
Nedan följer ett urplock av observationer, upplevelser och råd från två resor 
till Laos mellan 16/12/13-20/03/14. 
 
När jag flyger in över Vientiane för att landa efter en allt för lång resa, utan 
sömn, slås jag av att landskapet runt huvudstaden är väldigt präglat av 
småskaligt jordbruk. Små åkrar och dammar med insprängda fruktträd och 
dungar.  
Väl i flygplatsen påminns jag av den kommunistiska andan i landet. 
Militäruniformerade herrar sitter och stämplar blanketter med allvarliga miner. 
Administration och byråkrati tycks älskas av Laos, det är också här, konstigt 
nog, som korruptionen har sitt största spelrum.  
I det vardagliga livet påminns man sällan om att man lever i en kommunistisk 
stat, förutom att den välkända flaggan med hammaren och skäran syns på 
vart och vartannat hus. Det råder en fri marknad i Laos så skräcken över en 
planekonomi med enfärgade tandborstar är oberättigad.  
Den första expeditionen tog oss ut på landsbygden i norra delarna av Laos. 
Det är här, bortom asfalten, man slås av att Laos faktiskt är ett 
utvecklingsland. Det är heller inte många utlänningar eller ”Falang” som 
besöker landsbygden, så man ska förvänta sig nyfiken och vänlig 
uppmärksamhet. Ordet ”Falang” kan uppfattas som rasistiskt men det är inget 
illa menat. Personligen har jag aldrig hört det sägas med illvilja i rösten.  
I en av de små byarna vi besökte gjorde sig dock kommunismen påmind. Kl. 
22 ljöd en sång i ett högtalarsystem över staden och efter den lilla melodin 
spelades en sändning från Vientiane där det förkunnades att landets socio-
ekonomiska mål hade uppnåtts, nej, överträffats. Sedan infann sig ett 
utegångsförbud. Ett liknande meddelande spelades sedan upp kl. 05.00 på 
morgonen.  
Befinner man sig i Vientiane slås man däremot inte av något liknande. Det 
känns som en relativt modern stad där man kan få tag i allt man önskar för 
rätta pengar. Prutning är väl förekommande. Som utlänning ligger priserna 
generellt väldigt högt men visar man att man är medveten om detta kan man 
oftast kunna få ner priserna markant.  
Ett bra råd är att gå till en bokaffär och skaffa sig en ordlista. Att kunna säga 
några ord på Lao uppskattas väldigt mycket av befolkningen och kan ge dig 
en helt annan upplevelse av landet. I min uppfattning är alla etniska grupper i 
Laos ytterst gästfria och det anses extremt ohövligt att tacka nej till en 
inbjudan.  
Maten är väldigt influerad från av Thaiköket men det som är ”riktig” Lao-kök 
finns också att tillgå. Det smakar generellt mycket chili, koriander, citrongräs 
och ingefära. Att leva vegetariskt en längre tid är rätt svårt och ganska dyrt. 
Ett ägg hade kunnat bli en höna. Man ska däremot vara ett stort fan av kött för 
att inte höja på ögonbrynen ibland. Alla delar av djuret används vid 
matlagning, men räds inte, det finns mycket spännande smakupplevelser som 
väntas. Några exempel är wok på myrägg, stekta syrsor, gris- och komage, 
friterade kycklingfötter och en personlig favorit: grishjärta och njure i kryddig 
kokosmjölk med risnudlar. Is är ok (däremot inte glass) att dricka, då den är 
gjord av dricksvatten, och det är uppskattat en varm dag. Mat är generellt 
fräsch, men förvänta dig att bli magsjuk så ta med dig lämplig medicin. Det 
finns många apotek men det säljs tyvärr mycket ”fusk” som kommer från Kina. 



Att ha med sig ett litet eget apotek ner är inte en dum idé. Du känner din 
kropp bäst själv. 
 
Tips: 

• Slappna av och njut, det gör alla andra 
• Var vänlig, det är alla andra 
• Anamma vissa seder så som att buga när man hälsar, inte peka med 

eller använda fötter till annat än att gå med, inte ta folk i håret eller 
ansiktet 

• Pruta priser, speciellt resor med tuk-tuk 
• Lär dig några ord Lao, det uppskattas mycket 
• Tänk efter vad du äter, men uppskatta det som finns 
• Ta med lämpliga mediciner  

 


