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Om konsten att ge dricks 
 

Åsikterna är många när det handlar om dricks. Vem ska man ge, hur mycket, varför, 

hur fungerar det i olika delar av världen? Utan rätt eller fel får du här ett nytt 

perspektiv på hur du kan göra när du vill försäkra dig om bättre service. 

 

Vi gör olika 

Efter att själv ha arbetat i 

restaurangbranschen i många år vet 

jag att frågan om dricks hanteras 

väldigt olika av olika personer. De 

allra flesta som lämnar dricks gör det 

efter att de fått en tjänst utförd – efter 

middagen, efter klippningen, efter 

taxiresan etc. - som ett bevis på sin 

uppskattning av den service de fått. 

Hur brukar du göra? 

 

Som mottagare av dricks kan jag säga att det är väldigt trevligt att få lite extra 

uppskattning för ett bra jobb. Och som lämnare av dricks kan jag tycka att det 

känns minst lika bra, både för att jag gillar att ge och även för många som tar emot 

dricks visar sin tacksamhet. Bara positivt! 

 

Dricks eller tips 

På engelska heter det TIPS och här tycker jag det börjar bli intressant. En del menar 

att ordet TIPS egentligen är en förkortning av ”To Insure Prompt Service”, alltså att 

försäkra sig om god (snabb) service.   

Fast en försäkring tecknar man ju i förväg och inte efteråt!? 

 

Allt skapas två gånger 

När jag föreläser talar jag ofta om hjärnan och hur den fungerar, främst ur ett 

kommunikationsperspektiv. Jag brukar bl.a. säga att  

- Allt skapas två gånger. Först i fantasin och sedan i verkligheten. 

Därför praktiserar jag själv principen att ge dricks i förväg när jag verkligen vill ha bra 

service. Det blir lite som att ge applåderna före föreställningen och då tror jag att 

föreställningen blir lite bättre, kanske det där ”lilla extra” kommer att skapas bara ur 

den gesten? 
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Hur tror du att jag tas om hand på en restaurang när jag börjar med några vänliga 

ord och trycker en sedel i handen på den som ska ha hand om mitt bord?  

- Visst tar du lite extra väl hand om mig och mina gäster ikväll?  

 

Eftersom det brukar fungera väldigt bra och jag oftast får fantastiskt fint bemötande 

brukar jag också lämna dricks efteråt för att visa min uppskattning. 

 

Effekten blir ju att  

 jag och mina gäster får ett väldigt fint bemötande 

 den eller de som servar oss blir också väl bemötta 

 försäljningen blir oftast högre vid vårt sällskap 

= alla vinner och har det lite roligare, lite trevligare och lite mer lönsamt! 

 

Dricksa dina kunder och leverantörer 

Hur kan du tillämpa principen att ”dricksa” dina kunder och leverantörer i förskott? 

Kanske ett extra ”tack”, några vänliga ord eller en gåva som en fin gest kan sätta ett 

plus i vardagen som hjälper både dig och den du möter till en lite bättre upplevelse? 

 

 

 

Lycka till och hör gärna av dig om du 

vill kommentera innehållet eller om 

du vill veta mer om hur jag som 

coach, föreläsare och konsult kan 

hjälpa dig och din organisation att 

utvecklas genom att vässa 

bemötande, kommunikation och 

försäljning. 

 

 

För Din framgång, 

 
Johan Dahl Utveckling 
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