
Kvällens diktator 
En fri placering gör det bara jobbigare för alla inblan-
dade, då måste gästen tänka. Låt gästen njuta och strunta 
i diplomatin. Nu är det du som beslutar, bara du. Du 
ska vara en diktator, för det är din middag och du är 
regissören.

Det gäller även i affärer
Du betalar för en föreläsare, du bokar bord och efter 
föreläsningen går ni till bords. Dina kunder går i förväg 
till fri placering. Du och dina kollegor plockar ihop 
och kommer strax efter. Dina kunder har placerat sig 
med varandra, du och dina medarbetare hamnar på 
en kortända. Inte så klokt tänkt för relationerna. Så 
bordsplacera, då kan ni knyta kontakter!. 

Att bordsplacera är lätt ordnat  
Gästen känner sig tafatt när man inte vet var man •	
ska sitta. Du underlättar alltså.
I vissa sammanhang kan det vara av betydelse, •	
t.ex. vid bröllop eller formella tillställningar, att 
placera i rangordning.

Tänk på att placera den mer självgående gästen i •	
närheten av dig själv om du ska hämta mat eller 
annat.
Se till att de mer högröstade hamnar vid olika •	
bordsändar - annars kan det bli bullrigt på ena 
sidan av bordet.
Se till att arbetskamrater/bästisar/nära vänner de-•	
las på. De bildar annars lätt små kluster. Därmed 
minskar du även riskerna för interna samtal, som 
lätt tenderar att tråka ut övriga.
I affärer kan du placera könsneutralt. Här kan det •	
bli fyra kvinnor eller män på rad. Helt ok.
Bordsplacera inte dina medarbetare med de gamla •	
kunderna, låt dem lära känna nya.
Då försäkrar du dig om att personliga relationer •	
finns	även	om	någon	slutar.
Finaste placeringen är med kvinnlig gäst till •	
höger om värden och den manliga hedersgästen 
sitter till vänster om värdinnan.
Våga skapa nya konstellationer, det blir roligt för •	
alla! 

Kom ihåg! - artighet lönar sig och är en underskattad 
resurs!
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Att inte planera en bra bordsplacering i förväg, är ingen bra idé. Tro inte att festen eller kund–
eventet blir mer avslappnat bara för du valt fri sittning.

Var en diktator vid bordplacering!
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Den här texten får du gärna skriva ut, 
kopiera, dela ut och sätta upp.  
Kom ihåg att ange källan!

Etikettdoktorn Mats Danielsson


