
Läs inbjudan 
På din inbjudan framgår det alltid vem som är bjuden, 
står det "Lisa och Lars Tursson" så är det ni som är 
inbjudna. I denna formulering framgår det om barnen 
är välkomna eller inte.

Hade barnen varit medbjudna så hade det stått "Lisa 
och Lars Tursson med barn" eller med familj.

Med familj
Just begreppet "med familj" innebär att det är den 
familj du lever tillsammans med.

Här omfattas hemmavarande barn och andra som bor 
tillsammans med dig.

Vuxna barn, som flyttat hemifrån, räknas alltså inte 
som "familj".

Däremot räknar man in barn som fortfarande har sin 
hemmaadress hos er, men kanske studerar på annan 
ort.

Men hur gör du nu, när du vill veta mer och behöver 
fråga brudparet? Det ska vi reda ut här och nu.

visar vägen till 
framgångsrikt bemötande 

Mats Danielsson  

– små detaljer som förändrar

doktorndoktorn
EtiquEttE LEttEr – inga barn på vårt bröLLop!

Att bjuda in till bröllop är härligt. Det är minst lika roligt att bli inbjuden. Men hur gör vi, får vi 
ta med våra barn? Ska vi fråga eller är det helt i sin ordning att ha dem med?

Inbjudan avgör om barnen får följa med!

# Etiquette  
Letter: 

25 maj 2015

Mer vett och etikett med 
konkreta tips, hittar du på

www.vett-och-etikett.com

# 25 maj 2015

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

Fortsättning >>



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!

om Mats Danielsson

EtiquEttE LEttEr – inga barn på vårt bröLLop!

vi måste ta med barnen!  
Att ringa och fråga om barnen får följa med, det kan 
du inte göra.

Först och främst visar du att du saknar koll på vett och 
etiketten. Det vill du inte, gissar jag. För din fråga kan 
därför bli väldigt besvärande. Du tvingar kanske med 
din fråga brud-, värdparet att säga nej till dina barn. 

Så här ska du göra

Börja med att läsa på inbjudan, vilka är angivna?• 
Det står "• Lisa och Lars Tursson",  - ok, då vet du. 
Det är inga barn medbjudna.• 
Detta gäller även om du har vuxna barn eller • 
svärmor på besök och det står "med familj"
Sedan kontaktar du brudparet och avböjer inbjudan.• 
Som skäl anger du att ni saknar barnvakt eller att • 
"våra barn med familj är hemma hos oss denna 
dag".
Då kan brudparet svara "• Vad synd!" eller "Det 
gör inget, ta med dem".

Att bara ta med barnen utan att ens reflektera • 
över om de är inbjudna är rejält oförskämt och 
självupptaget.

Hur man skriver på inbjudan
Skriv som jag föreslagit "• Lisa och Lars Tursson"
Men tyvärr är det många som inte vet om reg-• 
lerna jag nyss beskrivit.
Därför kan ett förtydligande, om ni tror att några • 
avser ta med barnen, var bra.
Skriv sist på inbjudan, något i stil med "• Vi älskar 
era barn och vill gärna träffa dem en annan 
gång, men just denna kväll är det er vuxna vi vill 
se som gäster"

Kom ihåg! – artighet lönar sig och är en underskat-
tad resurs!
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