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Alfabetet 
 
Tryck Kursiv Handstil Namn Ungefärligt uttal 
     
А а А а À à а hatt 
Б б Б б Á á бэ b 
В в В в Â â вэ v 
Г г Г г Ã ã гэ g 
Д д Д д Ä ä дэ d 
Е е Е е Å å йе bjälke 
Ё ё Ё ё ¨ ¸ йo pjoska 
Ж ж Ж ж Æ æ жэ fr. jour 
З з З з Ç ç зэ en. is 
И и И и È è и i 
Й й Й й É é и кра́ткое j 
К к К к Ê ê ка k 
Л л Л л Ë ë эль en. all 
М м М м Ì ì эм m 
Н н Н н Í í эн n 
О о О о Î î о hålla 
П п П п Ï ï пэ p 
Р р Р р Ð ð эр r 
С с С с Ñ ñ эс s 
Т т Т   т Ò ò тэ t 
У у У у Ó ó у stol 
Ф ф Ф  ф Ô ô эф f 
Х х Х х Õ õ ха Loch Ness 
Ц ц Ц ц Ö ö цэ bits 
Ч ч Ч ч × ÷ чэ lattjo 
Ш ш Ш ш Ø ø ша fors 
Щ щ Щ щ Ù ù ща Kina 
Ъ ъ Ъ ъ Ú ú твёрдый знак 1) 
Ы ы Ы  ы Û û ы 2) 
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Ь ь Ь ь Ü ü мя́гкий1 знак 1) 
Э э Э э Ý ý э оборо́тное äta 
Ю ю Ю ю Þ þ йу jord 
Я я Я я ß ÿ йа jasså 
 
1) Både ъ och ь markerar att föregånde konsonant skall uttalas mjukt, dvs. 
med ett inslag av j-klang, samt att en ev. efterföljande vokal skall uttalas 
föregången av ett kraftigt j-ljud. Hårt tecken är alltså ett starkt vilseledande 
namn. Namnet har en rent historisk förklaring. Hårt tecken skrivs endast 
efter prefix, i alla andra fall används alltid mjukt tecken. 
2) ы uttalas som ett ljud mellan i, u och y. Försök att uttala svenskans u 
utan att runda läpparna. I stället bör du ”le” ungefär lika mycket som när 
du uttalar ett svenskt i.  

                                        
1 Uttalas [мя́хкий]. 
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Translitterering 
 vetenskaplig svensk engelsk 
а а   
б b   
в v   
г g   
д d   
е e e, je 1)  
ё ë jo, io, o 2) e 
ж ž zj zh 
з z   
и i   
й j j y 
к k   
л l   
м m   
н n   
о o   
п p   
р r   
с s   
т t   
у u   
ф f   
х ch ch kh 
ц c ts ts 
ч č tj ch 
ш š sj sh 
щ šč sjtj shch 
ъ ” återges ej återges ej
ы y   
ь ’ återges ej återges ej
э ė e e 
ю ju ju, iu 2) yu 
я ja ja, ia 2) ya 
 
1) je skrivs först i ord, efter vokal samt efter hårt eller mjukt tecken som ej 
återges; ie skrivs efter hårt eller mjukt tecken som ej återges efter s, t, z; e 
skrivs i övriga fall. 
2) io, iu, ia skrivs efter s, t, z; o skrivs efter sj, tj, zj; jo, ju, ja i övriga fall. 
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När man translittererar ryska namn eller rysk text med hjälp av det latinska 
alfabetet speglar man inte uttalet, utan stavningen. Man skriver alltså 
Moskva, inte Maskva. Vidare skall man återge varje bokstav för sig, alltså 
inte skriva x på svenska för ryskans кс, utan även på svenska skriva ks. 
 
I vetenskaplig litteratur och artiklar bör man använda den vetenskapliga 
translittereringen, medan man i skönlitteratur och populärvetenskaplig 
litteratur bör använda de mera svenska stavningsvarianterna. 
 
Observera att olika europeiska språk har lite olika vanor när det gäller att 
återge vissa av det lite mera exotiska ljuden i skönlitterär translitterering. 
På svenska skriver vi: 
 ш = sj ж = zj ч = tj щ = sjtj  х = ch 
I engelskan: 
 ш = sh ж = zh ч = ch щ = shch  х = kh 
I tyskan: 
 ш = sch ж = sch ч = tsch щ = schtsch   х = ch 
I franskan: 
 ш = ch ж = j ч = tch щ = chtch х = kh 
I norskan: 
 ш = sj ж = zj ч = tsj щ = sjtsj  х = kh 
Sådana icke-svenska stavningar bör alltid undvikas i svensk text. 
 
Slutligen bör det nämnas att både engelska, tyska och franska gärna kortar 
av ryska efternamn som slutar på -ский till bara -ski eller -sky. På svenska 
bibehåller vi dock alltid alla bokstäverna och skriver -skij. 
 
Translitterering och transkription till ryska 
Mera kända namn har en vedertagen form på ryska som många gånger inte 
direkt motsvarar stavningen med latinsk skrift eller ens uttalet i 
originalspråket. T.ex. måste Stockholm skrivas Стокгольм vilket uttalas 
[staggól̦m] och Göteborg som Гётеборг vilket uttalas [g̒óțibòrk]. Ett 
smidigt sätt att hitta sådana vedertagna stavningar är att gå in på Wikipedia 
och slå upp namnet på originalspråket för att sedan byta språk till ryska. Då 
hittar man till exempel att den vedertagna stavningen av Malmö på ryska är 
Мальмё [mal̦m̦ó]. 
 
När det gäller mindre kända namn bortser man som regel i officiella 
sammanhang, t.ex. vid ryska myndigheter, från uttalet och försöker 
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translitterera bokstav för bokstav, men vissa främmande ljud utgör en 
svårighet. För ö används först i ord gärna э, annars ё, t.ex. blir Örebro 
oftast Эребру, men även Оребро är relativt frekvent. För svenskt u 
används som regel у, för svenskt y används ю, för svenskt h används x 
eller ibland г. 
 
När man skall återge minder kända namn i mera privata sammanhang kan 
det många gånger vara en poäng att återge uttalet så väl som möjligt. Om 
man utgår från stavningen och TANSLITTERERAR svenskans Berg blir det på 
ryska vanligen Берг, vilket ryssar kommer att uttalas [b̦érk]. Om man i 
stället utgår från det svenska uttalet och TRANSKRIBERAR namnet blir det i 
stället  Бэрй eller Бэрь. Vilket man väljer är självfallet en smaksak och 
beror väldigt mycket på situationen. I en visumansökan skall man definitivt 
utgå från stavningen och translitterera bokstav för bokstav, men skall man 
bo i Ryssland och vill att ryssarna uttalar ens namn så bra som möjligt bör 
man kanske göra en uttalstranskription. 
 
Svenskans tj-ljud brukar av tradition trasnlitterareas med ч, men 
uttalsmässigt är det mera rättvisande att transkribera med щ. Svenskans sj-
ljud trasnlittereras traditionellt med ш, men det uttal som en stor del av 
svenskarna använder trasnkriveras kanske bättre med х, och 
svenskans -rs-, -rt-, -rd- skulle uttalsmässigt mycket väl kunna 
transkriberas med ш, ч, дж, även om det är ovanligt att göra så. Slutligen 
skulle svenskans långa, mörka -a- kan transkriberas med den ryska vokalen 
o, men även detta är i praktiken ovanligt. Exempelvis translittereras Lars 
som Ларс, men för att spegla uttalet kunde det transkriberas som Лёш. 
Mjukt uttal av л signaleras av ё som också kanske närmare motsvarar 
svenskans bakre a än vad ryskans a gör. Rs uttalas tillsammans och återges 
bäst med ш. 
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Fonetik 
 
Betoning 
Ryskan har oförutsägbar placering av betoningen. Betoningen måste alltså 
läras in från ord till ord och markeras därför i läroböcker och ordböcker 
med ett accenttecken över den betonade vokalen i alla ord som har mer än 
en stavelse. I normal rysk text saknas dock dessa accenttecken. 
 
De betonade vokalerna uttalas en liten aning längre än de obetonade. 
 
Vokaler 
Ryskan har – aningen förenklat uttryckt – sju vokalljud.  
Med det internationella fonetiska alfabetet:  
      [i]  [ɨ]  [u] 
       [ɛ]   [ə]   [ɔ] 
        [a] 
Med den förenklade transkriptions som tillämpas i denna bok: 
      [i]  [y]  [u] 
       [e]   [ə]   [о] 
        [a] 
 
Ryskt a [a] uttalas som den öppna, ljusa varianten av svenskt a, som t.ex. i 
hatt. 
 
Ryskt ы [y] uttals helt utan svenskans rundade, framskjutna läppar och 
framskjutna tunga. Tungan skall i ryskan ligga platt och dras aningen bakåt 
i munnen, medan läpparna skall vara formade till ett avslappnat, lite trött 
leende. Ljudet uttalasungefär som svenskans u, men alltså utan rundning 
av läpparna. I stället skall de vara formade till ett ”leende” och tungan 
föras lite längre bak  munnen. 
 
Konsonanter 
п, т, к är oaspirerade, dvs. den kraftiga luftström som är karakteristisk för 
motsvarande svenska ljud saknas helt på ryska. 
 
х uttalas ungefär som svenskt sj i den mindre prestigefyllda varianten. Det 
mjuka хь låter däremot nästan som tyskans ich-ljud. 
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з uttalas som det tonande s-ljudet i t.ex. ty. Sie eller eng. freeze.
 
ш uttalas som rikssvenskans fors. 
 
ц uttalas som ts.
 
ч uttalas som i engelskans church eller sv. lattjo. 
 
ж uttalas som i franskans jour. 
 
л uttalas ungefär som engelskans bakre l-ljud.  
Det mjuka льlåter däremot väldigt likt ett rikssvenskt l. 
 
Ryskans щ uttalas som ett långt tje-ljud. 
 
Ett för ryskan främmande ljud som vi har i svenskan är det äng-ljud [ŋ] som vi 
på svenska alltid helt automatiskt uttalar före g och k. Denna typ av uttal är 
fullständigt främmande för ryskan. Ett н skall alltid uttalas som [n], oberoende 
av vilket ljud som följer. 
 банк    [bánk]   bank
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Fonologi 
 
Hårda och mjuka konsonanter 
Ryskans konsonantljud fördelar sig på två grupper: hårda respektive 
mjuka. De mjuka kallas med en fonetisk term för palataliserade (eller 
ibland muljerade), medan de hårde kan kallas icke-palataliserade. 
 
De mjuka konsonanterna uttalas genomgående genom att tungsptsen 
placeras bakom tänderna i underkäken och en punkt på tungryggen 
placeras på den plats där tungspetsen befinner sig när man uttalar den 
motsvarande icke-palataliserade konsonanten. 
 
I denna bok markeras mjuk konsonant fonetiskt med ett kommatecken under 
eller i vissa fall över konsonanten i fråga. Konsonanten och mjukheten får inte 
uttalas som två på varandra följande ljud utan skall verkligen smälta samman till 
ett enda ljud. 
 
hårda: б п м в ф с з т д р л н 
      [ b p m v f s z t d r l n  ] 
mjuka: бь пь мь вь фь сь зь ть дь рь ль нь 
      [ b̦ p̒ m̦ v̦ f̦ ș z̦ ț d̦ r̦ l̦ n̦  ] 
 
Konsonanterna i denna första grupp kan förekomma i alla positioner – före 
samtliga vokaler liksom sist i ord. 
 
hårda: к  г  х 
      [ k  g  x ] 
mjuka: ки ке ги ге хи хе 
      [ k̦i k̦e g̒i g̒e x̦i x̦e ] 
 
Konsonanterna i denna andra grupp kan inte förekomma lika fritt. De hårda 
к, г, х förekommer bara före а, о, у, samt sist i ord. De mjuka förekommer 
bara före е, и. Härav följer att man aldrig kan skriva ett mjukt tecken eller 
bokstäverna я, ё, ю, э, ы efter dessa konsonanter. 
 
hårda: ш ж ц 
mjuka:    щ ч й 
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För konsonanterna i denna sista grupp gäller ännu mer komplexa 
restriktioner, vilket diskuteras i reglerna nedan. 
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Fördelningen mellan [i] och [y] 

Efter 

 
de mjuka К, Г, Х, Ч, Щ, Й  
och övriga mjuka konsonanter
 

skrivs och uttalas alltid и, 
aldrig ы.  
Detta gäller både stavning och uttal 

Efter 
 
de hårda  Ш, Ж 
 

skrivs alltid  и,  
som dock alltid uttalas [y]. 

Efter 
 
det hårda  Ц 
 

skrivs både  и  och  ы, 
som dock båda alltid uttalas [y]. 

 
Till exempel 
 медици́нский  uttalas  [m̦id̦iʦýnsk̦ij]    medicinsk 
 ножи́     [nažý]     knivar 
 
Efter det mjuka й förekommer aldrig ы, utan i stället alltid и. Dock får man 
aldrig skriva й före en vokal. Därför försvinner й före и i skriften, men man kan 
antingne uttala med ett svagt j-ljud eller helt hoppa över det. 
 музе́й      [muz̦éj]  museum 
 музе́и   /muz̦éj/-/y/   [muz̦éʲi]  museer 
 

Uttal av initialt и 
I ord som börjar på и- uttalas detta som [y] om det föregående ordet slutar 
på hård konsonant och orden uttalas tillsammans i en följd utan någon paus 
emellan. 
 о́н идёт [ònyd̦о́t] han går 
 об исто́рии [аbystór̦iʲi] om historia 
 с интере́сом [synțir̦ésəm] med intresse 
 дива́н и сто́л [d̦iványstóɫ] en soffa och ett bord 
 

Betonade vokaler 
Bokstäverna а, о, у, э, ы uttalas då de är betonade 
 – alltid [a], [o], [u], [e], [y]. 
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Bokstäverna я, ё, ю, е uttalas då de är betonade 
 – först i ord, efter vokal och efter mjukt/hårt tecken  
   som [jа], [jo], [ju], [je], 
 – efter konsonant  
   som [a], [o], [u], [e] varvid konsonanten uttalas mjukt. 
 
Dock påverkas inte på något sätt uttalet av ш, ж, ц, ч, щ, av ett 
efterföljande e, ё eftersom dessa konsonanter inte finns i både hård och 
mjuk variant. Efter dessa konsonanter får man aldrig skriva я, ю. 
 
Observera också att bokstaven ё alltid är betonad. Det saknas alltså 
egentligen möjlighet att på ryska skriva obetonat /o/ efter mjuk konsonant. 
I stället skriver man e (dvs. ё utan prickar!). Detsamma gäller också efter 
de hårda ш, ж, ц. 
 
Dessutom är det inte obligatoriskt att sätta ut prickarna över ё ens när 
vokalen är betonad. I de lite äldre generationerna tycker många att det ser 
lite barnsligt ut med prickar, men i dagens ryska skolor lär man ut att man 
skall sätta ut prickarna. 
 
Bokstaven и uttalas då den är betonade 
 – först i ord i normalt [i], 
 – först i ett ord som uttalas tillsammans med föregående obetonat ord 
  som slutar på hård konsonant uttalas dock [y], 
 – efter vokal [ʲi] eller [i], 
 – efter mjukt/hårt tecken [ji], 
 – efter ш, ж, ц som [y]. 
 – efter övriga konsonanter som [i] varvid konsonanten är mjuk. 
 
Obetonade vokaler 
Ryskan skiljer i obetonad ställning normalt bara mellan fyra olika 
vokalljud. Uttal av ett obetonat [e] och [o] förekommer i princip bara i 
lånord, och även där vacklar bruket en aning. Många förryskar och uttalar 
[a]/[ə] i stället för det [o] som finns i det långivande språket.  
  поэ́т  [поэ́т] / [паэ́т] 
Däremot är det vanligt att man i lånord bibehåller uttalet [э] först i ord 
samt efter hård konsonant.  
  экра́н  [ekrán] 
  сви́тер  [sv̦íter]  tröja 
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I STARK obetonad position, dvs. allra först i ett ord eller i stavelsen närmast 
före den betonade stavelsen, förekommer bara de obetonade ljuden 
      [i]  [y]  [u] 
        [a] 
 
I SVAG obetonad position, vilket är övriga positioner, förekommer bara 
      [i]  [y]  [u] 
        [ə] 
 
Obetonat у, ю, ы, и, э uttalas  
 – på samma sätt som motsvarande betonade vokaler, fast oftast en 
  aning slappare. 
 
Obetonat о uttalas  
 – [a] först i ord och närmast före betonad stavelse, 
   океа́н  [ak̦ián]   ocean 
   Москва́  [maskvá]   Moskva 
 – [ə] i övriga fall. 
   посмотре́ть [pəsmatr̦éț]  titta 
 
Obetonat а uttalas  
 – [a] först i ord och närmast före betonad stavelse, 
   анана́с  [ananás]   ananas 
 – [ə] efter ч, щ sist i ord liksom näst sist i ord före hård konsonant, 
   да́ча  [dáčə]   lantställe, sommarstuga 
   у́чат  [účət]   de lär 
 – [i] efter ч, щ i övriga fall, 
   часы́  [čisý]   klocka; timmar 
   пло́щадь [plóɕɕiț]  torg 
 – [ə] i alla övriga fall. 
 
Obetonat я uttalas  
 först i ord, efter vokal och efter mjukt/hårt tecken 
 – [jə] sist i ord, 
   но́вая  [nóvəjə]  ny 
 – [jə] näst sist i ord före hård konsonant, 
   стро́ят  [strójət]  de bygger 
 – [ji] i alla andra positioner, 
   язы́к   [jizýk]  språk, tunga 
 efter konsonant som förstås uttalas mjukt 
 – [ə] sist i ord, 
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 – [ə] före hård konsonant sist i ord, 
 – [i] i alla andra positioner, 
   де́сять  [d̦éșiț]  tio 
   се́мьдесят [șém̦d̦ișət] sjuttio 
 
Obetonat е uttalas  
 i ändelser där e egentligen representerar ett obetonat /o/, /jo/, 
 – [jə] efter vokal och efter mjukt/hårt tecken, 
   но́вое  [nóvəjə]  ny 
 – [ə] efter konsonant som då förstås uttalas mjukt, 
   мо́ре  [mór̦ə]  hav 
 Annars 
 – [ji] först i ord, efter vokal och efter mjukt/hårt tecken, 
 – [y] efter ж, ш, ц före ordets betoning och i ändelsen i dativ/lokativ 
   жена́  [žyná]  fru, hustru 
   Ма́ше  [mášy]  åt Masja  
 – [ə] efter ж, ш, ц i övriga fall 
   хоро́шeе  [xaróšəjə]  bra 
   то́же  [tóžə]  också 
   Ге́рцен   [g̒érʦən]  
   мо́жет   [móžət] kan 
 – [i] efter alla andra konsonanter som förstås uttalas mjukt 
   сестра́  [șistrá]  syster 
   на мо́ре  [namór̦i]  vid havet, på havet 
 
Reduktion av tonande finala obstruenter 
Sist i ett ord kan man på ryska inte uttala en tonande obstruent. Om en tonande 
obstruent står sist i ett ord uttalas i stället motsvarande tonlösa obstruent. 
 
tonande    б  в  д  з  ж  г 
tonlösa    п  ф  т  с  ш  к 
 
 Ивано́в  [ivanóf]    
 го́род  [górət] 
 дру́г  [drúk] 
 хле́б  [xl̦ép] 
 му́ж  [múš] 
 гла́з  [gɫás] 
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Assimilation av ton hos angränsande obstruenter 
När två eller flera obstrunter står bredvid varandra måste alla uttalas antingen 
tonande eller tonlöst. Det är den sista obstruenten i anhopningen som avgör om 
hela gruppen skall uttalas tonande eller tonlöst. 
 
tonande    б  в  д  з  ж  г 
tonlösa    п  ф  т  с  ш  к х ч ц щ 
 
 всё    [fșó]   allt  
 Кавка́з   [kafkás]  Kaukasus  
 во́дка   [vótkə] 
 Ви́тебск  [v̦íțipsk]  
 экза́мен  [egzám̦in]  
 футбо́л  [fudbóɫ] 
 рюкза́к  [r̦ugzák]  ryggsäck  
 
Ett undantag är dock att ett [v] inte ger upphov till assimilation av föregående 
konsonant. [v] kan alltså föregås av tonlös konsonant utan att påverka denna så 
att den blir tonande. 

кварте́т 
кво́та 
Москва́ 
тво́й

 
Principen gäller även för prepositioner som uttalas tillsammans med det 
efterföljande ordet. 
 в пя́тницу  [fp̒átn̦iʦu]  på fredag 


Konsonantlängd 
Konsonanten щ uttalas alltid lång. 
 ещё     [jiɕɕó]    fortfarande, mera, också 
Två på varandra följande likadana konsonanter som hör till olika morfem uttalas 
som ett långt ljud. 
 в воскресе́нье [vvəskr̦ișén̦jə]  på söndag 
 с сы́ром    [ssýrəm]    med ost 
 в во́семь   [vvóșim̦]   klockan åtta 
Långa konsonantljud kan också uppkomma genom assimilation.  
 идти́    [ițțí]    gå, komma, vara på väg 
 отдыха́ть   [addyxáț]   vila, koppla av, semestra  
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Sibilantassimilation 
Olika typer av s-, sj- och tj-ljud assimileras så att с/з som föregår ш/ж/ч helt 
flyter samman med det efterföljande ljudet som då blir långt. 
 сш, зш uttalas [šš]
  сши́ть   [ššýț]   sy ihop 
  с ша́йбой  [ššájbəj]   med pucken 
 сж, зж uttalas [žž]
  приезжа́ть  [pr̦ijižžáț]   komma resande 
  по́зже   [póžžə]   senare 
  из жи́зни  [ižžýzn̦i]   ur livet 
 сч, зч uttalas [ɕɕ]
  сча́стье   [ɕɕásțə]  lycka 
  из чего́   [iɕɕivó]  av vad 
 

Uttalsförenklingar 
-тся, -ться i slutet av reflexiva verb uttalas inte med mjuka konsonanter, 
utan med hårda, dvs. som -[tsə]. 
 учи́ться   [učítsə]   att studera 
 о́н у́чится  [účitsə]   han studerar 
 они́ у́чатся  [účitsə]   de studerar
ч uttalas [š] i orden 
 что́    [štó]    vad 
 коне́чно   [kan̦éšnə]  naturligtvis 
 ску́чно   [skúšnə]   tråkigt 
т, д uttalas inte mellan sibilanter och sonoranter. 
 по́здно   [póznə]   sent 
 шестна́дцать [šysnáʦəț]  sexton 
 шестьсо́т  [šyssót]   sexhundra 
 счастли́вый  [ɕɕisl̦ívyj]  lycklig 
 пра́здник  [prázn̦ik]  helgdag, storhelg, högtid 
д uttalas inte i räkneorden 11-19, 20, 30. 
 двена́дцать  [dv̦ináʦəț]  tolv 
л uttalas inte i ordet 
 со́лнце   [sónʦə]   sol 
в uttalas inte före -ств- i orden 
 чу́вство   [čústvə]  känsla 
 чу́вствовать   [čústvəvəț]   känna 
 здра́вствуй  [zdrástvuj]  hej, goddag (du-tilltal) 
 здра́вствуйте [zdrástvujți]  hej, goddag (ni-tilltal) 
  vilket kan förkortas ytterligare till 
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 здра́вствуйте vard. [zdrásți]  hej, goddag 
уй uttalas normalt inte i ordet 
 пожа́луйста   [pažáɫstə]  varsågod, var snäll och… 
-сяч- kan – om det följs av vokal – dras samman till [щщ] i ordet 
 ты́сяча   [týșičə]/[týɕɕə] tusen 
men i G.pl. bara 
 ты́сяч   [týșič]   tusen 
-ов- kan i fadersnamn falla bort i vardagligt uttal och -ич uttalas då [yč]. 
 Ива́нович  [iványč]   Ivansson   
г uttalas som [x] i de båda adjektiven 
 мя́гкий   [m̦áxk̦ij]  mjuk   
 лёгкий   [l̦óxk̦ij]  lätt  
  och som regel i nominativformen 
 бо́г    [bо́х]   gud     
г uttalas som svenskt [h] i interjektionen 
 го́споди   [hóspəd̦i] herre gud   
 

Klitiska småord 
Många småord saknar egen betoning och uttalas i stället tillsammans med ett 
betydelsemässigt ”tyngre” huvudord. Sådana obetonade småord kallas klitikor. 
De utgörs framför allt av prepositioner och negationen не. Märk särskilt att 
tonalitetsassimilation sker över gränsen mellan klitikor och huvudord. 
 к да́ме   [gdám̦i]  till damen 
 в су́пе   [fsúp̒i]   i soppan 
 из Ту́лы   [istúsɫy]  från Tula 
 на полу́   [nəpalú]  på golvet 
 не была́   [n̦ibyɫá]  hon var inte 
Observera också tillbakadragen betoning till vissa sådana småord. 
 на́ пол   [nápəɫ]  (ner) på golvet 
 не́ был   [n̦ébyɫ]  han var inte 
 не́ было   [n̦ébyɫə]  det var inte  
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Ortografi 
Ryskans stavning motsvara i de flesta fall ganska väl den bakomliggande 
fonologiska och morfologiska strukturen hos orden, men framför allt på en 
punkt saknas överensstämmelse mellan fonologi och stavning. Detta gäller 
stavningen av de mjuka konsonanterna. Detta göra att även stavningen av 
böjningsändelserna blir ganska komplicerad. 
 
Mjuk konsonant skrivs då den följs av vokal med hjälp av den efterföljande 
vokalen. I stället för de enkla vokalbokstäverna а, о, у, э, ы skrivs 
motsvarande j-vokal я, ё, ю, е resp. и.  
 
Dock skrivs aldrig я, ю efter ч, щ.  
 
Vidare faller й bort ur stavningen före en följande j-vokal eller ett и. 
 N.sg. /николай/   Никола́й 
 A.G.sg. /николай/-/а/   Никола́я 
 D.sg. /николай/-/у/   Никола́ю 
 N.sg. /фотографий/-/а/  фотогра́фия 
 A.sg. /фотографий/-/у/  фотогра́фию 
 N.A.sg. /фотографий/-/ы/  фотогра́фии 
 G.pl. /фотографий/-/_/  фотогра́фий 
 
Mjuk konsonant som inte följs av vokal skrivs med hjälp av ett 
efterföljande mjukt tecken. Dock skrivs aldrig mjukt tecken efter й, och 
endast ibland efter ч, щ. 
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Oregelbunden stavning 
Precis som i de flesta språk finns det i rysk stavning vissa oregelbundna 
inslag som gör att stavningen på ett ologiskt sätt avviker från uttalet. Några 
fall är av mera principiell karaktär, medan andra fall bara handlar om 
enstaka ord. 
 
Stavningen av /ы/ 
Efter ш och ж skrivs aldrig ы, i stället skrivs alltid и, som dock alltid 
uttalas som [ы]. 
 хоро́ший   [xaróšyj]    bra 
 
Efter ц skrivs både и och ы, men uttalet av и blir alltid [ы]. 
 ци́рк    [ʦýrk]     cirkus 
 
Stavningen av obetonat /о/ 
Efter ш, ж, ц, ч, щ och alla andra mjuka konsonanter skrivs aldrig 
obetonat o. I stället skrivs alltid e. Det uttalas dock alltid som om det vore 
ett o, dvs. som [ə]. 
 си́нее  /синь/-/ойо/  [sín̦əjə]  blå 
 
Stavningen av betonat /о/ 
Efter ш, ж, ц, ч och щ förekommer både betonat o och ё, trots att den 
senare av de båda bokstäverna inte kan innebära någon påverkan på dessa 
konsonanter, eftersom de ju inte förekommer som hårda resp. mjuka 
varianter, utan bara kan uttalas på ett enda sätt. 
 чёрный    [čórnyj]    svart 
 
Stavningen av /э/ 
Efter ш, ж, ц, ч och щ skrivs aldrig э, i stället skrivs alltid e, trots att detta 
vokaltecken inte kan innebär någon påverkan på dessa konsonanter, 
eftersom de ju inte förekommer som hårda resp. mjuka varianter, utan bara 
kan uttalas på ett enda sätt. 
 ше́сть  /шэ́сть/   [šésț]   sex 
 
Stavningen av /в/ i genitiv 
I genitiv singular stavas adjektivens och pronomenens ändelse i 
maskulinum och neutrum med -г- trots att man uttalar [v]. 
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 -ого / -его   -[əvə]     
 ли́тр бе́лого вина́  [b̦éɫəvə]     en liter vitt vin 
 его́      [jivó]    honom, hans  
 сего́дня    [șivódn̦ə]    i dag 
 
Stumma konsonanter 
д uttalas inte i räkneorden 11-19, 20, 30. 
 двена́дцать   [dv̦ináʦəț]   tolv 
л uttalas inte i ordet 
 со́лнце    [sónʦə]    sol 
 
Dubbelskrivna konsonanter 
I många lånord, i synnerhet lite längre ord, skrivs dubbel konsonant på 
samma sätt som i det långivande språket, utan att konsonanten uttalas som 
lång i ryskan. 
 грамма́тика   [gramáțikə]   grammatik 
 суббо́та    [subótə]    lördag 
 
Andra viktiga avvikande stavningar 
[ш] skriv med ч i orden 
 что́     [štó]     vad, att 
 коне́чно    [kan̦éšnə]   naturligtvis 
[х] skrivs med г i orden 
 мя́гкий    [m̦áxk̦ij]   mjuk   
 лёгкий    [l̦óxk̦ij]   lätt  
 
Bokstaven e skrivs efter hård konsonant i många lånord och utländska namn. 
 кафе́     [kafé]     café 
 интерне́т    [internét]    internet 
 компью́тер    [kamp̒júter]   dator 
 сви́тер     [sv̦íter]    tröja 
 соне́т    [sanét]    sonett
 конте́йнер   [kantéjner]   container 
 Борне́о    [bornéo]    Borneo 
 Эрне́ст    [ernést]    Ernest
 
Observera även o efter den mjuka konsonanten i ordet 
 алло́     [al̦ó]     hallå 
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Skiljetecken 
Bruket av skiljetecken är på de flesta sätt ganska likartat i ryskan och 
svenskan. Nedan betonas några fall där det finns tydliga skillnader. 
 
Kommatecken 
Kommatecken måste alltid sättas mellan huvudsats och bisats. 
 Ви́дно бы́ло, что́ о́н тепе́рь узна́л меня́.  

Det syntes att han kände igen mig nu. 
 Э́то заво́д, где рабо́тает мой брат.  

Det är fabriken där min bror arbetar. 
 

Tankstreck 
Tankstreck skall sättas mellan subjekt och predikatsfyllnad om huvudordet 
i båda satsdelarna är substantiv och satsen saknar kopulaverb i presens. 
 Моя́ сестра́ – хоро́шая учи́тельница. Min syster är en bra lärare. 
 
Direkt anföring 
Anföring markeras i ryskan med tankstreck både före och efter anföringen. 
Fortsatt anföring i samma stycke föregås också av tankstreck. I svenskan 
används bara ett enda tankstreck allra först i varje stycke.  
 – Ду́ня! – сказа́л смотри́тель, – принеси́ самова́р! 
 – Dunja! sade postmästaren, hämta samovaren! 
 – Ты́ меня́ не узнаёшь? – спроси́л я́ eё, – мы́ ве́дь ста́рые 
знако́мые! 
 – Känner du inte igen mig? frågade jag henne. Vi är ju gamla 
bekanta! 
 – Мо́жет бы́ть, – отве́тил она́. 
 – Kanske det, svarade hon. 
 
Både på ryska och på svenska kan citationstecken användas, på ryska 
tillsammans med tankstreck, på svenska i stället för tankstreck. 
 «Ду́ня!» – сказа́л станцио́нный смотри́тель, – «принеси́ 
самова́р!» 
 ”Dunja!” sade  stationsmästaren, ”hämta samovaren!” 
 «Ты́ меня́ не узнаёшь?» – спроси́л я́ его́, – «мы́ ве́дь ста́рые 
знако́мые!» 
 ”Känner du inte igen mig?” frågade jag honom, ”vi är ju gamla 
bekanta.” 
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 «Мо́жет бы́ть», – отве́тил о́н. 
 ”Kanske det”, svarade han. 
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Morfonologi 
Morfonologin är läran om ett språks systematiskt förekommande ljud-
växlingar inom morfologin, dvs. inom ordbildning och böjning. 
 
Flyktig vokal 
För att undvika två konsonanter sist i ord liksom grupper av tre 
konsonanter inuti ord är det mycket vanligt att vokalen /o/ skjuts in mellan 
konsonanterna. Detta sker särskilt ofta i följande fall: 
– Nom.sg. av maskulina substantiv 
 N.sg. /пирож_к/-/_/  > пирожо́к   pirog 
 N.pl.  /пирож_к/-/ы/  > пирожки́ 
– Gen.pl. av feminina och   nnneutrala substantiv 
 N.sg.  /студе́нт_к/-/а/  > студе́нтка  student 
 G.pl.  /студе́нт_к/-/_/ > студе́нток 
 N.sg. /ок_н/-/о/   > окно́    fönster   
 G.pl.  /ок_н/-/_/   > о́кон 
– Nom.sg.mask. av adjektiv i kortform 
 N.sg.m. /уз_к/-/_/  > у́зок   smal, trång 
 N.sg.f. /уз_к/-/а/   > узка́ 
 N.sg.m. /уз_к/-/ый/  > у́зкий, у́зкая, у́зкое    
 
Om konsonanten före den flyktiga vokalen är mjuk (inklusive щ, ч, й) 
eller någon av de tre hårda ш, ж, ц och den flyktiga vokalen är OBETONAD, 
skrivs förstås obetonat e i stället för o. 
 N.sg. /дeвуш_к/-/a/  > де́вушка   flicka  
 G.pl. /дeвуш_к/-/_/  > де́вушек 
 N.sg. /копей_к/-/a/  > копе́йка   kopek  
 G.pl.  /копей_к/-/_/  > копе́ек 
 N.sg.m.  /бoль_н/-/_/  > бо́лен   sjuk  
 N.sg.f. /бoль_н/-/a/   > больна́  
 N.sg.m.  /дoлж_н/-/_/   > до́лжен  tvungen, skyldig 
 N.sg.f.  /дoлж_н/-/a/   > должна́ 
 
Om konsonanten före den flyktiga vokalen är mjuk (inklusive щ, ч, й) och 
den flyktiga vokalen är BETONAD, skjuter man in e i vissa ord  och ё i andra 
ord. Observera dock att den mjuka konsonanten före den flytkiga vokalen i 
de flesta fall har blivit hård då den inte följs direkt av en vokal. 
 N.sg. /дь_нь/-/_/  > де́нь   dag 
 G.sg.  /дь_нь/-/a/   > дня́  
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 N.sg. /ось_л/-/_/  > осёл   åsna 
 G.sg.  /ось_л/-/a/   > осла́  
 
Flyktig vokal efter preposition 
Prepositionerna в och с utvidgas i vissa fall till во respektive со, dvs. en flyktig 
vokal läggs till prepositionen. Detta sker helt regelbundet när det efterföljande 
ordet börjar på в / ф respektive с / з / ш / ж följt av ytterligare minst en 
konsonant. 
 во вто́рник    på tisdag 
 во Фра́нции   i Frankrike 
 со студе́нтами  med studenterna 
 со шве́дами   med svenskarna 
 
Därutöver skjuts flyktig vokal in i några andra stelnade ordkombinationer, och 
då även efter några andra prepositioner. 
 
I synnerhet skall det noteras att en hel rad olika prepositioner får en flyktig vokal 
framför olika former av pronomenet mig. 
 со мно́й, ко мне́, обо мне́, надо мно́й, передо мно́й, подо мно́й 
 

Konsonantväxling 
Vid ordbildning och böjning inträffar ofta ett antal regelbundet återkommant 
konsonantväxlingar. 
л > ль шко́ла    шко́льный 
  Ту́ла    ту́льский 
с > ш писа́ть skriva   я пишу́ jag skriver 
  спроси́ть fb. fråga  спра́шивать pg. fråga 
к > ч я́блоко äpple   я́блочный äppel- 
  молоко́ mjölk   моло́чный отде́л mjölkavdelning 
т > ч  хоте́ть vilja   я хочу́ jag vill 
з > ж 
г > ж я могу́, она́ могла́  ты мо́жешь 
  кни́га    кни́жный 
д > ж сиде́ть, сиди́шь  я сижу́ 
  ви́деть, ви́дишь  я ви́жу 
б > бл люби́ть, люби́л  я люблю́ 
п > пл купи́ть, купи́л  я куплю́ 
в > вл гото́вить, гото́вил  я гото́влю 
ф > фл 
м  > мл 
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Pleofoni 
Ryskan har normalt något som kallas pleofoni. Detta innebär att 
konsonanterna /r/ resp. /l/ omges av två vokaler där slaviska språk i äldre 
tider bara hade /ra/ resp. /la/. I vissa fall används dock de äldre formerna i 
modern ryska. De har då sitt ursprung i kyrkospråket. Dessa kortare 
formerna brukar därför kallas kyrkslavismer. De kortare formerna 
förekommer ofta i mera abstrakt betydelse och de längre i mer konkret 
betydelse. 
 голова́ huvud 
 глава́ kapitel; överhuvud, ledare 
 головно́й huvud-, avseende  huvudet  
 головно́й убо́р huvudbonad 
 гла́вный huvud-, viktigaste, över- 
 гла́вная у́лица huvudgata 
 гла́вный вра́ч överläkare 
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Ordbildning 
 
Diminutiv 
Diminutiv betecknar något mindre eller mera kärt. Diminutivändelsen innehåller 
som regel ett /k/. 
 стол bord    сто́лик litet bord 
 
Framför diminutiven /k/ inträffar konsonantväxling. 
г > ж кни́га bok   кни́жка   < книг -к -а 
Även diminutivens /k/ kan utsättas för konsonantväxling om ytterligare en andra 
diminutivmarkör läggs till. 
к > ч      кни́жeчка < книг -к -к -а 

För att undvika mer än två konsonanter tillsammans skjuts även en flyktig vokal 
in mellan andra och tredje vokalen räknat från ordets slut. 
 
Vissa ord som ursprungligen uppstått som diminutiver har med tiden fått en helt 
självständig betydelse. 
  вода́ vatten   во́дка vodka 
 
 
Adjektiv av substantiv 
-ский 
 де́ти barn   > де́тский са́д förskola, dagis 
 ию́нь juni   >  ию́ньский до́ждь juniregn 
 Ленингра́д Leningrad > Ленингра́дский вокзал 

Leningradstationen (i Moskva) 
För att undvika tre konsonanter i rad skjuts en flyktig vokal in mellan 
andra och tredje konsonanter räknat från ordet slut. 
 Москва́ Moskva  >  Моско́вский университе́т 

Moskvauniversitetet 
 
-ный 
 тра́ктор traktor  > тра́кторный заво́д traktorfabrik 
 Оbservera de helt regelbundna konsonantväxlingarna. 
 к > ч я́блоко äpple  >  я́блочный со́к åppeljuice 
 г > ж кни́га bok   >  кни́жный магази́н bokhandel 
 л > ль шко́ла skola   >  шко́льный дру́г skolkamrat 
   мы́ло tvål  > мы́льная о́пера såpopera 
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-овый 
 по́чта post > почто́вая ма́рка frimärke 
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Namnskick 
Ryskt namnskick ser ut så att man har ett förnamn (и́мя), ett fadersnamn 
(о́тчество) som är bildat av faderns förnamn med hjälp av ändelsen -ович 
(-евич) för män och -овна (-евна) för kvinnor, och ett släktnamn 
(фами́лия) som går i arv i släkten från generation till generation. När 
kvinnor gifter sig brukar de vanligen behålla sitt fadersnamn men byta till 
mannens släktnamn. Som ett exempel kan en familj bestå av: 
 far: Анто́н Никола́евич Константи́нов 
 mor: Татья́на Ива́новна Константи́нова 
 son: Михаи́л Анто́нович Константи́нов 
 dotter: Ни́на Анто́новна Константи́нова 
Härav följer ytterligare att man vet att barnens morfar heter Ива́н och 
farfar Никола́й. Möjligen hette också någon riktigt gammal anfader 
Константи́н. 
 
Smeknamn av förnamn 
Ва́ня = Ива́н 
Ва́ся = Васи́лий  
Во́ва = Влади́мир 
Воло́дя = Влади́мир 
Да́ша = Да́рья 
Ди́ма = Вади́м / Влади́мир / Дми́трий 
Катю́ша = Екатери́на 
Ка́тя = Екатери́на 
Ко́ля = Никола́й 
Ле́на = Еле́на 
? Лёня = Леони́д 
Ма́ша = Мари́я 
Ми́тя = Дми́трий 
Ми́ша = Михаи́л 
На́дя = Наде́жда 
На́стя = Анаста́сия 
Ната́ша = Ната́лья 
Пе́тя = Пётр 
Са́ша = Алекса́ндр / Алекса́ндра 
Серёжа = Серге́й 
Ю́ля = Ю́лия  
Ю́ра = Ю́рий 
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Förutom sådana etablerade standardformer finns en uppsjö av alternativa 
former. Det är egentligen bara ryssarnas ordbildningsfantasi som sätter 
gränserna. T.ex. 
Васи́лий: Васенька; Васильюшка; Василька; Василёк; Василько; 

Васёна; Васёня; Васюня; Васюра; Сюра; Васюта; Сюта; 
Васюха; Васюша; Васяй; Васяк; Васяка; Вака; Васяня; 
Васяна; Васята; Васяха; Васяша... 

Пётр: Петруня, Петюня, Петюля, Петруся, Петруха, Петруша... 
Ю́лия: Юлька, Юлечка, Юленька, Юлюся... 
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Genus 
Ryska ord fördelar sig på tre grupper, så kallade genus: maskulinum, 
femininum och neutrum. Det har inte direkt med kön att göra, så termerna 
kan vara lite förvirrande. I stället handlar det framför allt om vilken 
bokstav (eller snarare vilket ljud) ordet i fråga slutar på. 
 – Ord som slutar på konsonant är maskulina. 
 – Ord som slutar på -a/-я är feminina. 
 – Ord som slutar på -o/-ё/-e är neutrala. 
 
Genomgående slutar feminina ord på fonemet -/a/. Att orden i skrift slutar 
på två olika bokstäver hänger i stället samman med att två olika bokstäver 
finns i ryskan för att skriva ljudet /a/ beroende på kvaliteten på den 
föregående konsonanten. 
 
På samma sätt slutar neutrala ord genomgående på fonemet -/o/. Betonat 
/o/ efter mjuk konsonant skrivs dock som -ё, medan obetonat /o/ efter mjuk 
konsonant och ш, ж, ц ju alltid skrivs som -e i enlighet med ryskans 
allmänna stavningsregler. 
 
Avvikelser från de tydliga princierna ovan förekommer dock eftersom 
 – substantiv som betecknar män är maskulina, 
 – substantiv som betecknar kvinnor är feminina. 
 – vissa substantiv som slutar på -ь är feminina, 
 – vissa substantiv som slutar på -мя är neutrala, 
 
Maskulina är därför bl.a. па́па pappa… 
Feminina är därför bl.a. до́чь dotter, ма́ть mor; ве́щь sak, крова́ть säng, 
но́чь natt, пло́щадь torg, тетра́дь skrivhäfte,  
Neutrala är därför bl.a. вре́мя tid, и́мя namn… 
 
Kongruens 
När man använder adjektiv, pronomen, particip eller verb i preteritum 
måste dessa böjas i samma genus som det substantiv som de syftar på. 
 мо́й па́па min pappa    моя́ ма́ма min mamma 
 па́па спа́л pappa sov    ма́ма спала mamma sov 
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Personbetecknande substantiv 
I ryskan är man betydligt flitigare än i svenskan med att framhålla kön hos 
yrkesutövare och vid angivande av nationalitet etc. Svenskans lärarinna, 
författarinna är på intet sätt obligatoriska när man talar om en kvinnlig 
lärare eller författare. På ryska brukar dock särskilda feminina former 
användas.  
 
De allra flesta ord som betecknar personer har olika form för män och 
kvinnor.  
 
Vanligast är att den feminina formen slutar på -ка. 
 пенсионе́р pensionär  пенсионе́рка pensionär 
 фи́нн finne    фи́нка finska 
 шве́д svensk    шве́дка svenska 
 студе́нт student   студе́нтка studentska 
 
En del feminina personbeteckningar slutar på -ница. 
 учи́тель lärare   учи́тельница lärare / lärarinna 
 
Den maskulina formen kan ha en ändelse, t.ex. -ец eller -ник som faller 
bort innan den feminina ändelsen läggs till. 
 америка́нец amerikan америка́нка amerikanska 
 учени́к elev    учени́ца elev 
 шко́льник skolpojke  шко́льница skolflicka 
 
Även ett antal andra, mindre vanligare bildningssätt förekommer 
 го́сть gäst    го́стя gäst 
 геро́й hjälte    герои́ня hjältinna  
 продаве́ц försäljare  продавщи́ца försäljerska 
 дру́г vän     подру́га väninna 
 
I vissa fall, framför allt när det gäller tidigare mansdominerade yrken, finns 
inga etablerade feminina former. 
 инжене́р  ingenjör 
 вра́ч   läkare 
 био́лог   biolog 
 президе́нт  president 
 ре́ктор   rektor 
 экономи́ст  ekonom 
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Även i vissa fall där en särskild feminin form existerar, föredras ändå 
många gånger den maskulina, kanske för att den låter mera prestigefull, 
kanske för att den är kortare. 
 преподава́тель lärare 
 
När ett sådant maskulint substantiv används om en kvinna sätts normalt 
adjektivattribut i maskulin form medan predikat och predikatsfyllnad sätts i 
feminin form. 
 Новый президент Аргентины – женщина.  

Argentinas nya president är kvinna.  
 Президент Аргентины приехала в Москву. 

Argentinas president har anlänt till Moskva. 
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Numerus 
I ryskan, precis som i svenskan, skiljer man mellan singular (ental) och 
plural (flertal).  
 
Grundform i plural 
Maskulina och feminina substantiv har i nominativ plural ändelse -/ы/. 
Även adjektivens korta ändelse i nominativ plural är -/ы/.   
 – Efter hårda konsonanter utom к, г, х, ш, ж realiseras den som -ы.  
 – Efter mjuka konsonanter samt к, г, х realiseras den i stället som -и.  
 – Efter de hårda ш, ж skrivs -и trots att man uttalar [y]. 
 
Neutrala substantiv har i nominativ plural ändelse -/a/.  
 – Efter hårda konsonanter samt ч, щ skrivs -a.  
 – Efter mjuka konsonanter utom ч, щ skrivs naturligtvis i stället -я. 
 
Adjektivens långa ändelse i nominativ plural är -/ыйə/.   
 – Efter hårda konsonanter utom к, г, х, ш, ж realiseras den som -ые.  
 – Efter mjuka konsonanter samt к, г, х realiseras den i stället som -ие.  
 – Efter de hårda ш, ж skrivs -ие trots att man uttalar [yjə]. 
 
 студе́нт student, Npl. студе́нты,  
 стака́н dricksglas, Npl. стака́ны,  
 ма́ма mamma, Npl. ма́мы 
 пла́тье klänning, Npl. пла́тья 
 знако́м bekant, Npl. знако́мы 
 до́брый bra, god, Npl. до́брые 
 
 музе́й museum, Npl. музе́и,  
 пе́сня sång, Npl. пе́сни,  
 тетра́дь f. skrivhäfte, Npl. тетра́ди 
 студе́нтка student, Npl. студе́нтки,  
 ло́жка sked, Npl. ло́жки,  
 уро́к lektion, Npl. уро́ки,  
 ру́сский rysk, Npl. ру́сские 
 на́ши våra,  
 ва́ши era,  
 больши́е stora 
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Oregelbunden nominativ plural 
Ett större antal maskulina ord har i nominativ plural ändelsen -á som alltid 
är betonad, bl.a. 
 а́дрес adress    адреса́ adresser 
 ве́чер kväll    вечера́ kvällar 
 до́м  hus     дома́ hus 
 гла́з  öga     глаза́ ögon  
 го́род stad     города́ städer 
 ле́с  skog     леса́ skogar 
 но́мер nummer, hotellrum номера́ nummer, hotellrum 
 па́спорт pass     паспорта́ pass 
 по́езд tåg     поезда́ tåg 
 учи́тель lärare    учителя́ lärare 
 
Några få maskulina substantiv bildar nominativ plural på -/ja/  
 бра́т  bror   N.pl.  бра́тья  bröder 
 дру́г vän     друзья́  vänner 
 сту́л stol     сту́лья  stolar 
Ändelsen förekommer även i neutrum. 
 де́рево  träd     дере́вья  träd 
 
Några få maskulina substantiv bildar nominativ plural på -/ov̦já/. 
 сы́н  son   N.pl.  сыновья́ söner 
 
Sista konsonanten i stammen blir mjuk före pluraländelsen. 
 сосе́д granne    сосе́ди  grannar 
 
Märk följande suppletiva pluralbildningar 
 ребёнок barn,   N.pl.  де́ти / ребя́та barn 
 челове́к människa   лю́ди  människor, folk 
 
Observera att detta neutrala substantiv har mask/fem. ändelse i N.pl.  
 я́блоко äpple      я́блоки  äpplen 
 

Betoning 
Många substantiv har olika betoning i singular och plural. För närmare 
detlajer se det särskilda avsnittet om substantivens betoning. 
 каранда́ш blyertspenna Npl. карандаши́ 
 сестра́ syster,     сёстры 
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 нож kniv,      ножи́ 
 плащ rock     плащи́ 
 окно́ fönster     о́кна 
 
Flyktig vokal 
En rad maskulina substantiv har i nominativ singular en flyktig vokal som 
faller bort så snart en ändelse läggs till ordets stam. I den grammatiska 
beskrivningen markeras flyktig vokal genom understrykning. 
 оте́ц far     Npl.  отцы́ fäder 
 
Avvikande grundform 
Vissa feminina och neutrala substantiv har en grundform som kraftigt 
avviker från böjningsstammen i alla övriga former, t.ex. de feminina orden 
 до́чь dotter  N.pl. до́чери döttrar 
 ма́ть mor     ма́тери mödrar 
och de neutrala orden 
 вре́мя tid   N.pl. времена́ tider 
 и́мя  namn    имена́ namn  
 
Den fullständiga böjningen av sådana substantiv behandlas i det särskilda 
avnittet om substantiv med avvikande böjning. 
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Pluralens användning 
Användningen av singular respektive plural skiljer sig ganska lite åt mellan 
svenskan och ryskan, men ett par påtagliga skillnader skan observeras. 
 
Styckord, massord och kollektiva substantiv 
Vanliga substantiv som används i singular när man syftar på ett föremål och i 
plural när man syftar på flera föremål brukar kallas styckord. Ett viktigt sådant 
fall är på ryska ordet фру́кт en frukt kontra фру́кты frukt, frukter. På svenska 
är detta ord kollektivt, vilket innebär att man kan använda singularformen frukt 
med kollektiv innebörd för att syfta på flera föremål. Detta är inte möjligt i 
ryskan där detta ord inte är kollektivt, utan ett vanligt styckord, och man måste 
därför alltid använda plural så fort man syftar på mer än ett föremål. 
 
Även ryskan har dock vissa kollektiva substantiv som används i singular men 
semantiskt betecknar de flera föremål. Återigen överstämmer ofta inte svenskans 
och ryskans bruk. 
 ме́бель fem. sing. koll. möbler (jfr. engelskans furniture.) 
 предме́т ме́бели en möbel (jfr. en. a piece of furniture) 

 
Massord är en annan typ av som nästan bara används i singular. Hit hör 

- ord som betecknar ämnen, t.ex. ма́сло smör, молоко́ mjölk, пи́во öl,  
- en del grönsaker och frukter, t.ex. карто́шка potatis, клубни́ка 
jordgubbar 

 ли́тр молока́ en liter mjölk, килогра́мм карто́шки ett kilo potatis 
 
Ibland förekommer den här typen av ord trots allt i plural, både på svenska och 
ryska, framför allt efter räkneord, men även i vissa andra sammanhang, t.ex.  
 вино́ vin, пя́ть ви́н fem viner, э́ти ви́на de här vinerna 
 пять карто́шек fem potatisar 
  

Plurale tantum 
Till denna grupp hör substantiv som bara existerar i plural, även om man bara 
syftar på ett enda föremål. Ryskan har långt fler sådana substantiv än svenskan, 
t.ex. 
 брю́ки  byxor 
 джи́нсы  jeans 
 кани́кулы  skollov 
 но́жницы sax 
 очки́   glasögon 
 часы́  klocka 
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Ytterligare ett ord, som visserligen existerar i singular, precis som svenskans 
peng, men som trots det nästan bara används i plural. 
 де́ньги   pengar 
 

Plural efter flera adjektiv 
När flera adjektiv syftar på samma substantiv och det i realiteten handlar om 
flera olika föremål, sätter svenskan normalt substantivet i singular, medan 
ryskan normalt sätter substantivet i plural. 
 ру́сский и америка́нский президе́нты 

den ryske och den amerikanske presidenten 
 пе́рвая и после́дняя кни́ги трило́гии 

den första och den sista boken i trilogin 
 

Plural i distributiv betydelse 
När flera personer utför samma handling och varje person har ett exemplar av 
objektet anväbnder svenskan ofta singular, medan ryskan föredrar plural. 
 Де́ти сня́ли ша́пки.    Barnen tog av mössan/mössorna. 
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Kasus 
Ryskan har sex så kallade kasus eller böjningsformer: nominativ, 
ackusativ, genitiv, lokativ, dativ och instrumentalis. Kasusformernas 
uppgift är att tala om vilken funktion ett visst ord har i satsen.  
 
Vart och ett av kasusen har olika former i singular respektive i plural, 
vilket alltså sammantaget ger maximalt 12 olika böjningsformer. I 
praktiken blir det dock aldrig 12 helt olika former eftersom vissa former 
alltid sammanfaller. 
 
Grundformen kallas nominativ. Nominativen används framför allt för att 
markera subjektet i en sats liksom då ord nämns utan något sammanhang, 
t.ex. på skyltar eller som uppslagsord i lexikon. 
 
Ackusativen används för att markera det direkta objektet och efter en rad 
olika prepositioner. 
 
Genitiven används för att markera ägare, tillhörighet, något som finns i 
viss mängd eller inte alls, samt efter en rad olika prepositioner. 
 
Lokativen används endast efter fyra olika prepositioner. 
 
Dativen används för att markera det indirekta objektet liksom den som 
erfar olika känsloupplevelser samt efter ett litet antal prepositioner. 
 
Instrumentalisen används för att markera redskap eller predikatsfyllnad 
samt efter en rad olika prepositioner. 
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Regelbundna böjningsmodeller 
 
N но́вый  студе́нт   но́вые студе́нты 
A но́вого  студе́нта  но́вых студе́нтов 
G но́вого  студе́нта  но́вых студе́нтов 
L но́вом  студе́нте  но́вых студе́нтах 
D но́вому  студе́нту  но́вым студе́нтам 
I но́вым  студе́нтом   но́выми студе́нтами  
 
N но́вый  стадио́н   но́вые стадио́ны 
A но́вый  стадио́н   но́вые стадио́ны 
G но́вого  стадио́на  но́вых стадио́нов 
L но́вом  стадио́не  но́вых стадио́нах 
D но́вому  стадио́ну  но́вым стадио́нам 
I но́вым  стадио́ном   но́выми стадио́нами  
 
N но́вoe  блю́до   но́вые блю́да 
A но́воe  блю́до   но́вые блю́да 
G но́вого  блю́да   но́вых блю́д 
L но́вом  блю́де   но́вых блю́дах 
D но́вому  блю́ду   но́вым блю́дам 
I но́вым  блю́дом    но́выми блю́дами  
 
N но́вая  ма́ма   но́вые ма́мы 
A но́вую  ма́му   но́вых ма́м 
G но́вой  ма́мы   но́вых ма́м 
L но́вой  ма́ме   но́вых ма́мах 
D но́вой  ма́ме   но́вым ма́мам 
I но́вой  ма́мой    но́выми ма́мами  
 
N но́вая  шко́ла   но́вые шко́лы 
A но́вую  шко́лу   но́вые шко́лы 
G но́вой  шко́лы   но́вых шко́л 
L но́вой  шко́ле   но́вых шко́лах 
D но́вой  шко́ле   но́вым шко́лам 
I но́вой  шко́лой   но́выми шко́лами  
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Ackusativens användning 
– för att markera direkt objekt 
 я́ зна́ю Мари́ну и Ива́на jag känner Marina och Ivan 
– för att uttryck hur ofta och hur länge en handling utförs 
 Всю́ неде́лю у меня́ боле́ла голова́.  

Jag har haft ont i huvudet en hel vecka. 
 Ка́ждую пя́тницу я́ хожу́ на та́нцы. Varje fredag gå jag på dans. 
– efter en del prepositioner  
 в/на till, за bakom (främst då de uttrycker riktning/förflyttning) 
  в Москву́ till Moskva, на пло́щадь till torget 
 через genom, över, via; efter, om 
  Река́ Нева́ прохо́дит через го́род Петербу́рг. 

Floden Neva passerar genom staden Petersburg. 
  Через два́ дня́ все́ бы́ли гото́вы.  

Efter två dagar var alla klara. 
  Через два́ дня́ все́ бу́дут гото́вы.  

Om två dagar kommer alla att vara klara. 
 за för samt в/на i olika abstrakta betydelser 
  в два́ часа́ klockan två 
  в суббо́ту på lördag 
  со́рок часо́в в неде́лю fyrtio timmar i veckan/per vecka 
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Ackusativens former  
 
Endast i femininum singular finns särskilda ackusativformer. Ändelse i 
femininum singular är -/у/ om ordets grundform slutar på -/a/ 
 N.sg. ма́ма mamma  A.sg. ма́му 
   Та́ня     Та́ню /тан’/-/у/ 
 
Adjektivens långa ändelse i femininum singular är -ую. 
 
I plural liksom i maskulinum singular används genitiven som ackusativ då 
man avser levande varelser, annars används grundformen nominativ. 
 N.sg. студе́нт student A.sg. студе́нта 
   Андре́й     Андре́я /андр’эй/-/а/ 
   фи́льм film    фи́льм 
 N.pl.  студе́нты  A.pl.  студе́нтов 
   фи́льмы     фи́льмы 
 
I neutrum singular används alltid grundformen nominativ som ackusativ.  
 N.sg. окно́ fönster  A.sg. окно́ 
 
Även feminina substantiv som i gundform slutar på -ь använder grund-
formen nominativ som ackusativ. Eventuella adjektiv och pronomen som 
syftar på ett sådant substantiv skall dock böjas i ackusativ. 
 N.sg. тетра́дь skrivhäfte A.sg. тетра́дь 
 
Personliga och frågande pronomen 
 меня́, тебя́, (н)его́, (н)её, на́с, ва́с, (н)и́х 
 кого́ [kavó], что́ [štó] 
 
Substantivens betoning 
En grupp feminina substantiv som i övriga singularformer har betoning på 
ändelsen flyttar i ackusativ sinuglar betoningen till stammen. 

голова́, го́лову huvud 
гора́, го́ру berg 
нога́, но́гу ben, fot 
река́, ре́ку flod 
рука́, ру́ку arm, hand 
среда́, сре́ду onsdag 
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Genitivens användning 
– Ägande, tillhörighet (possessiv genitiv) 

дом Оле́га Olegs hus,  кни́га Ири́ны Irinas bok, сын И́горя 
Igors son, семья́ Бори́са Никола́евича Boris Nikolajevitjs son 

– Relation (jfr. sv. sammansatta substantiv, eng. of) 
дире́ктор музе́я museidirektör, це́нтр го́рода stadens centrum, 
до́м о́тдыха vilohem, магази́н сувени́ров souveniraffär 

– Subjektet eller objektet till ett varbalsubstantiv 
  вопро́с врача́ läkarens fråga 
– Efter måttsbegrepp (partitiv genitiv) 
  литр молока́, стака́н со́ка, буты́лка вина́, мно́го еды́,  
  немно́го ча́я, ско́лько сы́ра? 
– Efter siffrorna 2, 3, 4; 22, 23, 24; 32, 33, 34 etc. står genitiv singular 
  два́ бра́та, две́ сестры́, три́ окна́, четы́ре кни́ги 
– Efter siffrorna 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 … 20; 25, 26 … 30; 35 
… 40 etc. står genitiv plural 
  пя́ть домо́в, ше́сть шко́л, се́мь о́кон, во́семь кварти́р 
– Vid de negerade formerna av verbet finnas: не́т, не́ было, не бу́дет och 
predikativet behövas: не на́до 
  Ма́мы не́т. Па́пы не́т. Оле́га то́же не́т. 
  Супа не́ было. И су́па не бу́дет. Десе́рта не на́до. 
– Vid den förstärkande negationen ни 
  Они́ ни сло́ва не понима́ют. 
– Ibland vid negerat verb 
  Мы́ не обраща́ли внима́ния 
– Efter komparativ 
  бо́льше всего́ mest av allt, ста́рше меня́ äldre än jag 
– Datum 
  Она́ прие́дет пе́рвого ию́ня. Hon kommer första juni. 
– Efter frågeordet что́ skall ett ensamt adjektiv stå i genitiv neutrum 
  Что́ но́вого? Vad nytt? 
  Что́ хорошего сде́лал Пу́тин для Росси́и?  

Vad har Putin gjort för något bra för Ryssland? 
– Efter vissa prepositioner 
  без utan    без интере́са, без сестры́ 
  для för, åt   для ма́мы, для бра́та 
  до ända fram till  до ве́чера! до встре́чи! 
  из ut ur, från   из до́ма, из Москвы́, из Да́нии 
  ми́мо förbi 
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  напро́тив mittemot напро́тив гости́ницы 
  о́коло vid, bredvid  о́коло магази́на 
  от av, från (en plats vid) от Оле́га, от Ле́ны 
  по́сле efter   по́сле обе́да, по́сле рабо́ты 
  c (ner) från   с балко́на, с горы́ 
  у hos    у Оле́га есть сестра́ 
– Efter vissa verb 
   жела́ть önska   
  (Жела́ю вам) прия́тного аппети́та. 

(Jag önskar er) smaklig måltid.  
  (Жела́ем тебе́) всего́ хоро́шего. (Vi önskar dig) allt gott. 
   жда́ть vänta på   
  Они́ жда́ли ли́фта. De väntade på hissen. 
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Genitivens former 
 
Adjektiv och pronomen 
 maskulinum neutrum femininum 
singular -ого -ой 
plural -ых 
OBS! I ändelsen i maskulinum/neutrum singular uttalas г som [v].  
 
Substantiv 
 maskulinum neutrum femininum 
singular -a -ы 
plural -ов -Ø 
 
Pronomen 
 меня́, тебя́, (н)его́, (н)её, на́с, ва́с, (н)и́х 
 кого́ [kavó], чего́ [čivó] 
 
adj. sg. subst. sg. adj. pl. subst. pl. 

но́вого 
большо́го 

до́ма 
- - - - - - - - - - - - 
окна́ 

но́вых 

домо́в 
зда́ний 
- - - - - - - - - - - - 
кварти́р 
шко́л  
кни́г 

но́вой 
большо́й 

кварти́ры 
шко́лы 

 
Genitiv singular av maskulina och neutrala substantiv slutar på -/a/. Adjektiv 
och pronomen slutar på -/ovo/ som stavas -ого. 
 дом э́того челове́ка den här mannens hus 
 
I några få stående uttryck förekommer vid ett fåtal maskulina substnativ rester 
av en äldre genitivform på -/у/. 
 мно́го наро́ду  mycket folk 
 
Bokstaven я skrivs naturligtvis i stället för ь+а och й+а. 
 mask.  /словарь/-/а/ > словаря́ 
 neutr.  /зда́ний/-/а/ > зда́ния 
 
Genitiv singular av maskulina och neutrala substantiv slutar på -/a/. Adjektiv 
och pronomen slutar på -/ovo/ som stavas -ого. 
 дом э́той же́нщины den här kvinnans hus 
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Efter mjuka konsonanter samt к, г, x, ш, ж skrivs naturligtvis и i st.f. ы. 
 fem. sg.  /тетрадь/-/ы/ > тетра́ди 
   /книг/-/ы/ >  кни́ги 
 adj. pl. /русск/-/ых/ > ру́сских 
 
När ändelse saknas i genitiv plural i femininum och neutrum skjuts som 
regel vokalen -/o/- in mellan två konsonanter som annars skulle hamna sist 
i ordet.  
 окно́ fönster  N.pl.  о́кна  G.pl.  о́кон 
 
Efter mjuk konsonant och ш, ж, ц skriver man i stället obetonat -e-. 
 де́вушка flicka  N.pl.  де́вушки G.pl.  де́вушек 
 
Det är mycket ovanligt att G.pl. slutar på två konsonanter. Det inträffar 
mest bara i lånord, t.ex. 
 ла́мпа lampa  N.pl.  ла́мпы  G.pl.  ла́мп 
 
Maskulina och feminina substаntiv på -ь får ändelsen -ей genitiv plural. 
 слова́рь ordbok  N.pl.  словари́  G.pl.  словаре́й 
 тетра́дь skrivhäfte   тетра́ди    тетра́дей 
 ру́бль rubel      рубли́    рубле́й 
 
Detsamma gäller ett par neutrala ord med grundform på -e. 
 мо́ре hav   N.pl. моря́  G.pl. море́й  
 по́ле åker, fält    поля́    поле́й 
 
Det gäller även ett par ord som har olika stam i singular och plural. 
 челове́к människa N.pl.  лю́ди  G.pl.  люде́й 
 ребёнок barn    де́ти    дете́й 
 
Vissa maskulina substantiv har ingen ändelse i G.pl. 
 во́лос hårstrå  N.pl. во́лосы  G.pl. во́лос  
 гла́з öga    N.pl.  глаза́  G.pl.  гла́з 
 гра́мм gramm    гра́ммы    гра́мм 
 ра́з gång      ра́зы    ра́з 
 
 
 

  



 47

Lokativens användning 
Lokativen är en av substantivens böjningsformer. I engelskpråkig litteratur 
kallas lokativen vanligtvis prepositional case. Termen prepositionalis 
påträffas också någon gång på svenska. Denna term bottnar i det faktum att 
lokativen endast används efter fyra prepositioner 
 в i (vid uttryck för befintlighet/position) 
 на på (vid uttryck för befintlighet/position) 
 o (före vokalljud об) om (= eng. about) 
 при vid. 
 

Lokativens former 
Adjektiv och pronomen 
 maskulinum neutrum femininum 
singular -ом -ой 
plural -ых 
 
Substantiv 
 maskulinum neutrum femininum 
singular -е 
plural -ах 
 
Pronomen 
 мне́, тебе́, нём, не́й, на́с, ва́с, ни́х 
 ко́м?, чём? 
 
I lokativ singular slutar vid nästan alla substantiv på -e. Ändelsen medför 
att förgående konsonant blir palataliserad eller mjuk. 
 го́род stad, Lsg. в го́роде i staden 
 Москва́ Moskva, Lsg. в Москве́ i Moskva 
 
Observera att lokativändelsen då den är obetonad generellt uttalas som [i], 
medan grundformens -e i neutrum uttalas [ə] eftersom det skrivs i stället 
för obetonat -o efter mjuk konsonant. 
 мо́ре [mór̦ə] hav, Lsg. на мо́ре [namór̦i] på havet 
 
Maskulina substantiv på -ий, feminina på -ия och neutrala på -ие slutar i 
lokativ singular på -ии. 
 санато́рий  sanatorium в санато́рии  på sanatoriet 
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 фотогра́фия  fotografi  на фотогра́фии på fotografiet 
 зда́ние   byggnad  в зда́нии  i byggnaden 
 
Även feminina substаntiv med grundform på -ь får ändelsen -и i lokativ 
singular. 
 тетра́дь   skrivhäfte в тетра́ди  i skrivhäftet 
 пло́щадь  torg   на пло́щади  på torget 
 
Något tjugotal mycket vanliga maskulina substantiv får efter 
prepositionerna в i och на på den alltid betonade ändelsen -у́ i lokativ 
singular. 
 бе́рег   strand  на берегу́  på stranden 
 го́д    år   в году́   i året 
 ле́с    skog   в лесу́   i skogen  
 мо́ст   bro   на мосту́  på bron 
 по́л    golv   на полу́   på golvet 
 по́рт   hamn  в порту́   i hamnen 
    аэропо́рт  flygplats  в аэропорту́  på flygplatsen 
 са́д    trädgård  в саду́   i trädgården 
 у́гол   hörn  в углу́   i hörnet 
 шка́ф   skåp   в шкафу́  i skåpet 
samt i ortnamnen 
 Кли́н   Klin   в Клину́   i Klin 
 Кры́м   Krim  в Крыму́  på Krim 
och i uttrycket 
 в кото́ром часу́    hur dags?, vilken tid? 
Efter prepositionerna о om och при vid får dock alla dessa substantiv den 
regelbundna ädnelsen -e, t.ex. 
 са́д    trädgård  о са́де   om trädgården 
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Dativens användning 
– för att uttrycka det indirekta objektet, ofta en person som får något 
 Ба́бушка дала́ сы́ну га́льстук. Farmor gav sin son en slips. 
– objektet efter помо́чь < помoга́ть hjälpa (den som får hjälp!) 
 Она́ помога́ет ма́ме и бра́ту. Hon hjälper sin mamma och sin bror. 
– den som upplever en känsla som uttrycks med vissa adverb 
 Мне́ хо́лодно. Jag fryser. Jag tycker att det är kallt. 
 Мне́ о́чень жа́ль. Jag beklagar verkligen. Jag är verkligen ledsen. 
 Ему́ ничего́ не стра́шно. Han är inte rädd för någonting. 
– den som upplever den känsla som uttrycks med verbet нра́виться 
 Па́пе нра́вится танцева́ть. Pappa tycker om att dansa. 
 Мне́ нра́вится на да́че. Jag trivs på sommarstället.  
– den som utgör det logiska subjektet vid modala adverb och infinitiver 
   (även när dessa endast är udnerförstådda) 
 Ва́м на́до лежа́ть. Ni måste ligga. 
 Что́ мне́ де́лать? Vad ska jag göra?  
 Ва́м куда́? Vart ska ni? 
– vid angivande av en persons ålder 
 Ско́лько вам ле́т? Hur gammal är ni? 
 Ему́ се́мь ле́т. Han är sju år. 
– efter adjektivet ра́д glad åt/över ngt 
 Все́ о́чень ра́ды ба́бушке. Alla är mycket glada över (att se) farmor. 
– efter prepositionerna к mot, till, по enligt, längs, (överfört) via 
 Мы́ пошли́ к Да́ше. Vi gick till Dasja. 
 Кто́ вы́ по профе́ссии? Vad är ni till yrket. 
 По доро́ге ма́ма купи́ла пода́рок. På vägen köpte mamma en present. 
 Я́ уже́ смотре́л э́тот фи́льм по телеви́зору.  

Jag har redan sett den här filmen på teve. 
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Dativens former 
Adjektiv och pronomen 
 maskulinum neutrum femininum 
singular -ому -ой 
plural -ым 
 
Substantiv 
 maskulinum neutrum femininum 
singular -у -е 
plural -ам 
 
Pronomen 
 кому́?, чему́? 
 мне́, тебе́, (н)ему́, (н)е́й, на́м, ва́м, (н)и́м 
 
Observera att dativen helt och hållet sammanfaller med lokativen i 
femininum singular. 
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Instrumentalisens användning 
– för att uttrycka predikatsfyllnaden vid verben бы́ть vara, ста́ть bli. 
 Его ба́бушка была́ врачо́м. Hans mormor var läkare. 
 Я́ бу́ду космона́втом. Jag ska bli astronaut. 
 О́н ста́л журнали́стом. Han blev journalist. 
   Dock inte i presens när verbet бы́ть inte uttrycks. 
 Я́ космона́вт. Jag är astronaut. 
– för att uttrycka det redskap med vilket handlingen utförs. 
 писа́ть карандашо́м att skriva med en penna 
   För att uttrycka transportmedel används dock normalt на + lokativ. 
 е́хать на по́езде att åka (med) tåg 
– efter prepositionen с (tillsammans) med, med (tillsats av)  
 с Ива́ном med Ivan 
 ко́фе с молоко́м kaffe med mjölk 
 бутербро́д с колбасо́й en smörgås med korv 
   Även när prepositionen snarare anger sätt än redskap. 
 Все́ смотре́ли с интере́сом. Alla tittade med intresse. 
– efter prepositionerna пèред framför, за bakom, над över, ovanför, под 
under, nedanför, мèжду mellan, bland då dessa uttrycker 
position/befintlighet. (Då de uttrycker förflyttning följs de av ackusativ.) 
 пèред до́мом framför huset 
 под водо́й under vattnet 
 мèжду ни́ми mellan dem  
 
  



 52

Instrumentalisens former 
 
Adjektiv och pronomen 
 maskulinum neutrum femininum 
singular -ым -ой 
plural -ыми 
 
Substantiv 
 maskulinum neutrum femininum 
singular -ом -ой 
plural -ами 
 
Feminina substantiv med grunform på -ь slutar i I.sg. på -ью. 
 с ло́шадью med hästen 
 
Personliga pronomen 
 ке́м, че́м 
 мно́й, тобо́й, (н)и́м, (н)е́й, на́ми, ва́ми, (н)и́ми 
 
Obetonat /o/ skrivs som e enligt de generella stavningsreglerna. 
 с учи́тельницей med lärarinnan 
 с удово́льствием med tillfredsställelse 
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Substantivens betoning 
De flesta substantiv har en betoning som ligger fast på ordets stam i alla 
böjningsformer, t.ex. 
 
Vissa substantiv har en betoning som genomgående ligger fast på ändelsen. 
Eftersom maskulina substantiv i N.sg. precis som feminina och neutrala 
substantiv i G.pl. inte har någon ändelse, måste betoningen i dessa former 
naturligtvis hamna på den sista vokalen före den frånvarande ändelsen.  
 Nsg  слова́рь   xxx f.   xxx n. 
 A  слова́рь 
 G  словаря́ 
 L  словаре́ 
 D  словарю́ 
 I  словарём 

 Npl  слвоари́ 
 A  словари́ 
 G  слвоаре́й 
 L  словаря́х 
 D  словаря́м 
 I  словаря́ми 
  
Sådana maskulina ord kan man i gloslistor med fördel markera med accent 
efter ordets grundform, t.ex. карандаш́ blyertspenna, Кремль́ Kreml, 
нож́ kniv, рубль́ rubel, словарь́ ordbok, сто́л bord, ученик ́ elev, 
февраль́ februari, этаж́ våning, январь́ januari. 
 
Ett grupp ord har betoning på stammen i singular och betoning på ändelsen 
i plural, t.ex. 
 sg. N мо́ре  hav  pl. N моря́ 
  A мо́ре    A моря́ 
  G мо́ря     G море́й 
  L мо́ре    L моря́х 
  D мо́рю    D моря́м 
  I мо́рем    I моря́ми 
På samma sätt betonas bl.a. även  
– de maskulina orden ве́чер kväll, гла́з öga, го́род stad, до́м hus, ле́с 
skog, па́спорт pass, по́езд tåg, са́д trädgård, ча́с timme, шка́ф skåp, 
– de feminina orden 
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– de neutrala orden де́ло angelägenhet, ärende, sak att uträtta, ме́сто 
plats, по́ле åker, fält, сло́во ord, 
 
Ordet мо́ст bro kan antingen betonas på stammen i singular och 
ändelserna i plural (som мо́ре) eller betonas på ändelserna i både singular 
och plural (som слова́рь). 
 
Ordet ча́с timme har en avvikande betoning på ändelsen i genitiv efter 
siffrorna 2, 3, 4, ¼, nämligen два́ часа́ två timmar, три́ часа́ tre timmar, 
четы́ре часа́ fyra timmar, че́тверть часа́ en kvarts timme. 
 
Ett annan grupp ord har betoning på ändeslen i singular, men betoning på 
stammen i plural, t.ex. 
 sg. N окно́  fönster pl. N о́кна 
  A окно́    A о́кна 
  G окна́     G о́кон 
  L окне́    L о́кнах 
  D окну́    D о́кнам 
  I окно́м    I о́кнами 
På samma sätt böjs betonas 
– de maskulina orden  
– de feminina orden страна́ land, 
– de neutrala orden вино́ vin, письмо́ brev, 
 
Ett litet antal feminina ord har betoning på ändelsen i alla former i singular 
utom i ackusativ. I ackusativ singular och i alla former i plural ligger 
betoning på stammen. 
 sg. N вода́  vatten pl. N во́ды 
  A во́ду    A во́ды 
  G воды́     G во́д 
  L воде́    L во́дах 
  D воде́    D во́дам 
  I водо́й    I во́дами 
På samma sätt betonas även среда́ omgivning, miljö, река́ flod. 
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En annan liten grupp feminina ord har betoning på ändelsen i alla former i 
singular och plural utom i A.sg. och i NA.pl. Naturligtvis betonas även 
G.pl. på stammen om denna form saknar ändelse. 
 sg. N гора́  berg  pl. N го́ры  са́ни släde 
  A го́ру    A го́ры  са́ни 
  G горы́     G го́р   сане́й 
  L горе́    L гора́х  саня́х 
  D горе́    D гора́м  саня́м 
  I горо́й    I гора́ми  саня́ми 
På samma sätt böjs betonas нога́ ben, fot, рука́ arm, hand, среда́ onsdag,  
Hit hör även голова́ med A.sg. го́лову och NA.pl. го́ловы, men G.pl. 
голо́в eftersom betoning i G.pl. snarast är knuten till den obefintliga 
ändelsen. 
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Substantiv med avvikande böjning 
 
Några ord har olika stammar i singular och plural, bl.a. 
 
 sg. N дру́г vän, AG дру́га, L дру́ге, D дру́гу, I дру́гом 
 pl. N друзья́, AG друзе́й, L друзья́х, D друзья́м, I друзья́ми 
 
 sg. N сосе́д granne, AG сосе́да, L сосе́де, D сосе́ду, I сосе́дом  
 pl. N сосе́ди, AG сосе́дей, L сосе́дях, D сосе́дям, I сосе́дями  
 Hård stam i singular, mjuk stam i plural. 
 
Feminina substantiv på -ь har ingen särskild ackusativform, i dativ och 
lokativ singular har de samma form som i genitiv, i instrumentalis singular 
ändelsen -ью, samt i genitiv plural ändelsen -ей, bl.a. 
 sg.  
 
Stamförändring 
Substantiven ма́ть mor och до́чь dotter har denna oregelbundna form i 
nominativ och ackusativ. I övriga former är stammen /mater̦/- resp. /dočer̦/- och 
orden böjs som feminina substantiv som slutar på mjukt tecken, dvs. lokativ 
singular slutar på -и: о ма́тери om modern, о до́чери om dottern. 
 
Neutrala substantiv på -мя har i alla böjda former en stam på -мен-, där 
den sista konsonanten är mjuk i singular, men hård i plural. 
 sg.  N и́мя namn  pl. N времена́ 
  А  и́мя     A времена́ 
  G  и́мени     G времён 
  L  и́мени    L времена́х 
  D  и́мени    D времена́м 
  I  и́менем    I времена́ми 
På samma sätt böjs även вре́мя tid,  
 
Oböjliga substantiv 
På ryska böjer man inte substantiv som slutar på sådana vokaler som 
normalt inte förekommer i slutet av ryska substantiv i singular, t.ex. Баку́ 
Baku, кафе́ [kafé] café, Со́чи Sotji, такси́ taxi. 
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Även vissa substantiv av främmande ursprung är oböjliga, i synnerhet 
franska lånord på -o, t.ex. кино́ biograf, пальто́ rock, kappa, метро́ 
tunnelbana, ко́фе kaffe. 
 Я был в кино́. Jag har varit på bio. 
 Он е́дет на метро́. Han åker tunnelbana. 
 
Substantiverade adjektiv 
Vissa substantiv, t.ex. столо́вая matsal är ursprungligen adjektiv. Sådana 
ord kallas substantiverade adjektiv. De får genomgående adjektivens 
ändelser i de olika kasusen. Det heter därför t.ex. в столо́вой i matsalen 
med adjektivändelsen -ой i lokativ singular. 
 
Många gånger har adjektiv som ursprungligen ingått i ett uttryck som 
bestått av ett adjektiv och ett substantiv börjat användas på egen hand, t.ex. 
 выходн́ой (де́нь)   ledig dag, helgdag 
 столо́вая (ко́мната)  matsal (av bordsrum) 
 ва́нная (ко́мната)  badrum (av badkarsrum) 
 рабо́чий (челове́к)  arbetare (av arbetande människa) 
 Лесно́е (село́)   ortnamn (av skogsby) 
 Ю́го-За́падный (райо́н) ortnamn (av sydvästra stadsdelen) 
 шамп́анское (вино́)  champagne 
Vid namn på språk används ofta adjektivet självständigt genom att ordet 
язы́к [jizýk]språk utelämnas och underförstås, precis som på svenska. 
 Оле́г зна́ет англи́йский.  Oleg kan engelska. 
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Bildning av adjektiv 
 
De vanligaste avledningsändelserna för bildning av adjektiv 
är -ский, -ный, -овый. Dessa adjektiv används framför allt i stället för 
förleden i motsvarande svenska sammansatta substantiv. 
 я́блоко äpple, я́блочный äppel-, я́блочный сок äppeljos 
 кни́га bok, кни́жный bok-, кни́жный магази́н bokhandel 
 чита́ть läsa, чита́льный läse-, чита́льный зал läsesal 
 го́род stad, городско́й тра́нспорт stadstrafik, kollektivtrafik  
 Ленингра́д Leningrad, 

Ленингра́дский вокза́л Leningradstationen 
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Adjektivens böjning 
 
   mask. varelse |   mask. ting |   neutrum |   femininum 
NOM sg                     но́вый   |   но́вое  |   но́вая 
ACK   но́вого |   но́вый |   но́вое  |   но́вую 
GEN       но́вого      |   но́вой 
LOK       но́вом      |   но́вой 
DAT       но́вому     |   но́вой 
INS        но́вым      |   но́вой 
 
    varelse |   ting  
NOM pl       но́вые  
ACK   но́вых |   но́вые 
GEN                  но́вых 
LOK                  но́вых 
DAT                  но́вым 
INS                  но́выми 
 
Adjektiv med betoning på ändelsen har ändelsen -ой i mask.sg. 
 
   бе́лый vit како́й hurdan большо́й stor хоро́ший bra 
 бе́лая  кака́я   больша́я  хоро́шая 
 бе́лое  како́е   большо́е  хоро́шее 
 бе́лые  каки́е   больши́е   хоро́шие 
 
De vanliga övergångarna av ы till и och av о till е inträffar naturligtvis där 
de generella reglerna så kräver. 
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Adjektiv i kortform 
 
En del adjektiv har i NOMINATIV substantiviska ändelser i stället för 
adjektivens normala ändelser. Sådana former kallas kortformer. 
 
Maskulinum singular saknar ändelse. 
Femininum singular har ändelsen  -a 
Neutrala singular har ändelsen     -o 
Plural har ändelsen      -ы 
 
Adjektiv böjs på ryska i genus. Därför används рад glad om en man 
medan ра́да glad används om en kvinna. (Jfr. böjningen av possessiva 
pronomen.) 
 
Vissa adjektiv förekommer bara i kortform. 
 ра́д ра́да ра́до ра́ды glad 
 до́лжен должна́ должно́ должны́ tvungen, 

skyldig 
 
Några få adjektiv har lite olika betydelse i kortform och i långform som 
predikatsfyllnad. Som attribut kan dock bara långform användas. 
 бо́лен больна́ больно́ больны́ sjuk 
 больно́й больна́я больно́е больны́е sjuklig 
 
En del adjektiv används både i långform och kortform.  
 гото́в гото́ва гото́во гото́вы färdig 
 гото́вый гото́вая гото́вое гото́вые  
 
 ну́жен нужна́ ну́жно нужны́ nödvändig
 ну́жный ну́жная ну́жное ну́жные behövlig 
 
 знако́м знако́ма знако́мо знако́мы bekant 
 знако́мый знако́мая знако́мое знако́мые  
 
 свобо́ден свобо́дна свобо́дно свобо́дны ledig, fri
 свобо́дный свобо́дная свобо́дное свобо́дные  
 
Skillnaden mellan kortform och långform består i princip i att kortformens 
funktion är att särskilt markera att det är frågan om ett adjektivet som utgör 
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predikatsfyllnad. De långa formerna måste alltid användas när adjketiven 
används som attribut.  
 
I synnerhet spelar de korta formerna en viktig roll då ett adjektiv som 
predikatsfyllnad råkar hamna framför ett substantiv och då skulle kunna 
riskera att annars uppfattas som attribut till substantivet. 
 А сейча́с бу́дет гото́в ча́й! Och strax kommer teet att vara färdigt! 
 
Vissa av de långa formerna används dessutom som substantiv, och då även 
i predikatsfyllnaden, t.ex. больно́й, больна́я en sjukling, en patient, 
знако́мый, знако́мая en bekant.  
 
Adjektivet до́брый god förekommer i kortform i uttrycket бу́дь до́бр, 
бу́дь добра́, бу́дьте добры́ var god(a), var snäll(a). 
 
Långt ifrån alla adjektiv kan förekomma i kortform. Bl.a. kan adjektiv som 
är bildade med suffixet -ск- aldrig böjas i kortform, t.ex. ру́сский rysk. 
Samma sak gäller även vissa andra ord, t.ex. ма́ленький liten, большо́й 
stor. 
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Adverb 
Adverb bildas av de flesta adjektiv med ändelsen -o. Efter vissa 
konsonanter skrivs naturligtvis i stället obetonat -e enligt de generella 
stavningsreglerna. 
 
Observera att det i många fall finns en skillnad i betoningen mellan 
adjektivet och det motsvarande adverbet. 
 далёкий avlägsen    далеко́ långt borta 
 тёплый varm    тепло́ varmt 
 хоро́ший bra     хорошо́ bra 
 холо́дный kall    хо́лодно kallt 
 
Språkbeteckande adverb bildas med prefixet по- och ändelsen -и, t.ex.  
 ру́сский rysk     по-ру́сски (på) ryska 
 шве́дский svensk    по-шве́дски (på) svenska 
Verben чита́ть läsa, понима́ть förstå, говори́ть tala följs av språk i 
form av ett sådant adverbial, medan verb som зна́ть kunna, изуча́ть 
studera kräver ett ackusativobjekt. Därför heter det t.ex. 
 Я́ говорю́ по-ру́сски.   Jag talar ryska. 
  men 
 Я́ зна́ю ру́сский (язы́к).   Jag kan ryska. 
 
Här eller där 
På ryska är во́т (se) här (är) (fr. voici, voilà, it. ecco) oberoende av 
avståndet till den talande, medan ту́т / зде́сь här, э́тот, э́та, э́то den här, 
det här betecknar något inom den talandes ”revir”, vilket kan vara flera 
meter bort, och та́м där, то́т, та́, то́ den där, det där något utanför den 
talandes sfär. 
 Generellt säger vi i svenskan ofta Där är… när vi pekar på ett föremål. 
Gränsen mellan vad som är här och vad som är där går betydligt närmare 
den talande på svenska än på ryska. På svenska räcker ofta någon 
halvmeter för att man skall använda där. Om man t.ex. frågar efter 
smörpaketet vid frukostbordet blir svaret sannolikt: Det står där. Svenskan 
använder alltså generellt oftare där, dit och ryskan oftare зде́сь, ту́т här, 
сюда́ hit.  
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Ordbildning 
Немно́го är den vanligaste motsvarigheten till svenskans lite. Egentligen 
är detta ord bildat av prefixet не- inte och ordet мно́го mycket. Den 
formella motsvarigheten till svenskans lite heter ма́ло men betyder snarare 
väldigt lite, för lite. 
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Komparation 
 
Regelbunden komparation av substantiv och adverb sker genom tillägg 
 – i komparativ бо́лее mera 
 – i superlativ са́мый mest, allra 
 
Det finns även möjlighet att bilda en gemensam komparativform av 
adjektiv och adverb med hjälp av ändelsen -ee. Denna ändelse är oftast 
betonad i kortare ordformer.  
 интере́сный, интере́сно  интере́снее intressantare 
 краси́вый, краси́во   краси́вее vackrare 
 ско́ро      скоре́е tidigare, fortare 
Sådana former kan dock bara användas som adjektiv i predikatsfyllnad 
eller som adverb, aldrig som attribut framför ett substantiv. I denna 
komparativform skiljer man inte heller mellan olika genus hos adjektiven. 
 Э́та кни́га интере́снее.   Den här boken är intressantare.  
Vissa sådana former bildas oregelbundet, med ändelsen -шe. 
 большо́й stor    бо́льше större; mera 
 ма́ленький liten, мало för lite ме́ньше mindre 
 ра́но tidigt     ра́ньше tidigare 
 ста́рый gammal    ста́рше äldre 
Ytterligare andra bildas med bara ändelsen -e som normalt föregås av olika 
typer av konsonantväxling. 
 дорого́й, до́рого    доро́же dyrare, kärare 
 молодо́й ung     моло́же yngre 
I följande ord faller den sista konsonanten i positivstammen bort. I de allra 
flesta fall handlar det om -к-. Även en eventuell vokal före konsonanten 
faller bort. 
 бли́зкий, бли́зко nära  бли́же närmare 
 далёкий, далеко́ långt borta да́льше längre bort, vidare 
 по́здно sent     по́зже [по́жжэ] senare 
Två helt oregelbundna komparativer bildas av en annan ordstam. 
 мно́го mycket    бо́льше mera; större 
 хоро́ший, хорошо́ bra  лу́чше [лу́тшə] bättre 
 
Formerna på -ee/-e kan även användas som superlativ genom att lägga till 
всего́ än allt/av allt eller все́х än alla/av alla. 
 лу́чше всего́/все́х    bäst (av allt, alla) 
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Slutligen finns ett antal äldre adjektiviska komparativformer som främst 
används i vissa uttryck. 
 большо́й stor    бо́льший större 
 молодо́й ung     мла́дший yngre 
 ста́рый gammal    ста́рший äldre 
 хоро́ший bra     лу́чший [лу́тшый] bättre 
t.ex. i uttrycken 
 мла́дший бра́т yngre bror, lillebror 
 ста́ршая сестра́ äldre syster, storasyster 
 
Jämförelse 
När man jämför finns två möjligheter. Det man jämför med kan sättas i 
genitivform eller föregås av konjunktionen че́м än och i så fall står 
jämförelseobjektet i nominativ.  
 Она́ на два́ го́да ста́рше меня́ 
 Она́ на два́ го́да ста́рше, че́м я́. Hon är två år äldre än jag 
 
Mått vid komparativ 
Då man anger hur stor skillnaden är mellan de objekt som jämförs måste 
detta mått föregås av prepositionen на som då följs av ackusativ.  

Э́та кни́га на пятьдеся́т рубле́й доро́же. 
Den här boken är 50 rubel dyrare. 

Av samma skäl används ordformen намно́го mycket framför komparativ-
former. 
 намно́го лу́чше mycket bättre 
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Pronomen 
Pronomenen böjs i princip som adjektiv, men vissa mycket grundläggande 
pronomen har adjektivens korta ändelser i nominativ. Några få pronomen, 
framför allt flera av de personliga pronomenen har oregelbunden böjning. 
 
Personliga pronomen 
   jag  du  sig själv  vi  ni 
NOM  я́  ты́  –   мы́  вы́ 
ACK  меня́ тебя́  себя́   на́с  ва́с 
GEN  меня́ тебя́  себя́   на́с  ва́с  
LOK  мне́  тебе́  себе́   на́с  ва́с  
DAT  мне́  тебе́  себе́   на́м  ва́м 
INS   мно́й тобо́й собо́й  на́ми ва́ми 
 
   han, den, det  hon, det   de 
NOM  о́н/оно́   она́    они́ 
ACK  его́ |  него́  её |  неё  и́х |  ни́х 
GEN  его́ |  него́  её |  неё  и́х |  ни́х 
LOK   |  нём   |  не́й      |  ни́х 
DAT  ему́ |  нему́  е́й |  не́й  и́м |  ни́м 
INS   и́м |  ни́м  е́й |  не́й       и́ми |  ни́ми 
 
Efter preposition läggs alltid ett initialt н- till personliga pronomen i tredje 
person, men inte till de possessiva pronomenen. 
 
Interrogativa pronomen 
Dessa pronomen har en frågande funktion. 
 
Efter personer frågar man alltid med frågeordet кто ? vem ?Andra ord som 
syftar på detta frågeord skall stå i maskulinum singular. Eftersom det syftar på 
levande varelser är naturligtvis ackusativformen samma som genitivformen. 
NOM   кто́ 
ACK  кого́ 
GEN  кого́ 
LOK  ко́м  
DAT  кому́ 
INS   ке́м 
 



 67

Efter ting frågar man alltid med frågeordet что́ ? vad ?Andra ord som syftar på 
detta frågeord skall stå i neutrum singular. Eftersom det syftar på döda ting är 
naturligtvis ackusativformen samma som nominativformen. 
NOM   что́ 
ACK  что́ 
GEN  чего́ 
LOK  чём  
DAT  чему́ 
INS   че́м 
 
Ett ensamt adjektiv efter что́ skall stå i genitiv och alltså sluta på -ого. 
 Что́ интере́сного посмотре́ть в Калифо́рнии? 

 Vad för något intressant finns det att se i Kalifornien? 
 Что́ хоро́шего сде́лал Пу́тин для Росси́и? 

 Vad för något bra har Putin gjort för Ryssland? 

Som adjektiv böjs de frågande pronomenen  
 чей, чья, чьё, чьи? vems? 
 како́й, кака́я, како́е, каки́е? hurdan?, vilken?, vad för slags? 
 кото́рый, кото́рая, кото́рое, кото́рые? vilken?  
 
Vidare finns bl.a. de oböjliga adverbiella frågeorden 
 когда́? när? 
 ка́к? hur? 
 где́? var? 
 куда́? vart ? 
 отку́да? varifrån? 
 
Possessiva pronomen 
Dessa pronomen används framför allt för att uttrycka ägare. 
 
De possessiva pronomenen i tredje person är helt oböjliga: его́ hans, dess, 
её hennes, dess, и́х deras. 
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På följande sätt böjs мо́й min, тво́й din och сво́й sin, egen. 
 
   mask. varelse |   mask. ting |   neutrum |   femininum 
NOM sg                     мо́й   |   моё  |   моя́ 
ACK   моего́ |   мо́й  |   моё  |   мою́ 
GEN       моего́      |   мое́й 
LOK       моём      |   мое́й 
DAT       моему́      |   мое́й 
INS        мои́м      |   мое́й 
 
    varelse |   ting  
NOM pl       мои́  
ACK   мои́х |   мои́ 
GEN                  мои́х 
LOK                  мои́х 
DAT                  мои́м 
INS                  мои́ми 
 
Det reflexiva possessiva pronomenet свой sin kan även användas i betydelsen 
egen. 

У на́с не́т свое́й маши́ны. Vi har inte någon egen bil. 
 
På följande sätt böjs на́ш vår och ва́ш er. 
 
   mask. varelse |   mask. ting |   neutrum |   femininum 
NOM sg                     на́ш   |   на́ше  |   на́ша 
ACK   на́шего |   на́ш  |   на́ше  |   на́шу 
GEN       на́шего     |   на́шей 
LOK       на́шем      |   на́шей 
DAT       на́шему     |   на́шей 
INS        на́шим      |   на́шей 
 
    varelse |   ting  
NOM pl       на́ши  
ACK   на́ших |   на́ши 
GEN                  на́ших 
LOK                  на́ших 
DAT                  на́шим 
INS                  на́шими 
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Demonstrativa pronomen 
Dessa pronomen har en utpekande funktion. 
 
Э́тот denna, den här har en oregelbunden grundform och vokalen -и- i 
ändelserna i stället för adjektivens -ы-. 
 

   mask. varelse |   mask. ting |   neutrum |   femininum 
NOM sg                     э́тот   |   э́то  |   э́та 
ACK   э́того |   э́тот  |   э́то  |   э́ту 
GEN       э́того      |   э́той 
LOK       э́том      |   э́той 
DAT       э́тому      |   э́той 
INS        э́тим      |   э́той 
 
    varelse |   ting  
NOM pl        э́ти  
ACK     э́тих |     э́ти 
GEN                   э́тих 
LOK                   э́тих 
DAT                   э́тим 
INS                   э́тими 
 
Vilken form av detta pronomen som skall användas beror på vilken funtion 
det har i satsen. Om det står tillsammans med ett substantiv skall det stå i 
överensstämmande genusform. 
 этот дом detta hus, эта комната detta rum, это окно detta fönster 
Om э́то däremot ensamt utgör subjektet och har en utpekande funktion 
skall det på ryska alltid stå i neutrum. På svenska skiljs det då från 
substantivet av verbet vara. 

это дом detta är ett hus, этo комната detta är ett rum,  это окно 
detta är ett fönster 
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То́т den där har en oregelbunden grundform och vokalen -e- i ändelserna i 
stället för adjektivens -ы-. 
 

   mask. varelse |   mask. ting |   neutrum |   femininum 
NOM sg                     то́т   |   то́  |   та́ 
ACK   того́  |   то́т  |   то́   |   ту́ 
GEN       того́      |   то́й 
LOK       то́м      |   то́й 
DAT       тому́      |   то́й 
INS        те́м      |   то́й 
 
    varelse |   ting  
NOM pl        те́  
ACK     те́х  |     те́ 
GEN                   те́х 
LOK                   те́х 
DAT                   те́м 
INS                   те́ми 
 
Totala pronomen 
Ве́сь all hel har en flyktig vokal i grundformen och vokalen -e- i 
ändelserna i stället för adjektivens -ы-. 
 

   mask. varelse |   mask. ting |   neutrum |   femininum 
NOM sg                     ве́сь   |   всё  |   вся́ 
ACK   всего́ |   ве́сь  |   всё  |   всю́ 
GEN       всего́      |   все́й 
LOK       всём      |   все́й 
DAT       всему́      |   все́й 
INS        все́м      |   все́й 
 
    varelse |   ting  
NOM pl        все́ 
ACK     все́х |     все́ 
GEN                   все́х 
LOK                   все́х 
DAT                   все́м 
INS                   все́ми 
 
Ка́ждый varje böjs som ett adjektiv. 
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Indefinita pronomen 
Obestämda pronomen bildas med tillägga av -то eller -нибудь till de 
interrogativa pornomenen. 
 кто́? vem? кто́-то  кто́-нибудь  någon 
 что́? vad? что́-то  что́-нибудь  något 
 когда́? när?  когда́-то  когда́-нибудь någon gång 
 где́? var?  где́-то  где́-нибудь  någonstans 
etc. 
 
Fomerna på -то används när man säkert känner till att det man syftar på 
existerar, men man vill eller kan inte nämna det mera exakt. 
 Кто́-то зде́сь бы́л. Någon har varit här. 
Formerna på -нибудь används när man inte är säker på om det man syftar 
på över huvud taget existerar. Alltså är denna form den valigaste i frågor. 
 Вы что́-нибудь ви́дели? Såg ni någonting? 
 

Relativa pronomen och adverb 
 
I ryskan, liksom i många andra språk, är de relativa pronomenen och 
adverben identiska med de interrogativa. I svenskan är så inte alltid fallet. 
rel & interr relativt interrogativt demonstrativt demonstrativt
где där var там där 
когда́ då, när när тогда́ då 
 
 Вот дом, где я живу́. Där är huset där jag bor. 
Он не говори́т, когда́ я слу́шаю ра́дио. Han talar inte då/när jag 
lyssnar på radio. 
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Räkneord 
 
1600 utläses ты́сяча шестьсо́т. Ingen motsvarighet finns till svenskans sexton 
hundra. Ты́сяча uttalas ofta [týc̦c̦ə]. 
 
Räkneorden kräver  
 Nsg. efter 1 (liksom 21, 31 etc.),  
 Gsg efter 2, 3, 4 (liksom 22, 23, 24, 32, 33, 34 etc.) och  
  два студе́нта två studenter 
 Gpl. efter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19, 20 (liksom 25, 26, 27 etc.). 
  пять студе́нтов fem studenter 
 
 
Även räkneorden böjs i kasus. 
 
 M & F F   
N два́ две́ три́ четы́ре 

A ting använder nominativformen, varelser använder genitivformen 
G 

дву́х трёх четырёх 
L 
D дву́м трём четырём 
I двумя́ тремя́ четырьмя́ 
 
Ordet ты́сяча [týșičə] ~ [týc̦c̦ə] tusen är feminint och har därför 
ackusativformen ты́сячу.  
 
När ett pris anges med en hel mening skall priset anges i ackusativ. 
 Э́то сто́ит ты́сячу рубле́й. Detta kostar tusen rubel. 
När ett pris bara nämns självständigt, utan fullständig sats, används dock 
vanligtvis nominativ, dvs. grundformen. 
 – Ско́лько сто́ит сок? Hur mycket kostar juicen? 
 – Ты́сяча рубле́й стака́н. Tusen rubel glaset. 
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Verbens aspekter 
De allra flesta svenska verb motsvaras på ryska av två verb: ett pågående 
(imperfektivt/ofullbordat) och ett fullbordat (perfektivt). Dessvärre finns 
det inga regler för hur dessa verbpar bildas eller ser ut. Detta måste läras in 
från ord till ord.  
 
 Infinitiv Preteritum Presens Futurum Imperativ 
Pågående 
aspekt 

де́лать де́лал 
де́лала 
де́лало 
де́лали 

де́лаю 
де́лаешь 
де́лает 
де́лаем 
де́лаете 
де́лают 

бу́ду       де́лать 
бу́дешь  де́лать 
бу́дет     де́лать 
бу́дем    де́лать 
бу́дете   де́лать 
бу́дут    де́лать 

 
де́лай 
 
 
де́лайте 

Fullbordad 
aspekt 

сде́лать сде́лал 
сде́лала 
сде́лало 
сде́лали 

 
 

сде́лаю 
сде́лаешь 
сде́лает  
сде́лаем 
сде́лаете 
сде́лают 

 
сде́лай 
 
 
сде́лайте 

 
 
Aspekternas betydelse 
Särskilt viktigt att komma ihåg är att bara de pågående verben kan uttrycka 
presens. När man böjer ett fullbordat verb med de vanliga ändelserna som 
anväds i presens får man i stället fullbordat futurum. 
 Вчерá я писáл письмó. I går skrev jag ett brev.  

(= I går höll jag på och skrev ett brev. Man får en bild av en 
person som sitter vid skrivbordet och skriver och skriver.) 

 Вчерá я написáл письмó. I går skrev jag ett brev.  
(= I går skrev jag färdigt ett brev. Man får en bild av en person 
som har åstadkommit ett brev som kanske redan har blivit postat.) 

 Сегóдня я пишý писмьó. I dag skriver jag ett brev.  
(= I dag håller jag på och skriver ett brev.) 

 Зáвтра я буду писáть письмó. I morgon skall jag skriva ett brev.  
(= I morgon skall jag hålla på och skriva ett brev. Man får en bild 
av en person som tänker sig att sitta vid skrivbordet och skriva 
under någon gång morgondagen.) 

 Зáвтра я напишý письмó. I morgon skall jag skriva ett brev.  
(= I morgon skall jag skriva färdigt ett brev. Man får en bild av en 
person som tänker sig att få färdigt ett brev under morgondagen 
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och kanske också gå till brevlådan med det så att det kommer i 
väg.) 

  
Förutom att uttryck en handling som pågår just i ett visst ögonblick 
används verb i pågående aspekt för att uttrycka mera generella, 
allmängiltiga, liksom även upprepade handlingar och skeende.  
 
Tillsammans med adverb av typen ча́сто ofta förekommer därför i princip 
bara verb i pågående aspekt. 
 
En rad pågående verb som betecknar sådant som man normalt sett endast 
kan hålla på med saknar ett motsvarande fullbordat verb. 
 бы́ть vara, быва́ть bruka vara, сто́ить kosta 
 сиде́ть sitta, стоя́ть stå, лежа́ть ligga 
 спа́ть sova, жи́ть leva 
 боя́ться vara rädd, смея́ться skratta 
 
Pågående verb uttrycker  
• en i det avsedda ögonblicket pågående, fortlöpande handling  
 (Nu äter jag. I förmiddags höll jag på och städade.) 
• en upprepad handling  
 (Jag går till jobbet kl 7 varje dag) 
• en generellt giltig utsaga  
 (Hästar äter havre) 
 
Fullbordade verb uttrycker 
 • aldrig presens! 
 • en handling med en tydlig början och ett tydligt slut  
  (Jag har städat hela lägenheten. Jag ska städa mitt rum.) 
 • en handling utan tydlig början men med tydligt slut 
  (Jag läste ut boken i går kväll.) 
 • en uppkomst av en ny situation med en tydlig början 
  (Jag har blivit sjuk.) 
 
Ibland måste olika aspekt översättas till svenska med helt olika ord. 
 Я реши́л учи́ть ру́сский язы́к. Jag beslutade mig för att studera ryska. 
 Я реши́л вы́учить ру́сский язы́к.  

Jag beslutade mig för att lära mig ryska. 
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Aspektparens bildning 
Nedan pekar pilen i aspektparen alltid mot det fullbordade verbet. 
 
Prefigering 
Det fullbordade verbet är i väldigt många fall bildat av det pågående med 
hjälp av ett prefix. 
 де́лать   >  сде́лать    göra 
 чита́ть   >  прочита́ть   läsa 
 писа́ть  > написа́ть  skriva 
 смотре́ть > посмотре́ть  titta 
 гото́вить > пригото́вить  laga, förbereda 
 де́лать  > сде́лать   göra 
 е́сть  > cъе́сть   äta   
 звони́ть  > позвони́ть  ringa  
 пи́ть  > вы́пить   dricka  
 плати́ть  > заплати́ть  betala 
 проси́ть  > попроси́ть  be (om ngt) 
 чита́ть  > прочита́ть  läsa  
I fullbordad aspekt är prefixet вы- alltid betonat. 
 пи́ть  > вы́пить   dricka 
 учи́ть  > вы́учить   lära sig 
 
Det pågående verbet består av en enkel rot utan prefix. Sådana enkla verb 
är i de allra flesta fall pågående. Varje gång man till ett sådant enkelt verb 
sätter ett prefix får man ett fullbordat verb. Problemet är att det inte finns 
något sätt att förutsäga vilket prefix som skall användas vid ett visst verb. 
 

Suffigering 
Det pågående verbet är i väldigt många fall bildat av det fullbordade med 
ett suffix. I de allra flesta fall har då båda verben ett prefix. 
 показа́ть  <  пока́зывать   visa 
 забы́ть  < забыва́ть  glömma 
 рассказа́ть < расска́зывать berätta 
 спроси́ть < спра́шивать  fråga 
 закры́ть  < закрыва́ть  stänga 
 да́ть  < дава́ть   ge  
 заказа́ть < зака́зывать  beställa    
 рассказа́ть < расска́зывать berätta  
 спроси́ть < спра́шивать  fråga 
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 откры́ть < открыва́ть  öppna 
 
Mindre uppenbara fall av suffigering: 
 поня́ть  < понима́ть  förstå 
 
Olika böjningstyper 
Båda verben är i vissa fall bildade av samma stam/rot men med olika 
verbtema och tillhör olika böjingstyper.  
Mycket vanligt i sådana par är att verb med infinitiv på -ить är fullbordade 
och verb med inifinitiv på -aть är pågående. 
 реши́ть, реши́т  <  реша́ть, реша́ет  löser (problem) 
 изучи́ть   < изуча́ть   lära sig 
 получи́ть  < получа́ть  få, erhålla 
Många gånger inträffar samtidigt betoningsförändringar samt konsonant- 
och/eller vokalväxlingar mellan de båda verben i aspektparet. 
 ко́нчить   < конча́ть   sluta 
 пригласи́ть   <  приглаша́ть  invitera, inbjuda 
 встре́тить  < встреча́ть  träffa, möta 
 отве́тить  < отвеча́ть  svara 
 
Oregelbundna par 
Helt omaka par är 
 бра́ть, берёт  >  взя́ть, возьмёт ta 
 говори́ть   >  сказа́ть, ска́жет säga 
Helt oregelbundet är också 
 купи́ть    <  покупа́ть   köpa  
  där det pågåede verbet har prefixet! 
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Semantiskt omaka par 
I ett antal fall då verb tyvärr ofta påstås utgöra aspektpar kan detta egentligen 
knappast försvaras, då skillnaden i betydelse är alltför stor mellan de båda 
verben. 
 идти́  >     gå, vara på väg 
    > пойти́   gå, ge sig av, bege sig 
 ви́деть  >     se 
    > уви́деть   få syn på 
 зна́ть  >     veta 
    > узна́ть   få reda på 
 слы́шать >     höra 
    > услы́шать  få höra 
 
Många fullbordade verb med betydelsen att göra något en liten stund 
bildas med suffixet по-. 
 
Pågående verb      Fullbordat verb 
 игра́ть    spela   поигра́ть spela lite 
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Bestämda och obestämda rörelseverb 
De bestämda rörelseverben идти́, идёт går, är på väg och е́хать, е́дет 
åker, är på väg betecknar en förflyttning som utförs 
 • i en bestämd riktning och 
 • vid ett bestämt tillfälle. 
  Mы́ идём в теа́тр. Vi är på väg till teatern. 
 
De obestämda rörelseverben ходи́ть, хо́дит går och е́здить, е́здит åker 
betecknar alla andra typer av förflyttningar, dvs. 
 • förflyttning som utförs i en obestämd riktning, t.ex. 

Соба́чка хо́дит по клавиату́ре. Hunden går på tangentbordet.  
Полови́на Москвы́ ходи́ла с фла́гами Украи́ны. Halva 

Moskva gick omkring med ukrainska flaggor. 
 • förflyttning som utförs tur och retur, t.ex. 

Я вчера́ ходи́лa на вы́ставку. Jag gick på en utställning i går. 
 • förflyttning som utförs vid flera tilfällen, t.ex. 

Сы́н xо́дит в де́тский са́д. Sonen går på dagis. 
 
Både de bestämda och de obestämda rörelseverben är pågående verb. 
 
Som fullbordat används de fullbordade пойти́, пойдёт gå i väg, ge sig av, 
bege sig respektive пое́хать, пое́дет åka i väg, ge sig av, bege sig. 
 
 
Rörelseverb 
När det gäller rörelseverb har ryskan två pågående verb motsvarande 
samma svenska verb.  
I de flesta kontexter använder man ett så kallat obestämt rörelseverb: 
ходи́ть (хо́дит, ходи́л) gå, е́здить (е́здит, е́здил) åka, nämligen 

 när rörelsen sker utan att riktningen hela tiden är en och samma helt 
bestämda riktning, t.ex. lite hit och dit eller tur och retur,  

 när den sker vid mer än ett tillfälle (även om riktningen är helt 
bestämd),  

 när den inte utförs just för ögonblicket, utan betraktas i ett mera 
generellt perspektiv (t.ex. Kan du inte gå utan hjälp?) 

 
Endast om följande två kriterier båda är uppfyllda använder man ett 
bestämt rörelseverb: идти́ (идёт, шёл) gå, vara på väg, е́хать (е́дет, 
е́хал) åka, vara på väg, nämligen om 
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 förflyttning sker i en bestämd riktning och 
 förflyttningen sker vid ett bestämt tillfälle. 

 
Observer att verben идти́ och е́хать motsvarar både komma och gå/åka. 
De ryska verben är alltså neutrala med avseende på riktning och betyder 
egentligen bara förflytta sig till fots/med fordon. 
 Иди́ сюда́. Kom hit. Иди́ туда́. Gå dit. 
 
Helt bortsett från vad som sagts ovan används det bestämda идти́, идёт, 
шёл i vissa uttryck i överförd betydelse, t.ex. 
 Идёт до́ждь. Det regnar. 
 Вре́мя идёт бы́стро. Tiden går fort. 
 
Observera särskilt att både de bestämda och de obestämda grundläggande 
rörelseverben utan prefix är pågående. När man tillfogar prefix uppstår 
däremot aspektpar. 
 
 Fullbordat       Pågående 
 прийти́, придёт  kommа (gående) приходи́ть, прихо́дит 
 войти́, войдёт  gå in   входи́ть, вхо́дит 
 вы́йти, вы́йдет  komma ut  выходи́ть, выхо́дит 
 прие́хать, прие́дет komma (åkande) приезжа́ть, приезжа́ет 
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Rörelseverb med betydelsebärande prefix 
 
в-/во- in 
 войти́, войдёт, вошёл < входи́ть, вхо́дит gå in, komma in 
вз-/вс- upp 
 взлете́ть, взлети́т < взлета́ть flyga upp, lyfta (om plan) 
вы- ut 
 вы́йти, вы́йдет, вы́шел < выходи́ть, выхо́дит gå ut, komma ut 
до- (ända) fram till, så nära som möjligt 
 дойти́, дойдёт, дошёл < доходи́ть, дохо́дит ta sig till, nå fram 
 дое́хать, дое́дет, дое́хал < доезжа́ть, доезжа́ет ta sig till 
пере- över, förbi ett hinder 
 перейти́, перейдёт, перешёл < переходи́ть, перехо́дит gå över 
 перее́хать, перее́дет, перее́хал < переезжа́ть, переезжа́ет flytta 
по- iväg, börja röra på sig 
 пойти́, пойдёт, пошёл < gå, ge sig av, bege sig 
 пое́хать, пое́дет, пое́хал < åka, ge sig av, bege sig 
при- till en plats 
 прийти́, придёт, пришёл < приходи́ть, прихо́дит komma 
 прие́хать, прие́дет, прие́хал < приезжа́ть, приезжа́ет komma 
про- genom, förbi 
 пройти́, пройдёт, прошёл < проходи́ть, прохо́дит gå förbi 
 прое́хать, прое́дет, прое́хал < проезжа́ть, проезжа́ет åka förbi 
раз-/разо-/рас- -ся åt olika håll 
 разойти́сь, разойдётся, разошёлся < расходи́ться, расхо́дится  
  gå åt olika håll, åt var sitt håll, bryta upp 
с-/со- ner 
 сойти́, сойдёт, сошёл < сходи́ть, схо́дит gå ner 
у- bort, lämna en plats 
 уйти́, уйдёт, ушёл < уходи́ть, ухо́дит gå sin väg 
 уе́хать, уе́дет, уе́хал < уезжа́ть, уезжа́ет åka sin väg 
 
Även många andra verb som uttrycker rörelser av olika slag kombineras 
ofta med vissa av de ovanstående prefixen, t.ex. 
 присла́ть < присыла́ть skicka (ngt till ngn)  
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Tempus 
Ryskan har bara ter tempus: presens, preteritum och futurum. 
 

Presens 
Presens kan endast bildas av pågående verb.  
 
Ryskan har i presens två böjningstyper, s.k. i-böjning och e-böjning. De 
flesta verb som i infinitiv slutar på -ать böjs enligt e-böjningen medan så 
gott som vartenda verb som slutar på -ить böjs enligt i-böjningen. Detta 
förhållande får anses som det normala och regelbundna fallet och behöver 
därför inte särskilt påtalas i t.ex. ordförteckningar medan avvikelser från 
detta regelbundna förhållande mellan infinitivens form och böjningen i 
presens utgör oregelbundenheter som särskilt måste framhållas i t.ex. 
ordförteckningar. 
 
Infinitivändelsen läggs till infinitiv- eller preteritumstammen. Stammen 
består av en rot och ett tema. 
Ändelsen i inifinitiv är /t’/. 
 /čit/-/a/-/t’/ чита́ть läsa  /govor’/-/i/-/t’/ говори́ть tala, säga 
 
Presensändelserna läggs till presensstammen. Denna stam kan avvika från 
infinitivens stam. Om infinitivstammen har temat /a/ har presensstammen 
det förlängda temat /aje/. Om infinitivstammen har temat /i/ förblir detta 
oförändrat i presensstammen: 
 /čit/-/aje/- читае-   /govor’/-/i/- говори- 
 
Personändelserna i presens är 
1 p sg -у 
2 p sg -шь 
3 p sg -т 
1 p pl -м 
2 p sg -те 
3 p pl -ут / -ат 
 
Före de personändelser som börjar med en konsonant står en temavokal. 
Eftersom det finns två olika sådana temavokaler brukar man i de flesta 
framställningar räkna med två olika presensböjningar: e-böjning respektive 
i-böjning. 
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  e-böjning      i-böjning 
   e. mj. k. / j betonad    e. mj. k. / j 
1 p sg -у   -ю      -у   -ю 
2 p sg -ешь     -ёшь  -ишь 
3 p sg -ет     -ёт   -ит 
1 p pl -ем     -ём   -им 
2 p sg -ете     -ёте   -ите 
3 p pl -ут   -ют      -ат   -ят 
 
  /пиш/-   /читай/- /жив/-  /уч/- /говорь/- 
1 p sg  пишу́   чита́ю  живу́  учу́  говорю́ 
2 p sg  пи́шешь  чита́ешь живёшь  у́чишь говори́шь 
3 p sg пи́шет   чита́ет  живёт  у́чит говори́т 
1 p pl пи́шем   чита́ем  живём  у́чим говори́м 
2 p pl  пи́шете   чита́ете живёте  у́чите говори́те 
3 p pl пи́шут   чита́ют живу́т  у́чат говоря́т 
 
 
Konjugation 
 
Infinitiv смотре́ть  

     titta 
ви́деть 
     se 

слу́шать 
     lyssna 

слы́шать 
     höra 

Presens 
1 p sg 

 
смотрю́ 

 
ви́жу 

 
слу́шаю 

 
слы́шу 

2 p sg смо́тришь ви́дишь слу́шаешь слы́шишь -[ыш] 
3 p sg смо́трит ви́дит слу́шает слы́шит   -[ыт] 
1 p pl смо́трим ви́дим слу́шаем слы́шим   -[ым] 
2 p pl смо́трите ви́дите слу́шаете слы́шите  -[ыти] 
3 p pl смо́трят ви́дят слу́шают слы́шат 
 
 

Konsonantväxling och förskjuten betoning 
Observera särskilt verb med växlande betoning. I presens har 1 person singular, 
liksom infinitiven, betoning på ändelsen, medan alla andra presensformer har 
betoning på stammen. I boken markeras denna verbtyp med (c). 
 
смотре́ть  titta singular plural 
1 pers я смотрю́ мы смо́трим 
2 pers ты смо́тришь вы смо́трите 
3 pers он смо́трит они́ смо́трят 
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Verb med presensstam på -/i/ har konsonantväxling endast i 1 person 
singular. Följande växlingar är aktuella. 
 Labial konsonant: /b/ > /bl̦/, /p/ > /pl̦/, /v/ > /vl̦/, /m/ > /ml̦/ 
  t.ex. люби́ть  älska, tycka om, я люблю́, ты лю́бишь 
   гото́вить göra i ordning; laga mat, я гото́влю, ты 
гото́вишь 
 Dentala konsonanter /s/ > /š/, /z/ > /ž/, /t/ > /č/, /d/ > /ž/ 
  t.ex. сиде́ть sitta, я сижу́, ты сиди́шь 
   лете́ть flyga, я лечу́, ты лети́шь 
   проси́ть  be, я прошу́, ты про́сишь 
   
Observera konsonantväxling och förskjutning av betoningen 
 
води́ть  он води́л я вожу́ мы во́дим води́ ! 
föra она́ води́ла ты во́дишь вы во́дите води́те ! 
 оно́ води́ло он во́дит они́ во́дят  
 они́ води́ли    
 
Ett antal verb med temat -/a/- i infinitiv har temat -/e/- i presens. Vid 
många av dessa verb inträffar rätt stora förändringar mellan 
presensstammen och infinitivstammen, t.ex. konsonantväxlingen /s/ > /š/ i 
roten. 
/pis/-/a/-/t’/  писа́ть  skriva 
men   
/piš/-/  /-/ú/ я пишу́    
/píš/-/e/-/š/ ты пи́шешь  [p̒íšəš] 
/píš/-/e/-/t/ он пи́шет   [p̒íšət] 
/píš/-/e/-/m/ мы пи́шем   [p̒íšəm] 
/píš/-/e/-/t’e/ вы пи́шете   [p̒íšəți] 
/píš/-/  /-/ut/ они́ пи́шут  
 
Vidare är det vanligt att verb som har betoning på sista stavelsen i infinitiv 
inte behåller denna betoning genom hela presensparadigmet utan bara i 1 
person singular. I alla andra former flyttas betoningen en stavelse mot 
ordets början. Denna typ av betoningsförskjutning markeras lämpligen i 
ordlistor med . 
 Jfr.  говори́ть tala    писа́ть  skriva 
  я говорю́    я  пишу́ 
  ты говори́шь   ты пи́шешь 
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  он говори́т    он пи́шет 
  мы говори́м    мы пи́шем 
  вы говори́те    вы пи́шете 
  они́ говоря́т    они́ пи́шут 
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Infinitiv 
 
Infinitiven bildas med ändelsen -ть. Stammen i infinitiv och i presens är 
hos många vanliga verb inte riktigt den samma. Man talar därför ofta om 
att ett verb dels har en presensstam, dels en infinitiv- eller preteritumstam. 
 
Hos de få verb där infinitivstammen slutar på -к- eller -г- smälter denna 
konsonant samman med ändelsen, vilket ger upphov till att sådana 
infinitiver slutar på -чь, t.ex.  
 я пеку́ jag bakar  пе́чь baka 
 я́ могу́ jag kan  мо́чь kunna. 
 
Om stammen slutar på annan konsonant och betoningen vilarpå ändelserna 
lägger man till ändelsen -ти. 
 я́ несу́ jag bär  нести́ bära 
 
Om stammen slutar på -т- eller -д- övergår det till -с- före infinitiv-
ändelsen, t.ex. 
  
 

Final infinitiv vid rörelseverb 
Efter rörelseverb används infinitiv i final betydelse motsvarande svenskans för 
att… 
 Они́ е́дут ката́ться на лы́жах. De åker för att gå på skidor. 
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Preteritum 
Preteritum är ryskans enda tempus för förfluten tid. Preteritumformerna 
bildas av precis samma stam som infinitiven. Därför kallas stammen i fråga 
ibland infinitivstam, ibland preteritumstam. I stället för infintivens 
ändelsen -ть fogas preteritumändelsen -л till stammen. 
 де́лать  göra   де́лал  gjorde 
 смотре́ть titta   смотре́л  tittade 
 
Preteritum böjs vidare i genus och numerus på samma sätt som t.ex. 
pronomenet он, она́, оно́, они́. Preteritum böjs alltså inte i person på det 
sätt som man böjer i presens. 
 Maskulinum singular slutar på  -л. 
 Femininum singular slutar på  -л-а. 
 Neutrum singular slutar på  -л-о. 
 I plural slutar preteritum på  -л-и. 
 
 m. sg.  f. sg.  n. sg.  pl.  
 де́лал  д́елала  де́лало  де́лали  gjorde 
 говори́л  говори́ла говори́ло говори́ли talade 
 писа́л  писа́ла  писа́ло  писа́ли  skrev 
 
Betoningen ligger hos en hel del kortare verb på ändelsen i femininum 
singular. 
 
Infinitiv    Preteritum 
 бра́ть > ta   бра́л брала́ бра́ло бра́ли 
 бы́ть > vara   бы́л  была́ бы́ло бы́ли 
 взя́ть < ta   взя́л взяла́ взя́ло взя́ли 
 да́ть < ge   да́л  дала́ да́ло да́ли 
 жда́ть > vänta  жда́л ждала́ жда́ло жда́ли 
 жи́ть > leva, bo  жи́л  жила́ жи́ло жи́ли 
 пи́ть > dricka  пи́л  пила́ пи́ло пи́ли 
 спа́ть > sova   спа́л спала́ спа́ло спа́ли 
 
Några verb har genomgående en annan betoning än i infinitiv. 
 нача́ть < börja  на́чал начала́ на́чало на́чали 
 поня́ть < förstå  по́нял поняла́ по́няло по́няли  
 
Några verb har genomgående ändelsebetoning i preteritum. 
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 мо́чь > kunna  мо́г  могла́ могло́ могли́ 
 нести́ > bära  нёс  несла́ несло́ несли́ 
 пе́чь > baka  пёк  пекла́ пекло́ пекли́ 
  
Oregelbundet 
 идти́ > gå   шёл  шла́ шло́ шли́  
 
Vidare flyttas betoningen till en eventuell negation framför de båda verben. 
 Infinitiv   Preteritum 
 бы́ть > vara  не́ был  не была́  не́ было  не́ были 
 жи́ть > leva, bo не́ жил  не жила́  не́ жило  не́ жили 
 
Om stammen slutar på -д- eller -т- faller denna konsonant bort före ändelsen i 
preteritum, t.ex. 
 я́ веду́ för  вести́ föra  вёл, вела́, вело́, вели́ förde 
 
I maskulinum singular saknas ändelse i preteritum efter stam som slutar på 
annan konsonant. 
 я́ несу́ jag bär  нести́ bära  нёс, несла́, несло́, несли́ bar 
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Futurum av pågående verb 
 
Futurum av pågående verb bildas med hjälpverbet бу́ду, бу́дешь, бу́дет, 
бу́дем, бу́дете, бу́дут skall, kommer att som följs av det pågående verbet i 
infinitiv.  
 
Som futurum av бы́ть vara används hjälpverbet på egen hand, utan 
efterföljande infinitiv. 
 За́втра я́ бу́ду до́ма. I morgon kommer jag att vara hemma. 
 
Observera att detta hjälpverb aldrig kan förekomma tillsammans med 
infinitiven av ett fullbordat verb. 
 
 

Futurum av fullbordade verb 
 
Futurum av fullbordade verb bildas på precis samma sätt som presens av 
pågående verb.  
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Imperativ 
 
Imperativformen i singular (du) bildas genom att man avlägsnar 
böjningsändelserna i presens/futurum och i stället lägger till en av de tre 
bokstäverna -й, -и, -ь.  
 
Imperativformen i plural (ni) bildas genom att ändelsen -те läggs till 
imperativformen i singular. 
 
Om ändelserna i presens föregås av en vokal slutar imperativen med -й. 
 де́лает gör     де́лай! де́лайте! gör 
 стои́т står     сто́й! сто́йте! stå, stanna 
 
Om ändelserna i presens föregås av en konsonant och om verbet i 1 person 
sngular i presens/futurum har betoning på ändelsen bildas imperativen 
med -и́. Denna ändelse är alltid betonad. 
 я́ говорю́, они́ говоря́т talar говори́! говори́те!  tala 
 я́ курю́, они́ ку́ря́т röker  кури́!  кури́те!   rök 
 я́ пишу́, они́ пи́шут skriver  пиши́!  пиши́те!  skriv 
 я́ смотрю́, они́ смо́трят tittar смотри́! смотри́те!  titta 
 я́ беру́, они́ беру́т tar    бери́!  бери́те!   ta 
 
Endast om ändeslerna i presens föregås av en konsonant och verbet inte i 
någon form i presens/futurum har betoning på en ändelse bildas 
imperativen med -ь. 
 я́ гото́влю, они́ гото́вят lagar гото́вь! гото́вьте! laga 
 
Observera att man inte sätter något mjukt tecken efter -к- eller -г- eftersom 
dessa aldrig förekommer som mjuka annat än då de följs av en av 
vokalerna e eller и. 
 ля́гу, ля́жешь lägger sig  ляг! ля́гте! lägg dig/er!  
 
Om stammen i presens slutar med olika konsonanter i olika former skall 
man använda den konsonant som är mest grundläggande. Denna konsonant 
hittar man alltid i 3 person plural. 
 Om 1 p.sg. har en annan konsonant än övriga fem former används den 
mera frekventa konsonanten i imperativen, eftersom konsonanten i jag-
formen har uppkommit genom konsonantväxling, t.ex. 
 куплю́, ку́пит, ку́пят   купи́! купи́те! köp 
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Om 1 p.sg. och 3 p.pl. har en annan konsonant än övriga fyra former 
används den mindre frekventa konsonanten i imperativen, eftersom den 
konsonanter är mera grundläggande, då konsonanten i de övriga fyra 
formerna har uppkommit genom konsonantväxling,t.ex. 
 помогу́, помо́жет, помо́гут помоги́! помоги́те! hjälp   
 
Ett fåtal verb har en oregelbunden imperativform. 
 е́м, е́ст, едя́т äter    е́шь! е́шьте! ät   
 да́м, да́ст, даду́т ger   да́й! да́йте! ge   
 
Första person plural 
Uppmaning i första person plural uttrycks med hjälpverbet дава́й låt oss 
då man vänder sig till en person man duar. Om man vänder sig till flera 
personer eller en person som man niar läggs pluralsuffixet -те till. 
 Upmmaningar som innehåller ett pågående verb konstrueras med detta 
hjälpverb följt av infinitiv. 
 Дава́йте чита́ть вме́сте!  Låt oss läsa tillsammans! 
Upmmaningar som innehåller ett fullbordat verb konstrueras med detta 
hjälpverb följt av futurumformen i 1 person plural. 
 Дава́йте встре́тимся в це́нтре! Låt oss träffas i centrum! 
Dock används futurum av verbet бы́ть vara. 
 Дава́й бу́дем про́сто друзья́ми! Låt oss helt enkelt vara vänner! 
Även vanligt presens- eller futurumformer förekommer många gånger för 
att uttrycka uppmaning i första person plural. 
 Идём вме́сте.    Vi går tillsammans. 
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Konjunktiv / konditionalis 
 
Konjunktiv eller konditionalis bildas genom att man till formerna i 
preteritum lägger hjälpverbet бы skulle.  
 
Konjunktiven används för att beteckna sådana handlingar som man ser som 
möjliga, tänkbara, önskvärda, icke önskvärda etc. Det sådana handlingar 
har gemensamt är att de inte är verkliga. Detta innebär att det inte är riktigt 
alltid som den svenska översättningen blir skulle. T.ex. har svenskan ett par 
gamla konjuntivformer, främst vore = skulle vara. I bisatser som uttrycker 
villkor eller möjlighet har vår gamla svenska konjunktiv i modern svenska 
kommit att ersättas med imperfekt eller pluskvamperfekt snarare än med 
konditionalis. 
 Om jag hade (haft) pengar, skulle jag köpa en ny bil. 
 
Hjälpverbet sammanskrivs med konjunktionen что́ att. Eftersom man i 
exemplet syftar framåt i tiden blir den svenska översättningen helst skall. 
 Я́ не хочу́, что́бы ты́ далеко́ е́хал.  

Jag vill inte att du skall (behöva) åka långt. 
 
I vissa fraser utelämnas huvudverbet så att bara hjälpverbet blir kvar. 
 Хорошо́ бы! Det vore bra! 
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Verbens stammar 
Som redan nämnts har det ryska verbet i de flesta fall två olika 
böjingsstammar, en presensstam och en infinitiv- eller preteritumstam. 
 

Regelbundna verb  
Det finns i ryskan fyra mycket stora grupper med helt regebundna verb. 
 
Infinitiv på -ать, presens/futurum på -ает 
де́лать 
göra 

де́лал 
де́лала 
де́лало 
де́лали 

де́лаю 
де́лаешь 
де́лает 
де́лаем 
де́лаете 
де́лают 

бу́ду де́лать 
... 
... 
... 
... 
... 

 
де́лай 
 
 
де́лайте 

Även t.ex. встреча́ть träffa, ду́мать tänka, за́втракать äta frukost,  
занима́ться syssla med, зна́ть veta, kunna, изуча́ть studera, игра́ть 
spela, покупа́ть köpa, получа́ть få, рабо́тать arbeta. 
 
Infinitiv på -овать, presens/futurum på -ует 
рисова́ть 
rita 

рисова́л 
рисова́ла 
рисова́ло 
рисова́ли 

рису́ю 
рису́ешь 
рису́ет 
рису́ем 
рису́ете 
рису́ют 

бу́ду рисова́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
рису́й 
 
 
рису́йте 

Även t.ex. импорти́ровать importera. 
Efter vissa konsonanter skrivs naturligtvis inte obetonat -o-, utan -e-, t.ex. 
танцева́ть dansa. 
 
Infinitiv på -нуть, presens/futurum på -нёт 
верну́ть 
återlämna 

верну́л 
верну́ла 
верну́ло 
верну́ли 

 
 

верну́ 
вернёшь 
вернёт 
вернём 
вернёте 
верну́т 

 
верни́ 
 
 
верни́те 
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Infinitiv på -ить, presens på -ит 
говори́ть 
tala 
säga 

говори́л 
говори́ла 
говори́ло 
говори́ли 

говорю́ 
говори́шь 
говори́т 
говори́м 
говори́те 
говоря́т 

бу́ду говори́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
говори́ 
 
 
говори́те 

Vid verb som inte har någon form med betoning på ändelse slutar förstås 
imperativen på -ь(те). 
гото́вить 
förbereda, 
göra  
i ordning, 
laga mat 

гото́вил 
гото́вила 
гото́вило 
гото́вили 

гото́влю 
гото́вишь 
гото́вит 
гото́вим 
гото́вите 
гото́вят 

бу́ду гото́вить 
... 
... 
... 
... 
... 

 
гото́вь 
 
 
гото́вьте 
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Starka verb 
Det finns i ryskan en lång rad mindre grupper med förhållandevis vanliga 
verb som inte har ett lika regelbundet förhållande mellan verbets två 
stammar. Om man känner till båda stammarna är dock böjingen i övrighet 
helt regelbunden och förutsägbar. 
 

Infinitiv på -еть     
Presens/futurum på -ит 
ви́деть 
se 

ви́дел 
ви́дела 
ви́дело 
ви́дели 

ви́жу 
ви́дишь 
ви́дит 
ви́дим 
ви́дите 
ви́дят 

бу́ду ви́деть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
 

Verbet ви́деть saknar imperativformer. I stället används смотри́(те)! 
сиде́ть 
sitta 

сиде́л 
сиде́ла 
сиде́ло 
сиде́ли 

сижу́ 
сиди́шь 
сиди́т 
сиди́м 
сиди́те 
сидя́т 

бу́ду сиде́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
сиди́ 
 
 
сиди́те 

смотре́ть 
titta 

смотре́л 
смотре́ла 
смотре́ло 
смотре́ли 

смотрю́ 
смо́тришь 
смо́трит 
смо́трим 
смо́трите 
смо́трят 

бу́ду смотре́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
смотри́ 
 
 
смотри́те 

 
Presens/futurum på -оёт 
пе́ть 
sjunga 

пе́л 
пе́ла 
пе́ло 
пе́ли 

пою́ 
поёшь 
поёт 
поём 
поёте 
пою́т 

бу́ду пе́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
по́й 
 
 
по́йте 
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Infinitiv på -ать  
Presens/futurum på -ет/-ёт 
 
Verb med с, з i infinitiv växlar till ш, ж i presens/futurum. 
писа́ть 
skriva 

писа́л 
писа́ла 
писа́ло 
писа́ли 

пишу́ 
пи́шешь 
пи́шет 
пи́шем 
пи́шете 
пи́шут 

бу́ду писа́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
пиши́ 
 
 
пиши́те 

сказа́ть 
säga 

сказа́л 
сказа́ла 
сказа́ло 
сказа́ли 

 
 

скажу́ 
ска́жешь 
ска́жет 
ска́жем 
ска́жете 
ска́жут 

 
скажи́ 
 
 
скажи́те 

 
Övriga verb i gruppen växlar endast till mjuk konsonant före e/ё. 
жда́ть 
vänta 

жда́л 
ждала́ 
жда́ло 
жда́ли 

жду́ 
ждёшь 
ждёт 
ждём 
ждёте 
жду́т 

бу́ду жда́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
жди́ 
 
 
жди́те 

 
Ett par verb skjuter in en flyktig vokal i roten. 
бра́ть 
ta 

бра́л 
брала́ 
бра́ло 
бра́ли 

беру́ 
берёшь 
берёт 
берём 
берёте 
беру́т 

бу́ду бра́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
бери́ 
 
 
бери́те 

зва́ть 
ropa 
kalla 

зва́л 
звала́ 
зва́ло 
зва́ли 

зову́ 
зовёшь 
зовёт 
зовём 
зовёте 
зову́т 

бу́ду зва́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
зови́ 
 
 
зови́те 
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Ett par verb lägger dessutom till konsonanten м eller н. 
взя́ть 
ta 

взя́л 
взяла́ 
взя́ло 
взя́ли 

 
 

возьму́ 
возьмёшь 
возьмёт 
возьмём 
возьмёте 
возьму́т 

 
возьми́ 
 
 
возьми́те 

вста́ть 
resa sig 
stiga upp 

вста́л 
вста́ла 
вста́ло 
вста́ли 

 
 

вста́ну 
вста́нешь 
вста́нет 
вста́нем 
вста́нете 
вста́нут 

 
вста́нь 
 
 
вста́ньте 

 
Andra udda verb. 
е́хать 
åka 
vara på väg 

е́хал 
е́хала 
е́хало 
е́хали 

е́ду 
е́дешь 
е́дет 
е́дем 
е́дете 
е́дут 

бу́ду е́хать 
... 
... 
... 
... 
... 

 

Imperativ används ej av detta verb! Observera också att futurum betyder 
kommer att vara på väg, vilket sällan är vad man vill säga. Oftare behöver 
man normalt säga я́ пое́ду jag skall åka, jag skall ge mig av. 
 

Infinitiv på -ить   
    Presens på -ивёт 
жи́ть 
leva 
bo 

жи́л 
жила́ 
жи́ло 
жи́ли 

живу́ 
живёшь 
живёт 
живём 
живёте 
живу́т 

бу́ду жи́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
живи́ 
 
 
живи́те 

Оbservera аtt betoning helst bör flyttas till negationen i formerna: не́ жил, 
не́ жило, не́ жили. 
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    Presens på -ьёт 
би́ть 
slå 

би́л 
би́ла 
би́ло 
би́ли 

бью́ 
бьёшь 
бьёт 
бьём 
бьёте 
бью́т 

бу́ду би́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
бе́й 
 
 
бе́йте 

пи́ть 
dricka 

пи́л 
пила́ 
пи́ло 
пи́ли 

пью́ 
пьёшь 
пьёт 
пьём 
пьёте 
пью́т 

бу́ду пи́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
пе́й 
 
 
пе́йте 

Oregelbunden imperativ! Оbservera också аtt betoning av vissa kan flyttas 
till negationen i formerna: не́ пил, не́ пило, не́ пили. 
 
    Presens på -eет 
бри́ть 
raka 

бри́л 
бри́ла 
бри́ло 
бри́ли 

бре́ю 
бре́ешь 
бре́ет 
бре́ем 
бре́ете 
бре́ют 

бу́ду бри́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
бре́й 
 
 
бре́йте 

 

Infinitiv på -сть 
    Presens på -дет 
се́сть 
sätta sig 

се́л 
се́ла 
се́ло 
се́ли 

 ся́ду 
ся́дешь 
ся́дет 
ся́дем 
ся́дете 
ся́дут 

 
ся́дь 
 
 
ся́дьте 
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Infinitiv på -ти 
    Presens på -ёт 
вести́ 
föra 
leda 

вёл 
вела́ 
вело́ 
вели́ 

веду́ 
ведёшь 
ведёт 
ведём 
ведёте 
веду́т 

бу́ду вести́ 
... 
... 
... 
... 
... 

 
веди́ 
 
 
веди́те 

нести́ 
bära 

нёс 
несла́ 
несло́ 
несли́ 

несу́ 
несёшь 
несёт 
несём 
несёте 
несу́т 

бу́ду нести́ 
... 
... 
... 
... 
... 

 
неси́ 
 
 
неси́те 

 

Infinitiv på -чь 
    Presens på -чёт 
пе́чь 
baka 
grädda 

пёк 
пекла́ 
пекло́ 
пекли́ 

пеку́ 
печёшь 
печёт 
печём 
печёте 
пеку́т 

бу́ду пе́чь 
... 
... 
... 
... 
... 

 
пеки́ 
 
 
пеки́те 

 
    Presens på -жет 
ле́чь 
lägga sig 

лёг 
легла́ 
легло́ 
легли́ 

 ля́гу 
ля́жешь 
ля́жет 
ля́жем 
ля́жете 
ля́гут 

 
ля́г 
 
 
ля́гте 

мо́чь 
kunna 

мо́г 
могла́ 
могло́ 
могли́ 

могу́ 
мо́жешь 
мо́жет 
мо́жем 
мо́жете 
мо́гут 

бу́ду мо́чь 
... 
... 
... 
... 
... 

 

Det enkla verbet мо́чь förekommer inte i imperativ, men det prefigerade 
помо́чь hjälpa heter i imperativ помоги́(те)! 
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Oregelbundna verb 
För ett mycket litet antal verb räcker det inte att kunna de båda stammarna. 
Dessa verb uppvisar ytterligare helt oregelbundna former. 
 
дава́ть 
gе 

дава́л 
дава́ла 
дава́ло 
дава́ли 

даю́ 
даёшь 
даёт 
даём 
даёте 
даю́т 

бу́ду дава́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
дава́й 
 
 
дава́йте 

да́ть 
gе 

да́л 
дала́ 
дало́ / да́ло 
да́ли 

 да́м 
да́шь 
да́ст 
дади́м 
дади́те 
даду́т 

 
да́й 
 
 
да́йте 

Оbservera аtt betoning helst bör flyttas till negationen i formerna: не́ дал, 
не́ дало, не́ дали. 
е́сть 
äta 

е́л 
е́ла 
е́ло 
е́ли 
 

е́м 
е́шь 
е́ст 
еди́м 
еди́те 
едя́т 

бу́ду е́сть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
е́шь 
 
 
е́шьте 

идти́ 
gå 
vara på väg 

шёл 
шла́ 
шло́ 
шли́ 

иду́ 
идёшь 
идёт 
идём 
идёте 
иду́т 

бу́ду идти́ 
... 
... 
... 
... 
... 

 
иди́ 
 
 
иди́те 

Observera att futurum betyder kommer att vara på väg, vilket sällan är vad 
man vill säga. Oftare behöver man normalt säga я́ пойду́ jag skall gå, jag 
skall ge mig av, jag skall bege mig. Efter prefix får infinitiven 
formen -йти, t.ex. пойти́ gå, ge sig av, bege sig, прийти́ komma… 
хоте́ть 
vilja 

хоте́л 
хоте́ла 
хоте́ло 
хоте́ли 

хочу́ 
хо́чешь 
хо́чет 
хоти́м 
хоти́те 
хотя́т 

бу́ду хоте́ть 
... 
... 
... 
... 
... 

 
хоти́ 
 
 
хоти́те 
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Tempusbruket 
 
Ryskt presens med tidsadverbial som betecknar hur länge handlingen pågått 
motsvaras på svenska av perfekt. När en handling påbörjats i det förflutna och 
fortfarande pågår använder svenskan perfekt medan ryskan använder presens då 
man vill tala om hur länge handlingen pågått. 
 Мы живём здесь неда́вно. Vi har inte bott här så länge. 
 Я давно́ рабо́таю в больни́це. Jag har arbetat länge på sjukhuset.  

(= Jag arbetar sedan länge…) 
Ryskt preteritum motsvarar då svenskt pluskvamperfekt. 
 Я давно́ рабо́тал в больни́це. Jag hade arbetat länge på sjukhuset. 
 
Om däremot svenskans perfekt syftar på en handling som inte längre fortgår i 
nuet använder även ryskan preteritum. Observera dock att ett annat adverbial 
måste användas. 
 Я до́лго рабо́тал в больни́це. Jag har arbetat / arbetade länge på 
sjukhuset. 
 
Vid syftning på handling som inte längre forgår får det ryska давно́ betydelsen 
för länge sedan. 
 Я давно́ рабо́тал в больни́це. Jag arbetade på sjukhuset för länge sedan. 
 
Observera att denna ryska sats alltså är tvetydig. 
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Pariticip 
Particip är verbformer som fungerar som adjektiv. De utgör nästan alltid en 
bestämning till ett substantiv eller något annat substantiviskt ord. Ibland 
förekommer dock particip även på egen hand på samma sätt som substan-
tiverade adjektiv. 
 
Ryskan har fyra olika particip.  
 – Presens particip aktivum på -щий. 
 – Presens particip passivum på -мый. 
  Presensparticipen bildas endast av pågående verb. 
 – Preteritum particip aktivum på -вший. 
 – Preteritum particip passivum på -нный eller -тый. 
  Preteritumparticipen bildas främst av fullbordade verb. 
 
Presens particip aktivum 
Ryskans presens particip aktivum motsvarar svenskans presens particip. 
Det bildas enklast med utgångspunkt i 3.p.pl. genom att -ют/-ят byts 
mot -ющий / -ящий. Formen bildas bara av pågående verb. 
 чита́ющий läsande (dvs. som läser, eng. reading) 
 спя́щий sovande 
 Портре́т спя́щего жира́фа. Porträtt av sovande giraff. 
  
Presens particip passivum 
Presens pariticip passivum är en typiskt rysk form. Det är generellt sett 
bland språk en ovanlig form. Forman bildas enklast med utgångspunkt i 
1.p.pl. genom att -ем / -им utökas med adjektivändelser till -емый 
/ -имый. Formen bildas bara av pågående verb. Den måste oftast 
översättas till svenska med en relativ bisats.  
 чита́емый läst 

(dvs. som blir läst ...som läses (av X) // ...som X/man/vi läser) 
Са́мая чита́емая кни́га го́да. Årets mest lästa bok. (Här klarar sig 

svenskan med perfekt particip. Vi ser handlingen mera som 
avslutad, medan ryssarna ser den som fortfarande pågående.) 

О́чень большо́е значе́ние име́ет те́кст, пока́зываемый на 
страни́цах са́йта. Mycket stor betydelse har den text som visas 
på sajtens sidor. 
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Preteritum particip aktivum 
Preteritum particip aktivum är också en mindre vanligt förekommande 
form i språk i allmänhet. Formen bildas bara av fullbordade verb. Även 
denna måste normalt översättas till svenska med en relativ bistas. Formen 
bildas genom att ändelsen -вший läggs till verbet i stället för 
infinitivens -ть eller preteritumets -л. 
 прочита́вший havande läst (dvs. som har läst, eng. having read) 

Мне́ние прочита́вшего den läsandes mening, meningen // åsikten 
hos den som har läst 

расска́з о прие́хавшем в Росси́ю перси́дском ша́хе en berättelse 
om den persiske shahen som kommit till Moskva // en berättelse 
om när // hur den persiske shahen kom till Moskva 

 
Preteritum particip passivum 
Ryskans preteritum particip passivum motsvarar svenskans prefekt 
particip. Ändelsen är i de flesta fall -нный. 
 прочи́танный läst (dvs. som blivit läst) 
 напи́санный skriven 
 заброни́рованный reserverad, bokad 
Vissa verb har i stället ändelsen -тый. 
 оде́тый påklädd 
 

кни́га напи́санная на ру́сском языке́ афга́нским писа́телем  
 en bok skriven på ryska av en afghansk författare 

 
Detta particip kan i kort adjektivform (med ett -н-) också ingå i passiva 
ryska verbkonstruktioner och översätts då till svenska med passsiv form på 
-s eller med omskrivning med bli + perfekt particip. 

Фи́рма была́ про́дана за три́ копе́йки.  
 Firman såldes för tre kopek.  
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Gerundier 
Gerudier är verbformer som fungerar som adverbial i en sats. De syftar 
alltid på satsens subjekt. 
 
Presens gerundium 
Presens gerundium bildas av pågående verb med ändelsen -a (i skrift 
naturligtvis ofta  -я): 
 дыша́ breathing – andandes, забыва́я fortgetting – glömmande 
 чита́я reading – läsande, genom att läsa, samtidigt med att läsa 
 рабо́тая working – arbetande, genom att arbeta, när X arbetar 
Formen motsvarar engelskan form på -ing när denna används för att 
förkorta två satser med samtidiga verbhandlingar och samma subjekt så att 
man slipper nämna subjektet två gånger. På svenska kan man många 
gånger använda precens particip, men det kan lätt låta otympligt, och då 
måste man ofta uttrycka sig med två kompletta satser och lägga till ett 
personligt pronomen som subjekt vid det verb som på ryska är gerundium. 

Что́ вы́ ду́маете, чита́я э́то всё?  
Vad tänker ni då ni läser allt detta?  

(What do you think reading all this?) 
Зарабо́тайте, чита́я sms! Tjäna pengar genom att läsa sms!  

(Earn money reading sms’s!) 
 А под окно́м, чу́ть дыша́, бе́дный худо́жник стои́т.  

Och nedanför fönstret, knappt andandes, står den stackars konstnären.  
Och nästan utan att andas står den stackars konstnären nedanför fönstret. 

 
Preteritum gerundium 
Preteritum gerundium, bildas bara av fullbordade verb. Ändelsen -в läggs 
till verbets stam i preteritum eller infinitiv. 
 прочита́в having read – efter att ha läst 
 прие́хав having arrived – efter att ha kommit fram 
Formen motsvarar precis engelskans having -ed. Oftast kan man uttrycka 
detta på svenska med efter att ha -t, men också detta kan många gånger 
kännas otympligt. Smidigare kan därför vara att också här utvidga satsen 
med subjekt till när X hade -t. 

Прочита́в э́ту кни́гу, вы́ мо́жете измени́ть свою́ жи́знь!  
Efter att ha läst den här boken kan ni förändra ert liv! 

När ni läst den här boken kan ni förändra ert liv! 
(Having read this book you can change your life!) 
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Diateser 
Ryskan uppvisar tre diateser: 
• AKTIVUM: ett aktivt subjekt med eller utan direkt objekt. 
• REFLEXIVUM: ett aktivt subjekt som samtidigt utgör passivt objekt. 
• PASSIVUM: ett passivt subjekt med eller utan en aktiv agent. 
 
Aktivum 
Aktivum är både i svenskan och ryskan normalfallet. Alla verbets 
grundläggande former är s.k. aktiva former. Normalt är då subjektet den 
handlande personenen och objektet den person eller det föremål som 
utsätts för subjektets agerande. 
 
Reflexivum 
Reflexivum har som grundläggande innebörd att subjektet och objektet är 
detsamma. Många reflexiva ryska verb motsvaras dock inte av reflexiva 
verb på svenska.  
 
Ryska reflexiva verb består av böjningsstam + personändelse + reflexiv-
suffix. Reflexivsuffixets grundform är -ся, men efter vokal reduceras det 
till bara -сь. Samma reflexivsuffix används i verbets alla personer. 
 
  учи́ться studera, gå i skolan (intransitivt) 
 я́ учу́сь    он учи́лся 
 ты́  у́чишься   она́ учи́лась 
 она́ у́чится    оно́ учи́лось 
 мы  у́чимся    они́ учи́лись 
 вы у́читесь 
 они́ у́чатся 
 
Förutom det reflexiva suffixet -ся/-сь har ryskan även ett reflexivt 
objektspronomen, i ackusativ себя́. Det finns inte någon enkel regel för när 
det ena eller andra skall användas. Man måste lära sig detta från fall till 
fall. Långt vanligast är dock de korta suffigerade formerna. 
 
De reflexiva suffixen -ся/-сь används för att uttrycka felra olika betydelser. 
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Reflexivitet 
Många ryska reflexiva verb uttrycker den reflexiva diatesens 
grundläggande betydelse, nämligen att subjektet och objektet är detsamma. 
Ofta motsvarar detta också väl svenska reflexiva verb, t.ex.  
 о́н бре́ется han rakar sig  
 О́н мо́ет сы́на. Han tvättar sin son. 
 О́н мо́ется. Han tvättar sig. 
Lite lurigt blir det i vissa fall, då svenskan inte använder reflexiva verb. 
Trots allt bör man ändå ganska tydligt kunna föreställa sig handlingen som 
reflexiv, t.ex.  
 О́н купа́ет сы́на. Han badar sin son. 
 О́н купа́ется. Han badar. 
 Я учу́ до́чку писа́ть. Jag lär min dotter att skriva. 
 Я учу́сь в университе́те. Jag studerar på universitetet. 
  

Reciprocitet 
I vissa fall kan handlingen vara ömsesidig, s.k. reciprok, t.ex.  
 Они́ встреча́ют Оле́га в метро́.  De träffar Oleg i tunnelbanan. 
 Они́ встреча́ются в метро́. De träffas/träffar varandra i tunnelbanan. 
 они́ целу́ются de kysser varandra. 
 

Passivum 
Det betydelsemässiga objektet tar subjektets plats i satsen medan det 
betydelsemässiga subjektet inte finns uttryckt i satsen, eftersom man 
genom verbets reflexiva form just väljer att bortse ifrån vem det egentligen 
är som utför handlingen. I vissa fall finns det kanske inte ens ett agerande 
subjekt, utan handligen framkallas av naturkrafter. 
 до́м стро́ится huset byggs 
 две́рь откро́ется dörrens öppnas  
Den betydelsemässiga skillnaden mellan subjetkslöst verb i tredje person plural 
och ett reflexivt verb är många gånger näst intill obefintlig. 
 Зде́сь продаю́т кни́ги. Här säljer man böcker. 
 Зде́сь подаю́тся кни́ги. Här säljs böcker. 
 

Intransivitet  
Verbhandlingen framställs som om de sker av sig själv. Något tydligt agerande 
subjektet tänker man sig ofta inte, till skillnad från i satser med reflexiva verb i 
passiv betydelse. Sådana ryska relfexiva former motsvaras på svenska oftast av 
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särskilda intransitiva verb eller verbfraser, eller av intrasitivt använda verb som 
kan vara både transitiva och intransitiva. 
 Я́ слома́л зо́нт. Jag gjorde sönder paraplyet. 
 Зо́нт слома́лся. Paraplyet gick sönder. 
 Ли́фт поднима́ет на́с на пя́тый эта́ж.  

Hissen tar oss upp till 5:e våningen. 
 Мы́ поднима́емся на ли́фте. Vi åker upp med hissen. 
Särskilt lurigt blir det när svenskan kan använda samma verb både som transitivt 
och som intransitivt. 
 Доце́нт начина́ет ле́кцию. Docenten börjar föreläsningen. 
 Ле́кция начина́ется. Föreläsningen börjar. 
 Мы́ открыва́ем музе́й в 8 часо́в. Vi öppnar museet kl. 8. 
 Музе́й открыва́ется в 8 часо́в. Museet öppnar kl 8. 
 Ири́на останови́ла маши́ну. Irina stannade bilen. 
 Маши́на останови́лась. Bilen stannade. 
 

Reflexivum tantum  
Vissa ryska verb är reflexiva helt utan att det finns någon betydelsemässig 
orsak. Dessa verb brukar kallas reflexiva tantum. De förekommer bara som 
reflexiva och existerar inte utan det reflexiva suffixet, vilket påminner om 
svenskans deponensverb, t.ex. hoppas, minns. Till denna grupp hör bl.a. 
 боя́ться vara rädd она́ бои́тся är rädd 
 наде́яться hoppas мы́ наде́емся vi hoppas 
 смея́ться skratta  о́н смеётся skrattar 
 улыба́ться le  я́ улыба́юсь jag ler 
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Passivum 
Rysk passivum uttrycker i första hand ett kvarstående resultat av en 
föregående handling. Formerna bildas nästan bara av fullbordade verb. 
Preteritum particip passivum i kortform (-н, -на, -но, -ны) kombineras 
med hjälpverbet бы́ть vara i dess olika former, ungerfär som på engelska. 
 письмо́ бы́ло напи́сано по-ру́сски the letter was written in Russian 
 письмо́ напи́сано по-ру́сски the letter is written in Russian 
 письмо́ бу́дет напи́сано по-ру́сски 

the letter will be written in Russian 
Observera att hjälpverbet alltså saknas i presens. 
 
En eventuell agent står i instrumentalis. 
 Э́тот рома́н напи́сан молоды́м шве́дским писа́телем. 

Den här romanen är skriven av en ung svensk författare. 
 
Svenskan använder gärna passivum, även i förhållandevis vardagligt språk. 
Detta hänger delvis samman med att den svenska ordföljden är bunden, så 
att en sats normalt måste börja med subjekt, som följs av predikat och 
objekt. Om man av innehållsmässiga skäl hellre vill börja med handlingens 
objekt kan man lätt åstadkomma detta genom att sätta det först i en passiv 
sats. 
 Andrej blev bjuden på restaurang av sin tyska kollega. 
Ryskan behöver inte ta till någon passiv sats för att uppnå motsvarande 
ordföljd, eftersom kasusändelserna ändå tydligt anger vad som är subjekt 
och vad som är objekt. Det är bara att placera objektet först i den aktiva 
satsen. 
 Андре́я пригласи́л в рестора́н его́ неме́цкий колле́га. 
 
Den främsta anledningen till att använda passsivum på ryska är därför 
egentligen att slippa avslöja det betydelsemässigt agerande subjektet eller 
för att framhålla en verbhandling som om den utförs nästan av sig själv. 
Men inte heller i detta fall saknas andra möjligheter på ryska. Man kan 
t.ex. använda 3 person plural av verbet utan subjekt, t.ex.  

Андре́я пригласи́ли в рестора́н. Man har bjudit Andrej på 
restaurang. Andrej har blivit bjuden på restaurang. 

 
Ytterligare en anledning att använda passivum i ryskan kan helt enkelt vara 
att göra texten mera komplicerad, mera byråkratisk, lärd e. dyl. 
 



 108

Modalitet 
Modalitet kan uttryckas på flera olika sätt – med hjälpverb, adjektiv, 
adverb eller adverbiella partiklar. 
 
Modala hjälpverb 
De vanligaste modala hjälpverben är хоте́ть vilja, мо́чь kunna (vara i 
stånd att), уме́ть kunna (ha kunskapen att). De följs av infinitiv. 
 Ми́ша хо́чет е́сть. Misja vill äta. 
 Она́ не мо́жет рабо́тать. Hon kan inte arbeta. 
 Ба́бушка не уме́ет пла́вать. Farmor kan inte simma. 
 
Då kunna är inte är hjälpverb, utan huvudverb, och följs av ett direkt objekt 
använder ryskan зна́ть kunna (känna till). 
 Она́ зна́ет четы́ре языка́. Hon kan fyra språk. 
 
Modala adjektiv 
Adjektivet до́лжен tungen, skyldig följs av infinitiv. 
 Ты должна́ ходи́ть на ле́кции. Du måste gå på föreläsningarna. 
Betydelsemässigt skiljer detta adjektiv sig knappast från adverben 
ну́жно/на́до, men до́лжен kan eventuellt upplevas som lite mera strängt, 
kategoriskt eller bestämt än ну́жно/на́до. Grammatiskt sett skiljer de sig 
dock betydligt mera åt. До́лжен är ett modalt adjektiv som kräver ett 
specifikt subjekt och kongruensböjs med subjektet, medan ну́жно/на́до är 
modala adverb som inte kräver något uttalat betydelsemässigt subjekt. 
 
Modala adverb 
Ryskan har en rad opersonliga modala adverb: мо́жно det är möjligt, на́до 
och ну́жно det är nödvändigt, нельзя́ det går inte, man får inte, не на́до 
det behövs inte. Dessa följs av infinitiv och används ofta med allmän 
syftning utan att nämna någon person. Svenskans subjekt till ett 
motsvarande modalt hjälpverb blir i en motsvarnade rysk mening ofta 
endast underförstått. Om den person man syftar på omnämns står denna 
person i dativ. 
 Мо́жно войти́?  

Kan jag komma in? (Eg. (Är det) möjligt att komma in?) 
 На́до купи́ть молоко́. Det måste köpas mjölk. 
 На́м на́до купи́ть молоко́. Vi måste köpa mjölk. 
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Нельзя́ betydet som regel det går inte tillsammans med en fullbordad 
infinitiv och man får inte tillsammans med en pågående infinitiv. 
 Нельзя́ кури́ть. Man får inte röka. Rökning förbjuden. 
 Нельзя́ откры́ть две́рь. Det går inte att öppna dörren. 
 
Som motsvarighet till svenskan huvudverb behöver som ju följs av direkt 
objekt använder ryskan som regel adjektivet ну́жен, нужна́, ну́жно, 
нужны́ nödvändig, behövlig. Svenskans objekt blir då i ryskan subjekt, 
medan svenskans subjekt på ryska sätts i dativ, t.ex. 
 Како́й но́мер ва́м ну́жен. Vilket slags rum behöver ni? 
 Мне́ ну́жен но́вый па́спорт. Jag behöver ett nytt pass. 
 
Ren infinitiv 
Frånvaron av ett modalt adverb kan i sig ses som ett sätt att uttrycka 
modalitet. En infinitiv tillsammans med en person uttryckt i dativ 
motsvarar som regel svenskan modala hjälpverb ska (till skillnad från 
svenskans futurala hjälpverb ska). Denna typ av konstruktin förekommer 
framför allt i frågor. 
 Мне́ его́ подожда́ть? Ska jag vänta på honom?  
 Что́ мне́ д́елать? Vad ska jag göra? 
 
Infinitiven kan också vara underföstådd, t.ex. 
 Ва́м куда́? Vart ska ni? (sagt av t.ex. en taxichaufför) 
 
Modala satspartiklar 
ведь ju... 
 
I talspråket förekommer ofta en partikel же då direkt efter frågeordet för att ge 
eftertryck åt frågan. 
 Где же ты был? Var har du varit då? 
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Prepositioner 
 
Utvidgad preposition 
 
Prepositionen o används före konsonantfonem, alltså även tecknen я, е, ё, ю 
som ju betecknar resp. vokal föregången av fonemet /j/. Formen об används före 
vokalfonem. Formen обо används före det personligt pronemenet i 1 person 
singular: обо мне om mig. 
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Adverbial som uttrycker plats 
 
Prepositionerna в och на styr lokativ om de betecknar befintlighet och ackusativ 
om de betecknar riktning. 
 
в + Lok.     в + Ack. 
 
в шко́ле  i skolan  в шко́лу  till skolan 
в магази́не i affären  в магази́н till affären 
 
на + Lok.     на + Ack. 
 
на рабо́те  på arbetet  на рабо́ту till arbetet 
на заво́де  på fabriken на заво́д  till fabriken 
 
 
Bruket av positionsbetecknande prepositioner kan variera mellan språk. В 
och на används inte alltid på samma sätt som svenskans i och på. Märk 
bl.a. 
 
Svenskan har ofta prepositionen på för att beteckna befintlighet i olika 
former av offentliga lokaler. Ryskan har som regel в. 
 в университе́те på universitetet 
 в теа́тре på teatern 
 в библиоте́ке på biblioteket 
 в поликли́нике på vårdcentralen 
Mera sällan används dock на precis som svenskans på. 
 на рабо́те på arbetet 
 на заво́де / на фа́брике på fabriken 
 на по́чте på posten 
Vid mera abstrakta ord som inte direkt betecknar ett rum använder ryskan 
företrädesvis на precis som svenskans på. 
 на уро́ке på lektionen 
 на экза́мене på examen 
 на вы́ставке på utställningen 
 на конце́рте på konserten 
 на ве́чере på bjudningen 
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Det är dock omöjligt att ge annat än mycket allmänna regler för 
prepositionsbruket. Användningen av rätt preposition måste ofta särskilt 
läras in, t.ex. 
 на ро́дине i fäderneslandet 
 в дере́вне på landsbygden 

на се́вере i norr, на ю́ге i söder, на восто́ке i öster, на за́паде i 
väster 

 
Riktning uttrycks med в (in)i, till, на (upp) på, till, к mot, till, до ((ända) 
fram) till 
 
Riktning - befintlighet 
 
Befintlighet / riktning vid adverb 
 где́ ?  var ?   куда́ ?  vart ? 
 зде́сь / ту́т 2 här    сюда́  hit 
 та́м   där    туда́   dit 
 спра́ва  på höger sida  напра́во  åt höger 
 сле́ва  på vänster sida нале́во  åt vänster 
 до́ма  hemma   домо́й  hem 
 наверху́  uppe    наве́рх  upp 
 внизу́  nere    вни́з  ner 
 
Om rumsadverbial med prepositionerna в i, till och на på, till uttrycker 
befintlighet följs prepositionerna av lokativ, om de uttrycker riktning följs de av 
ackusativ. I vissa satser kan båda möjligheterna förekomma beroende på vilken 
del av satsen rumsadverbialet syftar på. 
 Они́ е́дут ката́ться на лы́жах в па́рке.  

De åker för att gå på skidor i parken. 
 Они́ е́дут в парк ката́ться на лы́жах.  

De åker till parken för att gå på skidor. 
 
Valet av preposition för att uttrycka förflyttning till och från en plats utgår 
helt och hållet från vilken preposition som används för att uttrycka 
befintlighet på samma plats. Det finns därför tre serier av prepositioner. 
 
När man syfter på en plats inuti i ett slutet rum eller avgränsat område: 

в + ack в + lok из + gen 
från, ur, ut ur 

                                        
2 Ту́т har en något mera talspråklig klang. 



 113

till, in i i, inuti 
 
в шко́лу till skolan, в шко́ле i skolan, из шко́лы från skolan 
в Росси́ю till Ryssland, в Росси́и i Ryssland, из Росси́и från Ryssland 
 
När man syftar på en plats ovanpå ett föremål eller på en öppen yta: 
на + ack 
till, upp på 

на + lok 
på, uppe på 

с + gen 
från, ner från 

 
на го́ру upp på berget, на горе́ på berget, с горы́ (ner) från berget 
на ры́нок till marknaden, на ры́нке på marknaden, с ры́нка från 
marknaden 
 
När man syftar på en plats i direkt närhet till ett föremål eller en person: 

к + dat 
till, mot 

у + gen 
vid, hos 

от + gen 
från, av, bort från 

 
к Ива́ну till Ivan, у Ива́на hos Ivan, от Ива́на från Ivan 
 
I betydelsen till används normalt к + dativ vid syftning på personer, medan 
в/на + ackusativ används vid syftning på platser och föremål. 
Däremot använder man к + dativ i betydelsen mot tillsammans med ord för 
platser och föremål, dvs. för att ange att man inte har för direkt avsikt att ta 
sig ända fram. 
 
 
Förflyttning till person och plats 
 
Normalt används i ryskan genomgående prepositioner som uttrycker 
riktning när både en person och en plats samtidigt anges i en sats där det är 
frågan om förflyttning. 

Они́ пое́хали к де́душке в Но́вгород. De åkte till farfar i 
Novgorod. 
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Adverbial som uttrycker tid 
 
För att placera en handling vid en viss punkt i tiden används oftast 
prepositionen в + ackusativ. 
 в понеде́льник på måndag, в пя́тницу på fredag 
 в два́ часа́ klockan två 
 в друго́й де́нь en annan dag 
 
Tidsadverbial i instrumentalis 
 
Instrumentalis singular av maskulina och neutrala substantiv slutar på -/om/. 
Detta kasus kan av vissa tidsbetecknande substantiv användas som tidsadverbíal 
för att beteckna tiden då något sker. 
 ве́чер kväll, ве́чером på kvällen, ле́то sommar, ле́том på sommaren 
 
 
Tidsadverbial 
 
Tidsadverbial för angivande av klockslag konstrueras med prepositionen в + 
Ack. 
 в [ф] час klockan ett 
 в [в] два часа́ [чиса́] klockan två 
 в [ф] три часа́ klockan tre 
 в [ф] четы́ре часа́ klockan fyra 
 в [ф] пять часо́в [чисо́ф] klockan fem 
 в [ф] шесть часо́в klockan sex 
 
Även tidsadverbial som anger veckodag konstrueras med prepositionen в + Ack. 
 в понеде́льник på måndag 
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Adverbial som uttrycker sätt 
 
Färdmedel 
Sättsadverbial som uttrycker färdmedel vid verbet е́хать åka konstrueras med 
prepositonen на + Lok. 
 Я е́ду на авто́бусе. Jag åker buss. 
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