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Komplimanger 
får inte antyda ett 
tidigare problem

AT T  D Y K A  U P P  E F T E R  J U L L O V E T med fyra

centimeter kortare näsa eller jättestora bröst

är ingenting som kommer att passera obe-

märkt. Tissel och tassel i korridorerna uppstår

efter en sekund. Det åligger därför den opere-

rade att omedelbart berätta om ingreppet för

alla som vill lyssna. Mindre ingrepp, som i alla

fall teoretiskt skulle kunna förklaras med frisk

luft och nyttig mat, såsom rynkborttagning, 

behöver inte kommenteras. När någon frågar går

det även bra att ljuga. 

Samma grundprincip gäller frisyrer. En vanlig

sketen klippning behöver ingen nämna, vare sig

den nyfriserade eller åskådare. Det är bara nå-

got man gör. Om det ändå nämns måste ”Har

du klippt dig?” snabbt följas av ett trovärdigt

”Snyggt”. Extrema frisyrförändringar måste

nämnas av alla åskådare. Viktnedgång

kommenteras med fördel. Viktuppgång

aldrig, så länge den feta inte med 100

procents säkerhet är gravid. 100

procents säkerhet innebär i princip

att du ser barnets hjässa.

Den som väljer att bära smartass-

glasögon, det vill säga glasögon

som inte har ett synkorrigerings -

syfte, måste fejka synfel för resten av

sitt liv.  

E N  P E R S ON  S O M  L U K TA R  väldigt gott i

munnen ska inte behöva höra detta. Själva

komplimangen antyder att vi har att göra

med ett undantag från en tråkig regel och är

därför förbjuden. Komplimanger med minsta

sexuella anspelning får bara ges till etablerade

flörter eller folk man legat med. Vad som är en

sexuell anspelning är svårt att säga generellt, men

fäll hellre än fria. ”Vilken tajt fin tröja” kan verka

harmlöst, men konsekvenserna riskerar att bli för-

ödande. Detta gäller såväl inomkönsliga som mellan-

könsliga komplimanger.

Håll stilen#4.
D E T  K A N  VA R A  VÄ L D I G T  traumatiskt om man på sin fritid

plötsligt ser en kollega, som brukar gå runt i mörk kostym på

jobbet, driva runt på stan i mjukisbyxor och brottarlinne.

Särskilt om det är en person som har makt, eller någon man

beundrar. För att minska chocken är det förbjudet att ha ett

så stort glapp mellan jobb- och fritidskläder att man inte kän-

ner igen personen på 20 meters håll. 

När man jobbar över på helgen är det förbjudet att vara 

för propert klädd. Det är för provocerande med folk som går 

i kostym trots att de inte måste.

#3.

Tydliga  
förändringar
måste nämnas#2.


