
Inför resan till Kina



En rEsa till Kina lämnar ingEn obErörd och garantErar 
upplEvElsEr du aldrig KommEr att glömma.

på En yta liKa stor som hEla Europas trängs tusEnåriga 
historisKa platsEr och sEvärdhEtEr, häpnadsväcKandE natur, 
KulinarisK mat och En Kultur som intE liKnar någon annan. 
blanda dEtta mEd En sprudlandE framtidstro och rasandE 
utvEcKling, så har vi ramat in vår bild av dEt Kontrastfyllda, 
spännandE riKEt i mittEn av världEns blicKfång. 

vi hoppas att du mEd dEnna sKrift i hand sKa få ut 
ännu mEr av din rEsa!

KulturElla sKillnadEr
En av dE största upplEvElsErna vid En rEsa till Kina är dE KulturElla sKillnadErna. att 
bara sitta och titta på hur männisKor bEtEr sig är fascinErandE. du KommEr att ha Ett 
flErtal roliga bErättElsEr mEd i bagagEt hEm tacK varE KulturKrocKar och intrEssanta 
mötEn. mEd En öppEn och positiv inställning får du i dE allra flEsta fall Ett vänligt, 
glatt och nyfiKEt bEmötandE.

tappa ansiKtEt: En inte enbart kinesisk utan asiatisk företeelse som är viktig att känna till är 
”att tappa ansiktet”. Detta innebär ganska förenklat sett att personen i fråga som tappar an-
siktet känner sig förminskad av någon anledning. Det kan hända att en person hellre hittar på 
än att bevisa sin okunnighet i vissa fall. Om du till exempel skulle fråga efter vägen till en plats 
och personen inte vet var den ligger så skulle denne kunna dra till med en gissning för att inte 
behöva stå där och känna sig ”förödmjukad”. Påpeka inte öppet och rätt fram att en person har 
fel, då är ansiktet i fara.

nyfiKEnhEt: Den helt öppna och ogenerade nyfikenheten hos ki-
neserna är rättfram och väldigt tillåtande. Det är till exempel inte 
alls konstigt att peka på folk och kommentera deras utseende eller 
sätt att bete sig, det tolkas tvärtom som vänlighet. Man pratar med 
främlingar, lägger sig i konversationer och tittar på allt som är an-
norlunda utan att veta om att det i våra ögon skulle vara ofint. Tänk 
på att du också kan titta på folk och ta för dig i samma anda som 
lokalbefolkningen!

fotografEring: Inget speciellt att ta hänsyn till om det inte på en viss plats är förbjudet att 
ta bilder. Vill du fotografera människor så är det bra att visa din intention först så att de kan 
bestämma sig för om de vill vara med på bild eller inte. Oftast vill de det och det brukar alltid 
uppskattas att få se resultatet efteråt.
Du har också potential för att då och då få känna dig som en rockstjärna då det är väldigt 
vanligt att kineser vill ta kort på utländska turister. Det är inte alls ovanligt att det blir upp-
ståndelse vid sevärdheter där fler kameror riktas mot dig än mot själva attraktionen. En av 
anledningarna till det är att många kinesiska turister kommer från områden där man bara sett 
utlänningar på tv förut och det är milt sagt sensationellt för många. Det blir ofta roligt för både 
utbölingar och inbölingar!
Om du skulle få slut på utrymme på dina minneskort till kameran så går det att få tag på bra 
och billiga sådana på många platser.
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barn: I Kina är man oerhört barnkär och barn får väldigt stor upp-
märksamhet. Det är många som kommer fram och vill hälsa, prata 
och skämta med de små, vilket kanske känns ovant för dem. Det 
är bra att förbereda barnen på att de kommer att stå i centrum då 
ni träffar kineser. Vissa barn blir blyga och tycker att det är job-
bigt, medan andra tycker om rampljuset. För de sistnämnda bju-
der Kina på en scen som bör falla dem i smaken.

röKning: Rökarna i Kina tillämpar civil olydnad. Trots rökförbud på hotell, restauranger och 
allmänna utrymmen bolmas det på friskt. Detta är inte den trevligaste kulturella skillnaden men 
man får helt enkelt vara beredd på att det kan hända. Vi bokar alltid rökfria rum, men även dessa 
kan lukta inpyrt. Be att få byta rum om detta inträffar.

språK: Något du kommer bli varse ganska fort är den svårgenom-
trängliga språkbarriären. Få kineser talar engelska och använder 
dessutom ett helt annat skriftspråk, där man skriver med bilder is-
tället för med ljud. Det bästa och ofta enda sättet att kommunicera 
på är via kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det kan underlätta med 
en parlör och lappar med er destination skriven med kinesiska 
tecken. Ha alltid med visitkort till det hotellet du bor på.

sKrattEt: I Kina har man nära till skratt, och att le och skratta är 
en användbar dörröppnare. Utöver det skratt vi känner finns ett 
annat sorts skratt i Kina: det nervösa skrattet. Om en kines blir 
nervös, rädd eller osäker är det vanligt att denne skrattar. Det kan 
vara så oskyldigt som att de skrattar när man ställer en fråga de 
inte kan svara på, men ibland kan det kännas obehagligt, om man 
till exempel ser kineser stå och skratta vid en trafikolycka. Det är 
alltså inte skadeglädje, utan rädsla detta skratt utstrålar.

på rEstaurangEn: Restaurangbesök i Kina är inte bara en kuli-
narisk upplevelse. Att spisa atmosfären och insupa stämningen är 
också underhållande. Om vi i Sverige är hyfsat lågmälda, stillsam-
ma och diskreta i vårt bordsskick så är man i Kina ganska mycket 
precis tvärtom. Det är hög ljudnivå, yviga gester och inte alls spe-
ciellt diskret enligt våra mått mätt. Det kinesiska ordet renao be-
tyder varmt och ljudligt, och är ett ideal vid ett restaurangbesök. 
Interiörsmässigt tycker man att stora öppna lokaler med stark lys-
rörsbelysning är att föredra. Skalfat, vad är det? Äter man tex kött 
och skaldjur spottar man ut ben och räkskal på golv och bords-
dukar. Maten smakar bättre om man tuggar den ljudligt (prova 
själv), så bli inte heller förvånad eller förfärad om det förekommer 
mycket smackande inne i lokalen. Detta kan kännas ovant i början 
men många upplever det förlösande att tillämpa det kinesiska sät-
tet att äta på. 
På restaurang kan man ibland höra livliga och till synes ilskna dis-
kussioner som oftast handlar om vem som ska betala notan. I Kina 
är det väldigt viktigt att den som bjuder in till middagen också är 
den som står för kalaset. Dock händer det att andra vill ta över 
värdskapet och betala notan, vilket får den ursprungliga värden att 
tappa ansiktet. Detta ses inte med blida ögon och kan till och med 
leda till handgemäng.
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mat & drycK

mat: Alla provinser har sina egna specialiteter, exempelvis Sichuans hot pot, Xian’s nudlar och 
Pekings paradrätt, pekinganka. Lägg där till ett myller av olika etniska folkgrupper, minoriteter 
och kulturer och du får en matpalett du sent ska tröttna på.
Var inte rädd för att gå in och äta på de ”små hålen i väggen”. De kan se lite slitna ut men leve-
rerar väldigt god och prisvärd mat. Finns det ingen meny på engelska så är det bara att gå ett 
varv i lokalen och peka på något som någon annan äter som ser gott ut. En bra regel är att äta på 
restauranger där många kineser äter. Det är det bästa tecknet på en bra restaurang.
Det finns ett talesätt i sydöstra Kina (som en gång i tiden lidit av stor svält) som lyder - ”vi äter 
allt på fyra ben utom bord och stolar, och allt som flyger utom flygplan”, det borgar för att något 
ska fall en i smaken. Du kommer inte att bli lurad att äta några konstigheter – det vi vill undvika 
är ofta det som är dyrast och finast, så välj inte de dyraste rätterna på menyn om du vill vara 
säker på att inte få i dig inälvor eller annat. 
Och så frågan om hundar: Hund äts i vissa delar av Kina, men det är mindre och mindre vanligt, 
då hundar även i Kina har blivit vanliga husdjur. 

drycK: Man dricker mycket öl, te och risbrännvin. De flesta restaurangerna serverar även läsk, 
juice mm. Den inhemska ölen är svagare än vad vi är vana vid och ligger vanligtvis någonstans 
runt folk-mellanöl i styrka och serveras oftast i stor flaska a 65 cl. Det största märket heter 
Tsingtao och står för mer än 50% av Kinas ölexport. 
För den som känner sig hågad finns även inhemskt vin, med det är oftast svårt att få tag i bra 
sådant och det vimlar inte heller av affärer med bra importerade viner. Man får prova sig fram 
helt enkelt och hoppas på det bästa om man kräver dessa druvor. 
Risbrännvinet bör prövas på minst en gång. Om inte för den fantastiska smaken och dess fylliga 
bouquet, som många upplever som en blandning av finkel och parfym, så i alla fall för att kunna 
säga att man druckit världens mest sålda spritsort. Trots att den bara säljs i Kina har den gått om 
vodkan i försäljningssiffror. En och en halv miljard kineser kan inte ha fel. Skål!

matEn på En rEsa är förstås väldigt viKtig, 
och om du hittar rätt KommEr smaKlöKarna 
att darra, boKstavligt talat. i svErigE har 
KinEsisK mat sKurits nEr och rEducErats till 
fyra små rättEr och fritErad banan. riKtig 
KinEsisK mat är väsEnssKilt från dEn Kinamat 
vi får i svErigE! dEt KinEsisKa KöKEt är liKa 
mångfacEttErat som landEt är stort och dEt 
man får på tallriKEn sKiljEr sig väldigt mycK-
Et mEllan dE oliKa gEografisKa vädErstrEcK-
En. dEt finns rättEr för alla smaKEr,  
så låt matEn väl smaKa!
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sjuKdomar och mEdicinEr
sjuKdom är En starK Kandidat som rEsEnärEns värsta fiEndE. tacK och lov är Kina Ett land 
där man bruKar Klara sig gansKa bra i, och sjuKvårdEn är snabb och EffEKtiv i nästan hEla 
landEt.

sjuKdomar: Att bli sjuk under en resa är så klart det sista man vill ska hända men om det skulle 
vilja sig så illa är i alla fall Kina ett tacknämligt land att bli det i. Sjukvård finns att tillgå nästan 
överallt, i städerna finns det stora moderna sjukhus och även i mindre byar finns alltid någon som 
är medicinkunnig. Sjukvården i Kina är billigare än i många andra länder och du betalar på plats. 
Glöm inte att ta kvitton och intyg/journal (gärna på engelska) för att kunna styrka ditt ärende hos 
ditt försäkringsbolag om det handlar om större summor.

mEdicinEr: Kinesisk medicin är framtagen för kinesiska baciller och bakterier! Det är enkelt att 
få tag på bra medicin för vanliga åkommor, och mycket säljs över disk på apoteken. Du behöver 
således inte ta med hela medicinskåpet på resan. Ett enkelt reseapotek och receptbelagd medicin 
räcker gott och väl. Äter du riktigt stark medicin kan läkarintyg vara bra att ha med.

magEn: Ett kärt samtalsämne på resan! Mag-
problem är inte lika vanligt i Kina som i många 
andra länder. Maten är wokad i mycket hög 
temperatur och serveras nästan alltid omedelbart, 
så bakterier har det hett om öronen. Blanda god 
handhygien med en portion sunt förnuft, så håller 
du magsjukan borta. Vill du vara extra försiktig 
undviker du kalla rätter och västerländsk mat.

ryggEn: Om du är van vid att sova i mjuk säng och har svårt att sova i hårda kan det vara en bra 
idé att  ta med ett uppblåsbart liggunderlag att lägga på sängarna. I Kina är sängarna hårdare än 
i Sverige, även på finare hotell.

KaffE: Kaffet är inte riktigt vad vi är vana vid i styrka och smak. 
Vet du med dig att du inte blir människa om du inte får i dig din dagliga dos är det vår starka re-
kommendation att du tar med dig pulverkaffe. Amerikanska kaffekedjor har börjat dyka upp lite 
varstans men de finns inte överallt än så länge.

tE: Alla känner väl till att kineser dricker mycket te och att det är landets 
nationaldryck. Det konsumeras enorma mängder och är det också din 
”kopp te” så står du verkligen inför en behaglig smakupplevelse. Ofta får 
du te serverat direkt när du sätter dig till bords på en restaurang. Passa 
även på att gå in på ett av de otaliga tehusen och låt dig bjudas på en te-
ceremoni med några av deras specialiteter. Det är en hel vetenskap med 
tesorter, temperatur på vattnet, form och material på kokkärlet och kop-
par mm. Köp med dig lite te hem och ceremonera mera med dina vänner  
eftersom det inte går att få tag på i Sverige i samma utsträckning.

vattEn: Man dricker inte kranvattnet utan man köper det på flaska. Dock går det bra att skölja 
tandborsten och skölja ur munnen med det. Vatten på flaska finns att köpa överallt för en billig 
penning. Kokat kranvatten går bra att dricka och vattenkokare finns på alla hotell.
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ta sig runt

inriKEsflyg: Flyget är relativt billigt, särskilt om du vet när du ska boka biljett. Lägsta priser bru-
kar finnas en till två månader innan avresa. Det byggs hela tiden nya flygplatser i Kina och idag 
kan du även nå mer avlägsna delar av landet. För inrikes resor bör du vara på flygplatsen minst en 
timme innan avresa.
Flygstandarden är hög på de större flygbolagen. Vi bokar bara med de stora välrenommerade bo-
lagen, även om det finns lågprisflyg. 

tåg: Järnvägsnätet i Kina är redan rikligt utbrett och man lägger ny snabbtågsräls i en takt högre 
än någon annanstans i världen. Faktum är att inom de tio närmsta åren kommer det byggas över 
4 000 mil järnväg i Kina - ett helt varv runt jordklotet. 
Tåg är ett attraktivt alternativ för längre transporter. Tågstationerna ligger i allmänhet centralt 
belägna i städerna och man slipper incheckning och utcheckning på flygplatser. Dessutom blir 
resan en större upplevelse än om man flyger. 
Biljettsystemet är lite krångligt, så det bästa är att beställa biljetterna i god tid. För att köpa biljet-
ter behövs pass eller passkopia.
När du ska med tåget är det klokt att åka till stationen i god tid, särskilt i större städer. Dels kan 
trafikstockning göra en kort resa på kartan till en lång resa tidsmässigt. Dels är det ofta mycket 
folk på stationen, vilket kan kännas rörigt. Dock är det enkelt att hitta fram med hjälp av skyltar 
och hjälpsamma människor. Använd tågnumret för navigering, det står tydligt på biljetten.  
Inne på tågen finns det alltid tillgång till hett vatten för att kunna dricka te och laga snabbnudlar. 
Det säljs diverse drycker, snacks och mat ombord och det finns nästan alltid en restaurangvagn 
med förvånansvärt god mat!
Du har i regel tre olika biljettklasser att välja emellan:
Hard Seat - Vanlig sittplats, trångt och rörigt. En upplevelse för kortare resor, men inget för den 
som inte är överförtjust i att trängas på små ytor.
Hard Sleeper - 6-bäddskupé som är öppen ut mot korridoren. Inte träbritsar även om namnet ger 
sken av det. Gott om plats, god standard och stor chans till spännande möten då många går runt 
och socialiserar mellan kupéerna. Lamporna släcks klockan 22 och därefter blir det snabbt tyst.
Soft Sleeper - 4-bäddskupé med låsbar dörr. I kupén finns ofta ett litet bord och en tv. Håller 
mycket hög standard.
På snabbtågen är det sittplats som gäller. Vagnarna är nya och håller hög standard.

dEt finns En mängd oliKa transportmEdEl att tillgå. Kina är Ett Enormt land. dEt är övEr 
400 mil från norr till södEr! flyg är ofta dEt Enda vEttiga altErnativEt då man sKa åKa 
längrE sträcKor. glädjandE nog byggs Kinas nät av snabbtåg ut i rasandE taKt, och rasandE 
taKt och därmEd får flygEt stor KonKurrEns.
för att sE Kina på rätt sätt är dEt bra att prova oliKa färdsätt. tåg är jättEtrEvligt och 
Ett bra sätt att göra rEsan till mEr än rEn transport. 
nEdan listar vi dE vanligastE sättEn att ta sig runt på bådE på långa och Korta rEsor.
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taxi: Det är billigt och lätt att åka taxi. Kom ihåg att åka på taxameter då det aldrig kommer att 
vara till din fördel om du blir erbjuden fast pris. Cykeltaxi, så kallade rickshaws, finns i vissa stä-
der, men är faktiskt dyrare än vanlig taxi. Känner du att det vore skönt att sitta i lite svalkande vind 
och se saker i ett lugnare tempo är detta ett utomordentligt bra alternativ.

tunnElbana: Finns i många större städer och har väldigt enkla system. Stationerna ropas upp i 
högtalare på både kinesiska och engelska samt visas på display vilket också underlättar din resa. 
Priserna ligger på cirka 2 (Peking) till 5 (Shanghai) Yuan för en enkelbiljett. Tunnelbanorna är nya 
och fräscha och har bra luftgenomströmning även när det är mycket folk i vagnarna. Även tunnel-
banenätet ökar rekordsnabbt i omfattning i de flesta större städer.

rusningstrafiK: De senaste åren har fordonsmarknaden exploderat. I dag köper kineserna flest 
bilar i världen. Fordonstillväxten går betydligt snabbare än utbyggnaden av infrastrukturen med 
långa köer under rusningstrafiken som resultat. På tunnelbanorna har man under vissa tider på 
dygnet ”intryckare” och även bussarna är överfulla. Överlag fungerar både kommunala färdmedel 
och taxi väldigt bra men hamnar man mitt i den värsta rusningstrafiken så kan det ta tid att nå sitt 
mål.

buss: Det finns långdistansbussar med fördelaktiga priser. Standard och bekvämlighet varierar 
beroende på sträckor och typ av buss, exempelvis om det är sitt- eller liggbuss. I allmänhet är tåg 
ett mer bekvämt färdmedel. 
Stadsbuss finns i alla städer och är effektivt och billigt. Biljettpriset är 1 eller 2 Yuan och betalas 
direkt i bussen. Jämna pengar tack! Ofta finns det en skylt längst fram i bussen som berättar med 
både tecken och bokstäver vad nästa station heter.
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pEngar är onEKligEn viKtigt att ha Koll på! i Kina Kan du få En raK fråga om hur mycKEt 
du tjänar och hur mycKEt pEngar du har på banKEn. ingEt Konstigt mEd dEt tycKEr folK i 
världEns folKriKastE nation. 

valuta: Den kinesiska valutan heter Yuan och skrivs ut som antingen CNY eller RMB. Notera att 
i talspråk så använder man även ordet kuai. I februari 2015 är 1 CNY = 1,4 SEK. För uppdaterade 
valutakurser besök forex.se.
I Hongkong använder man Hongkongdollar och i Macau använder man Pataca. 

falsKa sEdlar: Tyvärr finns det i Kina, som i alla länder, en viss risk att man kan råka ut för 
falska sedlar och det gäller främst 50 och 100 Yuansedlarna. Två bra sätt att undersöka äktheten 
i en sedel är att känna på Maos krage som ska kännas aningen skrovlig samt att vinkla sedeln lite 
fram och tillbaka i ljuset och se om 50 eller 100 symbolen skiftar färg, vilket den ska göra om den 
är riktig.
Alla sedlar pryds av Mao förutom öressedlarna som pryds av olika minoritetsbefolkningar.

pEngar

att växla pEngar: Det går alldeles utmärkt att ta ut pengar i uttagsautomater med ditt VISA el-
ler Mastercard-kort. Du kan också växla pengar innan du åker men vi rekommenderar att bara 
ta med en liten del i kontanter för de första dagarna. Kolla med din bank vilka avgifter och valu-
tapåslag som gäller för ditt bankkort. Hos vissa banker såsom ICA banken och Länsförsäkringar 
är det avgiftsfritt att göra uttag i utlandet.

prisnivån i Kina? Detta varierar givetvis beroende på var man är. Städer som Peking och Shang-
hai är dyrare men rent generellt är det fördelaktiga priser för oss svenskar. En måltid ligger på 
mellan 20 - 50 Yuan inklusive dryck på ett bättre ställe, eller cirka 10 - 20 Yuan på ett enklare. En 
öl på restaurang kostar mellan 5 - 15 Yuan (65 cl), läsk cirka 5 Yuan och mineralvatten 1 - 5 Yuan. 
I Hongkong är priserna högre än på fastlandet.
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shopping
många åKEr till Kina för att shoppa. utbudEt är stort och dEt finns mycKEt att fynda. 
Kina är Känt för märKEsKopior, och Kan man sin saK och prutar ordEntligt Kan man göra 
fantastisKa fynd. mEn dEt är intE bara vintErjacKor och finsKjortor som är värda att suK-
ta EftEr på rEsan.

KlädEr: Äkta märkesvaror kostar som i Sverige och kan i många fall till och med vara dyrare, 
däremot kan man bespetsa sig på inhemska kvalitetsprodukter och märken. Sidenkläder och ki-
nesiska versioner av de stora sportklädesmärkena är mycket prisvärda. Märkeskopior finns det 
oändligt mycket av och är det de flesta lägger sin shoppingtid på. Var alltid noga med att syna 
produkterna i sömmarna då kvalitén kan variera mycket. Kläm och känn så mycket det bara går 
och var inte rädd att utsätta produkter som ska tåla vissa element för test.

ElEKtroniK: Det är i regel billigare att köpa elektronik i Kina än i många andra länder. Är du 
intresserad av en dyrare produkt kan det vara bra att kolla upp om den har en internationell ga-
ranti ifall att den skulle gå sönder och du behöver åtgärda problemet på hemmaplan. Det är bra 
att jämföra priserna mot den svenska marknaden så att man är säker på att det är värt att köpa 
varan i Kina. Hongkong räknas som ett av de bästa ställena i världen att köpa elektronik på då 
både utbudet och priserna är mycket attraktiva.

pruta: På många ställen måste man pruta för att göra en bra affär. Om du försöker pruta där 
fasta priser gäller kommer du ganska snabbt informeras om det. Oftast förstår man vart man kan 
pruta och inte och när det är dags kommer miniräknaren att slitas fram och förhandlingarna på-
börjas. Att pruta är ett socialt spel mellan köpare och säljare. Det tjänar ingenting till att bli arg 
med andra ord. Om ditt bud accepteras av försäljaren anses det väldigt oartigt att inte göra affär 
och säljaren ”tappar ansiktet”. Lägg därför inga bud på något du inte är säker på att du vill köpa. 
Skulle ni dock inte vara överens är det givetvis helt i sin ordning att vända på klacken.

souvEnirEr: Det finns oändligt med souvenirer i både bra och dålig kvalitet. Många köper med sig 
tavlor, pärlor, jade, kalligrafipenslar, terrakottakrigare mm. Vi kan nästan garantera att du kom-
mer hem med mer saker i väskan än vad du från början hade tänkt.

glasögon: Många har upptäckt hur billigt och smidigt det är att köpa glasögon på sin Kinaresa. 
Ofta kan man dra av en nolla från svenska priser och få glasögon som är minst lika bra. Om du har 
ett nytt recept hemifrån så kan du ta med det eller så går det bra att göra en synundersökning på 
plats. Oftast är glasögonen klara inom 24 timmar. 
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säKErhEt
Kina är Ett säKErt land att rEsa i. många förvånas övEr att Kunna gå utE på nattEn utan 
att Känna sig osäKEr, och dEt är mycKEt ovanligt mEd våldsbrott och rån. mEn som övEr-
allt finns vissa saKEr man bör vara på sin vaKt mot.

stöldEr: Personrån är ytterst ovanligt men ficktjuvar förekommer på platser där det rör sig 
mycket turister och i närheten av tågstationer. Se bara till att ha dina tillhörigheter under upp-
sikt och använd hjärnan så ska du nog klara dig. Ha inte värdesaker i ryggsäcken. Magväska är 
det säkraste stället att förvara pass och pengar. På många hotell finns det låsbara säkerhetsboxar 
på rummen eller så kan man lämna in det man inte vill bli av med i receptionen.

lurEndrEjEri: Det har de senaste åren tyvärr blivit vanligare med bedrägerier. Det kan till 
exempel hända att en student kommer fram och vill öva på sin engelska och föreslår att ni till-
sammans ska besöka ett tehus, en restaurang eller en konstutställning. Har du otur kan du sitta 
i sällskap med en ”olycklig” student som inte har några pengar sedan när notan kommer in. 
Dessa typer av bedrägerier är vanligast vid shoppinggator och sevärdheter. Nu är det ju också 
så att det finns många studenter som vill öva på sin engelska och inte har några baktankar, det 
handlar bara om att vara försiktig. De allra flesta människorna du kommer att stöta på under 
din resa är ärliga, nyfikna och intresserade.

våldsbrott: Våldsbrott mot turister förekommer väldigt sällan och du kan känna dig trygg ute 
på gator och torg även om kvällar och nätter.

polisanmälan: Alla försäkringsbolag kräver en polisanmälan tillsammans med försäkringsä-
rendet oavsett om det gäller stöld, våldsbrott eller något annat. Det är viktigt att du gör anmälan 
på den platsen där brottet har begåtts och inte väntar med det till ett senare tillfälle. Poliskon-
tor finns det gott om i städerna och i vissa fall finns där även personal som talar engelska. För 
säkerhets skull kan du be någon på ditt hotell att skriva en lapp åt dig där det framgår vad som 
har hänt som du kan visa på polisstationen.

trafiK: Trafiken är bra mycket mer intensiv än vad vi är vana vid. Håll ordentlig uppsikt när 
du går över gator och se det som en regel att bilar inte stannar vid obevakade övergångsställen. 
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planEring inför rEsan
här följEr litE tips och råd att ha Koll på innan du gEr dig iväg på rEsan. 

jEtlag: Även tidsförskjutning är en stark kandidat som resenärens värsta fiende och ett stän-
digt omdebatterat ämne, inte minst gällande botemedel. År av empiriska studier har kommit 
fram till en lösning som verkar passa de allra flesta - att härda ut och inte sova dagtid den första 
dagen. Om du går och lägger dig mellan nio och tolv lokal tid har du störst chans att komma in 
i rätt tid dagen därpå. Man kan också tänka på att lägga sig och stiga upp tidigare veckan innan 
avresa, så blir omställningen mindre.

tidssKillnad: När Peking upprättades som kejserlig huvudstad tog man även med sig Fröken 
Ur och brydde sig inte om att dela in landet i tidzoner. Detta innebär att det ljusnar betydligt 
tidigare i Kinas östra delar än vad det gör i landets västra. Man tillämpar inte sommartid och 
tidsskillnaden till Sverige blir således sju timmar under sommarhalvåret och sex timmar under 
vinterhalvåret.

försäKring: Ofta ingår ett grundläggande reseskydd i hemförsäkringen för resor under 45 da-
gar. Detta täcker sjukvård, förlust av egendom, avbeställning vid sjukdom mm. Kolla med ditt 
försäkringsbolag vad som gäller för just dig. Vill du vara bättre försäkrad rekommenderar vi ett 
tillägg till hemförsäkringen som brukar kallas resplus eller utökad reseförsäkring.

vaccinationEr: Förutom grundskyddet bör man vaccinera sig mot gulsot (Havrix eller Twinrix 
är de vanligaste). Utöver dessa behövs egentligen inga andra vacciner såvida du inte ska vara 
ute på landsbygden i flera månader. Vissa tar Dukoral mot kolera innan de åker som sägs kunna 
motverka turistdiarré, men det är ingen garanti.

passKopior: Innan avresa så är det bra att ta kopior på sitt pass och visum. Skulle ditt pass av 
någon anledning försvinna under din vistelse underlättar det utfärdandet av ett nytt på Svenska 
ambassaden om all information finns tillgänglig svart på vitt.
Om du reser med familj eller en vän så håll gärna en varsin kopia åt varandra som extra säker-
hetsåtgärd, eller ännu enklare är att ha kopior på sin mail.
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intErnEt: De allra flesta hotell och vandrarhem, till och med de långt ut på landsbygden, er-
bjuder internet i allmänna utrymmen och i vissa fall även på rummen. Ofta finns det också 
stationära datorer att tillgå mot en mindre summa pengar om man inte har med sig en laptop, 
surfplatta, smartphone eller dylikt.

rEsa mEd barn: Vi rekommenderar att inte ha för späckat schema när du reser med barn. Låt 
saker ta tid. En del barn älskar att bara vara på hotellet. Andra nosar på de kulturella skillnader-
na och kan vara nöjda med att upptäcka och utforska gatulivet i långsamt tempo. Sevärdheter 
blir mycket mer givande för barnen om de får höra levande historier om kejsare, folk och fä, så 
läs på lite så att du kan berätta, eller hyr in en guide som kan göra gamla byggnader levande och 
smycka gamla murar med myter och sagor.

El: Strömstyrkan ligger precis som i Sverige på 220 V. Våra kontakter fungerar, men tänk på 
att uttagen inte är jordade. Har du känsliga apparater kan det lösas med en adapter som du kan 
köpa på en hemelektronikbutik. I Hongkong behövs en adapter av samma slag som till uttagen 
i Storbritannien.

cEnsur: I Kina så är vissa internetsidor (såsom Facebook och Twitter) spärrade och är därför 
inte möjliga att komma åt. Är det viktigt för dig att vara obegränsad i cyberrymden så kan du in-
stallera en VPN-tunnel. Det är fördelaktigt att ha gjort detta i Sverige då de platser du kan ladda 
ner VPN ifrån givetvis är censurerade när du väl är i Kina.

mobiltElEfoni: Svenska mobiltelefoner fungerar, men kolla med din operatör vad det kostar 
att ringa och ta emot samtal/sms. Det kan vara en god idé att köpa ett kinesiskt kontantkort 
(SIM). Många tar med sig en extra telefon från Sverige och har som kinesisk telefon, observera 
att denna måste vara olåst! Vi brukar rekommendera China Mobile då de har bäst täckning.

toalEttEr: Efter att ha skämt bort dina smaklökar i ett hål i väggen kan det ibland av nöden 
vara tvunget att uppsöka ett hål i golvet. Bokstavligt talat. I Kina uträttar man ofta sina behov 
sittandes på huk på en porslinsanrättning och det krävs lite vana för att bli kompis med en så-
dan. Det finns givetvis ”vanliga” toaletter också, då främst på hotellen. Ta för vana att alltid ha 
med toalettpapper, våtservetter och/eller handsprit vid besök på offentliga toaletter då det säl-
lan eller aldrig finns papper eller tvål på dessa.

KlädEr: I och med landets storlek och det faktum att det kan vara dryga minusgrader på en 
plats i landet och ryggläge på stranden någon annanstans är det viktigt att kolla upp vad det 
kommer att vara för temperaturer på de platser du ska besöka så att du får med dig rätt arsenal 
av kläder. I övrigt finns det inget speciellt du behöver tänka på gällande klädseln ur ett kulturellt 
perspektiv utan du kan klä dig som du vill, det vill säga inga tabun. Vi rekommenderar att klä sig 
efter lager på lagerprincipen.
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Du reser - vi lotsar! 


