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Transcript
Hallå hallå, detta är andra avsnittet av Simple Swedish Podcast, och idag tänkte jag prata om 
kulturella skillnader när det kommer till hur man hälsar på varandra, och liknande situationer. 
Och jag tänkte först bara förklara lite skillnaden mellan kyss och puss. För en kyss är ungefär 
samma som på engelska, det kan va med tunga, utan tunga, på kinden, vilken sort som helst,
det beror på sammanhang. Och en puss är endast med läpparna, alltid bara läpparna. Så du
kan pussa nån på kinden och så vidare. Men igår så var jag på det svenska språkkafeet som 
jag organiserar här i Budapest för alla som känner för att sitta ner och prata svenska i några 
timmar på ett kafé. Och.. det var en tjej som berättade om en situation som hon har ofta på 
sitt jobb, och det påbörjade en diskussion om hur man hälsar på människor här i Ungern och 
skillnader mellan det och andra länder. Hon sa att när hon är på jobbet, och någon kommer in
och ska hälsa på allihopa, så.. Om det är en man så tar han i hand, alltså skakar hand, med 
alla män, men inte med kvinnorna, utan det blir liksom ingenting med kvinnorna. Så han går 
först och skakar hand med männen och sen bara hoppar över, skippar, kvinnorna helt enkelt.
Och det är ingen kindpuss eller något annat i stället, utan tydligen så bara skippar han 
kvinnorna, och hon sa att det kändes väldigt sexistiskt i början, innan hon förstod att det har 
med kultur att göra. Och.. Tydligen så är det normalt i Ungern att man gör på det här viset, 
och en tjej som var där berättade att förr i tiden så var det vanligt att män kysste kvinnans 
hand. Så man skakade hand med männen och med kvinnor så kysste man handen. Och nu 
för tiden så är inte det så vanligt, det är mest äldre personer som kanske gör det ibland 
fortfarande, men det är väldigt gammalmodigt, det är ett väldigt traditionellt sätt. Men det 
finns ingenting som har ersatt det, så, nu för tiden så.. så är det handskakning med män, och 
ingenting med kvinnor. Så.. Och det tycker jag är väldigt väldigt märkligt. Men tydligen så är 
det normalt här. Jag personligen, jag har bott här i snart tre år, och självklart om jag träffar 
någon för första gången så skakar man hand med både män och kvinnor, men om det är 
någon man redan känner, så, med män så skakar jag hand, och med kvinnor så brukar jag 
göra på samma sätt som i södra Europa, alltså man ger en kindpuss. En på varje sida, så.. 
Och det brukar fungera bra, och jag har sett ungrare göra det också, så det verkar också 
vara normalt. Och, jag tycker att det känns bättre än att bara hoppa över, att bara skippa, 
kvinnorna. Men alla länder har sina egna sätt att göra det här på. I mitt eget land till exempel, 
i Sverige, så är det väldigt vanligt att man.. Första gången man träffar någon till exempel så är
det alltid handskakning med både män och kvinnor. Om du redan känner dom, så.. Det beror 
på litegrann. Om det är någon du är vän med så är det vanligt att du ger en kram till kvinnor, 
och handskakning eller kram till män, beroende på hur väl du känner dom, och.. Jag 
personligen jag kramar alltid mina vänner, både män och kvinnor. Det är inte alla män som är 
helt bekväma med det, men bland mina vänner så brukar det vara så. Om det är någon du 
inte känner lika bra så funkar det alltid med handskakning för både män och kvinnor. Det är 
väldigt ovanligt att ge kindpussar till kvinnor, eller till någon över huvud taget, i Sverige. Men 
jag kommer ihåg när jag bodde i Spanien, jag bodde i Spanien i ett år, i Barcelona. Och där är
det väldigt enkelt: med män så skakar du hand, och med kvinnor så ger du kindpuss. Enkelt. 



Och det spelar ingen roll om du känner dom eller om du inte känner dom, det är alltid samma.
Så, det är enkelt. Sen finns det..dom har den här..i Barcelona.. Jag tror det är för att det är 
väldigt mycket folk från Latinamerika i Barcelona, för det är väldigt vanligt att göra en, inte 
high-five, det är en typ kombination av en..en sån här..gimmie five, 
fast..en..handkakningshöjd, samma höjd som en handskakning. Så det är en sån (smack), 
och en fist bump. det är ganska vanligt bland unga. Så.. Och jag vet att i södra Europa så är 
det ganska standard att man kör kindpussar. Och på vissa ställen är det en, på vissa ställen 
är det två, det kan vara tre. På vissa ställen gör man det bara med kvinnor, och på andra 
ställen så kan män också ge kindpussar. Till exempel såg jag det på Sicilien, och.. Så det är 
intressant och ibland så kan det bli ganska konstiga situationer när olika människor från olika 
kulturer ska hälsa på varandra. Till exempel i många länder i Asien så är det väligt.. Så har 
man alltid en distans. Så dom kramas aldrig till exempel, och.. Och så vidare. Sen tänkte jag 
bara berätta om en annan sak som jag tycker är väligt konstig. Jag.. Min flickvän är ju från 
Tjeckien, och där har dom en väldigt konstig vana, att pussa varandra på munnen. Till 
exempel så.. Hon och hennes pappa kan pussa varndra på munnen. Och det, okej..om till 
exempel det är ett litet barn på typ ett år, kanske det är normalt. Men för mig, att en pappa 
pussar sin vuxna dotter på munnen, tycker jag är väldigt konstigt. Men där är det tydligen 
normalt. I alla fall i nära relationer, till exempel familjerelationer. Så, ja. Kommentera gärna 
och berätta vad som är vanligt och vad som är kostigt där du kommer ifrån. Och hoppas du 
har..hoppas du uppskattar att lyssna på denna podden, så hörs vi nästa vecka 
förhoppningsvis. Ha det gött sä länge!

Vocabulary:
sammanhang - context 
att påbörja - to initiate
att skaka - to shake
att hoppa över - to skip
kind - cheek
gammalmodig - old fashioned
ungrare - Hungarian
höjd - height
vana - habit
förhoppningsvis - hopefully
har med [...] att göra - has to do with [...]


