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Mats Danielsson
till fest & vardag
– en modern guide till vett och etikett

dina mest vanliga funderingar om vett och eti-
kett. En bok om vett och etikett, en bok som är 
aktuell för dig som lever på 2000-talet. 

Boken är indelad i olika huvudavsnitt t ex: Att 
vara gäst, Värdskap, Bordsskick, Dukning, Klädkoder, 
Bröllop. Därutöver finns texter kring ämnen som: 
Historik/bakgrund, Traditionell etikett, Hur vi gör 
idag, I affärer, Tänk på och Gör inte. 

Till fest & vardag lär dig hur du bäst klär dig 
enligt olika klädkoder och vad du tar på dig på 
olika typer av fester. Du får även lära dig mo-
dern etikett, till exempel i mail, sms och på mö-
ten. Boken innehåller alla tips du kan behöva 
till vardag och fest!

Behöver du idag, bara ögonblick in på vårt nya 
årtusende verkligen bry dig om gamla slitna eti-
kettsregler? Och hur viktigt är det med nya? Spe-
lar det någon roll om du slickar upp det sista från 
tallriken?  Eller om du avstår att svara i mobilen 
på restaurangen? 

Det kan också gälla ditt företag, vid representa-
tion, din karriär, ditt nya jobb, din befordran, ny-
årsfesten, studentexamen eller ditt eget bröllop. 
Du får bara en första chans, men du kan ändra 
förloppet…

Du bestämmer i slutänden alltid själv om vad och 
hur du skall göra. Du väljer vilka regler du vill 
följa och så länge du visar din omgivning hän-
syn så är mycket helt okey. Låt denna bok bli din 
vägledning i den moderna vett och etiketten. Bo-
ken gör inte anspråk på att vara ett vetenskapligt 
dokument, etiketten kan variera. Men den är ett 
hjälpmedel för dig som snabbt behöver få svar på 
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