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Innledning
Når du reiser til et annet land eller møter mennesker fra et annet land, vil det alltid
være ting som er annerledes. De spiser andre ting og de har en annen oppfatning
av tid, hva som er høflig, hvordan man viser respekt for andre og hva som er viktig i livet. Til tross for at vi vet at ikke alle innbyggerne i et land oppfører seg på
samme måte er det naturlig at vi generaliserer ut fra hva vi ser og opplever. Dette
hjelper oss å finne oss til rette i nye omgivelser og gir oss en pekepinn på hvordan
vi bør oppføre oss. Dette er en kort oversikt over noe av det du kan oppleve når du
besøker Kina eller snakker med kinesere. Selvfølgelig vil ikke alle oppføre seg som
beskrevet her, men de fleste vil ha vokst opp i et miljø der det vi beskriver, er en
normal del av det sosiale livet. Det viktigste er å lese dette med et åpent sinn og
bruke denne informasjonen som et utgangspunkt for å bli kjent med alt det flotte
Kina og den kinesiske kulturen har å by på.
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Kapittel 1

Kort bakgrunnsinformasjon
BASIC MODULE |

Kina er det tredje største landet i verden – etter Russland og Canada – og
det største landet i Asia. På et areal på om lag 9 600 000 kvadratkilometer
bor det over 1 300 000 000 mennesker.

Kinesiske byer er ofte veldig store. Ifølge en
offisiell rapport som ble utgitt i 2009 av det
kinesiske akademiet for samfunnsvitenskap,
var det i 2008 118 byer med over én million
innbyggere og fire byer med over ti millioner.
Byene som har flest innbyggere, er Chongqing
med om lag 29 190 000, Shanghai med 23 470
000 og Beijing med 20 180 000 (tall fra 2011).
Regionen Hongkong har „bare” om lag 7 071
576 innbyggere.
Landet ble gitt navnet Kina av utlendinger. Kineserne kaller landet tradisjonelt for
Midtens rike (Zhongguo). I tidligere tider så kineserne på landet sitt som verdens sentrum.
Dagens kinesere er også veldig stolte av landet sitt og kulturen sin. Hvis du kritiserer Kina
overfor en kineser, kan han eller hun oppfatte
dette som en personlig fornærmelse. Som ved
alle reiser til andre land er det best å holde
kritiske meninger for seg selv. Dette gjelder
særlig temaer som har ført til kritikk av Kina
i Vesten, blant annet ettbarnspolitikken og
menneskerettigheter. Styr også unna de tre Tene: Tibet, Taiwan og Tiananmen.



Ifølge offisielle opplysninger fra kinesiske myndigheter er det 56 forskjellige etniske grupper i Kina.
Majoriteten (over 90 %) er Han-kinesere. De andre
tilhører en av de 55 minoritetsgruppene som er
spredt over hele landet. Kinesiske myndigheter er
opptatt av å ta vare på identiteten til disse gruppene,
og de er derfor unntatt fra den strenge befolkningskontrollen.
Ifølge en undersøkelse utført av Purdue-universitetet
i 2007 oppgir over halvparten av alle kinesere at de
er ateister. Kulturrevolusjonen har hatt stor betydning på dette området. Det finnes imidlertid tilhengere av nesten alle religioner i Kina, både av taoisme,
buddhisme, islam og judaisme.
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Kapittel 1

Etnisk sammensetning
BASIC MODULE |

En individualistisk holdning sies ofte å være
et typisk trekk ved den vestlige kulturen.
I Kina lærer man fra barnsben av at fellesskapet kommer først – samfunnets ve og vel er
viktigere enn den enkeltes lykke. Derfor gjør
kinesere som regel det andre gjør, tenker det
andre tenker, og tar beslutninger i fellesskap.
De tenker at hvis de fleste gjør noe på en bestemt måte, må det være en god grunn til det.
Harmoni innenfor en gruppe er den viktigste
verdien. Følgelig er det å skille seg ut fra massen, noe som ses på som positivt i Vesten, noe
negativt i Kina. Det er tegn som tyder på at
dette er i ferd med å endre seg. Yngre generasjoner er ofte mer individualistiske, selv om
lojalitetsfølelsen overfor familien, arbeidsplassen og landet fortsatt er svært sterk.
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Kapittel 1

Verdier og holdninger
BASIC MODULE |

Kineserne anser prinsippene i taoismen og konfutsianismen som grunnleggende for sin kultur, og disse
har fortsatt stor betydning. Disse tradisjonelle verdiene dreier seg hovedsakelig om å leve i samklang
med omgivelsene, selvaksept og de fem dydene
i konfutsianismen: anstendighet, klokskap, pålitelighet, rettskaffenhet og medmenneskelighet.
Det aller viktigste for en kineser er å „bevare ansikt”.
Dette kan sammenlignes med de vestlige forestillingene om verdighet, ære og anseelse. En som bevarer ansikt og hjelper andre å bevare ansikt, er en respektabel person. For en kineser er det en tragedie å
„tape ansikt”. Det kan føre til at et personlig forhold
ødelegges. Det er derfor viktig å sørge for at samtaler
forløper uten problemer. Direkte kritikk, særlig av en
persons meninger, kan føre til tap av ansikt og ødelegge muligheten til å slutte vennskap eller avtaler.

Tradisjonelt sett liker ikke kinesere å fremheve seg
selv. De setter pris på beskjedenhet, og det anses
som vanlig høflighet å undervurdere seg selv, noe
som mer eller mindre tilsvarer vestlige former for
beskjedenhet. En kineser undervurderer alltid seg
selv og understreker statusen til andre rundt seg.
Når kinesere får et kompliment, sier de at det er
overdrevet og at de ikke fortjener det.
Respekt for tradisjoner er veldig viktig i den kinesiske kulturen. Dette er ikke overraskende ettersom
enkelte kinesiske tradisjoner har vart uten avbrudd
i flere tusen år. Kineserne er seg bevisst hvor viktig
deres bidrag til utviklingen av verdens sivilisasjon er.
Hva skulle vi vel gjort uten papir, pasta, porselen, desimalsystemet, paraplyer, silke, kompass, trillebårer,
trykkekunsten, krutt, te, tannbørster og ... toalettpapir?
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Kapittel 2

Barn i Kina
CHILDREN MODULE |

Barn forgudes i Kina. De ses ikke på som egne individer, men
som etterkommere – en videreføring av familien. En kineser er
uatskillelig og for livet bundet til en familie som elsker og aksepterer
ham eller henne, men også blander seg inn i alt og vet om alt.

I Kina er det som regel besteforeldrene som
tar seg av småbarna. Barna bæres vanligvis
mye lenger på armen eller på ryggen enn
det som er vanlig i Vesten. De sover også på
soverommet til foreldrene mye lenger enn
i Vesten. Noen mener at det er denne bæringen som er kilden til fellesskapsfølelsen
som er så fremtredende i det kinesiske samfunnet.

Siden slutten av 1970-tallet og den gradvise innføringen av ettbarnspolitikken har den kinesiske gjennomsnittsfamilien bare
hatt ett barn, selv om denne politikken er myket opp de siste
årene. Dette skyldes delvis økt velstand. Foreldre har nå råd til
å ha to barn, og noen kan betale bøtene de pålegges dersom de
får ett barn til. Barnet er midtpunktet i familien – de kaller dem
„små keisere”, og selv i familier som ikke er så velstående, gjør
foreldrene sitt ytterste for at barna skal få det aller beste. Noen
sier de er utrolig bortskjemte.
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Kapittel 2

Barn i Kina
CHILDREN MODULE |

Et kinesisk barn har ikke mye fritid. Kinesiske foreldre
mener at for mye fritid har en negativ innvirkning på
læringen. Når de ikke lærer, driver mange kinesiske
barn med drageflyging, kung fu, bordtennis, badminton eller andre utendørsaktiviteter. Foreldrene ser
dette som en del av barnets generelle utvikling.
Kjærlige kinesiske foreldre er mest opptatt av barnets utvikling. En ung kineser skal arbeide hardt og
alltid yte sitt beste. Foreldrene skal gi barna ferdigheter som kan være nyttige når de blir voksne. Som
i mange andre land anses det som galt å kaste bort
tiden på TV-titting eller videospill, selv om den yngre
generasjonen er blitt mer Internett-vant.

Tradisjonelt sett er ikke en kinesisk mor så opptatt
av barnets selvfølelse. Hun uttrykker misnøye med
resultatene av barnets arbeid ærlig og uten omsvøp.
Hun viser heller ingen vill begeistring for alt barnet
gjør – enkelte ting er selvfølgelige og fortjener ingen
ekstra oppmerksomhet. Usedvanlige prestasjoner
vekker beundring i hele familien. Dette har imidlertid vært et debattema i kinesiske medier den siste
tiden.

I oppdragelsen legges det stor vekt på det tradisjonelle prinsippet „dong shi”, det vil si å lære et barn
å oppføre seg riktig i enhver situasjon og til enhver
tid uten formaninger. Barn skal være hensynsfulle
og modne og i første rekke tenke på andre og i andre rekke på seg selv. En ung mann skal også kunne
forutse behovene til andre.
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Kapittel 3

Utdanning
STUDENTS MODULE |

Utdanning tas svært alvorlig – det er viktigere enn alt annet. Kinesere
har høye håp til barna sine og gjør sitt ytterste for at de skal oppfylles.
Barna blir vant til å konkurrere og arbeide hardt for gode karakterer
allerede fra en svært tidlig alder.
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I Kina behandles lærere med stor respekt. Det anses
som uhøflig å tiltale lærere med fornavn. Den vanligste
tiltalemåten er å bruke etternavnet og ordet „lærer”.
Hvis du har en lærer som heter Wang, kaller du læreren
Wang Lao Shi (Wang „lærer”).

I tillegg til prinsippet „dong shi” gjelder også prinsippet „zheng jing”, eller anstendighet. Unge kinesere
skal være pålitelige, hederlige, moralske, rettskafne
og lydige. De må ikke bryte med de aksepterte normene.
I Kina begynner barna på skolen når de tre år, og fra
og med denne alderen er de også nærmest forpliktet til å gjøre familien stolt ved å få gode karakterer.



En A minus kan være en familietragedie. Karakterer
som ikke er tilfredsstillende, medfører mange timers
ekstra øving hjemme i henhold til prinsippet om at
„øvelse gjør mester”.
Kinesiske barn jobber meget hardt – de bruker mye
tid på å lese bøker, og de fleste av dem får ekstraundervisning som foreldrene har valgt ut for dem. Dette
er ofte engelskundervisning, undervisning i å spille et
instrument, svømming eller andre fysiske aktiviteter.
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Kapittel 3

Utdanning
STUDENTS MODULE |

Skolesystemet er delt inn i tre nivåer, barneskole, ungdomsskole og videregående skole, som du må gjennom før du kan ta en
eksamen som kvalifiserer til universitetsutdanning.
Universitetseksamenen kalles „høyere eksamen” (gao kao) og
avholdes i juni hvert år i hver enkelt provins. Den går over tre
dager og omfatter matematikk, kinesisk, et fremmedspråk og
et tilleggsfag som varierer alt etter hvilket studium kandidaten
ønsker å søke på.
I 2011 var det 2429 godkjente offentlige og private universiteter i Kina. Dette tallet omfatter ikke militæruniversiteter
eller universiteter i Hongkong eller Macao. (I Kina skilles det
ikke mellom høgskoler og universiteter.) Om lag 34 000 000
personer studerer for tiden ved kinesiske universiteter. Etter
fire års studier tildeles studentene vanligvis en bachelorgrad.
For å oppnå en mastergrad kreves ofte ytterligere to eller tre
år med studier. Doktorgrader tar vanligvis tre til fem år.

Selv om mange unge kinesere studerer ved et universitet
(i 2011 hadde 78,7 % av alle avgangselevene muligheten til
å gå på et universitet)*, er det hard kamp om plassene ved
de beste universitetene.
Det er som regel nødvendig å være blant de aller beste elevene i en provins for å bli tatt opp ved et av toppuniversitetene. Konkurransen er tøff, og enkelte ganger kan en brøkdel
av et poeng avgjøre om en søker får en plass eller ikke. Noen
universiteter avholder egne opptaksprøver i stedet for eller
i tillegg til „gao kao”.
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Kapittel 3

Utdanning
STUDENTS MODULE |

Kineserne inviterer gjerne studenter fra utlandet. I tillegg til et ønske om å dele kunnskaper og erfaringer med andre forsterkes den internasjonale profilen til et universitet
gjennom studentutveksling og besøk fra utenlandske studenter.
De fleste kinesiske studenter bor på universitetsområdet. De bor på studenthjem og
deler nesten alltid rom med andre. En student kan dele rom med opptil sju andre, men
som regel vil det være seks til fire personer på rommet. Doktorgradsstudenter deler
som regel med én annen student. Internasjonale studenter bor som regel ikke sammen
med kinesiske studenter.
Høyere utdanning er ikke gratis i Kina. Også de offentlige skolene krever studieavgifter.
Dette er en stor utgiftspost for en gjennomsnittlig kinesisk familie. Til tross for dette har
barnas utdanning høy prioritet i alle familier. Foreldre og besteforeldre gir avkall på mye
for å spare penger til barnas utdanning. Utdanning ses på som veien til velstand og en
god jobb.
Kinesiske foreldre ønsker helst at barna deres skal bli leger, ingeniører eller forretningsdrivende. Disse yrkene har høy anseelse. En av grunnene til at de har så høy status er at
de krever mange års utdanning og livslang læring.

Selv om enkelte yrker, blant annet de som
er knyttet til litteratur, språk eller kunst,
ikke henger like høyt som yrker innen vitenskap, medisin eller juss, høster også en
person som klarer å tjene gode penger på et
slikt yrke, i dag anerkjennelse. Foreldrene
er allikevel bekymret for hvor stabil jobbkarrieren til barna vil være.

10
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Kapittel 4

Reising og turisme
TOURISTS MODULE |

En europeer som reiser til Kina, kommer til en annen verden, men en
verden med vennlige mennesker, rene hoteller og lav kriminalitet. Kina
er et relativt trygt land for turister. Det er et enormt stort land, så for å
bli kjent med det må du reise litt rundt. Husk at ikke bare utlendinger,
men også bokstavelig talt millioner av kinesere liker å reise.

Billetter for enkelte tider på året – fremfor alt nasjonale helligdager – blir fort
utsolgt. Når det er vårfestival (kinesisk
nyttår), reiser de fleste kinesere til sine
hjembyer, og transportmidlene fylles til
randen. Byene, som er fulle av sykler ellers på året, fylles opp med biler, og det
oppstår lange trafikkøer.

Fly
Det dukker nå opp stadig flere rimelige flyselskaper som kan fly
deg fra én region i Kina til den neste. Flyreisene er godt organisert
og effektive, og for dem som har lite tid, er dette den enkleste og
beste måten å komme seg fra A til B på. Innenlandsflyvninger blir
tidlig utsolgt. Det samme gjelder for internasjonale flyvninger
og videreflyvninger i sommerferieperioden og rundt offentlige
høytider som jul, påske og høsttakkefest.

11
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Kapittel 4

Reising og turisme
TOURISTS MODULE |

Tog
Hvis du har god tid og eventyrlyst, er tog en flott
måte å reise på i Kina. De er punktlige og effektive
– særlig de nye hurtigtogene – selv om de ofte er
veldig fulle.
I Kina legges togbilletter ut for salg et bestemt
antall dager før avreisedagen. Dette kan være
10-20 dager før avreise. Du må vite når de legges ut for salg for å være sikker på å få en billett.
I ferier er det nesten umulig å få kjøpt billetter
– mange overnatter på stasjonen for å få tak i dem.

12

På nattog er det myke senger for
rike reisende og harde brisker for
de som ikke er så velstående. Det er
også myke seter og harde benker for
andre sosiale klasser.
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Reising og turisme
TOURISTS MODULE |

Offentlige høytidsdager
Festival

Dato

Varighet

Nyttår

1. januar

3 dager

Vårfestival

Varierer i henhold til månens syklus

7 dager

Qingming-festival

Vanligvis i april, men varierer i henhold til
månens syklus

3 dager

Maidag

1. mai

3 dager

Dragebåtfestival

Den femte dagen i den femte måneden

3 dager

Midthøstfestival

15. august i henhold til månekalenderen

1 dag

Nasjonaldag

1. oktober

7 dager

Husk at mange
kinesere tar se
g
noen dager ek
stra fri fra jobb
en
i forbindelse m
ed høytidene –
fremfor alt vårf
estivalen og na
sjonaldagen. I d
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Kapittel 4

Reising og turisme
TOURISTS MODULE |

Dialekter
Det finnes mange kinesiske dialekter, men det er to som dominerer: mandarin og kantonesisk. Mandarin aksepteres imidlertid i stadig større grad som standard for landet
både i skriftlig og muntlig form. Begge er tonale språk. Det betyr at betydningen til et ord
kan endres avhengig av tonen - og betydningen til en tone kan også variere avhengig av
sammenhengen! Det er imidlertid veldig nyttig å kjenne noen grunnleggende uttrykk på
kinesisk ettersom mange kinesere ikke snakker engelsk.
Kinesisk har to former – tale og skrift. Skriften er ikke en transkripsjon av hvordan et ord
uttales (som i det vestlige skriftsystemet). Det er gjort mange forsøk på å latinisere det
(dvs. bruke en form for vestlig alfabet) for å gjøre det lettere å lære. Resultatet av dette
er pinyin (en metode for å stave kinesisk ved å gjengi lyder), som både brukes på skoler
i Kina og til å hjelpe utlendinger å lære språket. Etter at datamaskiner ble vanlige, kan databrukere taste inn et ord på pinyin for å vise kinesiske skrifttegn på skjermen og slipper
dermed å øve seg på den vanskelige kinesiske kalligrafien. En datamaskin kan også lese
tegnene.

Pruting
Pruting er veldig vanlig i Kina. Uansett hvor du er, skader det ikke å spørre om du kan få
litt avslag. Fremfor alt i turistområder kan det lønne seg å prute. Det er fullt mulig å starte
med 10 %! Hvis selgerne ikke snakker engelsk, kan du bruke en kalkulator til å vise dem
hvor mye du er villig til å betale. Som i alle andre land kan selgere bruke følelsesmessig
utpressing for å overtale deg til å kjøpe mer eller betale mer. Til sjuende og sist er det
avgjørende hvor mye du synes noe er verdt og hvor gjerne du vil ha det.
14
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Reising og turisme
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Restauranter i Kina er ofte travle, bråkete steder,
der spisingen ledsages av ivrige samtaler. På noen
restauranter er det egne rom for større grupper
eller spesielle anledninger, og hvis du blir invitert
til middag av en kineser, blir du ofte tatt med til et
av disse. Som i alle land finner du alt fra luksusrestauranter til mathaller i kjøpesentre. Menyen du
får, er ofte en stor bok med fargesprakende bilder
av maten. Noen ganger står det en beskrivelse av
maten på engelsk, men mange steder må du bare
gjette hva du spiser. Du finner mange kjøttretter
i det kinesiske kjøkkenet. Svinekjøtt er populært,
i likhet med kylling, and og fisk. Hvis du bestiller
fisk, kan det hende fisken vises fram levende i en
plastpose før den tas med til kjøkkenet og tilberedes. Du vil imidlertid ikke måtte gå sulten hvis du
er vegetarianer. Utvalget av smakfulle vegetarretter er stort.
For reisende som ikke ønsker å smake på den lokale maten, eller som vil ta en pause fra utfordringen med å bestille mat på en kinesisk restaurant,
finnes det mange internasjonale kjeder som Pizza
Hut og McDonald’s. Disse er selvfølgelig tilpasset
de lokale smakspreferansene, så ikke forvent å finne nøyaktig den samme menyen som hjemme.

15

Spise ute
Det kinesiske kjøkkenet er sofistikert og svært mangfoldig. Maten varierer fra region til region – og enkelte regionale kjøkken er mer kjent enn andre (for
eksempel Sichuan og Guangdong). Ris eller nudler er
hovedingredienser i de fleste kinesiske retter. Mange
retter er kjent over hele verden, for eksempel pekingand og melboller fylt med kjøtt. Bli ikke overrasket
hvis noen spiser ting som folk i Vesten ikke engang
ville vurdert å spise – for eksempel hønseføtter eller
grisenese. Myten om at alle kinesere spiser alt mulig
er imidlertid bare en myte.
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Reising og turisme
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Ulike vaner
Når du reiser til et annet land, vil du alltid se ting som
alle der synes er normalt, men som du synes er rart og
kanskje overraskende. Det kan også hende at ting du
pleier å gjøre, oppfattes som fornærmende. Kina er intet unntak her.
Selv om det anses som uhøflig, er det mer vanlig at folk
spytter på gata i Kina enn i Europa, og de lager ofte lyder
når de spiser. De blåser også ofte nesen uten å bruke
lommetørkle. På offentlige toaletter er det ikke alltid
dopapir. Du må ta med ditt eget. Mange offentlige toaletter er toaletter der du må sette deg på huk over et
hull i gulvet.
Kineserne synes også at noen europeiske vaner er rare:
å putte et brukt lommetørkle i lomma, bite negler, pirke
i tennene og ta på munnen med fingrene er alle ting
som kineserne synes er uhygieniske. Unngå å gjøre grimaser og gestikulere, fremfor alt peke.

Forhandlinger tar vanligvis lang tid. Du må
være tålmodig, optimistisk og rolig og huske at
kinesere ikke er vant til å si rett ut det de mener.
Vanligvis foretrekker de å unngå konfrontasjoner
og heller ta opp spørsmålet på nytt og prøve
å finne en annen løsning.
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Det viktigste for kinesiske forretningsmenn når de skal inngå
en avtale, er kompetansen til forhandlingspartnerne. De sjekker
forhandlingspartnernes kunnskaper om et bestemt fagområde under det
første møtet. Avhengig av kunnskapsnivået til forhandlingspartnerne,
får de enten respekt for dem eller prøver å utnytte deres uvitenhet.
Derfor bør uttrykk som „kanskje”, „vi vil komme tilbake til dette senere” eller „vi får se” forstås som et
„nei”. Det finnes faktisk ingen kinesiske ord som direkte tilsvarer ordene „ja” og „nei”.
Kinesere har stor respekt for hierarkier både privat
og i forretningslivet. Det er alltid lederne for delegasjonen som kommer først inn i konferanserommet og fører forhandlingene. Forhandlingspartnerne
bør sørge for at de representerer det samme nivået.
Andre medlemmer av forhandlingsteamet bør unngå
å uttrykke uenighet med lederen.
Kinesere anser brudd på etiketten som en ærekrenkelse og kan avbryte forhandlinger på grunn av dette.
Hvis du vil gjøre forretninger med kinesere, må du
ikke kritisere dem åpent, spøke med dem eller behandle dem på en måte som er upassende for deres
stilling i selskapet.
Kinesere setter stor pris på punktlighet – det er en
personlig fornærmelse å komme for sent til et møte.
Et møte begynner med at verten, teamets leder, holder en velkomsttale. Det forventes at lederen for forhandlingspartneren deretter holder en tale. Småprat
brukes til å lette atmosfæren og skape hygge. En applaus kan brukes til å ønske noen velkommen til et
selskap. Applausen bør gjengjeldes.
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Hvis du vil gjøre forretninger med kinesere, bør du
skaffe deg en tilstrekkelig mengde flotte visittkort – de
setter pris på vakkert utformede visittkort. Visittkort
bør gis og tas imot med begge hender. Det er uhøflig å putte kortet i lomma slik at visittkortets eier ser
det. Det kan være lurt å legge visittkortene på bordet
foran deg på et møte (hvis det er et bord å legge dem
på) som en hjelp til å huske navnene.
Du må ikke gestikulere, gjøre grimaser, ta på noen
eller klappe noen på skulderen, fnise eller bryte ut i
latter uten grunn! Kinesere verdsetter en beskjeden
og rolig opptreden. De liker ikke peking – hvis du vil
peke på noe, gjør det med en åpen hånd.

Kleskode
Kleskoden er konservativ – mørk dress, mørke
sko og diskret slips. I forretningssammenheng
forventes kvinner å ha på seg kjoler eller drakter
og ikke for høye hæler. Minikjoler, store smykker
eller bluser med utringning gjør ikke noe godt
inntrykk. Om sommeren trenger ikke menn bruke slips eller jakke. Mørk bukse og en skjorte som
er litt oppkneppet i halsen er akseptabelt.

Vær klar over at forhandlinger med kinesere tar
tid. Kineserne har en „kosmisk” oppfatning av tid
og planlegger alltid på lang sikt. De har det ikke
travelt med å få ting gjort raskt slik som mange
europeere. Når tidsfrister fastsettes, kan det
være lurt å beregne et par uker ekstra.
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Hilse
Du bør la den kinesiske forretningspartneren hilse
og ta farvel først. Et vestlig håndtrykk aksepteres
vanligvis. Du kan imidlertid risikere å tråkke noen
på tærne ettersom et bukk er tilstrekkelig ifølge
den kinesiske tradisjonen. Et kyss på kinnet oppfattes som altfor intimt – særlig ved det første møtet. Det er også lurt å merke seg hvordan motparten bør tiltales. I Kina oppgis alltid etternavnet før
fornavnet, og en vitenskapelig tittel kommer alltid
etter etternavnet. Som et uttrykk for respekt tiltales alltid selskapets leder som „formann”. Husk at
kineserne helst skiller mellom jobb og privatliv.

Gaver
Tradisjonelle gaver er en viktig del av forretningsmessige og sosiale relasjoner. Kineserne gir
gaver og forventer at andre gjør det samme. En gave må være pent innpakket. De beste fargene
er gull og rødt eller sølv og rosa. Vær forsiktig med gaver i hvitt eller svart ettersom dette er
sørgefarger i Kina. Kineserne er pragmatiske, og dette kommer til uttrykk i deres holdning
til gaver. Gode forretningsgaver er elegante firmagaver, håndverk fra hjemlandet og elegant
skrivebordstilbehør. En gave bør verken være for billig, ettersom dette vil oppfattes som
mangel på respekt, eller for dyr, ettersom det kan være pinlig for mottakeren av gaven dersom
mottakerens gave ikke er like verdifull. Enkelte tall har en spesiell betydning. Tallet 4 er tabu
– det likner på ordet „død”. Tallet 8 er populært fordi det likner på et ord som betyr velstand
og fremgang.
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De olympiske lekene i Beijing begynte på den åttende dagen i den åttende måneden i 2008 klokka åtte.
Tallet 9 symboliserer et langvarig vennskap.
Når du er på besøk hjemme hos noen, er det vanlig
å ha med en gave til vertens kone. Sjokolade eller
konjakk er egnede gaver. Gaver pakkes ikke opp foran
gavegiveren. Ifølge én tradisjon bør du late som du
ikke vil ta imot gaven. Gavegiveren skal da insistere
på dette. Deretter skal du ta imot gaven og tydelig
vise din store takknemlighet. Gaver gis og tas imot
med begge hender.
Noen gaver er tabu. Det er uakseptabelt å gi bort klokker (tikkingen assosieres med å bli dømt til døden)
eller en paraply (den kan symbolisere en avskjed),
og en grønn hatt symboliserer en bedratt ektemann.
En kniv er heller ingen god gave.

Forretningsmiddager
Bygging av personlige relasjoner er viktigere enn offisielle møter på kontorer. Evnen til å vekke tillit hos kinesiske forretningspartnere ved å tilbringe tid sammen
med dem er en nøkkel til suksess. Middager, enten de er
formelle eller uformelle, er en måte å bygge relasjoner
på, og du vil sannsynligvis få mange middagsinvitasjoner. Dette er en god anledning til å snakke om en rekke
emner – ikke bare forretninger. Kinesere setter stor pris
på at du er nysgjerrig på Kina, uten å være kritisk, og ser
dette som et tegn på vennlighet.
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Invitasjoner til banketter er en viktig del av en personlig relasjon. Kinesere forventer at verten tar
imot dem ved døren og fører dem til en plass ved
bordet som er passende for deres stilling i selskapet.
Æresplassen, som er reservert for verten eller gjesten
med den høyeste statusen, er plassen i midten som
vender mot øst eller mot døren. Plasseringen rundt
bordet følger gjestenes status. Jo høyere status, desto nærmere æresplassen skal gjesten sitte. (Når en
familie avholder en bankett, sitter gjesten med den
høyeste statusen på æresplassen, og familiens overhode sitter på plassen som har lavest status.)
Hvis bordet er rundt, er plassen som vender mot døren, æresplassen. Plassene til venstre for æresplassen har nest, fjerde, sjette osv. høyest status, og plassene til høyre har tredje, femte, sjuende osv. høyest
status, til de møtes.

Menyen er satt opp på forhånd, og du bør ikke forvente å få velge hva du vil spise, eller å bli
spurt om du liker bestemte typer mat. Det vil som regel være mange retter på bordet – om
lag 20. Dette er et tegn på vertens gjestfrihet og respekt for gjestene. Verten åpner måltidet
med å legge en porsjon av den beste retten på tallerkenen til æresgjesten. Det er høflig å
prøve litt av hver rett og å legge igjen litt på tallerkenen – det er et tegn på at det er nok mat.
NB! Kinesere er skeptiske til personer som avstår fra å drikke alkohol. Dette testes gjerne
mot slutten av måltidet. Måltider avsluttes ofte med en rekke skåler. Du må i hvert fall skåle
med verten (dette er vanlig høflighet), men du må sannsynligvis skåle med mange personer.
Det forventes at du tømmer glasset i én slurk, og hvis du setter et tomt glass på bordet, vil
det som regel bli fylt opp.
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Spise med spisepinner
Det er blitt mer og mer vanlig å spise med spisepinner i Europa i takt med at antall asiatiske restauranter har økt. I Kina har reglene for hvordan man spiser
med spisepinner utviklet seg over flere århundrer, og
det kan være nyttig å kjenne til noen av disse, slik at
du ikke sender ut feil signaler eller fornærmer noen.
Det er dårlig etikette å banke med spisepinnene
mot kanten av bollen. I tidligere tider laget tiggere
slike lyder for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det er
uhøflig å spidde mat med en spisepinne. Alt som ikke
egner seg for spising med pinner, spises tradisjonelt
med skje. Det anses å være dårlig etikette å legge
spisepinnene slik at de peker mot andre som sitter
ved bordet. Spisepinner skal ikke settes loddrett i en
bolle med ris ettersom dette minner om ritualet med
å brenne røkelse, noe som symboliserer „mating” av
de døde og død generelt. Det å holde spisepinner
feil stiller foreldrene i et uheldig lys ettersom det er
deres ansvar å lære barna sine å holde dem riktig.
Tradisjonelt sett bruker alle sine egne spisepinner til
å ta mat fra fatene og legge den i sin egen bolle eller
i bollen til de eldste ved bordet eller æresgjesten. I
dag brukes serveringspinner. Disse brukes til å ta mat
fra serveringsfatene og legges tilbake på fatet etter
at du har forsynt deg.
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Det er vanlig å la de eldste rundt bordet ta opp spisepinnene først.
Spisepinner bør ikke brukes bakvendt.
Det er „akseptabelt” å bruke dem „feil
vei” for å røre om eller legge maten på
et annet fat (hvis personen ikke har
tenkt å spise den). Denne metoden
brukes bare dersom det ikke brukes
serveringspinner.
Du bør ikke grave i eller „lete gjennom” maten etter noe. Dette kalles ofte „å grave sin egen grav” eller
„gravgraving” og er meget uhøflig.
Når du legger spisepinnene oppå bollen, signaliserer du at du er ferdig. Når
du legger spisepinnene ved siden av
bollen eller på en støtte for spisepinner, signaliserer du at du tar en pause
i spisingen.

Kapittel 5
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Segl
I Vesten ble segl brukt på viktige dokumenter og brev.
Seglet viste hvem som hadde sendt brevet. Noen
ganger viste de statusen til avsenderen eller avsenderens yrke. I Kina bruker de fortsatt segl til å gi forretningsdokumenter rettslig gyldighet. Et firmasegl
er registrert hos administrasjonen for industri og
handel og godkjent av departementet for offentlig
sikkerhet. Et firma kan også ha andre segl avhengig
av firmaets forretningsområder og størrelse. Disse
kan for eksempel brukes på kontrakter eller finansiell
dokumentasjon. Bare personer i betrodde stillinger
har tillatelse til å bruke seglet. Dette betyr at det kan
fungere som en form for medunderskrift og godkjenning i et firma

Mindre selskaper bruker ikke segl i like
stor grad som store selskaper. Vestlige
selskaper bør være forberedt på at
kinesiske forretningspartnere som ikke
kjenner til de ulike forretningspraksisene,
kan spørre om segl på dokumenter.
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