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C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Förord
När man åker utomlands eller träffar folk från andra länder, stöter man ofta på kulturskillnader. Man
kan påträffa olikheter i matkultur, attityd till tid, annorlunda beteenderegler eller livsvärderingar.
Även om man på ett helt naturligt sätt i förväg skapar sig olika bilder av andra kulturer och ibland
även generaliserar vissa typer av beteenden som är karakteristiska för respektive länder, får man
inte glömma att det inte finns något som stela normer som härskar i ett samhälle. Dock kan medvetenhet om stereotyper ge några ledtrådar till hur man ska förstå nya miljöer. Här är en kort översikt
över några av de saker som man kan uppleva när man besöker Kina eller när man talar med kineser,
såväl privat som officielt. Klart inte alla kineser kommer att bete sig enligt regler som har beskrivits
här, men de flesta har vuxit upp i en och samma verklighet vilket låter oss att dra några slutsatser
om sociala normer i Kina. Det väsentliga är att läsa våra tips med öppet sinne och använda all information bara som utgångspunkt till att själv utforska Kinas kulturella rikedom.
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Del 1

Lite fakta om Kina
BASIC MODULE |
Kina är det största landet i Asien och tredje största - efter Ryssland och
Kanada - landet i världen. Dess område på ca 9 600 000 km2 är bebott av fler
än 1 300 000 000 invånare.

I Kina finns det många tätorter med flera miljoner invånare. Enligt uppgifter från den kinesiska akademin för samhällsvetenskap från
2009, har Kina 118 städer med fler än 1 miljon
och 4 städer med fler än 10 miljoner invånare.
De mest tätbefolkade städerna är Chongqing
med ca 29 190 000 invånare år 2011, Shanghai
med 23 470 000 invånare år 2011 och Peking
med 20.180 000 invånare år 2011. Hongkong
regionens befolkning beräknas på ‘bara’ ca 7
071 576 personer.
Namnet Kina fick landet av utlänningar.
Traditionellt kallar kineserna själva sitt land
för ‘Mittens Rike’ (Zhongguo), eller ‘Det Stora
Landet’. Förut trodde kineserna verkligen att
deras land var världens centrum. Idag är de
också mycket stolta över sin kultur, nation
och stat. Man ska alltså aldrig kritisera Kina
när en kines finns i närheten eftersom denne
kan känna sig lätt förolämpad. Precis som vid
resor till andra länder, är det lämpligt att behålla sina synpunkter angående landet för sig
själv. Detta gäller särskilt sådana frågor som
Kina ofta kritiseras för av ‘Västvärlden’, d.v.s.
Ettbarnspolitik, attityd till mänskliga rättigheter och ‘3 T’ - Tibet, Taiwan och Tiananmen
(Himmelska fridens port).



Enligt kinesiska myndigheternas oficiella upplyssningar finns det 56 olika etniska grupper som lever i Kina.
Den största gruppen (mer än 90% av befolkningen)
tillhör Han-nationalitet. Andra 55 minoritetsgrupper lever över hela landet. Den kinesiska regeringen
vill bibehålla antalet av minoritetsgrupper på samma
nivå och därför gäller ingen ettbarnspolitik för dem.
Enligt forskning av Purdue University från 2007,
är mer än hälften av Kinas befolkning ateister. Detta
är främst en följd av kulturrevolutionen. Dessutom
lever i Kina också bekännare av världens nästan alla
religioner- Taoism, Buddhism, Islam, Judendom.

Dessutom lever i Kina
också bekännare av världens
nästan alla religioner

- Taoism,
Buddhism, Islam,
Judendom.
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Del 1

Etniska minoriteter
BASIC MODULE |

En individualistisk inställning till varje människa ses ofta som typisk för den västerländska
kulturen. I Kina uppfostras människor i tron att
samhället är det yttersta värdet- dess välfärd
är alltså viktigare än enstaka personers lycka.
Således gör kineser ofta vad andra gör, tycker
vad andra tycker och man fattar beslut kollektivt. Det tros att om alla gör något på ett visst
sätt, måste det antagligen vara rätt. Harmoni
i en grupp är det grundläggande värdet. Att
sticka ut från mängden, att vara ‘biantai’ (‘inte
klok’)- individualist och excentriker, vilket ofta
ses som positivt i väst, är något negativt i Kina.
Dock förändras den här företeelsen med tiden. Den yngre generationen tenderar till att
vara mer individualistisk, även om känslan av
lojalitet mot familjen, arbetsgivare och mot
landet fortfarande är mycket stark.
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Värderingar och attityder
BASIC MODULE |

Kineserna har alltid ansett Taoismens och
Konfucianismens traditionella principer som grundläggande för sin kultur och kultiverar dem än i dag.
Strävan efter universiell harmoni har sitt ursprung
just i dessa. Viktiga är dessutom självacceptans och
de fem huvudsakliga dygderna som enligt Konfucius
definierar regler för det sociala livet: Kunskap, dygd,
etikett, uppriktighet, rättvisa och generositet.
Det viktigaste för en kines är att ‘behålla sitt ansikte’. Detta kan jamföras med sådana västerländska
begreppen som: Värdighet, heder och anseende.
Den som behåller sitt ansikte och hjälper andra att
behålla det också, är en högst aktningsvärd person.
För en kines innebär ‘att förlora sitt ansikte’ en tragedi. Därför är det så viktigt att se till så att samtal förs
på ett diplomatiskt sätt. Direkt, öppen kritik riktad
mot samtalspartner kan mycket väl resultera i ‘förlust av ansikte’ och förstöra potentiell vänskap eller
affärsrelation.

Kineser hatar att skryta med saker. De värdesätter anständighet. Hövlighet förstår de ofta som negation av
sig själva, vilket mer eller mindre kan jämföras med
den västerländska blygsamheten. En kines kommer
alltid att underskatta sig själv och betona den andres
värde. När han hör en komplimang, kommer han att
svara att det är överdrivet och att han inte förtjänar
det. På restaurangen kommer han att försöka betala
hela notan även om man inte tillåter honom. Han
förväntar sig dock samma attityd av sin partner.
Att visa respekt för tradition är mycket viktigt för kineser. Detta är inte förvånande med hänsyn till att vissa
kinesiska traditioner har pågått oavbrutet i tusentals
år. Kinesiska folket är medvetna om hur viktigt deras bidrag till utvecklingen av världens civilisation är.
Minnsann, vad skulle mänskligheten göra utan papper, pasta, porslin, decimalsystemet, paraplyer, silke,
kompasser, kärror, tryckning, krut, te, tandborstar
och ... toalettpapper?
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Barn i Kina
CHILDREN MODULE |
I Kina älskar man barn. Av många behandlas barn som mål med
livet. De ses inte som separata varelser utan som ättlingar. En kines
är oskiljaktigt och för livet, bunden med sin familj som älskar och
accepterar honom, men också som engarerar sig djupt i hans liv.
Familjen vet allt om varje familjemedlem.

I Kina är det vanligtvis mor-och farföräldrar
som tar hand om barnet. Barn bärs vanligtvis i armarna eller på ryggen. Barnvagnar är
inte så populära. Barn i Kina tillåts ofta att
sova i föräldrarnas rum under mycket längre
tid än i västerländska länder. Vissa tror att
detta ger upphov till att väcka kollektivkänsla i barnen vilket har så stor betydelse för
hela samhället.

Sedan slutet av 1970-talet, med införandet av ettbarnspolitik,
har den genomsnittliga kinesiska familjen bara haft ett barn,
men även denna politik börjar nu vara mindre restriktiv än förut.
Delvis har detta att göra med höjd materiell status. Föräldrar har
nu råd och möjligheter att skaffa flera barn. Detta är förknippat
med att man måste betala mer skatt än för bara ett barn. Barnet
står i familjens centrum- det kallas ofta för ‘en liten kejsare’.
Även i familjer som inte är särskilt rika strävar föräldrar efter att
ge sina barn allt det bästa. Det sägs ibland att kinesiska barn är
otroligt bortskämda.
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Barn i Kina
CHILDREN MODULE |

En liten kines brukar inte ha så mycket fritid. Kinesiska
föräldrar påstår att för mycket fritid kan påverka
inlärningsresultat av deras barn på ett negativt sätt.
Bara då och då kan små kineser flyga drakar, träna
kung-fu, spela bordtennis, badminton eller utöva
andra utomhusaktiviteter. Föräldrar anser det som
en del av barns generella utveckling.
Kinesiska föräldrars kärlek mot sina barn visas genom
deras omsorg om barns utveckling. En ung kines är
tänkt att vara hårt arbetande och han bör sträva efter
perfektion. Föräldrars roll är att förse sina barn med
kompetens som kan vara användbar i vuxen ålder.
Precis som i många andra länder anses det fel att slösa
bort tid framför TV:n eller på dataspel. Den yngre
generationen är dock alltmer internetintresserad.

En vanlig kinesisk mamma bryr sig inte mycket om sitt
barns självkänsla. Hennes missnöje med resultatet
av barnets arbete uttrycks uppriktigt och rakt på sak.
Hon hänförs inte heller av allt hennes barn gör. Vissa
saker är självklara och behöver inte belönas. Stora
prestationer beundras däremot av hela familjen.
Detta sätt att uppfostra barn har varit diskuterat i
kinesiska medier nuförtiden.

Föräldrar lägger stor vikt vid den traditionella Dong
shi- regeln. Med denna menas att man ska lära ett
barn att kunna uppföra sig lämpligt för situationen,
utan tillrättavisningar. Barn bör vara påpassliga och
mogna. I första hand bör de bry sig om andra och
på nästa ställe om sig själva. En ung kines bör också
kunna förutse andras behov.
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Utbildning
STUDENTS MODULE |
Utbildning behandlas på största allvar och prioriteras över allt annat.
Kineser har höga förhoppningar om barn och de strävar efter att uppnå
sina höga ambitioner.
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I Kina behandlas läraryrket med stor respekt. Det anses
vara oförskämd att dua sina lärare. Det normala sättet
att tilltala en lärare är genom att lägga till ordet ‘lärare’
till lärarens efternamn. Så om en lärare heter Wang i efternamn, borde man kalla honom Wang Lao Shi (Wang
lärare).

Förutom Dong shi finns också något som Zheng Jingregel, dvs. konsten att vara anständig. En ung kines
ska vara trogen, hederlig, dygdig, rättfärdig, och lydig. Man får aldrig bryta sig ut ur de accepterade
normerna.
I Kina börjar man skolan i treårsåldern. Redan då
börjar barnen vänja sig vid konkurrens och arbeta
hårt för de högsta betygen. Ett Mycket Väl Godkänd
Minus betyg kan ibland vara en familjetragedi.


Gymnasiebetyg som inte är tillfredsställande leder till
att elever får jobba med ytterligare övningar hemma
i flera timmar, i enlighet med regeln att övning ger färdighet.
Kinesiska barn är mycket hårt arbetande- de tillbringar
flera timmar om dygnet med böcker och de flesta barnen deltar i extra lektioner, valda av deras föräldrar.
Dessa är ofta lektioner i engelska, musikinstrument,
simning eller andra typer av fysisk träning.
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Utbildning
STUDENTS MODULE |

Det finns tre stadier i det kinesiska skolsystemet - grundnivån,
gymnasienivån och högstadiet då man avlägger tentor som til�låter en att söka vidare till högskolan.
Antagningsprov till högskolan heter ‘den högre examen’
(Gaokao) och genomförs i varje provins årligen i juni. Examen
tar tre dagar och består av test i matematik, kinesiska, ett
främmande språk och ett kompletterande ämne som väljs beroende på vilken typ av högskoleutbildning den blivande studenten söker till.
2011 var det 2429 godkända statliga och privata högskolor som var verksamma i Kina. Detta antal inkluderar varken militära skolor eller högskolor i Hong Kong eller Macao.
(I Kina finns det ingen skillnad mellan högskoletyper och
universitet) Idag är det sammanlagt runt 34 000 000 personer som studerar vid kinesiska universitet. Efter fyra års
studerande tar studenter ofta kandidatexamen. För att ta en
masterexamen krävs det ytterligare två till tre års studier.
Doktorsstudier tar normalt tre till fem år.

Även om det finns många unga studerande kineser (av alla
som 2011 tog studenten var det 78,7% som ville fortsätta med
utbildningen), är konkurrensen fortfarande mycket tuff när
man vill söka till bästa universitet i landet.
Ofta måste man vara provinsens bästa student för att bli antagen till ett toppuniversitet. Konkurrensen är mycket hård och
ibland är det bara en del av ett poäng som kan avgöra om
en kandidat har blivit antagen eller inte. Vissa universitet har
sina egna ‘gaokao’- prov, eller andra antagningsprov i form
av ett test.
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Utbildning
STUDENTS MODULE |

Kineser är gästvänliga mot utländska studenter. De vill inte bara dela sin kunskap och
erfarenhet med dem, utan också genom sin öppenhet förbättra högskolornas kvalitet
och höja deras profiler.
De flesta kinesiska studenter bor på campus. De bor i studenthem, i sovsalar. Rum är
nästan alltid delade. Ibland måste en student dela sitt rum med så många som åtta personer, men ofta är det också sex eller fyra. På masternivå bor vanligtvis bara två studenter i ett rum. Internationella studenter brukar inte dela rum med kinesiska studenter.
I Kina måste man betala för högskoleutbildning. Även statliga skolor tar ut kursavgifter.
För en genomsnittlig kinesisk familj betyder det stora kostnader. Ändå är barnens utbildning en prioritering för varje familj. Föräldrar och farföräldrar sparar pengar för sina
barnbarns utbildning även om det ibland kräver stora uppoffringar ev dem. Utbildning
ses som vägen till ett bättre jobb och välstånd.
„Bli läkare, ingenjör eller affärsman” - detta är kinesiska föräldrars önskemål. Dessa
yrken anses som mest prestigefyllda. En av orsaker till att de har sådan status är att de
kräver flera års utbildning och ett livslångt lärande.

Även om vissa yrken, t.ex. de som är relaterade till litteratur, språk eller konst inte är
så högt värderade som yrken förknippade
med teknik, medicin, eller lag, accepteras de
också nuförtiden som positiva, så länge man
kan försörja sig på dem. Kinesiska föräldrar är mycket angelägna om att deras barns
framtid och karriär är säker och stabil.
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Resor och turism
TOURISTS MODULE |
En européer i Kina kommer att få se en värld som enormt skiljer sig
från den man är van vid. Kina är ett relativt säkert land för en turist.
Folk är vänliga, hotell är rena och det finns nästan ingen risk för stöld
här. För att lära känna Kina ska man resa runt det stora landet. Därvid
bör man inte glömma att det inte bara är utlänningar som vill besöka
Kina. Det finns nämligen miljoner kineser som också älskar att resa.

Under vissa tider om året, särskilt under
nationella helgdagar kan det alltså vara lite
krångligt att boka plats på ett hotell, så man
ska tänka på att planera hela resan i förväg.
Under den populäraste vårfestivalen bestämmer sig de flesta kineser för att besöka
sina hemstäder och då kan stora problem
i kollektivtrafiken förekomma. I storstäder
däremot, då trafiken förut bestod av cyklar,
är det nu bilar som har blivit mer populära.
Detta kan också orsaka långa köer och trafikproblem.

Flygresor
Det finns nu ett ökande antal av relativt billiga flygbolag som
erbjuder resor mellan olika regioner i Kina. En flygresa är en
smidig och säker lösning för de som vill resa snabbt. Det är det
bästa sättet att ta sig från en plats till en annan. Det är dock
värt att boka sitt flyg i förväg, speciellt under semestertiden eller
under vissa helgdagar.

11
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Resor och turism
TOURISTS MODULE |

Tågresor
Om du har tid och känner för ett äventyr, är tåg i Kina
ett fantastiskt resealternativ. Kinesiska tåg är punktliga
och snabba- särskilt de nya höghastighetstågen. Men
även dessa är ofta överfyllda med resande.
I Kina ska man köpa tågbiljetter i förväg. I regel kan
man boka sin biljett 10 eller 20 dagar före planerad
resa. Man behöver veta när försäljning börjar om
man vill vara säker på att man överhuvudtaget får en
biljett. Under semestertiden är det nästan omöjligt
att köpa en biljett- människor tältar utanför stationen
flera timmar före avgångstiden för att få plats på tåget.

12

På tåg med sovhytt finns mjuka bäddar för de rika resenärer, och hårda
liggplatser för dem som inte har råd
med dyrare biljetter. Det finns också
mjuka säten och hårda bänkar för respektive samhällsklasser.
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Resor och turism
TOURISTS MODULE |

Kinesiska helgdagar och högtider
Helg

Datum

Antal lediga dagar.

Nyår

1:a januari

3 dagar

Det kinesiska nyåret
(Vårfestivalen)

Infaller vid den andra nymånen efter
vintersolståndet, vilket inträffar någon gång
under perioden 21 januari till 19 februari

7 dagar

Gravsvepningsdagen
(Qingming Festival)

Infaller 104 dagar efter vintersolståndet,
alltså under våren, mellan 2:a och 4:e april.

3 dagar

Arbetarnas dag

1:a maj

3 dagar

Drakbåtsfestivalen

firas den femte dagen i den femte månaden
enligt den kinesiska månkalendern

3 dagar

Midhöst

infaller enligt den kinesiska kalendern på den
15 dagen i den åttonde månaden

1 dag

Nationaldagen

1:a oktober

7 dagar

Många kineser
tar ledigt från
arbetet kring v
issa helgdagar
för
att förlänga se
mesterledighe
t.
Detta är i synn
erhet populärt
under vårfestiv
alen (kinesiskt
nyår) och natio
naldagen. Då k
an
de almänna tra
nsportmedlen
vara enormt öv
erfyllda.
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Resor och turism
TOURISTS MODULE |

Dialekter
Det finns många dialekter i Kina, men bara två av dem räknas: mandarin och kantonesiska. Mandarin har nu blivit alltmer accepterat som standardspråk i landet, såväl muntligt som skriftligt. Båda språk är tonala språk. Detta innebär att betydelsen av ett ord kan
ändras beroende på tonen och ibland kan även samma tonens innebörd ändras beroende
på sammanhanget! Därför är det mycket värdefullt att lära sig några grundläggande uttryck på kinesiska eftersom det inte är så många kineser som pratar bra engelska.
Kinesiska tillhör de mest komplicerade språk i världen. Kinesiskans tal och skrift är två
olika saker. Skriften inte en transkription av hur ett ord låter eller uttalas (som i det västerländska skriftsystemet), så för att hjälpa vid inlärning av kinesiska, hade man försökt
att förenkla språket genom att använda det latinska alfabetet. Detta har resulterat i pinyin
(ett sätt att med hjälp av det latinska alfabetet stava kinesiska ord) som underlättar utlänningar att lära sig språket. Tack vare pinyin behöver datoranvändare inte använda kalligrafi
utan med hjälp av vanligt tangentbord kan de skriva ett ord i pinyin och då visas lämpliga
tecken direkt på skärmen. Datorer kan också identifera och läsa kinesiska tecken.

Handla
och pruta
Att pruta är mycket vanligt i Kina. Det tillhör den gamla handelstraditionen. Man ska alltid
försöka pruta eller åtminstone fråga om man kan få någon rabatt. Man kan även börja med
10%! Om försäljaren inte pratar engelska, kan du kommunicera med honom med hjälp av
en miniräknare för att visa hur mycket du är beredd att betala. Som i alla länder, kan försäljare ibland använda känslomässig utpressning för att övertala dig att köpa mer eller betala
mer. I slutändan beror allt på vad du känner på dig att något är värt och om du verkligen vill
ha varan.
14
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Resor och turism
TOURISTS MODULE |

Restauranger i Kina är ofta livliga, bullriga platser
där man ofta organiserar affärsmiddagar. I vissa
finns det separata rum för större grupper av gäster
eller för speciella tillfällen. Om du blir bjuden på
middag av en kinesisk vän, är det möjligt att du
kommer att vistas i ett av sådana privata rum.
Som i alla länder finns det i Kina ett brett urval
av olika typer av restauranger. Man kan äta på
lyxrestaurang eller käka någon macka på en
snabbmatsrestaurang i ett köpcentrum. Meny är
ofta en stor bok med färgglada bilder på maträtter.
I vissa menyer kan det också finnas beskrivningar
av rätter på engelska, men på många ställen är
det fortfarande inte fallet och man är tvungen
att gissa vad man får att äta. Det kinesiska köket
baserar i stort sett på kött. Fläskkött är populärt
liksom kyckling, anka och fisk. Du kan även ibland
hämta med dig din egen levande fisk i en plastpåse
och be de på restaurangen att laga den åt dig.
Om du är vegetarian kommer du inte heller att
svälta. Det finns ett brett utbud av mycket läckra
grönsaksrätter att välja mellan.
Du som inte gillar att experimentera med den
lokala maten kan alltid äta på sådana restauranger
som Pizza Hut och McDonalds. Internationella
restaurangkedjor har blivit mycket populära men
intressant är att även dessa har anpassats efter
lokala smaker, så man ska inte förvänta sig att hitta
exakt samma maträtt som man vanligtvis får på en
restaurang i Europa.
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Mat
Det kinesiska köket är sofistikerat och mycket
olikartade. Maten varierar från region till region och
vissa regionala maträtter är mer kända än andra (t.ex.
Sichuan och Guangdong). Ris eller nudlar är basvaror
i de flesta kinesiska rätter. Vissa rätter är kända i hela
världen, som t.ex. Peking anka, kinesiska soppor eller
piroger med kött fyllning. Bli dock inte förvånad om
du ser folk äta lite mer sofistikerade saker som till
exempel kycklingfötter, grisens nos, fågelbon eller
insekter. Men myten om att alla kineser äter allt är
just det- bara en myt.
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Specifika vanor
En resa till ett annat land, oavsett vilket, innebär att
man lär känna folkets vanor som av inhemska folket
tycks vara normala, men som man kan tycka är ovanliga,
överraskande och kanske även kränkande. Kina är inget
undantag i detta fall.
Även om det anses som dålig stil, brukar kineser smaska
när de äter. Det är ett tecken på att maten smakar gott
och därför ses detta som positivt. Ofta spottar de också
på öppen gata vilket kan tyckas vara äckligt. Ibland använder de inte näsdukar när de snyter sig. Toapapper på
offentliga toaletter är ingen garanti. Det är bättre att ha
sitt eget med sig. Dessutom är många offentliga toaletter s.k. squat toaletter.
Kineser har också svårt att förstå några av de europeiska
vanor med bland annat: att man brukar stoppa använda
näsdukar i en ficka, bita på sina naglar, peta sig i tänder,
vidröra munnen med fingrarna, göra grimaser och miner, gestikulera och speciellt att peka med fingret.

Förhandlingar med kineser brukar vanligtvis ta
lång tid. Man bör ha tålamod, vara optimistisk
och lugn och komma ihåg att kineser inte är
vana vid att yttra sina åsikter direkt. De vill ofta
undvika konfrontation så de föredrar att hantera
problem en gång till, ur ett annat perspektiv för
då kanske kan de hitta en annan lösning på det.
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För en kinesisk affärsman är affärspartners kompetens det
viktigaste. Före första mötet kontrollerar man partners kunskaper
om företag och om ett bestämt ämnesområde. Beroende på sina
affärspartners kunskaper, kan kineser antingen respektera en eller
prova att uttnyttja ens brist på kunskap.

Om man under ett samtal använder uttryck som:
‘kanske’, ‘vi återkommer till detta senare’, eller ‘det
får vi se’, bör de helt enkelt förstås som ‘nej’. Man bör
hålla i minnet att i kinesiska finns det inte några motsvarigheter till ‘nej’ eller ‘ja’.
Kineser behandlar hierarki både i privatlivet och affärer med största respekt. Således är cheferna för delegationer de första att komma in på konferensrummet och det är de som förhandlar. Man bör se till att
båda företagsrepresentanter har en lika hög rang.
Teammedlemmarna bör undvika att uttrycka sina
åsikter om de skiljer sig från ledarens ståndpunkt.
Att bryta mot etiketten anses av kineserna som ‘en
fläck på äran’ och kan begrava chanser för samarbete. Om du vill göra affärer med en kines, ska du inte
kritisera honom öppet. Du får inte heller göra narr
av honom eller behandla honom på ett annat sätt än
hans ställning i företaget kräver.
Punktlighet är mycket uppskattad i Kina- att komma
sent till ett möte är en personlig förolämpning. Ett
möte börjar med ett välkomsttal av en värd- alltså
chef för teamet. Sedan följer ett tal som hålls av en
gäst. Att prata om triviala ämnen i början är avsiktligt
tänkt för att lätta upp stämningen och införa trevlig
atmosfär. En applåd kan vara ett bra sätt att välkomna
företagets gäster. Applåden bör återgäldas.
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Om man vill göra affärer med kineser, ska man skaffa
sig profesionella, eleganta visitkort. I Kina bryr man
sig mycket om hur ett visitkort ser ut. Visitkort ska
man ge och ta emot med båda händerna. Det är
olämpligt att lägga in ett visitkort i en ficka i närvaro
av visitkortets ägare. Det är ofta bättre att placera visitkort på bordet framför sig under ett möte vilket
kan hjälpa att komma ihåg partners namn.
Du får inte gestikulera, göra grimaser, röra vid någon
eller klappa en på en axel. Du får inte heller fnissa
eller brista i skratt utan någon speciell anledning!
Kineser uppskattar återhållsamt beteende, lugn och
ro. De hatar att peka med fingret - om du vill peka på
något, gör det med hela handen.

Klädkod
Affärsklädsel i Kina är konservativ- mörka kostymer och skor, dämpade färger på slips. Av kvinnor
förväntas mörka klänningar eller kostymer och
skor med inte alltför höga klackar. Mini klänningar, pråliga smycken eller blusar med urringningar
ger inget gott intryck. På sommaren behöver män
dock inte ha på sig slips och kavaj. Mörka byxor
och en skjorta uppknäppt i halsen är acceptabla.

När man gör affärer med kineser, ska man vara
medveten om att förhandlingarna kan ta sin tid.
Kineser tänker på tiden i ett ‘kosmiskt’ sammanhang och de planerar allt på långt sikt medan européer vill få allt gjort på kort tid. Det är därför
bra att ha några veckor i reserv om man planerar
datum för slutförande av något projekt.
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Hälsnings- och
avskedsfraser
Det är bra att vänta på kinesiska partners initiativ
vid hälsningar och avsked. Vanligtvis accepteras
en västerländsk handslag. Ändå kan man begå ett
faux pas, för enligt kinesisk tradition är en bugning
tillräcklig. Att kyssa någon på kinden tycks vara alltför intimt - speciellt under första mötet. Man ska
också uppmärksamma sätt att tilltala sina kollegor.
I Kina anges efternamn alltid före förnamn. Om
någon har en vetenskaplig titel bör detta anges
efter efternamnet. För att visa respekt för företagets VD bör man använda uttrycket ‘Charmain...’
Det är till och med värt att nämna att kineserna är
tveksamma till att dua sina affärspartners.

Gåvor och presenter
En viktig del av affärsliv och sociala relationer är en tradition att ge bort presenter. Kineser
brukar ofta ge bort presenter och förväntar sig av andra att göra detsamma. En present bör
packas fint. De bästa presentfärgerna är guld och röd eller silver och rosa. Var försiktig med
saker i vitt eller svart, som i Kina är sorgfärger. Kineserna är pragmatiska och det märks i deras
inställning till gåvor. Bra presenttips kan vara eleganta företagsgåvor, hantverk från ditt hemland
eller eleganta skrivbordstillbehör. En gåva bör varken vara för billig, vilket skulle betyda brist
på respekt, eller för dyrt, eftersom det kan vara pinsamt om den kinesiske affärspartnerns gåva
inte är lika värdefull. Vissa siffror har en speciell betydelse. Nummer fyra är förbjudet - det
liknar ordet ‘död’. Men siffran åtta liknar ett ord som betyder välstånd och utveckling.
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De olympiska spelen i Peking inleddes den 8:e augusti
2008. Nummer nio betyder i sin tur ett långvarigt förhållande.
Vid hembesök är det mycket uppskattat om man tar
med sig en gåva till värdens hustru. En chokladask eller
konjak är lämpliga presenter. Presenter packas aldrig
upp i gästers närvaro. Enligt traditionen bör man dessutom låtsas att man inte vill acceptera gåvan. Gästen
bör då insistera på att värden ändå gör det. Först då
kan man acceptera presenten och efter det uttrycka
sin tacksamhet. Presenter ges bort och tas emot med
båda händerna.
Vissa presenter är förbjudna. Det är oacceptabelt att
ge bort klockor (då dömer man en till döden), paraplyer (som kan symbolisera avsked eller skilsmässa).
En grön hatt är däremot ett tecken på en sviken man.
Knivar är inte heller någon bra present.

Affärsmiddag
Personliga relationer är viktigare för kineser än officiella
möten på kontoret. Förmågan att vinna den kinesiska
partnerns förtroende utanför kontoret är en framgångsnyckel. Middagar, antingen formella eller informella, är
ett sätt att bygga goda relationer och man kan förvänta
sig bli bjuden till många av dem. Här finns plats för mer
eller mindre omfattande samtal- med ett undantag för
affärssamtal. Det är bra att visa sitt intresse för Kina under en sådan middag, utan att vara kritisk mot landet.
Sådant är mycket uppskattat och ses som ett tecken på
vänlighet.
20
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Inbjudan till en kvällsbankett är en viktig del av sociala relationer. En kines förväntar sig att bli välkomnad
av värden vid dörren och att man sedan visar honom
hans plats vid bordet. Platsen vid bordet bör motsvara gästens ställning i företaget. Hedersplatsen finns
mittemot dörren eller är riktad mot öster och är reserverad för bankettens viktigaste gäst. Andra gäster
får sittplatser anpassade efter deras status på jobbet.
De med högre status får sitta närmast huvudgästen.
(När festen äger rum hemma, tar värden den minst
betydande plats och hedersplatsen tilldelas huvudgästen som vanligt)
Vid runda bord är hedersplatsen riktad mot dörren.
Platser på den högra och vänstra sidan om hedersplasten tilldelas också enligt hierarkin.

Menyn brukar vara bestämt i förväg så man ska inte förvänta sig möjligheten att välja sina
egna rätter. Man brukar inte heller fråga om maten smakade bra.
Det brukar finnas många maträtter på bordet - runt 20 olika rätter. Detta är ett sätt att visa
värdens gästfrihet samt hans respekt för de inbjudna. Värden börjar måltiden med att lägga
en portion av den godaste maträtten på hedersgästens tallrik. Man ska prova lite av varje
maträtt men också lämna lite matrester på tallriken, som ett tecken på att man känner sig
mätt och belåten. OBS! Kineser är misstänksamma mot personer som avstår från alkohol.
Sådana personer sätts ofta på prov i slutet av en måltid. Måltider slutar ofta med en rad skålar. Man bör skåla för sin värd vilket tillhör traditionen. Du förväntas att dricka upp sin drink
på en gång och ofta när du lämnar ditt glas tomt kommer det omedelbart att fyllas på.
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Ätpinnar- regler
Att använda ätpinnar blir allt vanligare i Europa där fler
och fler orientaliska restauranger öppnas. Etikett om hur
ätpinnar bör användas har utvecklats under århundraden i Kina och det är värt att veta en del om detta, så att
man inte skickar fel signaler eller förolämpar någon av
misstag.
Kineser uppskattar när man använder ätpinnar på rätt
sätt. Man bör dock akta sig så att man inte gör fel. Det
är exempelvis olämpligt att lägga ätpinnar paralellt på
kanten av en skål eftersom det kan betyda något ont.
Dessutom är ljud av att lägga ätpinnarna vid sidan associerad med tiggare som avsiktligt slår med sina ätpinnar
mot skålens kant för att väcka uppmärksamhet. Det är
olämpligt att ‘spetsa’ maten med ätpinnar- maten bör
plockas upp mellan pinnarna. Maträtter som är för svåra
att äta med pinnar äts vanligtvis med en sked. Det hör
till mycket dålig uppförande att med hjälp av ätpinnar
peka på en person som sitter vid samma bord. Man ska
inte heller leka med pinnarna. Ätpinnarna bör inte lämnas nedstuckna i en skål ris. Det påminner en kines om
rökelsepinnar som man använder för att hedra de döda.
Om barn använder ätpinnar på fel sätt, är det föräldrarna som tycks vara skyldiga. Det är ju de som ska se
till att barnen får en ordentlig uppfostran. Traditionellt
använder varje person sina egna ätpinnar för att ta mat
från skålarna eller hjälpa andra att ta maten. Nuförtiden
använder man dock ofta så kallade ‘gemensamma ätpinnar’. Dessa används för att ta mat direkt från serveringsfat. De ska läggas tillbaka efter man har använt dem.
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Under en måltid är det en vanlig sed
att låta de äldsta att ta sina ätpinnar
först, före alla andra.
Ätpinnar ska inte användas upp och ner.
Det är acceptabelt att använda dem på
det viset endast för att flytta över matrester från en skål till en annan. Denna
metod används bara när det inte finns
några speciella ätpinnar till det.
Man bör inte peta i maten. Detta kan
ibland associeras med att gräva en grav
och det tycks vara oacceptabelt.
Ätpinnar som har lagts på sidan av
skålen betyder: ‘jag är klar’. Ätpinnar
som har lagts på ätpinnehållaren innebär bara att man tar en tillfällig paus
från att äta.
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Chop Stämplar
I väster används stämplar oftast på viktiga dokument
och brev. En stämpel indikerar på avsändaren. Ibland
indikerar den också på personens sociala status och
även hennes yrke. I Kina är varje företag som är registrerat i den allmänna administrationen för industri och handel samt som godkänts av den offentliga
säkerhetsbyrån förpliktad att ha en oficiell stämpel
(s.k. CHOP). Stämpeln används för att auktorisera officiella dokument. Ett företag kan förfoga över flera
stämplar beroende på affärsområde och organisationens storlek. De kan användas för affärskontrakt eller
annan officiel korrespondens. Endast personer till förtroendeuppdrag på ett företag har tillåtelse att använda stämplar. Chop- stämplar fungerar alltså som
ett verktyg för kontrasignering och auktorisation.

Mindre företag får inte använda chop- stämplar i lika
stor utsträckning som större företag. Västerländska
företag måste vara medvetna om att de kan bli
ombedda att också visa upp stämplar på alla typer av
affärsdokumentation. Därför ät det bra att skaffa sig
en sådan stämpel för säkerhets skull eftersom kineser
vanligtvis inte accepterar några andra affärsmetoder
förutom sina egna.
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