
1. Att mingla, det tycker du är:

a. Underbart roligt
b. Kul
c. Besvärande
d. Ser inte något nöje alls

2. När du ska på fest, då vill du:

a. Knyta nya kontakter och prata med 
flera personer

b. Skapa glädje för andra
c. Hålla dig för dig själv
d. Vara med mina vänner

3. Det här skulle andra ALDRIG säga att du är:

a. Tyst och lugn
b. Självupptagen och ouppmärksam
c. Pratglad och utåtriktad
d. Självständig

4. Din vän bjuder på middag för sina affärs-
kontakter. Hen propsar på din närvaro. Du 
säjer ja och ser en möjlighet:

a. Att få nya vänner och knyta kontakter 
med okända

b. Att få hjälpa min vän med att servera 
och fixa saker

c. Visa min vän och övriga att jag egent-
ligen inte är intresserad och inte borde 
vara med

d. Att prata med dem jag redan känner

Så låt oss nu fundera på vem du är. Vilken bokstav har 
du flest av? Läs vidare på nästa sida:
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Den här texten får du gärna skriva ut, 
kopiera, dela ut och sätta upp.  
kom ihåg att ange källan!

Är du mest social, omtänksam, blyg eller rena klistret? 
Vad är du? Notera det svarsalternativ som passar bäst in på dig. Ett svar per fråga.

Testa vilken typ av minglare du är!



Mats Danielsson, är sedan 10 år en av Sveri-
ges mest anlitade experter på framgångsrikt 
bemötande och vett och etikett - och framför 
allt, hur det hänger ihop. Han är ofta om-
nämnd som auktoritet inom området och får 
frekvent uttala sig i TV, radio och tidningar. 
Mats är dessutom professionell föreläsare 
och hans föreläsningar är uppskattade och 
har bokats av hundratals kunder.

Med ett förflutet som distriktssköterska, 
säljare inom läkemedelsindustrin, verksam-
hetschef, företagare och författare, har Mats 
Danielsson byggt upp ett brett kunnande och 
erfarenheter - ibland dyrköpta sådana. 

Hur det började
2002 skrev Mats fem sidor om vett och etikett 
och la det på nätet. Ingen hade då 

något liknande och snabbt fick hemsidan stort 
genomslag och Mats många, många frågor. 
Tillsammans med dess svar, växte sidan. Idag 
har vett-och-etikett.se utvecklats till Sveriges 
största webbsida i ämnet. Namnet Etikett-
doktorn myntade en journalist på Sveriges 
Radio, helt ovetandes om detsamma: ”du 
gillar etikett och har jobbat med doktorer” 
Alter egot Etikettdoktorn var fött!
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Flest antal a – en social person

Du är en nyfiken och intresserad person som gillar att 
mingla och träffa nya människor. Men glöm inte att din 
omgivning vill också ta plats, så ta inte över helt.

Flest antal b – den omtänksamma

Det bästa du vet är när du ser att andra trivs och har 
roligt. Du uppskattar att få din omgivning att trivas, 
även om det inte är du som är värd. Men tänk på att inte 
offra dig alltför mycket, prova att ge dig hän och bli 
road av andra. Det kan bli en intressant upptäckt.

Flest antal c – blyger

Tyvärr upplever du tillställningar med mycket främ-
mande personer som jobbiga och besvärande. Du ligger 
hellre lågt än att kontakta och prata med en okänd. 
”Det är så bra så” är din paroll. Men har du funderat 

på vad det värsta som kan hända om du för en gångs 
skull testar att göra raka motsatsen?  Pröva!

Flest antal d – klistret

Tyvärr väljer du att hålla dig till trygghetsgrupper, 
lämnar inte vännerna eller de du redan känner. Får 
du chansen att prata med andra, så gör du det i vän-
nernas famn. Fundera på om du inte ska ta steget och 
prova en gång att hela kvällen stå bland okända. Vad 
kan hända? 

Kom ihåg! – artighet lönar sig och är en ofta under-
skattad resurs!

Etikettdoktorn mats Danielsson


