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Testa vilken typ av minglare du är!
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.
1.

2.

Att mingla, det tycker du är:

a.
b.
c.
d.

När du ska på fest, då vill du:

a.

b.
c.
d.
3.

Underbart roligt
Kul
Besvärande
Ser inte något nöje alls
Knyta nya kontakter och prata med
flera personer
Skapa glädje för andra
Hålla dig för dig själv
Vara med mina vänner

Det här skulle andra ALDRIG säga att du är:

a.
b.
c.
d.

Tyst och lugn
Självupptagen och ouppmärksam
Pratglad och utåtriktad
Självständig

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

4.

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

a.

b.
c.
d.

Att få nya vänner och knyta kontakter
med okända
Att få hjälpa min vän med att servera
och fixa saker
Visa min vän och övriga att jag egentligen inte är intresserad och inte borde
vara med
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:

Mer vett och etikett med
konkreta tips, hittar du på
www.vett-och-etikett.com
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Etiquette Letter – vilken mingeltyp är du?
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 främmande 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 vännernas 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 underskattad resurs!
Etikettdoktorn Mats Danielsson
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