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http://emkit2.projectsgallery.eu/sv/ppt_emkit2_-kopia/ 

 

 
 

Bilaga 2 
 

Frågor  

 

1) När min chef gör något som jag uppfattar som felaktigt kan jag säga det öppet till honom.  

Information: Typiskt för kulturer med en liten maktdistans som länder i norra Europa och 

Nordamerika.  

 

2) För mig är det viktigt att koncentrera mig på ett område, fram till dess att jag har avslutat 

det. Innan jag börjar på ett nytt projekt ska jag först helt och hållet avslutat det tidigare 

projektet.  

Information: Typiskt för monokrona kulturer, som har en idé om en ”tidslinje”, central och 

norra Europa, Nordamerika, Asien) 

 

 

3) Det är viktigt att lagar och regler följs strikt, även om några av dessa inte är icke förståeliga. 

Information: Osäkert undvikande är typiskt för kollektivistiska kulturer; alla måste följa de 

gemensamma regler för att stärka den sociala sammanhållningen.   

http://emkit2.projectsgallery.eu/sv/ppt_emkit2_-kopia/
http://emkit2.projectsgallery.eu/sv/ppt_emkit2_-kopia/
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4) När du har tagit ett beslut kan det alltid ändrats, om omständigheterna ändrats och kräver 

en ny plan.  

Information: Typsikt för en polykron kultur, som är väldigt flexibel om något oväntat 

händer.  

 

5) Ingen risk, inget kul“ 

Information: Kultur med ett lågt undvikande av osäkerheter, exempelvis Danmark) 

 

6) Jag skulle vilja bli en högt uppsatt chef, som har mycket makt och privilegier. 

Information: Kulturer med en hög maktdistans, där kända och rika människor har många 

privilegier och andra lyder dem) 

 

7) Det finns mycket visdom i traditionerna i mitt land. Vi bör följa dessa traditioner.  

Information: Långsiktigt orienterade kulturer, som uppskattar traditioner och religioner från 

det förflutna. Traditionerna skapar ett sammanhang i samhället. Typiskt i Afrika och 

Mellanöstern.  

 

Källa: Katrin Boeck and Thorsten Kindermann, Baden-Württemberg Statligt seminarum för 

didaktik och lärarutbildning (yrkesskola) Karlsruhe 
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Det är ganska vanligt enligt 
indisk tradition att äta med 
händerna. Denna praktik är 
inte begränsad till enbart 
traditionella Indier. Många 
urbana indier idag, oavsett om 
de bor i Indien eller inte har 
behållit traditionen att äta 
med händerna. Vissa menar 
att maten smakar bättre av att 
äta med händerna. Det kanske 
beror på att det då finns en 
möjlighet att själv blanda mat 
och curry för att passa den 
egna smaken perfekt.  
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Det krävs träning för att kunna 
använda ätpinnar vid förtäring 
av kinesisk mat. För att kunna 
hålla i ätpinnarna ordentligt, 
ska du först hålla den första 
ätpinnen som en penna och 
den andra mellan din tumme 
och ringfinger. Ditt långfinger 
ska placeras mellan de båda 
ätpinnarna och fungera 
ungefär som en stöttande 
punkt.  
 

 

 

 

Generellt sett, är det inte 
ovanligt att äta med händerna 
i Mellanöstern. I Iran serveras 
bröd vanligtvis helt till 
måltiden. Brödet placeras mitt 
på bordet (ibland direkt på 
bordet, därmed inte på ett fat) 
Gästerna förväntas ta för sig 
själva av brödet genom att 
använda händerna. Ibland 
serveras även brödet 
tillsammans med sidorätter, 
som även placeras mitt på 
bordet.  

 
 



 
 
 

 
 

Bilagor 

This project has been funded with support from the European Commission. The 
EMKIT2 project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

6 

 
 

Depending on which part you 

are visiting in England, the 

term “dinner” can refer to the 

afternoon meal, or lunch as 

some of us know it. What we 

know as dinner is sometimes 

called tea or supper, 

depending on how late it is 

consumed. Supper is generally 

a lighter meal taken later in 

the evening. The English 

breakfast meal from the other 

hand is considered to be quite 

heavy. 

 

 

 

Beroende på vilken del av 

England som du besöker, kan 

termen “dinner” referera till 
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både en måltid på 

eftermiddagen och lunch, som 

vi är vana vid att kalla det. Det 

vi vet är att “middag” ibland 

kallas tea eller supper 

beroende på när måltiden äger 

rum. Supper refererar 

generellt sett till en lättare 

måltid som intas senare på 

kvällen. Den engelska 

frukosten, å andra sidan, anses 

vara en tung måltid.  

 

 

Den huvudsakliga måltiden för 
ryssar är lunchen, som intas 
mellan kl 13 till kl 15. 
Middagen däremot är oftast 
en lättare måltid, som består 
av ett enkelt bröd, kött och 
grönsaker. Te serveras oftast 
efter middagen. När ryssar 
dricker vodka, dricker de ren 
vodka, som inte är utblandad 
eller innehåller is. Att blanda 
vodka med annat anses 
förstöra renheten i alkoholen.  
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