
Men ska de vara av eller på?
Från början ansågs det att gästen skulle behålla sina 
skor på, då värdparet givetvis kunde bekosta städningen 
och hade råd till detta.

Om man gick i strumplästen var det att visa att värd-
paret var fattiga.

Vanan av idag kommer från de som vuxit upp med att 
skorna tas av på dagis och i skolan.

Att ta av sig har samtidigt ökat med galoschernas försvin-
nande, ombytesskor är inte så vanligt ibland män.

Men jag rekommenderar att alltid till festen alltid ha 
med ett par inneskor för ombyte.

Myten om skorna efter klockan sex
Skorna kan vara bruna även efter kl. 18:00, det är en 
gammal regel som lever kvar.

Den kommer från den tid då en man inte kunde befinna 
sig i en offentlig miljö utan frack eller mörk kostym 
på kvällen.

Men detta kan vidareutvecklas, läs vidare.
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Den här texten får du gärna skriva ut, 
kopiera, dela ut och sätta upp.  
kom ihåg att ange källan!

Skorna, de bär hela din kropp och ger dina fötter kärlek. Inte nog med det, en i övrigt väldigt 
elegant framtoning kan i ett enda slag förvandlas med dåliga skor.

Visste du detta om skor?



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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Mer om svarta skor
Förr var det svarta skor som gällde efter klockan 18. 
Idag kan man mycket väl bära bruna skor om det är 
en ljus kostym eller klädkod finare vardag, där t.ex. 
ett par chinos passar bra.

Regeln är normalt att formell klädsel kräver formella 
skor.

Informella skor, bruna, används till sportig klädsel 
som tweedkostymer eller jeans och blazer..

Damskon var tidigt en modesak 
Under 1600-talet, med start i Venedig sattes kvinnan 
”på piedestal” och hon fick gå på en styltsko, som var 
upp till 50 cm hög! Inte sällan krävdes en käpp och 
en tjänare för att hon skulle kunna gå.

Under 16- och 1700-talet var det franska hovet som 
ledde modet.

Kängorna, som skulle snöras hårt och som var erotiskt 
laddade, gjorde sitt intåg under 1800-talet.

1900-talet blev en ny era i damskons historia, enklare 
och massproducerade skor lanserades.

skor för mannen 
Under 1900-talets början exploderade damskons 
utveckling. Samtidigt blev männens utbud allt mer 
standardiserat, det var mest skärningen som skilde dem 
åt. Loafers var en populär sko som kom på 1930-talet.
Den blev randsydd och är en klassiker än idag.

Regeln är fortfarande att vid riktigt formella tillfällen 
väljer en man en snörsko.

inga skor i present!
Det sägs att det bringar otur att ge bort skor i present.
Detta är skrock, men det lär finnas flera förklaringar 
till detta. Den ena är att om du ger bort att par skor 
kommer din vän att gå långt bort ifrån dig.

Den andra är att det ska komma från kinesiskans ord 
för skor, det låter som ”Hai” vilket ska vara ordet för 
att sucka. Även detta lär innebära otur.

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

Etikettdoktorn Mats Danielsson


