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Vad ska man ge i present?
En gåva, eller en present är ett bevis på uppskattning och en ynnest. Men måste du alltid ta med
en present till någon eller vara med på insamlingen till kollegan?

När man ska ge presenter

Börja med att bestämma om du ska ge en gåva överhuvudtaget och hur den i så fall ska överlämnas.
En present är ett uttryck för din respekt och att du
uppskattar någon. Den är också en lyckönskan.
Det kan vara svårt att avgöra vilka du ska ge en present
till. Ska du ge grannens dotter som tagit studenten,
mosters bröllopsdag, syskonbarnens namnsdagar och
så vidare?
Ett bröllop betyder inte att man måste ge en present.
Det är brukligt att ge om man närvarar, men presenten
är en önskan om lycka för brudparet.

Vill inte ha en present

Presenter är en form av lyckönskan, men inget man
behöver ge och det kan utan problem skrivas på en
inbjudan att du inte önskar några.
Det är en gammal etikettsregel att man inte ger några
blommor när festen hålls utanför hemmet. Det är svårt
att hantera dessa då vaser sällan finns.
Men denna regel är inte så känd, då kan det vara bra
att avböja detta redan i inbjudan.
Ett tips är att du skickar blommorna till hemmet, dagen
innan. Det brukar uppskattas.
Låt mig ge dig fler tips som om du önska pengar, när man
brukar ge presenter och givetvis tips på presenter.

Dyrt eller billigt?

Att ge en present handlar inte om att du skall ge något
så dyrt som möjligt.
Visst kan du ge något dyrt, men tänk på vem du ger
det till och varför.
Ett tips kan vara att du har en årskalender där du noterar viktiga födelsedagar, bröllopsdagar, namnsdagar,
bröllop eller andra tillställningar.

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

Pengar i present

Vill du ha pengar i present, är det ofta besvärligt för gästen.
De flesta vet inte hur mycket som är lämpligt att ge.
Önska istället ett anonymt bidrag i ett kuvert som läggs
i en låda. Då kan gästerna ge efter förmåga och vilja,
utan krav på belopp eller funderingar på vem som givit
för lite eller för mycket.

Mer vett och etikett med
konkreta tips, hittar du på
www.vett-och-etikett.com
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Listor och insamlingar

• Vid en sjukdom, men här kan ett besök eller
samtal vara lika värdefullt.

Ibland blir listorna på jobbet en pest som man suckar
eller svär över. Utom i vissa undantag, då man verkligen gillar den som avses.

• Som gratulation till något personen lyckats
uppnå.

Men listorna slukar pengar och då uppstår den fula
typen av firare som nu vill ha tillbaka det de givit
under åren. Så känner du på det viset, avstå då hellre,
men vänta dig aldrig något.

• Vid ett barns födelse.

• Vid barns födelsedagar och jämna sådan för
vuxna.

• Jular och andra tillfällen som när du besöker
någon.
• Vid en pensionering.

• När någon flyttar in eller bort (avskedspresent)
• Är det ett jubileum hos en kund eller affärspartner, tar du lämpligen med dig en blomstergrupp .

Kom ihåg! – artighet lönar sig och är en ofta underskattad resurs!
Etikettdoktorn Mats Danielsson

Tips på presenter
• Ett fotoalbum, en kalender, en kokbok, biljetter till bio eller sport, konsertbiljetter, ett spel,
en video eller DVD-film, en dag på ett SPA, en
ansiktsbehandling mm.

• Presenter till den äldre generationen kan ofta
bestå av presenter där vår tid ingår. Det blir ofta
uppskattat.

• Ge dina föräldrar konsertbiljetter, men bjud dem
på middag i förväg och erbjud dig att skjutsa
dem dit.
• Barnkalas - 30-50 kr kan mycket väl vara en bra
nivå på present till ett barnkalas.
• En bra present kan vara att som vän erbjuda sig
att hjälpa till.
• Kanske laga en maträtt eller ordna med lite vin
eller en flaska Whisky.

Om Mats Danielsson
Mats Danielsson, är sedan 10 år en av Sveriges mest anlitade experter på framgångsrikt
bemötande och vett och etikett - och framför
allt, hur det hänger ihop. Han är ofta omnämnd som auktoritet inom området och får
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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 Etikettdoktorn 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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