skulle behöva vara tom för att få in detta också i 

planeringen.

Samma skräckslagna känsla hade jag i dag. Enligt schema fick jag bara jobba fyra 

timmar (vilket jag också gjorde) och jag hann absolut ingenting av det som jag bara 

var tvungen att göra senast i dag. Avbrotten – de som jag aldrig har inplanerad i min 

kalender – är att jag blir uppsökt av kollegor som behöver hjälp. Jag förstår vad de 

menar med att jag ”aldrig är på plats” och att de aldrig får tag i mig på telefon heller. I 

min röstbrevlåda är där aldrig några meddelanden. Istället bara dyker de upp på mitt 
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rum när de vet att jag råkar vara där. Och genast spricker min planering. Den går åt 

fanderns, så att säga.

Jag fortsätter försöka tiden att gå ihop. Det är svårt. Till viss del kanske det också 

handlar om att man inte har respekt för mina gränsdragningar. Man kräver väldigt 

mycket av mig. Och förstår inte min roll.

Category: Blogg, Vardagsblogg / 

Det fackliga livet
29 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Utbildningsdag. Obligatorisk (enligt arbetsgivaren). Till 99 %* intet nytt eftersom det 

handlade om lagar, regler och förordningar. Sådant som jag tentade av för två år 

sedan. Men obligatoriskt är obligatoriskt. En heldag där vi inte blev bjudna på lunch. Vi 

fick heller inte ha med oss medhavd mat. Vi tvingades ut på stan att leta upp en 

restaurang. Det blev kinamat (friterade räkor och kokt kyckling). Mer finns att 

rapportera från dagen.

* Då återstod 1 % nyhet. I min andra fackliga roll är jag tydligen inte facklig utan måste 

företräda all personal oavsett om de är med i facket, eller vilken personalkategori de 

tillhör. Men att det åtminstone är geografiskt avgränsat.

Category: Blogg, Vardagsblogg / 

Analoga tankar
28 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Nu blev det plötsligt lite svettigt. Jag insåg precis att jag har fem olika domäner (plus 

tre subdomäner) med hemsidor, plus alla gratis-/reservbloggar. Känns lite som om jag 

tappat kontrollen. Dessutom har jag ju två Facebook-konton och två Twitter-konton. 

Och cirka 20 mejladresser. Är det därför jag har fem datorer hemma, plus fyra mobiler 

med Internet och två datorer på jobbet? Och ändå känner jag mig väldigt ensam när 

jag är på nätet. Känns mycket som att jag för en monolog i tomma rymden.

Category: Blogg / 

Legitimt
28 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Månadens räkningar var inte bara få, de hade också låga belopp. Därför kände jag att 

jag måste hitta på något, finna något mer jag måste betala när jag ändå var inloggad 

på internetbanken. Alltså passade jag på att betala webbhotellet (är väl dags i juni 

egentligen), ett par domännamn och ny licens till antivirus på min lilla notebook. Och 

plötsligt hade jag då bränt lite mer pengar! Nej, det räckte inte med soffan och 

soffbordet jag köpte/beställde för två veckor sedan. Jag har kommit in ett flow där jag 

strör pengar omkring mig. Nästa steg är att köpa ryamatta, nya gardiner, ny tv, 

digitalbox, ny dator och nya glasögon. Jag tror på det där talesättet om att om man är 

generös med pengar, så strömmar de också in desto mer. Visst är det så? Och visst 

är det ett talesätt?

Category: Blogg, Vardagsblogg / 
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MDNA
27 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Trots att jag lyssnat om och om igen på Madonnas nya MDNA-skiva så finner jag inte 

mycket värt att skriva. Jag förstår att den yngre generationen inte finner detta som 

intressant. Madonna är Madonna. Gillar man henne så gillar man låtarna. Själv 

tappade jag intresset efter Confessions on a dance floor (2005). Övriga album från 

2000-talet har varit undermåliga, så också denna senaste även om den känns som en 

samlad B-sida av Confessions. För att Madonna åter ska väcka något positivt i mig 

måste hon ta steget uppåt och framåt, och sluta trampa vatten och vara så ojämn.

En låt. Ska jag välja en låt som tilltalar mig så är det Best friend. För den är lite sorglig. 

Men, har jag inte hört den låten framföras av Albanien i ESC? Taktmässigt är den en 

snällvariant av Destiny’s Child. Men jag gillar den för att den sticker ut i allt det andra 

väldigt jämntjocka. För övriga låtar påminner väldigt mycket om låtar som hon redan 

har på andra album (främst då Confessions). Känns mer som en ”Best of”-skiva.

Tveksamt om det kommer så många singelsläpp från MDNA. Det känns inte så. Och 

det verkar också genomgående för andra artister just nu. Vilket är lite konstigt.

Jag försökte vara positiv, men det är svårt när inget riktigt greppar mig. Och jag tycker 

det är trist, för jag hade förhoppningar. Och jag trodde att flera genomlyssningar skulle 

ge mig mer.

Category: Blogg, Musik, Omvärldsbevakning / 

Lösenordsskyddad: På dagen
27 mars, 2012 / Jontas / Ange ditt lösenord för att visa kommentarerna. / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Det digitala
27 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

En privat hemsida och blogg. Sedan tretton år tillbaka. Är det då dags för en officiell 

icke-privat hemsida? Jag tänker fortfarande på programmet som visades på SVT i 

förra veckan som handlade om att vi inte kan fly nätet. Vi måste ta kontrollen. Vi 

måste bli officiella på nätet för att inte bli kidnappade av andra som skriver skit om 

våra officiella jag. Nu är jag ganska skonad eftersom man inte finner så mycket i 

sökmotororna när man googlar (märkligt, ett verb som syftar på en specifik sökmotor –

inte flera olika) mitt fullständiga namn. En tidiningsartikel. En tidigare yrkesroll jag haft 

och där jag varit på en konferens. Sedan är där inte mer. Ändå känns det bra att ha 

registrerat en officiell domän som är jag, bara jag. Men vad tusan ska jag skriva där? 

Min CV? Måste nog först läsa min arbetsgivares policy kring vad man skriver på nätet. 

Trots allt är inte den här bloggen påtagligt personbunden, så hur blir reaktionen om 

jag stärker min digitala identitet med fullständiga (lättgooglade) namn?

Jag får fundera vidare. Den nya domänen har jag inte ens lagt upp på mitt webbhotell. 

För jag måste tänka. I vilket fall som helst har jag åtminstone säkerställt 
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domännamnet. Om nu inte släkten klagar på att jag gjort det ovanliga efternamnet 

som mitt och bara mitt. Nåja. Först till kvarn’.

Category: Blogg, Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 

Bara så där
26 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Haha! Kom på en sak. Jag ”som inte gör någonting”… Tänk om jag hade haft någon 

som följt mig en dag. Den stackaren skulle behöva bli inlagd på *valfri* 

slutenvårdsavdelning.

Category: Blogg, Vardagsblogg / 

Lösenordsskyddad: Galenskap
26 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Hur man än vänder sig…
26 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Åh? Hastigt och lustigt hamnade jag på ett möte i dag. Det kändes ju riktigt bra med 

tanke på att det annars skulle varit en mötesfri vecka, och sånt går ju inte för sig.

Dagen börjde på vårdcentralen och jag vet inte om det gav något. Den superba 

doktorn som jag så varmt rekommenderats, slutar sin anställning om en vecka. Så 

någon fast läkarkontakt fick jag inte och det var väl mest det som jag behövde. Det var 

en av anledningarna till dagens besök, att etablera en kontakt. Som direkt gick om 

intet. Dock fick jag en ny läkemedelsbehandling som jag ska prova. Hur magen 

kommer att reagera mot den nya smärtbehandlingen vet vi inte än, utan jag får prova 

mig fram. Gasa och bromsa, som doktorn uttryckte det. Det är just det som är så 

jobbigt – jag testar fram och tillbaka men finner ingen balans i min behandling.

Frustrationen för dagen handlar nog mer om att jag skapar mer jobb till mig själv än 

vad jag har tid med. Lyckligtvis lyckades jag ändå sälja en arbetsuppgift, så det 

jämnar väl ut sig.

På tal om möten. Det bestämdes i dag att jag ska boka in ytterligare två möten till min 

redan alltför långa möteslista. Med tanke på att jag blir trippelbokad så är det kanske 

bra att jag redan funnit ersättare som kan hoppa in för mig på några av de planerade 

mötena.

Usch, vilken lång dag det blev. Jobbade över två timmar. I och för sig var jag två 

timmar sen på jobbet också i morse p.g.a. läkarbesöket, men det känns ändå när man 

är siste man från jobbet där de andra gått hem timmar före mig. Mentalt känns det 

som övertid. Plus att jag gick upp kl. 05 vilket enlig normaltid är kl. 04. Så det får väl 

kännas…

Sida 4 av 23Flärdskrivaren » 2012 » mars

2012-10-06http://jontas.com/2012/03/



Category: Blogg, Hälso- och sjukvård, Kampen, Medicinering, Multipel skleros (ms), 
Vardagsblogg / 

Tröttheten möter mattheten
25 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Helgen hade gärna fått vara en dag extra så jag hann mer än att bara sova. Förutom 

vanlig nattsömn à 6-8 timmar, så måste jag sova ytterligare 4-5 timmar mitt på dagen 

när jag är ledig. Jag höll nästan på att säga att jag inte vet varför jag är så trött, men 

det vet jag ju. Det beror på ms-symtomet fatigue där jag inte kan ta min uppiggande 

(knarktabletten) medicin då den inte går ihop med min 

”smärtlindrande” (helvetesmedicinen) tablett. Alltså får ms härja ganska fritt med mig 

vilket resulterar i att jag är… trött. Och jag gillar fortfarande inte att säga ”trött” då inte 

många vet eller har upplevt vad det innebär. Gemene man/kvinna/hen som säger sig 

vara trött, vet inte vad man pratar om.

Kommande vecka är lite annorlunda jämfört med alla andra veckor. Det skapar 

otrygghet. Jag känner mig stressad. Trots att det förmodligen är en lugn vecka. 

Märkligt nog har jag inga möten inplanerade under veckan, förutom att jag ska gå en 

utbildning initierad av arbetsgivaren. Och så flexar jag i morgon förmiddag p.g.a. ett 

läkarbesök. I övrigt är det oroväckande tomt i min kalender. Vilket betyder att jag i 

ganska stor utsträckning ska sitta på mitt arbetsrum. Säkert halva veckan ska jag sitta 

på mitt rum. Så mycket har jag inte suttit på mitt rum sedan… sedan… Aldrig!

Category: Blogg, Hälso- och sjukvård, Kampen, Medicinering, Multipel skleros (ms), 
Vardagsblogg / 

Lösenordsskyddad: Framsyn
25 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

I ljust minne
24 mars, 2012 / Jontas / 6 comments / Edit
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I dag har det gått ett år sedan Gazzy av sjukdom och ålderdom fick lämna oss (och 

mig). Inte en dag har gått utan att jag kallat på henne, pratat med henne, tänkt på 

henne, saknat henne. Hon hade en väldigt stor personlighet. Och egenheter. Jag 

hade lärt mig att läsa av henne och visste exakt vad hon tänkte och hur hon skulle 

agera. Märkligt nog kunde hon nog säga det samma om mig. Vi kom att leva i 

symbios. Därför känns det fortfarande att hon rycktes bort från vårt gemensamma liv.

En katt. För mig var hon mer än så. Hon fanns ju alltid där när jag kom hem. Väntade 

på mig. Gosig och kontaktsökande. Hon var en pratig misse och berättade alltid om 

sin dag när jag kom hem. Var jag sen skällde hon ut mig, men förlåtande. En timme 

innan jag kom hem satte hon sig vid dörren och väntade.

Jag kommer alltid att sakna kissen. Men bara min kisse. Någon ny kisse skulle aldrig 

vara det samma. Då föredrar jag alla minnen av Gazzy. Av andra skäl har jag haft ett 

mycket jobbigt år och då har gångerna varit många då jag saknat hennes närhet extra 

mycket. Samtidigt som det varit en lättnad att i de situationerna inte vara behövd av 

någon annan. Dubbelt, det där. Men jag har aldrig slutat sakna henne.

Category: Blogg / 

Tiden
23 mars, 2012 / Jontas / 2 comments / Edit

När jag steg upp i morse lyste det så väldigt utanför köksfönstret. Det var forsythian 

som slagit ut. Och i dag har det som varmast varit 17,2 i skuggan. Den jä*la våren är 

här!

Category: Blogg, Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 
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Digital identitet
23 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Borde jag skapa mig en digital identitet? SVT2 visade ett program i går om det, och 

jag blev nästan riktigt sugen på det. Men så tänkte jag… Jag har redan en digital 

identitet på nätet. Självklart googlar arbetsgivaren på mig (mitt fullständiga namn) och 

kommer då till en tidningsintervju med mig. Därifrån länkas man till den här sidan. Så 

jag är inte anonym. Och knappast heller genom alla bilder som finns på mig. Så jag 

behöver inget göra. Jag har en digital identitet.

Category: Blogg, Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 

Ketchupeffekten a.k.a My Life
22 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Plötsligt infann sig paniken när jag insåg att arbetsdagen var slut, att flärdtjänsten 

strax skulle hämta mig och jag inte hunnit någonting på jobbet. Dagen gick så otroligt 

fort i dag. Jo, jobbade gjorde jag, men hann aldrig påbörja det som var tänkt. Men jag 

slutförde något som jag nu inte tänker ägna en tanke åt på en månad. Jag har tagit 

paus från ett projektarbete då där är så mycket annat som också måste 

åstadkommas. Jag har inte tid att lägga en tredjedel av min arbetstid på ett 

projektarbete där jag inte fått motsvarande arbetslättnad tidmässigt.

Mycket handlar just nu om semester och då främst sommarsemestern. Det ska 

planeras och jämkas. Ja, inte för min del då eftersom jag tar semester precis när jag 

vill (som sagt, mitt jobb ligger alltid kvar ogjort om jag inte själv utför den, därmed 

vägrar jag också att ersätta andra). I år har jag lagt in rejält med semester, för jag är 

rädd att jag går in i någon vägg (mental, fysiska väggar går jag in i jämt). Hittills i år 

har jag tagit ut en semesterdag. Fortsättningvis tar jag inte mindre än en hel vecka åt 

gången. En vecka i maj, tre i juli, en i augusti, en i oktober. Förmodligen tar jag också 

en vecka i december också. Om jag har mycket semesterdagar innestående? Nej, 

men det är smart utlagda.

Och semester lär jag behöva av anledningar som ännu inte inträffat. Utbildningar. Om 

ett par veckor ska jag utbilda 300 personer (pö om pö) i en uppsökande verksamhet 

(jag tränger mig på). Sedan blir där en ny utbildningsomgång (med samma 300 

personerna) i typ augusti/september. Och en tredje utbildningsomgång (japp, för 

samma 300 personerna) senare i höst. Plus att jag med jämna mellan rum håller i 

annan typ av utbildning fortlöpande. Samt att jag är inbjuden som föreläsare X antal 

gånger under året (senast i förra veckan, nästa gång om tre veckor). Och till detta har 

jag mitt ordinarie jobb och det projekt jag dessutom är utlånad till på obestämd tid.

Nu när jag tänker på det så behöver jag semester bara genom att tänka.

Category: Blogg, Vardagsblogg / 

Handstil
21 mars, 2012 / Jontas / 4 comments / Edit

Tidigare har jag beklagat mig över hur jag skäms för min fula handstil (inlägg 1, inlägg 

2). Och att stilen ofta återspeglar mitt nuvarande mentala tillstånd (typ om jag är 

stressad, upprörd, panikslagen eller whatever). Så i dag verkar jag samlad och 

effektiv:
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Mina psykologsamtal är nu över och jag kan inte säga att det ledde något vart. 

Förutom att jag fick tipset att skriva ner allt som jag måste göra på jobbet, och sluta ha 

det i minnet med tanke på hur stressad jag är, hur ofta jag blir avbruten, samt då det 

ständigt tillkommer nytt som måste utföras. Jag påbörjade en sådan lista i dag och 

tycker att det är svårt. För det mesta ger det sig vad man gör. Vissa saker behöver 

man inte bocka av, då de är självterminerande så att säga. Har jag en lista så ligger 

det alltid där och pockar på min uppmärksamhet varje gång jag ser det på min lista.

Frågan är – går min handstil att läsa? Själv läser jag med stor möda min egen 

handstil. Den är spretig, ojämn (vanligtvis, kanske inte i dag) och jag skriver bokstäver 

ovanpå varandra. Sist blocket har jag skrivit RTC, inte RK som man också kan tolka 

det som. Men om en vecka får jag gissa och kommer inte på vad jag menar.

Annars skriver jag ALLTID med VERSALER. Men någon tyckte att jag skulle sluta 

med det…

Category: Blogg, Vardagsblogg / 

Lösenordsskyddad: Sortering
20 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Blogg, Vardagsblogg / 
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Allt händer mig
20 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Måndagens stora drama var att jag försov mig två timmar.

Tisdagens stora drama är att jag fastnade i hissen på jobbet. Jag skulle åka ner två 

våningar. Efter en halv våning stannade hissen tvärt och en text kom upp om att 

hissen var avstängd. Inget mer hände hur jag än tryckte på knapparna (våningsplan 

eller öppna dörrarna). Alltså fanns det bara en sak att göra. Jag fick trycka på larmet. 

”Hjälp tillkallas” stod det då plötsligt på hissmonitorn. Fem minuter senare ropade 

någon ”hallå, är det någon där”. Två typ vaktmästare hade fått rycka ut. Sedan fick de 

mödosamt hissa upp hissen/mig manuellt. Plötsligt öppnade en av de här karlarna 

dörren och frågade mig om jag kunde ta mig ut. Nej, det kunde jag inte. Jag kan inte 

ta ett kliv på en meter för att komma upp på våningsplanet. ”Nähä, då får vi väl veva 

lite mer men det kommer att ta en stund”. För den manuella veven satt i källaren. 

Ryck-ryck-ryck (manuell vevning) och sedan kunde jag gå ur hissen (1 dm 

höjdskillnad klarar jag).

Jag med panikångest och hisskräck. Ändå var jag lugn hela tiden. Kanske för att jag 

var ensam i hissen och inte hade någon annan orolig människa i min närhet. Jag är 

glad över att larmet fungerade, för jag hade lämnat mina telefoner på mitt arbetsrum 

eftersom jag ”bara” skulle iväg en kort liten sväng.

Det verkar som om jag har en dramavecka.

Category: Blogg, Vardagsblogg / 

Ovanligt men förekommande
19 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

I dag vaknade jag upp till en fin och solig dag. Och det är precis det som är problemet. 

Det ska inte vara soligt när jag stiger upp klockan 05 på morgonen. Inte vid denna 

årstiden. Mycket riktigt så var inte klockan 05. Den var 07.10! Och jag hade missat 

flärdtjänsten.

Under natten hade mitt alarm dött (bärbar telefon) då batteriet laddat ur. När jag la mig 

vid midnatt återstod två tredjedelar av batteriet. Lärdom: Börja åter med att sätta två 

alarm.

Märkligt hur man kan försova sig mer än två timmar. Jag vaknar alltid innan klockan 

ringer och stiger då upp. Inte vaknade jag något i natt, inte (skyller på 

helvetesmedicinen som däckar mig). Och varför ringde inte chauffören mig på 

mobilen? Han känner mig (åkt dagligen med honom i 1½ år), han har mitt 

mobilnummer, han ringde inte ens på dörrtelefonen. Kanske jag borde aga honom i 

morgon?

När jag vaknade skulle jag egentligen redan varit på jobbet. I panik kastade jag mig 

över telefonen (ja, jag har fyra aktiva telefoner hemma) och ringde flärdtjänsten ”Det 

är femton personer före dig i kön”. Alltså kastade jag på luren igen och slog på datorn 

för att internetboka istället. Och hade tur, fick en bil redan kl. 07.55. När klockan var 

08.15 stämplade jag in. En timme senare än vanligt. Inte illa pinkat med tanke på att 

jag försov mig två timmar! Ingen hade hunnit börja sakna mig. Om där nu är någon 

som saknar mig. Det är nog inte så troligt.
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I vilket fall som helst blir det alltid ett drama av att försova sig. Jag kände mig aldrig 

stressad eller jagad i morse, inte förrän jag var på jobbet. Där skulle jag ju jobba ikapp 

en förlorad timme. Men allt har ändå fungerat normalt i dag. Tack och lov.

Category: Blogg, Medicinering, Vardagsblogg / 

Lösenordsskyddad: Vänta bara
19 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Lösenordsskyddad: Kanske, möjligen, 
eventuellt
18 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

You’ve got mail
18 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

I fredags fick jag äntligen hjälp med Lotus på jobbet så att min mejl där beter sig så 

som den ska. Ett ärende jag felanmälde den 20 december. Det har varit en lång 

väntan. Några gånger har jag varit i kontakt med helpdesken men mest blivit utskälld 

för att jag 1) inte är på mitt arbetsrum, och 2) inte har tjänstemobil. De tycker att jag 

varit svår att nå, vilket är märkligt med tanke på att jag meddelat dem exakt vilka 

dagar och klockslag jag varit på plats. Men tydligen kan de ställa högre krav på mitt 

arbete än jag på deras.

I vilket fall som helst kunde jag i fredags flytta mejl till extern plats, då jag aldrig 

någonsin får radera ett mejl. Och den webbversion vi använder oss av är begränsad 

till, tja jag vet inte hur många Mb – inte tillräckligt åtminstone. Det är därför jag fått 

riktiga Lotus-programmet på datorn samt en serverplats att förvara obegränsat med 

mejl på. Jag rensade (egentligen flyttade) en hel del av mina mejl i fredags. Inkorgen 

sjönk rejält även om jag bara hann flyta en fjärdedel av mejlen.

Därför blev jag lite förvånad för en stund sedan när jag loggade in på webbmejlen. Ett 

automejl hade skickats till mig. Webbversionen har flyttat 600 av 3000 mejl till en ny 

inkorg (i webbversionen) som systemet skapat automatiskt eftersom jag tydligen har 

så många mejl att det belastar mejlservern (för webbmejlen). Alltså…

1. Underlättade det inte att jag flyttad så många mejl i fredags?

2. Varför skapas automatiska mappar på annan server dit mina webbmejl flyttas?
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3. Behöver jag verkligen spara mejl på särskild server som jag fått beställa, när 

mejl ändå verkar sparas på annan plats i webbversionen?

Varför jag måste spara alla mejl? Jo, det är en informationskälla som jag ofta måste 

gå tillbaka till för att kontrollera. Att skriva ut mejlen är inte ett alternativ. Det är 

tillräckligt svårt att finna rätt mejl ändå, men jag mappar dem plus att jag kan söka i 

programmet. Pappersutskrifter skulle vara hopplösa och ta väldigt mycket fysisk plats. 

Bra att jag nu fått en egen serverplats för mina mejl, synd bara att de hamnar på tre 

olika servrar där jag manuellt måste flytta över dem till mitt mejlarkiv. Hm. Undrar om 

där finns en inställning för att arkivera automatiskt? Fast det vill jag inte. Jag vill ha 

kontroll. Men hur jag än gör så verkar allt vara utanför min kontroll. Lotus gör som 

Lotus vill.

Category: Blogg, Byråkrati, Hälso- och sjukvård, Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 

Välgörande
17 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Då jag beställt nytt soffbord, måste jag på något sätt göra mig av med nuvarande. 

Visst, det är fortfarande väldigt fint, men efter 12 år är jag trött på att putsa glasskivan 

samt att bordet kommer att bli för stort. Jag är inte en person som vill ha besväret att 

tjäna pengar, så jag gör så som jag brukar – jag ringer Myrorna så de får komma hem 

till mig och hämta. Hm, undrar om jag kan skicka med dem något mer?

När jag kollade upp det servicenummer jag ska ringa hos Myrorna, tittade jag även på 

hur en av butikerna beskriver sin verksamhet. De verkar vara fast i könsrollerna?

Tydligen lämpar sig mitt soffbord enbart för försäljning till killar. Och tjejer vill bara 

köpa kläder då de är oinresserade av möbler och kultur. Kläder och barn, det enda de 

tänker på. Våning 4 låter skrämmande. Är det läder och piskor man säljer där? Verkar 

barnförbjudet. Dit går ingen hiss för barnvagnar.

Okej, så det är Frälsningsarmén som tar hand om förtjänsten. Precis som de har 

fördomar, så har jag fördomar om dem (religiös sekt, eller hur?). Bara de tar mitt 

soffbord så jag får ett problem mindre. Trots allt så får någon glädje av mitt soffbord, 

och pengarna går till välgörenhet (till bl.a. missbrukare i Sverige). Jag är 

samhällsnyttig.

Category: Blogg, Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 

Helt väck
16 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Digitalkameran är försvunnen. Jag är inte förvånad. Senast jag höll i den, hade jag 

den… i handen. Sedan vet jag inte. Så fungerar jag! Det enda jag minns är att jag 
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använde den för… äh. En månad sedan? All elektonik som får plats i en hand, 

förvarar jag alltid på ett ställe. Eftersom jag blir av med det. Så varför är inte kameran 

där? Egentligen skulle detta inte oroa mig, men så är det ju det där med att ha 

hemtjänst. Jag litar inte på människor som rör sig frit i min bostad - särskilt som de 

alltid är två och jag kan bara övervaka en. Och så har man ju hört om alla stölder. 

Vilket också kan betyda att jag gömt saker så väl för dem att inte ens jag sedan minns 

vad jag gjort.

Däremot så fann jag min förrförra mobiltelefon* som jag letat efter i ett halvår. Den låg 

där jag brukar förvara all ”handstorleks”-elektroniken. Det är två år sedan jag använde 

mobiltelefonen och blev nu så förvånad över hur otroligt liten den är. Det är en 

smartphone från tiden innan begreppet fanns – när iPhone smygimporterades till 

Sverige. Just nu laddar jag batteriet för att se om telefonen fungerar. Den fungerade 

aldrig riktigt under den tid jag använde mig utav den. Men sånt kan ju alltid ändras. 

Teknikens under, med betoning på under. (Vill inte använda mig av ordet Mirakel –

det ordet har släpats i smutsen senaste veckorna sedan en skåning började vråla 

Herrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre Gud!).

Öh, kanske jag nu kom på vart jag gjort av min digitalkamera. Jag har ett vagt minne 

av att jag kanske lagt den på en trave tidningar som sedan växt med ännu fler 

tidningar. Jag får väl kolla i helgen om det kan vara så.

Veckans lärdom – bli förbannad, fick jag höra. Förbannad blev jag. Och det är väldigt 

vad man nu försöker behaga och lirka med mig. Kanske man insåg övertrampen, men 

det skulle vara bättre om man rakt erkände det och visade ånger. Men jag tror man 

blev rädd för mig. Förmodligen för att det är så sällan jag visar den sidan.

* Ericsson, Samsung, Samsung, Sony Ericsson, LG, LG, Nokia – åtta mobiler på 13 

år, kanske dags att köpa ny?

Category: Blogg, Kampen, Vardagsblogg / 

Bara lite viktig (eller hur man bränner 
10770 kr en eftermiddag)
16 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Äntligen! I dag hände det plötsligt – jag kände mig tillräckligt pigg och frisk (nåja) för 

att köpa ny soffa. I ett år har jag försökt komma iväg och det är tur att jag väntade. För 

jag har haft tid på mig att upptäcka saker. Som att Mio Gamlestaden inte finns. Och 

att alternativet i Bäckebol också lagt ner. Men att jag passerat Mio Mölndal varje 

vecka och visste att de fanns. Så dit åkte jag efter min halvdag på jobbet (tredje 

gången denna vecka jag varit i Mölndal – en annan kommun, tänka sig). Leverans om 

10 veckor! Och jag passade på att köpa nytt soffbord (får jag också om 10 veckor).

Soffan jag sett ut tidigare men nu ville provsitta, var billigare än planerat. Anledning: 

Jag valde ett extra slitstarkt tyg som också råkade göra soffan billigare. Dessutom får 

jag avdrag 1000 kr för min gamla soffa som de tar med sig när jag får den nya. Så 

soffan blev 4000 kr billigare än jag trott. Därför kunde jag köpa ett dubbelt så dyrt 

soffbord. Ja, jag kör med budget, d.v.s. jag sätter ett tak i förväg som jag sedan håller 

även om pengarna i sig inte är ett problem*. På köpet fick jag också schlagereländets 

samlingsplatta (en CD-skiva – vad tusan gör jag med en sådan?).

Det var jobbigare än jag trodde att gå runt i möbelhuset. Så, nej. Jag är nog inte på 

långa vägar återställd. Men det känns skönt ändå att ha kommit så här långt med alla 

inköp jag haft på gång. Nu kan jag också boka tid till optiker, för när jag trappade ner 

på helvetesmedicineringen försvann dimsynen vilket innebär att jag kan avgöra rätt 
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styrka på nya glasögon. Och den där nya tv:n jag ska köpa… Kanske jag väntar med 

den. Det finns inga stolar att vila i hos elektronikjättarna.

Jobba hann jag nästan inte i dag. Trots allt var det bara en halvdag. Däremot så har 

jag hunnit boka in sju nya möten jag måste vara med på. Hittills återstår bara 29 

möten innan sommaren. Ja, naturligtvis tillkommer det fler under våren. (Har varit på 

44 möten hittils sedan i januari).

* Pengar är aldrig ett problem. Det är inte så att jag har massor av dem, men jag 

hushåller och planerar. Jag har på gamla dar blivit ekonomisk – inte ekonomiskt 

oberoende. Och pengar är ganska oviktigt. Till exempel kontrollräknar jag aldrig om 

jag får tillbaka rätt i växel. Ett par hundra hit eller dit ruinerar mig inte.

Category: Blogg, Kampen, Musik, Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 

Löseno rdsskyddad: Telefo nhatet
15 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Gränsdragning
15 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Åhå! Jag har fortsatt förtroende, mitt arbetsuppdrag förlängs med ytterligare ett år. 

Blev dock så frustrerad i dag att jag exploderade, sade upp bekantskapen och drog. 

Typ. Inte så allvarligt, men min gräns som ligger väldigt långt bort överträddes. 

Kanske jag lyder ett råd jag fick i går: ”Bli förbannad!” – och det blev jag. Om det 

känns bra? Nä, det känns ingenting. Mer än att jag vill demolera en vägg, eller nåt.

Category: Blogg, Hälso- och sjukvård, Vardagsblogg / 

Löseno rdsskyddad: Verkligheten
14 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Det bästa fingret
14 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

I dag såg jag en doktor med ett hårt bandagerat pekfinger. Min spontana tanke var 

”Åh, stackaren – han har skadat sitt pr-finger, så jobbigt det måste vara”. Ja, med pr 
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menar jag per rectum. När jag sedan såg hur smutsigt bandaget var, tänkte jag ”Fast 

han utför nog undersökningen ändå, vad jag kan se”.

I övrigt? Jag har föreläst. Jag har suttit i möte. Därefter var jag på ett förmöte inför ett 

möte. Och därefter var jag på ett möte. Med det har jag sammanfattat åtta timmars 

arbete. Och så klagar folk på att de aldrig får tag i mig och att jag aldrig är på plats?! 

Jag är i tjänst och jag arbetar hårdare än de kan föreställa sig – vad mer kräver man 

utav mig??

Ännu en väldigt bra dag. Jag har inte känt smärta på en vecka nu. Förmodligen bara 

något tillfälligt, men det känns ändå hoppfullt när man kan få fungera några dagar 

utan att ligga dubbelvikt av smärta över skrivbordet på jobbet.

Category: Blogg, Hälso- och sjukvård, Kampen, Medicinering, Multipel skleros (ms), 
Vardagsblogg / 

Löseno rdsskyddad: They’re co ming to  
take me away ha ha
13 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Akro batik
13 mars, 2012 / Jontas / 2 comments / Edit

Hur prioriterar man sitt arbete? Hur antecknar man och kommer ihåg kom-ihåg-

lappar? Hur fördelar man sin arbetstid så saker och ting står i proportion till vartannat? 

Detta är något jag brottas med dagligen. Jag försöker skriva ett veckoschema, men 

jag kan aldrig följa det då det måste stuvas om precis hela tiden då nytt tillkommer. 

Vad ska få stryk på foten? Ungefär en femtedel är vad jag hinner med. Och inget kan 

jag lägga över på någon annan. Man kan bli galen för mindre.

Men det är stimulerande. Att bli galen. Det kanske löser mycket?

Category: Blogg, Vardagsblogg / 

Bro mslös
12 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Bland det första jag fick höra för tolv år sedan när jag flyttade till 

Göteborg, var om spårvagnsolyckan. r2 visade mig platsen när vi stod på 

Vasaplatsen en dag. Då hade det gått åtta år och det hade varit en stor 

nyhet som jag inte lagt på minnet. Jag kom inte ihåg att där varit en 

spårvagnsolycka, att jag skulle ha hört om den.

I dag är det precis 20 år sedan olyckan inträffade och jag tänker på den nästan 

dagligen. Alla de dagar jag åker till jobbet. Som i dag. På radion pratade man om 
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detta i dag, precis när jag åkte över den plats döda människor legat för exakt tjugo år 

sedan. Märklig känsla. Men jag tänker alltid på olyckan när jag åker på platsen för 

händelsen.

Category: Blogg, Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 

Löseno rdsskyddad: To tal förvirring
12 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Ho meland
11 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det blev en Homeland-helg framför tv:n. Under hösten/vintern har serien gått på SVT1 

och jag hade spelat in alla avsnitt för att se på vid tillfälle. Vid tillfälle var den här 

helgen. De första avsnitten var lite sega och lätt pinsamma, men sedan tog det sig. 

Spännande, gastkramande men framförallt seriöst vad gäller terrorism efter 9/11. Allt 

är inte så svart eller vitt.

Säsong 2 kommer inte förrän till hösten och väntan känns lång. Jag har ju en 

favoritskådis i serien, Mandy Patinkin, som jag fick upp ögonen för i Chicago Hope, 

senare även i Mitt liv som död och i Criminal Minds. Och han var riktigt bra i Yentl mot 

Barbra Streisand (även om filmen i sig var en skitfilm).

Homeland bjöd bara på ett leende från min sida (seriöst, ni vet) när den arabiske 

terroristen/kuriren/diplomaten, med sina tre fruar och barn… Tja…

Lost in translation: I suck cock! And I love it! Yummy, yummy, yummy, yummy!

Se klippet:

Sida 15 av 23Flärdskrivaren » 2012 » mars

2012-10-06http://jontas.com/2012/03/



”
”

”

”

Homeland: I suck cock! And I love it! Yummy yum... Mer information 

Category: Blogg, Vardagsblogg / 

Number One
10 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Lördag sovdag, söndag planeringsdag. Ja, vad gör man inte för att klara 

veckorna? Men nu blir åtminstone helgen lite lugnare när man slipper 

schlagereländet. Det känns redan efter första delfinalen som ett tvång, 

man måste följa tv-sändningen hur usel den än är. Samma skit i sex 

veckor. Nej, ingen tvingar mig men det är väl till schlagerlandet det mesta 

av mina licenspengar går, så jag måste kontrollera mina investeringar. Ska 

jag ändå säga något om schlagerskiten, så är det att där fanns bara en bra 

låt. Och den vann. Tack, Loreen! Tack, svenska folket!

Äntligen något bra! Det här kommer jag att ha på repeat i ett par år.

Så kanske sex veckor av plåga ändå var värt både tiden och pengarna som jag 

investerat. Och jag väntar med spänning på vad Joe.My.God ska säga om vårt ESC-

bidrag.

Category: Blogg, Musik, Omvärldsbevakning, Schlagermassaker, Vardagsblogg / 

Kortisarna
9 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Länge sedan sist – en sammanfattning av jag skrivit på Facebook (som är mitt 

minibloggssubstitut när Twitter inte känns kul):

Dagens märkligaste – jag noterar att ordet ärbar inte finns i SAOL. 

Inte ens i 30 år gamla upplagor. Googlar man får man förslaget 

”menade du bärbar”? Så – det finns inga ärbara kvinnor. Möjligen 

bärbara.
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”

Jag är i chock. Hade tänkt köpa soffa på Mio Gamlestaden. De 

stängde 2009. Tänkte, okej, Bäckebol då. De stängde 2010. Får väl 

ta mig till Mölndal, ligger bredvid huset där jag är på möte varje 

torsdag.

Känner något. Är jag hungrig? Är jag sugen? Är det magkatarr? Är 

det ett flygplan? En fågel?

Hade inte verb funnits hade vi inte haft något att göra.

Don’t mess with me! I’m fat. I’m ugly. Others will suffer!

Fick besök av kollega från annan verksamhet som undrade över en 

administrativ rutin:

- Hur gör man med de som avlidit? frågade kollegan.

- Man gräver ner dem, svarade jag.

Category: Blogg, Vardagsblogg / 

Lösenordsskyddad: Ett plus, två minus
9 mars, 2012 / Jontas / Ange ditt lösenord för att visa kommentarerna. / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Handikappade människor jobbar väl 
inte?!
9 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Efter jobbet kommer man in i trapphuset hemma för att upptäcka en förskräcklig lapp 

på väggen, på dörren, på hissdörren och i hissen. Hissen ska stängas av i två veckor 

då den ska bytas till något bättre och häftigare. Jag undrar bara hur det ska gå? Elva 
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handikappsanpassade lägenheter där minst en i varje lägenhet har ett handkiapp som 

innebär att man inte kan gå i trappor. Han som är pensionär klarar sig säkert, men det 

är värre för alla oss andra. Vi är alla förvärvsarbetande. Några sitter i rullstol.

Jag tror att vi alla skulle vilja samlas i en cirkel och med våra kryckor och käppar slå 

den person, som kommit på detta, sönder och samman. Själv tror jag att jag är den 

som kommer lindrigast undan. Jag kan med stor möda gå i trappan och det är bara en 

våning. Jag blir nog mer upprörd å andras vägnar. För jag har varit med om detta 

tidigare, där jag bodde innan. Då stängdes hissen under några dagar, jag kunde inte 

gå tre trappor och tvingades ta semester med utökad hemtjänst. Och nu handlar det 

om två veckor – det är förödande för många av mina grannar.

Ska man byta en hiss i ett bostadshus med enbart handikappade, så ska det göras 

under en arbetsdag. Inte under två veckor. Ett absolut krav – max en arbetsdag!

Category: Kampen, Multipel skleros (ms), Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 

Lösenordsskyddad: Bögfästet
8 mars, 2012 / Jontas / Ange ditt lösenord för att visa kommentarerna. / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Insiktsfrihet
8 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Självklart fick jag i dag anledning till att protestera med tanke på vad jag skrev i går. 

Jag hörde några män gratulera kvinnor till/på kvinnodagen. Och hur kvinnorna 

fnittrande tackade. Alltså, det ju precis raka motsatsen till syftet med att ha en 

Internationell kvinnodag! Man cementerade könsrollerna. Män (bildligt) klappar 

flickorna på huvudet och gratulerar till att de har en ”egen” dag. Och tjejerna fnittrar, 

rodnar och tackar för uppmärksamheten. Det som blev extra tydligt var att männen 

befäste sin makt och kvinnorna var enbart tacksamma.

På ett sätt kan jag nu då tycka att låt allt vara som det alltid varit. Varför jobba på 

något som inte ens de som klagar mest gör något åt?

Gratulationerna skulle vara integritetskränkande, men det förutsätter att man från 

början har en integritet att befästa. Så jag är både uppgiven och förbannad. Och som 

man borde kanske inte jag vara den förste som uttryckte det.

Category: Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 

Lösenordsskyddad: Djup suck
7 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka
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Category: Lösenordsskyddat / 

Ställningstaganden
7 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Plötsligt kunde jag inte öppna min ytterdörr (den in till lägenheten). Jag var hemma 

och det ringde på dörren och jag skulle öppna. Dörren gick bara att öppna 1 cm. Den 

som ringde på min dörr fick dra upp dörren samtidigt som jag fick skjuta på. Och vi har 

ingen aning om varför. För efter att vi fick upp dörren så är den precis som den brukar 

vara – fungerande. Eller så var min ursprungliga tanke korrekt – min besökare 

blockerade dörren när jag skulle öppna. Eller kanske inte. Men man kan undra vad 

som egentligen hände och om det kommer att hända fler gånger.

En solig dag har förvandlats till en mulen dag. Typiskt att solen skulle skina när jag var 

ute, för jag blev bländad och går redan dåligt som jag gör. Nej, släck solen. Det är 

bara slöseri med energi.

I morgon är det Internatinella kvinnodagen. Bryr jag mig? Både ja och nej. Jag blir 

riktigt förbannad om jag i år också möts av ”gratulera mig, jag är kvinna”. Kanske 

dagen har gjort sitt när man inte ens vet dess syfte, utan tror att det är ens personliga 

bemärkelsedag. Annars är det så att kvinnodagen har olika betydelse för olika 

människor i olika delar av världen, men syftet är ändå att uppmärksamma de 

skillnader som är mellan könen där kvinnor drar kortaste strået och som är helt 

obefogade. Eftersom jag nu är facklig så ser jag att det mesta handlar om lön, yrke 

och villkor. Men också det är i ett snävt perspektiv om än så viktigt.

När jag började blogga 1999 blev det ett jäkla liv kring kvinnojourer, män i barnomsorg 

och pedofiler. De första pekade på de andra och satte likhestecken med det 

sistnämnda. Ja, jourerna drog sig inte ens för att sätta likhetstecken mellan bögar och 

pedofiler. Sådant är kontraproduktivt för jämställdhet och bättre villkor i samhället. För 

att uppnå jämställdhet mellan könen ska man inte peka ut alla män som pedofiler med 

syftet att stoppa alla män från att arbeta med barn. Det är så man skapar 

”kvinnofäller”. Sådant som jag som facklig vill förändra. Det ska vara blandade 

arbetsplatser (män och kvinnor). Då får förmodligen både män och kvinnor rätt lön 

som inte är bundet till kön eller yrke (som ibland verkar vara samma sak). Dessutom 

behövs män inom barnomsorgen också utifrån brukarnas (barnens) behov. Så när 

kvinnojourer går ut offentligt med att vilja cementera fördomar och könsfördelningen, 

så uppnår man inte någonting som förbättrar någons villkor – tvärtom.

Så kanske mycket skulle bli bättre om man såg över hela situationen med hur 

arbetsplatser ser ut, hur könsfördelningen är, om det råder löneskillnader (vet vi ju) 

och sedan göra något åt det. För att kvinnor ska få det bättre så måste man alltid 

inkludera män och sluta se på det som ett ”kvinnoproblem” när det handlar om 

jämställdhet. Strukurella samhällsproblem drabbar alla oavsett kön, antingen direkt 

eller indirekt. Ingen vinner på orättvisor, men ingen vinner heller på att låta ”en 

kvinnodag” vara kvinnors dag att dryfta ”sina” problem.

Då kan man ställa frågan ”vad betyder Internationella kvinnodagen” för mig? Den har 

betydelse. En dag att erkänna de problem, men också möjligheter, som finns. Det är 

inte så att man ska glömma agendan de övriga 364 dagarna per år. Istället borde 

dagen bli en summering av ”vad åstadkom vi senaste året”. För att sedan arbeta 

vidare.

Därför får jag också små rysningar av obehag när facket besöker arbetsplatserna i 

morgon för att bjuda på tårta för ”att fira dagen”. Jippo! *fnys* Det ska inte vara 

småmysigt. Det ska vara hetsiga diskussioner som leder till handling med hopp om 
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förbättring. Frågan är bara vad jag kan göra? Jag vet inte, men ett steg åt rätt riktning 

är att jag inte blundar.

I ett avseende är jag också kvinna - jag befinner mig i kvinnodominerat yrke och 

drabbas därmed av de strukturella löneskillnader som finns.

Category: Byråkrati, Kampen, Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 

Lösenordsskyddad: Rapport
6 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Jontas Corp.
6 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Mystiska telefonsamtal man får. När jag satt på ett möte på jobbet så ringde min 

mobil. Jag hade hemtelefonen vidarekopplad till mobilen. Med en knacklig engelska 

fick jag höra att kvinnan ringde från Singapore [här fick jag nu sluta skriva eftersom 

det ringde från Luxemburg - jag svarade inte] som trodde att jag ägde ett företag och 

frågade efter mig personligen (jag sa att han inte längre var anträffbar på numret och 

att det inte var till ett företag ). Jag avslutade snabbt. Jag förstår inte alla dessa 

märkliga telefonsamtal! Nåja. Jag fick åtminstone prata lite engelska i dag vilket 

kändes otroligt avigt med tanke på att jag satt i ett möte. Att då få märkliga samtal gör 

mig mest förbannad. Ja, annars också. Försäljare är illa nog på svenska, men att 

också få en massa samtal från utlandet är… Nej, jag säger inget. Gissa.

Category: Vardagsblogg / 

Det blir bättre
5 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Måndagar är alltid så jobbiga. Det är då jag alltid blir extra trött och får extra ont. Dock 

kan jag inte se att det skulle bero på att det är måndag. Möjligen detta att det är 

veckans enda dag jag sitter på mitt jobb utan att fara omkring. Det blir för koncentrerat 

och enformigt. Nästa gång man ser mig på jobbet är på fredag eftermiddag.

Orangea kuvertet kom i dag. Det blir nog bra med det, det där med pensionen. Jag 

kommer nog att klara mig på 40 % av dagens inkomst. Pensionärer går det ingen nöd 

på, de är bara lite gnälliga. Trots allt så kan de ju panta mera.

Category: Vardagsblogg / 

Den glömda datorn
4 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit
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Min lilla bärbara dator har jag inte haft igång på cirka tre månader. Därför efterfrågade 

den en massa uppdateringar som jag tagit hand om i dag. Samtidigt såg jag att mitt 

antivirus (Kaspersky) går ut om en månad. Och så upptäckte jag något annat. Varje 

gång jag startat datorn har jag uppdaterat Kaspersky och den har jobbat och jobbat. I 

dag såg jag ytterligaren en sak – jag har aldrig kört viruskontroll, någonsin, på min 

minidator! Har jag haft den i 3-4 år? Och aldrig använt mig av mitt antivirusprogram! 

Just nu jobbar den på det. Det är väl hög tid att jag får valuta för antivirusprogrammet.

Jag har noll teknisk kontroll. Jag orkar aldrig ta itu med något. Förutsätter att allting 

sköter sig självt utan min inblandning. Vet inte om Kaspersky går att ställa in för 

automatisk virussökning (borde det) som med min Vladimir (min stora bärbara som 

jag primärt använder) som kör Norton.

Kanske jag skulle hålla tyst om det där med bristen på teknisk kontroll. Trots allt är det 

något jag livnär mig på. Men det är skillnad på privat- och arbetsliv. Förutsätter att 

städerskor har det rent hemma (med tanke på att det är så skitigt på jobbet). Fast då 

motsatsen för egen del – full kontroll på jobbet, noll hemma.

Category: Vardagsblogg / 

Kort kommentar
4 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Könsneutrala hen. Jag skulle personligen bli otroligt förolämpad om jag benämndes 

med pronomet hen istället för han. Jag är en han. Ingen ska behöva tveka. Eftersom 

svenskan redan har orden hon och han, blir hen ett tredje kön och inte en gemensam 

benämning för hon/han. Det blir något luddigt och nervärderande. Om nu någon vill 

benämnas med ordet hen, säg till mig och jag gör det. Jag nervärderar gärna om det 

är det man vill.

Jag förstår argumentationen för hen, men jag köper det inte. Vi har redan 

könsneutrala ord som går utmärkt att använda utan att behöva fabricera ett 

pronomen. (Läs vilken grammatikbok som helst).

Eftersom detta verkar vara en het potatis – nej, jag kommer inte att gå in i ytterligare 

någon diskussion. Jag har framfört det jag vill säga.

Category: Omvärldsbevakning, Vardagsblogg / 

Lösenordsskyddad: 7 days
4 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Annorlunda
3 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit
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Arbetsdagen blev kort, men inte så intensiv. Det blev den inte förrän jag gick hem och 

alla andra slet sitt hår. Jag fick helt enkelt dumpa väldigt mycket arbete på dem vars 

arbetsdag fick fortsätta. Trist, men sant. Jag hade gärna varit kvar och bidragit.

Det är väääldigt länge sedan, men när jag kom hem efter min alltför korta arbetsdag 

gick jag in på restaurangen i grannhuset och köpte mig en pizza. Det är nog 2-3 år 

sedan sist, och jag förstod ganska snabbt varför det blir så sällan. Alla fyllon med 

rollatorer gjorde det nästan omöjligt att ens komma fram och lägga en beställning vid 

bardisken (dum placering). Och jag fick fel pizza. Istället för en Caruso blev det en 

Chio-chio. Istället för att stå och vänta ytterligare en kvart bland alla fyllon (såg ut som 

om alla tittade på mig, men de tittade på skidskytte – tv:n hängde ovanför mitt huvud), 

så tog jag den felaktiga pizzan och drog (fick en gratis läsk som kompensation). Om 

pizzan var god? Nej, jag var för hungrig och åt för snabbt.

Andra chansen? Nej, jag kommer inte att se eller skriva om Andra chansen. 

Förmodligen kommer jag att ha tv:n påslagen samtidigt som jag gör något annat 

istället. Som att läsa. Tror jag ska läsa AmL, kanske MBL också, nu när det ligger på 

mitt ansvar som ombud. Okej, jag tentade av det hela för två år sedan men en 

uppfräschning kan behövas. Och är mer spännande än att titta på Andra chansen en 

lördagskväll.

Funderar lite på att man nästa år borde hoppa över alla deltävlingarna i 

Melodivestivalen och enbart se på Finalen. Då slipper man ju se 22 skitåtar och kan 

koncentrera sig på de tio som gick till final. Och bara det känns tillräckligt traumatiskt 

och destruktivt.

Category: Musik, Vardagsblogg / 

Lösenordsskyddad: Syko
2 mars, 2012 / Jontas / Ange ditt lösenord för att visa kommentarerna. / Edit

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord 

nedan:

Lösenord: Skicka

Category: Lösenordsskyddat / 

Fack mej
1 mars, 2012 / Jontas / Kommentering avstängd / Edit

Istället för att bege mig ut på diverse arbetsrelaterade möten, så valde jag att stanna 

kvar på mitt arbetsrum (magen, ni vet). Där engagerade jag mig fackligt, kan vi ju 

säga. Med det menar jag att jag gjorde en e-utbildning på nätet, så nu har jag intyg på 

att jag gått ombudsutbildningen. Efter att ha studerat diverse texter fick jag göra ett 

skriftligt prov. På första försöket fick jag 100 % rätt. *stolt* Tycker det är lite fusk, för 

hade man mindre än 80 % rätt (och inte var godkänd) så kunde man backa och fylla i 

tills man fick rätt.

Men jag är himla glad över att jag klarade utbildningen. Stärkte självkänslan lite när 

jag nu är så nedbruten av smärta.

Category: Blogg, Vardagsblogg / 
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