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1. Bokstäverna а, к, м, о, т 
 
Det ryska alfabetet bygger på det grekiska alfabetets tecken för stora 
bokstäver. Skillnaden består framför allt i att det ryska alfabetet innehåller 
ytterligare några bokstäver för ljud som inte finns i grekiskan. De ryska 
bokstäverna är också något mera kantiga till formen än de grekiska. 
 
Låt oss ta det hela från början och lära in de fem enklaste bokstäverna. 
Dessa ser ut som motsvarande stora latinska bokstäver. I det ryska alfabetet 
är det i de allra flesta fall ingen skillnad i formen mellan stora och små 
tryckbokstäver. De skiljer sig bara åt i storlek. Däremot skiljer sig 
kursiverade bokstäver ibland ganska kraftigt från de raka tryckbokstäverna. 
De liknar i stället handskrivna bokstäver ganska mycket. 
 

А a  А а 
Som sv. a i matta. 

 

К к  К к 
Ryskans к åtföljs inte av en lika start luftstöt som svenskans k. 

 

М м  М м 
 

О о  О о 
Som sv. å. 

Ryskans o uttalas alltså inte på det sätt som denna bokstav vanligtvis 
uttalas i svenskan, utan i stället som denna bokstav brukar låta i de flesta 
andra europeiska språk. I fonetisk skrift används tecknet [o] för detta ljud. 
 

Т т  Т т 
Ryskans т åtföljs inte av en lika start luftstöt som svenskans t. Observera 
också att den kursiverade lilla bokstaven har en helt annan och lite 
förvillande form. När man textar är det alltså viktigt att men ger bokstaven 
м rätt form, så att den inte förväxlas med ett kursivt т. 
 
Med dessa fem bokstäver kan man redan bilda en hel rad ganska vanliga 
ryska ord. Lyssna och följ med i listan på nästa sida. Lyssna först ett par 
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gånger och försök sedan att läsa orden på egen hand. När du läst på egen 
hand några gånger bör du kontrollera att du uttalar rätt genom att på nytt 
lyssna på ljudfilen. Till att börja med bör du bara vänja ögat vid den ryska 
skriften och träna på att känna igen de olika bokstäverna. Längre fram 
kommer särskilda övningar i att skriva bokstäverna på ett korrekt sätt. 
 
 

1 а. Enkla ryska ord 
 

как как hur 
ком ком klimp, klump, boll 
кот кот katt 
кто кто vem 
мак мак vallmo 
та та den där (fem.) 
так так så 
там там där 
то то det där (neutr.) 
том том volym, band (bok) 
тот тот den där (mask.) 
 
[kak], [kom], [kot], [kto], [mak], [ta], [tak], [tam], [to], [tom], [tot]. 
 
 

1 b. Lånord 

акт, кок, мат, такт. 
 
[akt] akt, [kok] fartygskock, [mat] matt (i schack), [takt] takt. 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/1a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/1b.mp3
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2. Bokstäverna в, н, р, с, у 
 
Ytterligare några bokstäver ser ut precis som bokstäver i det latinska 
alfabetet, med de representerar andra ljud. 
 

В в  В в 
Som sv. v. 

 

Н н  Н н 
Som sv. n. 

 

Р р  Р р 
Som sv. rullande r. 

 

С с  С с 
Som sv. s. 

 

У у  У у 
Ryskans у uttalas i stort sett som sv. o, men utan så spända läppar som i 
svenskan, mera som bokstaven u i tyska, spanska, italienska eller finska. I 
fonetisk skrift används också tecknet [u] för detta ljud. 
 
Med de tio bokstäver vi hittills gått igenom kan man bilda ganska många 
små ord. 
 
 

2 а. Enkla ryska ord 
 

вот se där (är) (fr. voilà) 
на på 
но men 
ну eng. well 
он han 

http://slaviska.se/ry/1111/2a.mp3
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сок saft, juice 
сто hundra 
тут här 
у vid, hos 
 
[vot], [na], [no], [nu], [on], [sok], [sto], [tut], [u]. 
 
 

2 b. Ryska namn 

Курск, Омск, Томск. 
 
[kursk] Kursk (stad), [omsk] Omsk (stad), [tomsk] Tomsk (stad). 
 
 

2 c. Icke-ryska namn 

Марс. 
 
[mars] Mars. 
 
 

2 d. Lånord 
 
Konsonanter dubbeltecknas ofta i lånord för att återge originalspråkets 
stavning. Detta påverkar dock oftast inte det ryska uttalet. 
 
Dessutom skall det särskilt påpekas att ryskan helt och hållet saknar ng-
ljudet. Bokstavskombinationerna нг och нк får därför i ryskan aldrig 
smälta samman på det sätt som sker i svenskan. De skall alltid uttalas som 
två på varandra följande ljud där det första är ett helt vanligt [n]. 

ватт, кокс, кран, курс, март, рок, соус, 
танк, торт, транс. 
 
[vat] watt, [koks] koks, [kran] kran, [kurs] kurs, [mart] mars, [rok] rock, [sous] sås, [tank] 
stridsvagn, [tort] tårta, [trans] trans. 

http://slaviska.se/ry/1111/2b.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/2c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/2d.mp3
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3. Betonade och obetonade vokaler 
 
I många språk finns regler för var i ordet betoningen skall ligga. I svenskan 
ligger den oftast i början av ord, i alla fall i inhemskt svenska ord. I 
franskan ligger den sist i ordet, i spanskan och italienskan och polskan näst 
sist. I finskan och tjeckiskan ligger den alltid först i ordet.  
 
I ryskan finns det dessvärre inga som helst regler, utan betoningen måste 
läras in för varje nytt ord samtidigt som ordet lärs in. För att möjliggöra 
detta markeras alltid betoningen med ett accenttecken i läroböcker och 
ordböcker. I normal rysk text saknas dock dessa accenttecken. 
 
Betoningens plats spelar i ryskan en extra viktig roll. Det är nämligen så att 
de vokaler som inte är betonade i ett ord i vissa fall uttalas på ett lite 
annorlunda sätt än när de är betonade. 
 
Av de vokaler som vi träffat på så här långt är det a och o som uttalas 
annorlunda då de är obetonade. När de är betonade representerar de ju två 
helt olika ljud, men då de är obetonade uttalas de på precis samma sätt.  
 
Något förenklat skulle man kunna säga att obetonade o uttalas som a.  
 
Vill man vara riktigt exakt så gäller dock detta bara obetonade o som står  
• i stavelsen direkt före ordets betonade vokal eller  
• allra först i ett ord. 
Sådana obetonade o uttalas precis som a. 
 
I alla andra fall uttalas både obetonade o och a som [ə] i engelskans 
obestämda artikel a. Detta gäller i all synnerhet då de förekommer efter 
den betonade vokalen i ordet. 
 
Samma slappa [ə] används dock även i vissa positioner före den betonade 
vokalen, nämligen då obetonat o eller a inte står i stavelsen direkt före den 
betonade vokalen och inte heller först i ordet. 
 
Detta kan sammafattas på följande sätt: 
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Obetonade a och o uttalas 
– [a] först i ord, 
– [a] i stavelsen närmast före ordets betonade vokal, 
– [ə] i alla andra fall, bl.a. alltid efter den betonade vokalen. 

 
 

3 а. Enkla ryska ord 
 

комната комната rum 
мука мука plåga, pina 
мука мука mjöl 
окно окно fönster (sing.) 
окна окна fönster (plur.) 
она она hon 
оно оно den, det 
рука рука hand, arm 
самовар самовар vattenkokare 
стакан стакан dricksglas 
 
[kómnətə], [múkə], [muká], [aknó], [óknə], [aná], [anó], [ruká], [səmavár], [stakán]. 
 
 

3 b. Ryska namn 

Варвара, Москва, Мурманск, Роман, 
Тамара, Тарас. 
 
[varvárə] Barbara (kvinna), [maskvá] Moskva (huvudstad), [múrmənsk] Murmansk (stad), 
[ramán] Roman (man), [tamárə] Tamara (kvinna), [tarás] Taras (man). 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/3a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/3b.mp3
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3 c. Icke-ryska namn 

Оскар. 
 
[askár] Oskar (man). 
 
 

3 d. Lånord 

акут, ананас, антракт, астма, 
астроном, атака, атом, вакуум, 
караван, карта, квота, кокос, кома, 
коммуна, контакт, контракт, космос, 
курорт, мама, маска, мотор, наркоман, 
нота, октан, рама, роман, руна, сауна, 
соната, страус, такса, травма, трактат, 
трактор, уран. 
 
[akút] akut, [ananás] ananas, [antrákt] paus, mellanakt, [ástmə] astma, [astranóm] 
astronom, [atákə] atack, [átəm] atom, [vákuum] vakuum, [kəraván] karavan, [kártə] karta, 
[kvótə] kvot, [kakós] kokos, [kómə] koma, [kamúnə] kommun, [kantákt] kontakt, 
[kantrákt] kontrakt, [kósməs] kosmos, [kurórt] kurort, [mámə] mamma, [máskə] mask, 
[matór] motor, [nərkamán] narkoman, [nótə] not, [aktán] oktan, [rámə] ram, [ramán] 
roman, [rúnə] runa, [sáunə] bastu, [sanátə] sonat, [stráus] struts, [táksə] taxa, [trávmə] 
trauma, [traktát] traktat, [tráktər] traktor, [urán] uran. 
 

http://slaviska.se/ry/1111/3c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/3d.mp3
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4. Bokstaven д 
 
Nu fyller vi på med ytterligare en okomplicerad konsonant. Den återfinns i 
en liknande form i det grekiska alfabetet. 
 

Д д  Д д 
Som sv. d. 

 
 

4 а. Enkla ryska ord 
 

да да ja 
дам дам jag skall ge 
даст даст han, hon skall ge 
два два två 
до до fram till 
дом дом hus 
дома дома hemma 
дома дома hus (plur.) 
одна одна en, ett (fem.) 
одно одно en, ett (neutr.) 
 
[dá], [dám], [dást], [dvá], [dó], [dóm], [dómə], [damá], [adná], [adnó]. 
 
 

4 b. Ryska namn 

Адам, Дон. 
 
[adám] Adam (man), [don] Don (flod). 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/4a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/4b.mp3
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4 c. Icke-ryska namn 

Канада, Родос. 
 
[kanádə] Kanada, [ródəs] Rhodos. 
 
 

4 d. Lånord 

адвокат, дама, дата, доктор, дракон, 
кондуктор, мода, ода, стандарт. 
 
[advakát] advokat, [dámə] dam, [dátə] datum, [dóktər] doktor, [drakón] drake, 
[kandúktər] konduktör, [módə] mode, [ódə] ode, [standárt] standard. 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/4c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/4d.mp3
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5. Bokstaven п 
 
Här är ytterligare en lätt konsonant som finns i liknande form i grekiskan. 
 

П п  П п 
Som sv. p. 

Ryskans п åtföljs dock inte av en lika start luftstöt som svenskans p. 
 

 
5 а. Enkla ryska ord 

 

капуста капуста kål 
поп поп ortodox präst 
правда правда sanning 
 
[kapústə], [póp], [právdə]. 
 
 

5 b. Ryska namn 

н. 
 
d). 
 
 

5 c. Icke-ryska namn 

Панама. 
 
[pənamá] Panamá. 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/5a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/5b.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/5c.mp3
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5 d. Lånord 

аппарат, компас, компот, пакт, папа, 
пара, парк, паспорт, продукт, пума, 
спорт, стоп, суп, транспорт. 
 
[aparát] apparat, [kómpəs] kompass, [kampót] kompott, saft, [pákt] pakt, [pápə] pappa, 
[párə] par, [párk] park, [páspərt] pass, [pradúkt] livsmedel, [púmə] puma, [spórt] sport, 
[stóp] stopp, [súp] soppa, [tránspərt] transport. 
 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/5d.mp3
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6. Bokstaven г 
 
Här är ytterligare en lätt konsonant som finns i liknande form i grekiskan. 
 

Г г  Г г 
Som sv. g. 

 
 

6 а. Enkla ryska ord 
 

нога нога fot, ben 
 
[nagá]. 
 
 

6 b. Ryska namn 

г. 
 
г. 
 
 

6 c. Icke-ryska namn 

г. 
 
г. 
 
 

6 d. Lånord 
 
Observera att ryskan saknar ljudet [h] och att det därför i lånord i många 
fall ersätts med г. I vissa fall inträffar det i stället att det helt faller bort. 

http://slaviska.se/ry/1111/6a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/6b.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/6c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/6d.mp3
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август, агроном, вагон, гарпун, 
гастроном, градус, грамм, группа, 
орган, орган, программа, суррогат. 
 
[ávgust] augusti, [agranóm] agronom, [vagón] vagn, [garpún] harpun, [gəstranóm] 
gastronom (namn på ryska livsmedelsbutiker), [grádus] grad, [grám] gram, [grúpə] grupp, 
[órgən] organ, [argán] orgel, [pragrámə] programm, [suragát] surrogat. 
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7. Bokstaven б 
 
Här följer ytterligare en konsonant är specialkonstruerad för slaviskan. 
 

Б б  Б б 
Som sv. b. 

 
 

7 а. Enkla ryska ord 
 

собака hund 
 
[sabákə]. 
 
 

7 b. Ryska namn 

Богдан. 
 
[bagdán] Bogdan (man). 
 
 

7 c. Icke-ryska namn 

Баку. 
 
[bakú] Baku (huvudstad i Azerbajdzjan). 
 
 

7 d. Lånord 

акробат, банан, банк, бар, барак, бас, 
баста, бомба, кобра, робот, самба, 
табак. 
 

http://slaviska.se/ry/1111/7a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/7b.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/7c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/7d.mp3
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[akrabát] akrobat, [banán] banan, [bánk] bank, [bár] bar, [barák] barack, [bás] bas, 
[bástə] basta, [bómbə] bomb, [kóbrə] kobra, [róbət] robot, [sámbə] samba, [tabák] tobak. 
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8. Bokstaven ф 
 
Här är ytterligare en lätt konsonant som finns i liknande form i grekiskan. 
 

Ф ф  Ф ф 
Som sv. f. 

 
 

8 а. Enkla ryska ord 
 

  
 
. 
 
 

8 b. Ryska namn 

ф. 
 
ф. 
 
 

8 c. Icke-ryska namn 

ф. 
 
ф. 
 
 

8 d. Lånord 

катастрофа, комфорт, саксофон, 
факс, факт, фактор, фауна, фонтан, 
форма, фотограф, фронт, фрукт. 
 

http://slaviska.se/ry/1111/8a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/8b.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/8c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/8d.mp3
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[kətastrófə] katastrof, [kamfórt] komfort, [səksafón] saxofon, [fáks] fax, [fákt] faktum, 
[fáktər] faktor, [fáunə] fauna, [fantán] fontän, [fórmə] form, [fatógrəf] fotograf, [frónt] 
front, [frúkt] frukt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Morgan Nilsson, 6 september 2009 20

9. Bokstäverna и, й 
 
Nu fyller vi på med ytterligare fem okomplicerade konsonanter, varav alla 
utom den första återfinns i liknande form i det grekiska alfabetet. 
 

И и  И и 
Ryskans и uttalas i stort sett som sv. i, men utan så spända läppar som i 
svenskan, på samma sätt som ljudet [i] i flertalet europeiska språk. 
 
Det ryska ljudet [i] smittar dessutom av sig en hel del på den föregående 
konsonanten. Detta är ganska vanligt i språk i allmänhet och sker även till 
viss del i svenskan. I ryskan är dock den här effekten extra påtaglig och 
ryssarna har ett mycket känsligt öra på den här punkten. De brukar säga att 
konsonanten före [i] uttalas mjukt. I den fonetiska skriften markeras mjukt 
uttal av konsonant med hjälp av ett litet upphöjt j efter den mjuka 
konsonanten. 
 

Й й  Й й 
Som sv. j. 

 
Nu har vi lärt känna 17 av ryskans 33 bokstäver, dvs. drygt hälften. 
 
 

9 а. Enkla ryska ord 
 

книга книга bok 
мир мир värld, fred 
один один en, ett (mask.) 
пиво пиво öl 
спасибо спасибо tack 
три три tre 
триста триста trehundra 
 
[knjígə], [mjír], [adjín], [pjívə], [spasjíbə], [trjí], [trjístə]. 

http://slaviska.se/ry/1111/9a.mp3
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9 b. Ryska namn 

Борис, Виктор, Дима, Иван, Иркутск, 
Нина, Путин, Стравинский. 
 
[barjís] Boris (man), [vjíktər] Viktor (man), [djímə] Dima, smeknamn för Dmitrij (man), 
[iván] Ivan (man), [irkútsk] Irkutsk (stad), [njínə] Nina (kvinna), [pútjin] Putin (efternamn), 
[stravjínskjij] Stravinskij (efternamn). 
 
 

9 c. Icke-ryska namn 

Йорк, Кипр, Китай, Крит, Рим, Тунис, 
Украина. 
 
[jork] York [kjipr] Cypern, [kjitáj] Kina, [krjit] Kreta, [rjim] Rom, [tunjís] Tunisien, 
[ukraínə] Ukraina (land). 
 
 

9 d. Lånord 
 
I enstaka lånord uttalas vokalen [o] även i obetonad ställning. 

áквабáйк, актриса, бадминтон, байт, 
бандит, баррикада, бистро, ботаника, 
бригада, вино, вирус, гимнаст, 
гимнастика, гитара, грамматика, 
диамант, диафрагма, диван, диктатор, 
диктатура, динар, диско, идиот, икона, 
импорт, институт, ирис, историк, 

http://slaviska.se/ry/1111/9b.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/9c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/9d.mp3


© Morgan Nilsson, 6 september 2009 22

йогурт, капитан, карантин, кино, киоск, 
ковбой, комбинат, коммунист, 
компромисс, коридор, критика, май, 
майор, максимум, минимум, министр, 
минус, минута, миф, офис, пианино, 
пианист, пингвин, попугай, радио, 
райóн, рис, ритм, сайт, стадион, 
статист, статистика, такси, тигр, 
трамвай, трибуна, трио, турист, 
фабрика, фаворит, фанатик, фигура, 
фирма. 
 
[ákvəbájk] vattenscooter, [aktrjísə] aktris, [bədmjintón] badminton, [bájt] byte, bajt, 
[bandjít] bandit, [bərjikádə] barrikad, [bjistró] bistro, [batánjikə] botanik, [brjigádə] 
brigad, [vjinó] vin, [vjírus] virus, [gjimnást] gymnast, [gjimnástjikə] gymnastik, [gjitárə] 
gitarr, [gramátjikə] grammatik, [djiamánt] diamant, [djiafrágmə] diafragma, [djiván] divan, 
[djiktátər] diktator, [djiktatúrə] diktatur, [djinár] dinar, [djískə] disco, [idjiót] idiot, [ikónə] 
ikon, [ímpərt] import, [instjitút] institut, [írjis] iris, [istórjik] historiker, [jogúrt] jogurt, 
[kəpjitán] kapten, [kərantjín] karantän, [kjinó] bio, [kjiósk] kiosk, [kavbój] cowboy, 
[kəmbjinát] kombinat, stor industri, [kəmunjíst] kommunist, [kəmpramjís] kompromiss, 
[kərjidór] korridor, [krjítjikə] kritik, [máj] maj, [majór] major, [máksjimum] maximum, 
[mjínjimum] minimum, [mjinjístr] minister, [mjínus] minus, [mjinútə] minut, [mjíf] myt, 
[ófjis] kontor, [pjianjínə] piano, [pjianjíst] pianist, [pjingvjín] pingvin, [pəpugáj] papegoja, 
[rádjiə] radio, [rajón] stadsdel, kommun, [rjís] ris, [rjítm] rytm, [sájt] site, sajt, [stədjión] 
stadion, [statjíst] statist, [statjístjikə] statistik, [taksjí] taxi, [tjígr] tiger. [tramváj] spårvagn, 
[trjibúnə] tribun, [trjío] trio, [turjíst] turist, [fábrjikə] fabrik, [fəvarjít] favorit, [fanátjik] 
fanatiker, [fjigúrə] figur, [fjírmə] firma. 
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10. Bokstaven е 
 

Е е  Е е 
 

Denna vokal heter jä som i början av orden jävig, Gävle. På samma sätt 
uttalas bokstaven då den är betonad och står först i ett ord eller efter en 
annan vokal.  
 
Då den är betonad och står efter en konsonant uttalas den däremot bara 
som ä. I stället smälter j-ljudet ihop med den föregående konsonanten så 
att konsonanten låter mjuk, precis som före bokstaven и [i]. 
 
För att få en konsonant att låta mjuk sätter man tungspetsen mot baksidan 
av framtänderna i underkäken och låter tungryggen välvas uppåt mot 
gommen. Mjuk konsonant markeras som redan nämnts med hjälp av ett 
litet j efter konsonaten i den fonetiska skriften. 
 
Det ä-aktiga ljud som motsvarar bokstaven е skrivs fonetiskt som [ε]. 
 
Då bokstaven е är obetonad låter den precis som и [i]. Ett obetonat е som 
står först i ett ord eller efter en vokal uttalas däremot som [ji]. 
 
Då ett obetonat е står efter betoningen i ett ord låter det dock som regel 
något slappare, som ett mellanting mellan [i] och [ə], men detta markeras 
inte särskilt i den fonetiska transkriptionen nedan. 
 

 först i ord efter vokal efter konsonant
betonat [jε] [jε] e obetonat [ji] [ji] 

 
 

10 а. Enkla ryska ord 
 

две två (fem.) 
копейка kopek 
море hav 

http://slaviska.se/ry/1111/10a.mp3
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нет nej, finns inte 
река flod 
сметана crème fraiche 
совет råd (grupp) 
 
[dvjε], [kapjεjkə], [mórji], [njεt], [rjiká], [smjitánə], [savjεt]. 
 
 

10 b. Ryska namn 

Андрей, Брест, Вера, Днепр, Днестр, 
Енисей, Есенин, Нева, Пастернак, 
Сергей. 
 
[andrjεj] Andrej, [brjεst] Brest (stad i Vitryssland), [vjεrə] Vera, [dnjεpr] Dnepr (flod), 
[dnjεstr] Dnestr (flod), [jinjisjεj] Jenisej (flod), [jisjεnjin] Jesenin, [njivá] Neva (flod), 
[pastjirnák] Pasternak, [sjirgjεj] Sergej. 
 
 

10 c. Icke-ryska namn 

Америка, Аргентина, Европа, Герман, 
Копенгаген, Мексика, Туркменистан. 
 
[amjεrjikə] Amerika, [argjintjínə] Argentina, [jivrópə] Europa, [gjεrmən] Herman, 
[kəpjingágjin] Köpenhamn, [mjεksjikə] Mexiko, [turkmjinjistán] Turkmenistan. 
 
 

10 d. Lånord 

агент, адрес, академик, аккордеон, 
аппетит, аптека, аргумент, арест, 

http://slaviska.se/ry/1111/10b.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/10c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/10d.mp3
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арифметика, ассистент, атмосфера, 
банкет, барометр, букет, буфет, вето, 
видео, гамбургер, гений, географ, 
гомеопат, гусар, декрет, демократ, 
диабетик, диаметр, директор, дискета, 
документ, император, инвестор, 
инструмент, интерес, камера, кассета, 
квартет, комбайнер, комета, комитет, 
конгресс, корреспондент, кофе, 
кредит, математик, математика, 
меридиан, метро, момент, монета, 
монумент, номер, опера, оппонент, 
оркестр, пектин, пенсионер, паркет, 
портрет, проект, проспект, протест, 
профессор, реверанс, редактор, 
ресторан, реформа, сантиметр, 
сейсмометр, секрет,  секунда, сенат, 
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сигарета, система, скептик, студент, 
сувенир, супермаркет, театр, текст, 
тема, университет, феномен, 
фундамент. 
 
[agjεnt] agent, [ádrjis] adress, [akadjεmjik] akademiledamot, [akərdjión] dragspel, [apjitjít] 
aptit, [aptjεkə] apotek, [argumjεnt] argument, [arjεst] arrest, [arjifmjεtjikə] aritmetik, 
[asjistjεnt] assistent, [atmasfjεrə] atmosfär, [bankjεt] bankett, [barómjitr] barometer, 
[bukjεt] bukett, [bufjεt] buffé, servering, [vjεtə] veto, [vjídjiə] video, [gámburgjir] 
hamburgare, [gjεnjij] geni, [gjiógrəf] geograf, [gəmjiapát] homeopat, [gusár] husar, 
[djikrjεt] dekret, [djimakrát] demokrat, [djiabjεtjik] diabetiker, [djiámjitr] diameter, 
[djirjεktər] chef, direktör, [djiskjεtə] diskett, [dəkumjεnt] handling, dokument, [impjirátər] 
kejsare, [invjεstər] investerare, [instrumjεnt] verktyg, instrument, [intjirjεs] intresse, 
[kámjirə] kammare, kamera, [kasjεtə] kassett, [kvartjεt] kvartett, [kambájnjir] skördetröska, 
[kamjεtə] komet, [kəmjitjεt] kommitté, [kangrjεs] kongress, [kərjispandjεnt] korrespondent, 
[kófji] kaffe, [krjidjít] kredit, [mətjimátjik] matematiker, [mətjimátjikə] matematik, 
[mjirjidjián] meridian, [mjitró] tunnelbana, [mamjεnt] ögonblick, [manjεtə] mynt, 
[mənumjεnt] monument, [nómjir] nummer, hotellrum, [ópjirə] opera, [apanjεnt] opponent, 
[arkjεstr] orkester, [pjiktjín] pektin, [pjinsjianjεr] pensionär, [parkjεt] parkett, [partrjεt] 
porträtt, [prajεkt] projekt, [praspjεkt] aveny, prospekt, [pratjεst] protest, [prafjεsər] 
professor, [rjivjiráns] djup nigning eller bugning, [rjidáktər] redaktör, [rjistarán] 
restaurang, [rjifórmə] reform, [səntjimjεtr] centimeter, [sjijsmómjitr] seismometer, [sjikrjεt] 
hemlighet, [sjikúndə] sekund, [sjinát] senat, [sjigarjεtə] cigarett, [sjistjεmə] system, 
[skjεptjik] skeptiker, [studjεnt] student, [suvjinjír] souvenir, [supjirmárkjit] snabbköp, 
[tjiátr] teater, [tjεkst] text, [tjεmə] tema, [unjivjirsjitjεt] universitet, [fjinamjεn] fenomen, 
[fundámjint] fundament. 
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11. Bokstaven л 
 

Л л  Л л 
 

Denna konsonant uttalas på två ganska olika sätt beroende på om den är 
hård eller mjuk. 
 
Det hårda uttalet påminner mest om ett tjockt engelskt l, medan det mjuka 
mest påminner om ett vanligt ljust svenskt l. 

 
11 а. Enkla ryska ord 

 

балалайка balalajka 
блин boveteplätt 
голова huvud 
молоко mjölk 
слева till vänster 
стол bord 
 
[bəłałájkə], [bljín], [gəłavá], [məłakó], [sljεvə], [stół]. 

 
 

11 b. Ryska namn 

Волга, Елена, Ладога, Лена, Ленин, 
Николай, Сталин, Толстой. 
 
[ ] Volga (flod), [ ] Jelena, [ ] Ladoga (sjö), [ ] Lena, [ ] Lenin, [ ] Nikolaj, [ ] Stalin, [ ] 
Tolstoj. 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/11a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/11b.mp3
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11 c. Icke-ryska namn 

Берлин, Литва, Лондон, Осло, Роллс-
Ройс. 
[ ] Berlin, [ ] Litauen, [ ] London, [ ] Oslo, [ ] Rolls-Royce. 
 
 

11 d. Lånord 

алфавит, атлас, атлет, балерина, 
балет, балкон, библиотека, билет, 
биолог, блокада, вокалист, волейбол, 
галстук, генерал, геолог, делегат, 
диалект, дилер, диплом, дисплей, 
доллар, идеал, идеалист, канал, 
карнавал, католик, килограмм, 
километр, класс, климат, клоун, 
коллапс, коллега, колонна, конфликт, 
крокодил, лаборант, лак, лагуна, 
лазарет, лампа, легенда, лига, лидер, 
лимон, литература, литр, лифт, 
логика, лук, материал, металл, 

http://slaviska.se/ry/1111/11c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/11d.mp3
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минерал, мулат, овал, окулист, 
парламент, пеликан, персонал, 
плакат, план, планета, пластик, плато, 
поликлиника, политика, проблема, 
публика, реклама, республика, салат, 
сигнал, скелет, солдат, солист, стул, 
таблетка, талант, тарелка, 
телеграмма, телеграф, телеграфист, 
телефон, триллер, троллейбус, 
туалет, филателист, филе, философ, 
флейта, флора, формула. 
 
[ ] alfabet, [ ] atlas, [ ] atlet, [ ] ballerina, [ ] balett, [ ] balkong, [ ] bibliotek, [ ] biljett, [ ] 
biolog, [ ] blockad, [ ] vokalist, [ ] volleyboll, [ ] slips, [ ] general, [ ] geolog, [ ] delegat, [ ] 
dialekt, [ ] börsmäklare, återförsäljare, [ ] diplom, [ ] diplay, [ ] dollar, [ ] ideal, [ ] idealist, [ 
] kanal, [ ] karneval, [ ] katolik, [ ] kilogram, [ ] kilometer, [ ] klass, [ ] klimat, [ ] clown, [ ] 
kollaps, [ ] kollega, [ ] kolonn, [ ] konflikt, [ ] krokodil, [ ] laborant, assistent, [ ] lack, [ ] 
lagun, [ ] militärsjukhus, [ ] lampa, [ ] legend, [ ] liga, [ ] ledare, [ ] citron, [ ] litteratur, [ ] 
liter, [ ] hiss, [ ] logik, [ ] lök, [ ] material, [ ] metall, [ ] mineral, [ ] mulatt, [ ] oval, [ ] 
ögonläkare, [ ] parlament, [ ] pelikan, [ ] personal, [ ] plakat, affisch, [ ] plan, [ ] planet, [ ] 
plast, [ ] platå, [ ] vårdcentral, [ ] politik, [ ] problem, [ ] publik, [ ] reklam, [ ] republik, [ ] 
sallad, [ ] signal, [ ] skelett, [ ] soldat, [ ] solist, [ ] stol, [ ] tablett, [ ] talang, [ ] tallrik, [ ] 
telegram, [ ] telegraf, [ ] telegrafist, [ ] telefon, [ ] thriller, [ ] trådbuss, [ ] toalett, [ ] filatelist, 
[ ] filé, [ ] filosof, [ ] flöjt, [ ] flora, [ ] formel. 
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12. Bokstaven я 
 

Я я  Я я 
 

Denna vokal heter ja som i början av orden jaså, jakt. På samma sätt 
uttalas bokstaven då den är betonad och står först i ett ord eller efter en 
annan vokal.  
 
Då den är betonad och står efter en konsonant uttalas den däremot bara 
som a. I stället smälter j-ljudet ihop med den föregående konsonanten så 
att konsonanten låter mjuk, precis som före bokstäverna и och e. Mjuka 
konsonanter uttalas som tidigare nämnts genom att man placerar 
tungspetsen mot baksidan av framtänderna i underkäken och låter 
tungryggen välvas uppåt mot gommen. Detta markeras med hjälp av ett 
litet upphöjt j i den fonetiska skriften. 
 
Då bokstaven я är obetonad uttalas oftast som и [i]. Ett obetonat я som 
står först i ett ord eller efter en vokal uttalas däremot som [ji]. 
 
Då ett obetonat я står sist i ett ord eller näst sist följt av en hård konsonant 
uttalas det däremot som [ə]. Den föregående konsonantern skall 
naturligtvis ändå vara mjuk. Om den föregående bokstaven är en vokal blir 
uttalet i ordslut i stället [jə]. 
 

 först i ord efter vokal efter konsonant
betonat [ja] [ja] 

obetonat sist i ord 
obetonat före kon-

sonant sist i ord 
[jə] [jə] я 

obetonat annars [ji] [ji] 
 
 

12 а. Enkla ryska ord 
 

дядя дядя farbror, morbror 
занят занят upptagen (mask.) 
занято занято upptaget (neutrum) 

http://slaviska.se/ry/1111/12a.mp3
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я я jag 
 
[djádjə], [zánjət], [zánjitə], [já]. 
 
 

12 b. Ryska namn 

Ваня, Катя, Россия, Северянин, Соня, 
Ялта. 
 
[ ] Vanja (smaknamn för Ivan), [ ] Katja (smeknamn för Jekaterina), [ ] Ryssland, [ ] 
Severjanin, [ ] Sonja, [ ] Jalta (stad). 
 
 

12 c. Icke-ryska namn 

Австрия, Англия, Армения, Болгария, 
Германия, Голландия, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Латвия, 
Норвегия, Португалия, Словения, 
Финляндия, Япония. 
 
[ ] Österrike, [ ] England, [ ] Armenien, [ ] Bulgarien, [ ] Tyskland, [ ] Holland, [ ] Danmark, [ 
] Irland, [ ] Spanien, [ ] Italien, [ ] Lettland, [ ] Norge, [ ] Portugal, [ ] Slovenien, [ ] Finland, 
[ ] Japan. 
 
 

12 d. Lånord 

академия, армия, астрономия, 
биология, гарантия, география, 

http://slaviska.se/ry/1111/12b.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/12c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/12d.mp3
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демократия, династия, дипломатия, 
дискуссия, драматургия, идея, 
индустрия, история, кампания, 
категория, каяк, комедия, комиссия, 
лаборатория, линия, лотерея, мафия, 
партия, пенсия, профессия, религия, 
серия, симфония, статуя, стратегия, 
теория, терминология, территория, 
фамилия, фотография, ягуар, янки. 
 
[ ] akademi, [ ] armé, [ ] astronomi, [ ] biologi, [ ] garanti, [ ] geografi, [ ] demokrati, [ ] 
dynasti, [ ] diplomati, [ ] diskussion, [ ] dramaturgi, [ ] idé, [ ] industri, [ ] historia, [ ] 
kampanj, [ ] kategori, [ ] kajak, [ ] komedi, [ ] kommission, [ ] laboratorium, [ ] linje, [ ] 
lotteri, [ ] maffia, [ ] parti, [ ] pension, [ ] yrke, [ ] religion, [ ] serie, avsnitt, [ ] symfoni, [ ] 
staty, [ ] strategi, [ ] teori, [ ] terminologi, [ ] territorium, [ ] efternamn, [ ] fotografi, [ ] 
jaguar, [ ] yankee. 
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13. Bokstaven ю 
 

Ю ю  Ю ю 
 

Denna vokal heter jо som i början av orden juice, jovisst. På samma sätt 
uttalas bokstaven då den står först i ett ord eller efter en annan vokal.  
 
Då den står efter en konsonant uttalas den däremot bara som o. I stället 
smälter j-ljudet ihop med den föregående konsonanten så att konsonanten 
låter mjuk, precis som före bokstäverna и, e och я.  
 
I fonetisk skrift används tecknet [u] för att ange det ljud som i svenskan 
skrivs med bokstaven o. 

 
 

13 а. Enkla ryska ord 
 

  
 
[ ] Ju. 
 
 

13 b. Ryska namn 

Людмила, Юрий. 
 
[ ] Ljudmila, [ ] Jurij. 
 
 

13 c. Icke-ryska namn 

ю. 
 
[ ] Ju. 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/13a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/13b.mp3
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13 d. Lånord 

алюминий, бюро, бюрократ, велюр, 
каюта, костюм, меню, плюс, сюита, 
сюрреалист, юбилей, юмор, юрист. 
 
[ ] aluminium, [ ] byrå, [ ] byråkrat, [ ] velour, [ ] kajuta, [ ] kostym, [ ] meny, [ ] plus, [ ] svit, 
[ ] surrealist, [ ] jubileum, [ ] humor, [ ] jurist. 
 

 

http://slaviska.se/ry/1111/13d.mp3
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14. Bokstaven ё 
 

Ё ё  Ё ё 
 

Denna vokal heter jå som i början av orden joker, joddla. På samma sätt 
uttalas bokstaven då den står först i ett ord eller efter en annan vokal.  
 
Då den står efter en konsonant uttalas den däremot bara som å. I stället 
smälter j-ljudet ihop med den föregående konsonanten så att konsonanten 
låter mjuk, precis som före bokstäverna и, e, я och ю.  
 
I fonetisk skrift används tecknet [o] för att ange det ljud som i svenskan 
skrivs med bokstaven å. 
 
Denna bokstav förekommer bara som betonad. Därför behövs inget 
accenttecken sättas ut i läroböcker och ordböcker. Punkterna ger tillräcklig 
upplysning om betoningens placering i ordet. 
 
Å andra sidan finns det en mycket utbredd vana att strunta i att sätta ut 
punkterna i normal rysk text. Att utelämna punkterna betraktas nog av 
många som ett mera vuxet sätt att skriva, men på senare tid har man från 
språkvårdshåll kraftigt propagerat för ett konsekvent användande av 
bokstaven ё. 

 
 

14 а. Enkla ryska ord 
 

тётя faster, moster, tant 
 
[tjótjə]. 
 
 

14 b. Ryska namn 

Пётр, Потёмкин, Семён, Фёдор. 
 
[ ] Pjotr, [ ] Potiomkin, [ ] Semjon, [ ] Fjodor. 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/14a.mp3
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14 c. Icke-ryska namn 

х. 
 
х 
 
 

14 d. Lånord 
 

I enstaka lånord som vi redan träffat på, t.ex. йогурт, майóр, райóн, 
skrivs inte ё, utan i stället йо, eftersom bokstaven upplevs som typiskt 
rysk och framför allt används i inhemskt ryska ord. I ett och annat lånord, 
framför allt av franskt ursprung, förekommer trots allt bokstaven. 

актёр, ликёр, монтёр, партнёр, 
репортёр. 
 
[ ] skådespelare, [ ] likör, [ ] montör, [ ] partner, [ ] reporter. 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/14c.mp3
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15. Bokstаven з 
 

З з  З з 
 

 
 

15 а. Enkla ryska ord 
 

замок slott 
замок lås 
 
[zámək], [zamók]. 
 
 

15 b. Ryska namn 

Зина. 
 
[z’ínə] Zina. 
 
 

15 c. Icke-ryska namn 

Азия, Бразилия, Грузия, Занзибар. 
 
[ ] Asien, [ ] Brasilien, [ ] Georgien, [ ] Zanzibar. 
 
 

15 d. Lånord 

база, базар, базис, ваза, виза, газета, 
гимназия, горизонт, дзюдо, дзюдоист, 
дизайн, динозавр, зодиак, идеализм, 
изотоп, казино, капитализм, 

http://slaviska.se/ry/1111/15a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/15b.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/15c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/15d.mp3
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композитор, коммунизм, кризис, 
либерализм, магазин, музей, 
партизан, президент, сезон, 
симпозиум, синтезатор, телевизор, 
физик, физика, фраза. 
 
[ ] bas, grundval, [ ] basar, [ ] basis, grundval, [ ] vas, [ ] visum, [ ] tidning, [ ] gymnasium, [ ] 
horisont, [ ] judo, [ ] judobrottare, [ ] design, [ ] dinosaurie, [ ] zodiak, [ ] idealism, [ ] isotop, 
[ ] casino, [ ] kapitalism, [ ] kompositör, [ ] kommunism, [ ] kris, [ ] liberalism, [ ] affär, [ ] 
museum, [ ] partisan, [ ] president, [ ] säsong, [ ] symposium, [ ] synthesizer, [ ] teveapparat, [ 
] fysiker, [ ] fysik, [ ] fras. 
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16. Bokstаven ь 
 

Ь ь  Ь ь 
 

Denna bokstav markerar att föregående konsonant är mjuk. 
 
Hittills har vi bara stött på mjuka konsonanter som följts av en vokal. Då 
har vokaltecknet visat att konsonanten skall uttalas mjukt. Om ingen vokal 
följer används detta speciell tecken, det så kallade mjuka tecknet, för att 
markera att den föregående konsonanten är mjuk. 
 
Om det mjuka tecknet i sin tur följs av en av vokalerna я, е, ё, ю skall 
vokalen uttalas föregången av ett kraftigt j-ljud. Kombinationen av mjukt 
tecken och en av de fyra j-vokalerna innebär alltså en mjuk konsonant följd 
av ett kraftigt j-ljud. 
 

 
16 а. Enkla ryska ord 

 

брат брат bror 
брать брать ta 
восемь восемь åtta 
гусь гусь gås 
девять девять nio 
десять десять tio 
пять пять fem 
рубль рубль rubel 
семь семь sju 
семья семья familj 
 
[brát], [brátj], [vósjimj], [gúsj], [djεvjitj], [djεsjitj], [pjátj], [rúblj], [sjεmj], [sjimjjá]. 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/16a.mp3
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16 b. Ryska namn 

Гоголь, Горький, Казань, Кремль, 
Ольга, Сибирь, Татьяна. 
 
[ ] Gogol, [ ] Gorkij, [ ] Kazan, [ ] Kreml, [ ] Olga, [ ] Sibirien, [ ] Tatiana. 
 
 

16 c. Icke-ryska namn 

Бельгия, Вьетнам, Нью-Йорк. 
 
[ ] Belgien, [ ] Vietnam, [ ] New York. 
 
 

16 d. Lånord 

альбом, ансамбль, апельсин, апрель, 
асфальт, библиотекарь, бьюик, гольф, 
декабрь, деталь, досье, интервью, 
июль, июнь, календарь, картофель, 
контроль, культура, лекарь, мебель, 
медаль, ноль, ноябрь, октябрь, 
пальто, премьер, премьера, 
пьедестал, пьеса, револьвер,  
результат, рельс, рояль, секретарь, 
сентябрь, скульптура, стиль, тюльпан, 

http://slaviska.se/ry/1111/16b.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/16c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/16d.mp3
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февраль, фестиваль, фильм, 
фотоальбом, январь. 
 
[ ] album, [ ] ensamble, [ ] apelsin, [ ] april, [ ] asfalt, [ ] bibliotekarie, [ ] Buick, [ ] golf, [ ] 
december, [ ] detalj, [ ] dossier, [ ] intervju, [ ] juli, [ ] juni, [ ] kalender, [ ] potatis, [ ] 
kontroll, [ ] kultur, [ ] medikus, [ ] möbler, [ ] medalj, [ ] noll, [ ] november, [ ] oktober, [ ] 
rock, [ ] premiärminister, [ ] premiär, [ ] piedestal, [ ] pjäs, [ ] revolver, [ ] resultat, [ ] räls, [ ] 
flygel, [ ] sekreterare, [ ] september, [ ] skulptur, [ ] stil, [ ] tulpan, [ ] februari, [ ] festival, [ ] 
film, [ ] fotoalbum, [ ] januari. 



© Morgan Nilsson, 6 september 2009 42

17. Bokstaven э 
 

Э э  Э э 
 
Denna bokstav uttalas närmast som svenskans ä i orden äkta, ägg. 
 

 
17 а. Enkla ryska ord 

 

этот этот den här (maskulinum) 
эта эта den här (femininum) 
это это den här (neutrum) 
 
[εtət], [εtə], [εtə]. 
 

17 b. Ryska namn 

Аэрофлот. 
 
[aεrafłót] Aeroflot (ryskt flygbolag). 
 
 

17 c. Icke-ryska namn 

Венесуэла, Эмма, Эстония. 
 
[vjinjisuεłə] Venezuela, [εmə] Emma, [εstónjijə] Estland. 
 
 

17 d. Lånord 

аэродром, дуэль, дуэт, поэзия, поэт, 
рэп, силуэт, эгоист, экватор, 
экономика, экономист, экономия, 

http://slaviska.se/ry/1111/17a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/17b.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/17c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/17d.mp3
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экскурсия, эксперимент, эксперт, 
экспорт, экспресс, элита, экстра, 
энергия, эра. 
 
[ ] flygplats, [ ] duell, [ ] duett, [ ] poesi, [ ] poet, [ ] rapp, [ ] silhuett, [ ] egoist, [ ] ekvator, [ ] 
ekonomi, näringsliv, [ ] ekonom, [ ] ekonomi, [ ] exkursion, [ ] experiment, [ ] expert, [ ] 
export, [ ] express, [ ] elit, [ ] extra, [ ] energi, [ ] era 
 
 

17 e. 
 
Eftersom bokstaven э normalt inte förekommer efter konsonant i ryskan 
undviker man att skriva på det viset även i lånord. I stället skriver man i 
många lånord bokstaven е, trots att man inte uttalar den föregående 
konsonanten mjukt. 
 

бизнес, бизнесмен, диадема, 
дизайнер, дистрибьютер, интернет, 
интерьер, кафе, компьютер, 
контейнер, купе, мерседес, модем, 
отель, принтер, продюсер, свитер, 
стюардесса, теннис, фотомодель. 
 
[ ] business, [ ] affärsman, [ ] diadem, [ ] designer, [ ] distributör, [ ] internet, [ ] interiör, [ ] 
kafe, [ ] dator, [ ] container, [ ] kupé, [ ] mercedes, [ ] modem, [ ] hotell, [ ] skrivare, [ ] 
producent, [ ] tröja, [ ] flygvärdinna, [ ] tennis, [ ] fotomodell. 
 

http://slaviska.se/ry/1111/17e.mp3
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18. Bokstaven ы 
 

Ы ы  Ы ы 
 

Denna bokstav uttalas ungefär som svenskans u men utan att runda 
läpparna. I stället skall de vara formade till ett leende och tungans skall 
vara något mera avslappnad och inte placerad riktgit så långt fram i 
munnen som på svenska. 
 
I fonetisk transkriftion används ofta teckent [y] för det här ryska ljudet. Det 
är dock dessvärre ganska missvisande, då svenskt y ju uttalas på ett helt 
annant sätt och med väldigt spända, framskjutna och rundade läppar. 

 
 

18 а. Enkla ryska ord 
 

вы вы ni 
мы мы vi 
рынок рынок salutorg 
сын сын son 
сыр сыр ost 
ты ты du 
 
[vý], [mý], [rýnək], [sýn], [sýr], [tý]. 
 
 

18 b. Ryska namn 

Косыгин, Крым. 
 
[kasýgjin] Kosygin (sovjetisk premiärminister 1964-80), [krým] Krim (autonom ukrainsk 
halvö i Svarta havet med främst rysktalande befolkning). 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/18a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/18b.mp3
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18 c. Icke-ryska namn 

Румыния. 
 
[rumýnjijə] Rumänien. 
 
 

18 d. Lånord 

музыка, музыкант. 
 
[múzykə] musik, [muzykánt] musikant, musiker. 

 
 

http://slaviska.se/ry/1111/18c.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/18d.mp3
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19. Bokstаven х 
 

Х х  Х х 
 

Denna bokstav uttalas på två ganska olika sätt beroende på om den är hård 
eller mjuk. 
 
Det hårda uttalet är ungefär detsamma som det mindre prestigefyllda 
uttalet av svenskans sj i orden sju, sjö, men utan att runda läpparna. De 
skall i stället snarast formas till ett leedne. 
 
Det mjuka uttalet påminner ganska mycket om tyskans ich-laut. 
 

 
19 а. Enkla ryska ord 

 

ах oj 
 
[áx]. 
 

19 b. Ryska namn 

Ахматова, Охотск, Прохор. 
 
[axmátəvə] Achmatova (rysk poet 1889-1966), [axótsk] Ochotsk (rysk hamnstad vid Stilla 
Havet), [próxər] Prochor (helgonförklarad rysk munk och mystiker). 
 
 

19 c. Icke-ryska namn 

Беверли Хиллс, Бетховен, Казахстан, 
Хельсинки, Хиросима, Христос, 
Хьюстон. 
 
[ ] Beverly Hills, [ ] Beethoven, [ ] Kazachstan, [ ] Helsingfors, [ ] Hiroshima, [ ] Kristus, [ ] 
Houston 
 

http://slaviska.se/ry/1111/19a.mp3
http://slaviska.se/ry/1111/19b.mp3
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19 d. Lånord 

археолог, архитектор, архитектура, 
крах, механик, монарх, ноу-хау, 
парикмахер, психолог, психология, 
сахар, техника, технология, хаос, 
характер, херес, химик, химия, хит, 
хлор, хлороформ, хобби, хоккей, хор, 
хорват, хром, хроника, хулиган, хунта, 
эпоха, эхо. 
 
[ ] arkeolog, [ ] arkitekt, [ ] arkitektur, [ ] krasch, [ ] mekaniker, [ ] monark, [ ] know how, [ ] 
frisör, [ ] psykolog, [ ] psykologi, [ ] socker, [ ] teknik, [ ] teknologi, [ ] kaos, [ ] karaktär, [ ] 
sherry, [ ] kemist, [ ] kemi, [ ] hit, [ ] klor, [ ] kloroform, [ ] hobby, [ ] hockey, [ ] kör, [ ] kroat, 
[ ] krom, [ ] krönika, [ ] huligan, [ ] junta, [ ] epok, [ ] eko. 
 

 

http://slaviska.se/ry/1111/19d.mp3
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20. Bokstаven ш 
 

Ш ш  Ш ш 
 

Denna bokstav uttalas närmast som sh i engelskans shore, rs i 
standardsvenskans fors eller det mera prestigefyllda uttalet av sj i sju, sjö. 
 
Denna bokstav är alltid hård och den har inte någon mjuk motsvarighet. 
Alltså kan inte j-vokalerna förekomma efter denna konsonant. Trots det 
skriver man av hävd e, och inte э, eftersom den senare är en ganska 
ovanlig bokstav. Man skriver också i en rad fall ё, och inte o. Dessa båda 
j-vokaler har dock ingen som helst inverkan på uttalet av ш. 
 
Till sist är det så att и [i] aldrig kan uttalas efter hårda konsonanter. Ljudet 
и [i] gör ju automatiskt att föregående konsonant uttals mjukt. Därför kan 
inte obetonat e uttalas som и [i] efter ш. I stället uttalas и som ы [y] efter 
ж.  
 
Av samma anledning uttalas även obetonat e som ы [y] efter ш. 
 

 
20 а. Enkla ryska ord 

 

бабушка бабушка mormor, farmor 
большевик большевик bolsjevik 
дедушка дедушка morfar, farfar 
шашлык шашлык grillspett 
шесть шесть sex 
 
[bábuSkə], [bəljSyvjík], [djεduSkə], [SaSłýk], [Sεstj]. 
 
 

20 b. Ryska namn 

Алёша, Иртыш, Маша, Пушкин. 
 

http://slaviska.se/ry/1111/20a.mp3
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[aljóSə] Aljosja, smeknamn för Alexandr, [irtýS] Irtysj (flod i västra Sibirien), [máSə] Masja, 
smeknamn för Maria, [púSkjin] Pusjkin (1799-1837, rysk nationalskald). 
 
 

20 c. Icke-ryska namn 

Польша, Ташкент, Шерлок Холмс. 
 
[póljSə] Polen, [taSkjεnt] Tasjkent (huvudstad i Uzbekistan), [Sεrłək xółms] Sherlock Holmes. 
 
 

20 d. Lånord 

бифштекс, душ, ишиас, марш, 
маршрут, машина, мушкет, ток-шоу, 
фашист, финиш, шаль, шампанское, 
шанс, шахматы, шахта, шеф, шкаф, 
школа, шлифмашина, шовинист, шок, 
шоп, шоу, шофёр, шпион, шторм, 
штурман. 
 
[ ] biffstek, [ ] dusch, [ ] ischias, [ ] marsch, [ ] rutt, linjesträckning, [ ] bil, [ ] musköt, [ ] talk 
show, [ ] fascist, [ ] mållinje, [ ] sjal, [ ] champagne, [ ] chans, [ ] schack, [ ] schakt, [ ] chef, [ 
] skåp, [ ] skola, [ ] slipmaskin, [ ] chauvinist, [ ] chock, [ ] show, [ ] chaufför, [ ] spion, [ ] 
storm, [ ] styrman. 
 

 
 

http://slaviska.se/ry/1111/20c.mp3
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21. Bokstаven ж 
 

Ж ж  Ж ж 
 

Denna bokstav uttalas närmast som j i franskans jour eller s i engelskans 
pleasure. 
 
Precis på samma sätt som ш är ж alltid hårt och ljudet har inte någon mjuk 
motsvarighet. Alltså kan inte j-vokalerna förekomma efter denna 
konsonant. Trots det skriver man även här av hävd e, och inte э. Man 
skriver också i en rad fall ё, och inte o. Dessa båda j-vokaler har dock 
ingen som helst inverkan på uttalet av ж. 
 
Det är också så att и [i] aldrig kan uttalas efter ж. Ljudet и [i] gör ju 
automatiskt att föregående konsonant uttals mjukt. I stället uttalas и som ы 
[y] efter ж. 
 
Av samma anledning uttalas även obetonat e som ы [y] efter ж. 
 

 
21 а. Enkla ryska ord 

 

жёлтый жёлтый gul 
может может kan 
уже уже redan 
 
[Zółtyj], [móZyt], [uZε]. 
 
 

21 b. Ryska namn 

Женя, Жора. 
 
[Zεnjə] Zjenja, smeknamn för Jevgenij, [Zórə] Zjora, smeknamn för Georgij. 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/21a.mp3
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21 c. Icke-ryska namn 

Азербайджан, Лос Анджелес. 
 
[azjirbajdZán] Azerbajdzjan, [łosándZyljis] Los Angeles. 
 
 

21 d. Lånord 

бюджет, джем, джемпер, джин, 
джинсы, джип, джойстик, джокер, 
джоуль, джунгли, дирижёр, жандарм, 
жанр, жаргон, жасмин, желатин, желе, 
жест, жетон, жираф, жокей, жонглёр, 
журнал, журналист, жюри, инженер, 
менеджмент, пассажир, пиджак, 
пижама, режиссёр, сержант, 
тинэйджер. 
 
[ ] budget, [ ] sylt, [ ] jumper, [ ] gin, [ ] jeans, [ ] jeep, [ ] joystick, [ ] joker, [ ] joule, [ ] 
jungel, [ ] dirigent, [ ] gendarm, [ ] genre, [ ] jargon, [ ] jasmin, [ ] gelatin, [ ] gelé, [ ] gest, [ ] 
jetong, pollett, [ ] giraff, [ ] jockey, [ ] jonglör, [ ] veckotidning, [ ] journalist, [ ] jury, [ ] 
ingenjör, [ ] management, [ ] passagerare, [ ] kavaj, [ ] pyjamas, [ ] regissör, [ ] sergeant, [ ] 
tonåring. 
 

 

http://slaviska.se/ry/1111/21c.mp3
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22. Bokstаven ц 
 

Ц ц  Ц ц 
 

Denna bokstav uttalas närmast som ts i ordet plats. 
 
Precis på samma sätt som ш och ж är ц alltid hårt och ljudet har inte någon 
mjuk motsvarighet. Alltså kan inte j-vokalerna förekomma efter denna 
konsonant. Trots det skriver man även här av hävd e, och inte э. Man 
skriver också i en rad fall ё, och inte o. Dessa båda j-vokaler har dock 
ingen som helst inverkan på uttalet av ц. 
 
Det är också så att и [i] aldrig kan uttalas efter ц. Ljudet и [i] gör ju 
automatiskt att föregående konsonant uttals mjukt. I stället uttalas и som ы 
[y] efter ц. 
 
Av samma anledning uttalas även obetonat e som ы [y] efter ц. 
 

 
22 а. Enkla ryska ord 

 

улица улица gata 
царь царь tsar 
царица царица tsarinna 
 
[úljitsə], [tsárj], [tsarjítsə]. 
 
 

22 b. Ryska namn 

Герцен, Солженицын, Цветаева. 
 
[gjεrtsyn] Gertsen (1812-1870, rysk författare och filosof), [səłZynjítsyn] Solzjenitsyn (1918-
2008, rysk nobelpristagare i litteratur, författare och politisk aktivist), [tsvjitájivə] Tsvetajeva 
(1892-1941, rysk poet). 
 
 

http://slaviska.se/ry/1111/22a.mp3
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22 c. Icke-ryska namn 

Греция, Моцарт, Турция, Франция, 
Швейцария, Швеция. 
 
[grjεtsyjə] Grekland, [mótsərt] Mozart, [túrtsyjə] Turkiet, [frántsyjə] Frankrike, 
[Svjijtsárjijə] Schweiz, [Svjεtsyjə] Sverige. 
 
 

22 d. Lånord 

акцент, акцессия, акция, американец, 
вентиляция, боцман, декларация, 
декорация, делегация, демонстрация, 
дискриминация, иллюстрация, 
индустриализация, интонация, 
инфляция, информация, католицизм, 
коллективизация, коллекция, 
коммуникация, конкуренция, 
конференция, концентрация, концерт, 
лекция, медицина, организация, 
офицер, пицца, принцип, процент, 
революция, социализм, специалист, 

http://slaviska.se/ry/1111/22c.mp3
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тенденция, традиция, цемент, 
цензура, центр, цивилизация, циклон, 
цирк, цитата, цифра, цыган, 
эвакуация, юстиция. 
 
[ ] accent, [ ] accession, värdestegring, [ ] aktie, aktion, [ ] amerikan, [ ] ventilation, [ ] 
båtsman, [ ] deklaration, [ ] dekoration, [ ] delegation, [ ] demonstration, [ ] diskriminering, [ 
] illustration, [ ] industrialisering, [ ] intonation, [ ] inflation, [ ] information, [ ] katolicism, [ ] 
kollektivisering, [ ] kollektion, samling, [ ] kommunikaiton, [ ] konkurrens, [ ] konferens, [ ] 
koncentration, [ ] konsert, [ ] lektion, föreläsning, [ ] medicin, [ ] organisation, [ ] officer, [ ] 
pizza, [ ] princip, [ ] procent, [ ] revolution, [ ] socialism, [ ] specialist, [ ] tendens, [ ] 
tradition, [ ] cement, [ ] censur, [ ] centrum, center, [ ] civilisation, [ ] cyklon, [ ] cirkus, [ ] 
citat, [ ] siffra, [ ] zigenare, [ ] evakuering, [ ] rättsväsende, rättskipning. 
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23. Bokstаven ч 
 

Ч ч  Ч ч 
 

Denna bokstav uttalas närmast som ch i engelskans church eller ttj i 
svenskans lattjo.  
 
Ljudet ч betraktas i ryskan alltid som mjukt och det har inte någon hård 
motsvarighet. Alltså finns det i princip inte heller efter ч någon anledning 
att skriva j-vokalerna. Trots det skriver man av hävd e, och inte э, 
eftersom den senare är en ganska ovanlig bokstav. 
 
Det är också viktigt att påpeka att obetonat a efter ч uttalas enligt samma 
regler som obetonat я. Efter ч blir alltså uttalet av obetonat a som regel [i]. 
Sist i ord liksom näst sist i ord före hård konsonant blir det dock [ə]. 
 
Det är också så att ы [y] aldrig kan förekomma efter ч. Ljudet ы [y] 
förekommer bara efter hårda konsonanter. 
 

 
23 а. Enkla ryska ord 

 

дача дача sommarställe, fritidshus
дочь дочь dotter 
час час timme 
часы часы klocka, timmar 
четыре четыре fyra 
 
[dátSə], [dótS], [tSás], [tSisý], [tSitýrji]. 
 
 

23 b. Ryska namn 

Камчатка, Хачатурян, Шостакович. 
 

http://slaviska.se/ry/1111/23a.mp3
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[kamtSátkə] Kamtjatka (flod, havsvik och halvö vid Stilla havet), [xətSiturján] Chatjaturjan 
(1903-1978, armenisk kompositör), [SəstakóvjitS] Sjostakovitj (1906-75, rysk kompositör). 
 
 

23 c. Icke-ryska namn 

Чехия, Чечня, Чили. 
 
[tSεxjijə] Tjeckien, [tSitSnjá] Tjetjenien, [tSílji] Chile. 
 
 

23 d. Lånord 

кетчуп, ланч, матч, почта, чай, чек, 
чемпион, чемпионат. 
 
[ ] ketchup, [ ] lunch, [ ] match, [ ] post, [ ] te, [ ] check, [ ] mästare, champion, [ ] mästerskap, 
championat. 
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24. Bokstаven щ 
 

Щ щ  Щ щ 
 

Denna bokstav uttalas närmast som k i orden kines, köpa men ljudet är på 
ryska alltid långt, som i uttalet av de nynorska orden ikkje, mykje. Ljudet är 
typiskt ryskt och förekommer normalt inte i ord av främmande ursprung. 
 
Precis som ч betraktas i ryskan också ljudet щ alltid som mjukt och det har 
inte någon hård motsvarighet. Alltså finns det i princip inte heller efter щ 
någon anledning att skriva j-vokalerna. Trots det skriver man av hävd e, 
och inte э, eftersom den senare är en ganska ovanlig bokstav. 
 
Det är också viktigt att påpeka att obetonat a efter щ, precis som efter ч, 
uttalas enligt samma regler som obetonat я. Efter щ och ч blir alltså uttalet 
av obetonat a som regel [i]. Sist i ord liksom näst sist i ord före hård 
konsonant blir det dock [ə]. 
 
Det är också så att ы [y] aldrig kan förekomma efter щ. Ljudet ы [y] 
förekommer ju bara efter hårda konsonanter. 
 

 
24 а. Enkla ryska ord 

 

борщ борщ rödbetssoppa 
ещё ещё fortfarande, ännu, 

dessutom, också, 
ytterligare, mera 

товарищ товарищ kamrat, kompis 
щи щи kålsoppa 
 
[bórç:], [jiç:ó], [tavárjiç:], [ç:í]. 
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24 b. Ryska namn 

Щедрин, Щукин, Щурово. 
 
[ç:idrjín] Sjtjedrin, [ç:úkjin] Sjtjukin, [ç:úrəvə] Sjtjurovo (mindre stad i Moskvaområdet). 
 

 

http://slaviska.se/ry/1111/24b.mp3


© Morgan Nilsson, 6 september 2009 59

25. Tonlöshet sist i ord 
 
I normalt, ledig uttal uttalas tonande konsonanter som står sist i ord i stället 
som motsvarande tonlösa. Samma princip gäller i t.ex. tyskan och 
turkiskan. 
 
 б в д з ж г 
De tonande konsonanterna [b] [v] [d] [z] [Z] [g] 
uttalas som de tonlösa [p] [f] [t] [s] [S] [k] 
 п ф т с ш к 

 
 

25 а. Enkla ryska ord 
 

колхоз колхоз kollektivjordbruk 
род род börd 
рот рот mun 
 
[kałxós], [rót], [rót]. 
 
 

25 b. Ryska namn 

Абрамов, Аксёнов, Андреев, Боков, 
Бондарев, Брюсов, Гумилёв, Жуков, 
Киев, Ленинград, Набоков, Некрасов, 
Новгород, Платонов, Решетников, 
Рыков, Тургенев, Филиппов, Хрущёв, 
Чехов, Щербатов. 
 
[abráməf] Abramov, [aksjónəf] Aksionov, [andrjεjif] Andrejev, [bókəf] Bokov, [bóndərjif] 
Bondarjev, [brjúsəf] Brjusov, [gumjiljóf] Gumiljov, [Zúkəf] Zjukov, [kjíjif] Kiev, Kyiv, 

http://slaviska.se/ry/1111/25a.mp3
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[ljinjingrát] Leningrad, [nabókəf] Nabokov, [njikrásəf] Nekrasov, [nóvgərət] Novgorod, 
[płatónəf] Platonov, [rjiSεtnjikəf] Resjetnikov, [rýkəf] Rykov, [turgjεnjif] Turgenev, [fjiljípəf] 
Filippov, [xruç:óf] Chrusjtjov, [tSεxəf] Tjechov, [ç:irbátəf] Sjtjerbatov. 
 
 

25 c. Icke-ryska namn 

Гамбург. 
 
[gámburk] Hamburg. 

 
 

25 d. Lånord 

бутерброд, йод, краб, ряд, тоннаж, 
флаг, штаб, этаж. 
 
[ ] smörgås, [ ] jod, [ ] krabba, [ ] rad, [ ] tonnage, [ ] flagga, [ ] stab, [ ] etage, våningsplan. 

http://slaviska.se/ry/1111/25c.mp3
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26. Assimilation 
 
I de flesta språk finns en princip som säger att man inte kan uttala en 
tonande konsonant intill en tonlös. Om denna situation uppstår måste båda 
uttalas antingen tonande eller tonlöst. Detta gör att vi i svenskan uttalar [f] 
i havsörn. I ryskan gäller samma princip, men det är alltid den sista av 
konsonanterna i en grupp som avgör om gruppen som helhet skall uttalas 
tonande eller tonlöst. 
 
 б в д з ж г 
tonande [b] [v] [d] [z] [Z] [g] 
tonlösa [p] [f] [d] [s] [S] [k] [x] [ts] [tS] 
 п ф т с ш к х ц ч 

 
 

26 а. Enkla ryska ord 
 

водка vodka 
норвежский norsk 
совхоз statligt jordbruk 
также även 
шведский svenska 
юбка kjol 
 
[vótkə], [narvjεSskjij], [safxós], [tágZə], [Svjεtskjij], [júpkə]. 
 
 

26 b. Ryska namn 

Витебск, Достоевский, Евсеев, 
Евтушенко, Кавказ, Маяковский, 
Чайковский. 
 

http://slaviska.se/ry/1111/26a.mp3
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[vjítijpsk] Vitebsk, [dəstajεfskjij] Dostojevskij, [jifsjεjif] Jevsejev, [jiftuSεnkə] Jevtusjenko, 
[kafkás] Kaukasus, [məjikófskjij] Majakovskij, [tSijkófskjij] Tjajkovskij. 
 
 

26 c. Icke-ryska namn 

Г. 
 
sa 
 
 

26 d. Lånord 

автобус, автомат, айсберг, рюкзак, 
футбол, экзамен. 
 
[aftóbus] buss, [aftəmát] automat, [ ] isberg, [ ] ryggsäck, [ ] fotboll, [ ] examen, tentamen. 
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27. Långa konsonanter 
 
I vissa ord, framför allt kortare ord, uttalas dubbeltecknad konsonant som 
lång. 
 

 
27 а. Enkla ryska ord 

 

  
 
 

27 b. Ryska namn 

Aнна, Одесса. 
 
[án:ə] Anna, [adjεs:ə] Odessa. 
 
 

27 c. Icke-ryska namn 

Мекка. 
 
[mjεk:ə] Mekka. 
 
 

27 d. Lånord 

гетто, касса, манна, масса, оперетта, 
пресса, сумма. 
 
[gjεt:ə] getto, [kás:ə] kassa, [mán:ə] manna, [más:ə] massa, [apjirjεt:ə] kassa, [prjεs:ə] 
press, [súm:ə] summa. 
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28. Bokstaven ъ  
 

Ъ ъ  Ъ ъ 
 

Denna bokstav kallas traditionellt för hårt tecken. Detta namn är dock 
synnerligen missvisande i dagens ryska. Detta hårda tecken är mycket 
ovanligt och uttalsmässigt har det precis samma funktion som det mjuka 
teckent. Det hårda tecknet används dock bara efter prefix, både i ryska ord 
och i lånord, och det följs alltid av en av j-vokalerna я, е, ё, ю. 
Kombinationen av hårt tecken och j-vokal innebär på samma sätt som 
kombinationen av mjukt tecken och en j-vokal att man skall uttala den 
föregående konsonanten mjukt och att den skall följas av ett kraftigt j-ljud. 
 
Anledningen till att bokstaven kallas hårt tecken är rent historisk. Ungefär 
fram till den ryska revolutionen skrev man nämligen hårt tecken även sist i 
alla ord som slutade med hård konsonant. För hundra år sedan var detta 
alltså en synnerligen vanlig bokstav. 

 
 

28 а. Enkla ryska ord 
 

сесть сесть sätta sig 
съесть съесть äta upp 
 
[sjεstj], [sjjεstj]. 
 
 

28 b. Ryska namn 

X. 
 
[x] x. 
 
 

28 c. Icke-ryska namn 

X 
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[x] x. 
 
 

28 d. Lånord 

адъюнкт, адъютант, инъекция, 
конъюнктура, объект, субъект. 
 
[adjjúnkt] adjunkt, [adjjutánt] adjutant, [injjεktsyjə] injektion, [kənjjunktúrə] konjunktur, 
[abjjεkt] objekt, [subjjεkt] subjekt. 

http://slaviska.se/ry/1111/28d.mp3

