
 

 

 

Att hälsa på obekanta 

Första mötet 

Hur hälsar du vanligen på någon du möter för första gången? Hälsar du likadant på vuxna och barn, 

män och kvinnor vid första mötet? Hur presenterar du dig för en obekant? Om handslag används, har 

du en föreställning kring hur det bör vara och vad det i så fall signalerar? Finns det situationer när 

man bör resa sig upp och i så fall när? Är det skillnad på hälsningar och hälsningssätt beroende på om 

de är relaterade till jobb eller fritid eller till människors position i livet som till exempel personens 

status eller ålder?  

 

I butiken, på bussen, i hissen… 

Hälsar du vanligen på personalen i butiken, busschauffören, personen som sätter sig bredvid dig på 

tåg eller buss eller personen som kliver in i hissen eller väntar på den tillsammans med dig? Finns det 

någon som bör ta initiativet till att hälsa, till exempel i butiken: kund eller personal? I hissen: den som 

kliver in i hissen eller den som redan befinner sig i den? Känner du dig ignorerad om du inte får en 

hälsning eller känns det skönt att inte bli uppmärksammad?  

 

I skog och mark 

Hälsar du på obekanta som möter dig på skogspromenaden eller i motionsslingan?  Söker du 

ögonkontakt eller känns det bäst att undvika den?  
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Att hälsa på vänner och bekanta 

Hur hälsar du vanligen på vänner och bekanta? Är det skillnad på situationen till exempel om man 

blivit bortbjuden eller bjudit in, stämmer möte eller stöter på varandra i matbutiken? Gör du skillnad 

på olika personer det vill säga, tar vissa i hand, kramar andra, ger somliga ryggdunkningar, kyssar 

eller bara en nick eller höjning av handen till hälsning? Vad tror du att det i så fall beror på? Upplever 

du en skillnad när flera personer möts samtidigt? Finns det platser där du helst skulle vilja undvika att 

hälsa på någon bekant till exempel inne på apoteket eller i väntrummet på sjukhuset? 

 

Hälsningar förr och nu 

Upplever du att sättet att hälsa: gester, uttryck och beröring har förändrats i Sverige och i så fall på 

vilket sätt? Har du själv förändrat ditt sätt att hälsa? När såg du någon senast bocka eller niga? Finns 

det områden där nigningar och bockningar dröjer sig kvar eller har de helt kommit ur bruk? Hur är 

det med tilltal som du och ni? 

 

Hälsningskramen 

Hälsar du med en kram och i vilken situation? Är det skillnad på hur män och kvinnor hanterar 

hälsningskramarna? Har du någon gång upplevt en hälsningskram som du känt dig obekväm med och 

i vilken situation? Används kramen annorlunda idag? 

 

Att hälsa eller inte hälsa, och hur ska man hälsa? 

Kan du dra dig till minnes en situation när du känt dig osäker på om du ska hälsa? Hälsningar ter sig 

annorlunda på olika håll i världen. Har du någon gång upplevt en situation när du känt dig osäker på 

hur du ska hälsa? Hur hälsar du när mötet känns obehagligt? Kan du minnas någon situation när du i 

samband med hälsningen känt dig kränkt och vad det i så fall berodde på? Kan du tänka dig yttre 

faktorer som påverkar hur man hälsar till exempel väder eller mörker och ljus? 

               

  Telefonen       Mobil och nummerpresentatör: 

Hur svarar du i telefonen när numret är obekant? Hur svarar du när du vet vem 

som ringer? Svarar du alltid i telefonen eller bara när du vet vem som ringer? 

Känns det tvingande att svara i telefonen? 

Fast telefon utan nummerpresentatör:  

Har du en standardfras när du svarar? 

 

Avsked och adjö 

Hur brukar du vanligen säga adjö? Gör du skillnad mellan bekanta och obekanta? 


