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1    Inledning 
 
  
 

«Блоги – самая новая и неизлечимая 
болезнь человечества« 

 
 
Så tillspetsat uttrycker sig nyhetssajten www.gazeta.ru i en kort beskrivning av 
bloggfenomenet i augusti 2005. Det är om den här ”sjukdomen” denna uppsats 
handlar, även om jag inte skulle sträcka mig längre än till att kalla det  
”epidemi”, om ens det. 
 
Ordet och begreppet blogg kan sägas ha fått sitt stora genombrott för en bred 
publik under första halvåret 2006: ordet gjorde sitt intåg i Svenska akademiens 
ordlista och fenomenet nådde högsta politiska nivå i samband med den s k 
Lars Danielsson-affären. 
 
Varje ny utgåva av SAOL får normalt en stor uppmärksamhet i media, så även 
den 13:e upplagan som lämnade trycket 2006. Ett av de nya ord som särskilt 
noterades i de olika sammanställningarna över ord som nu vunnit allmän 
acceptans genom sitt inträde i ordlistan var just ordet blogg, med avledningarna 
blogga, bloggare och bloggning. 
 
Att ha en egen blogg – enklast översatt med ”dagbok på Internet” – har blivit en 
snabbt växande företeelse, inte bara bland journalister och politiker utan även 
bland ”vanliga människor”.  
 
Diskussionen om bloggandet och dess roll i det nya medielandskapet nådde 
också TV:s morgonsoffor och tidningarnas debattsidor, när en blogg visade sig 
vara källan för ett rykte som under våren 2006 spreds runt Lars Danielssons roll 
i tsunami-katastrofen. Är bloggen ett redskap i demokratins tjänst eller ett forum 
för okontrollerbart spridande av skvaller, var några av frågeställningarna som 
ventilerades. 
 
En av bloggens tillskyndare då – och även i andra sammanhang – var 
Aftonbladets debattredaktör Lotta Gröning som i ”Godmorgon världen” (P1 den 
29 maj 2006) kallade bloggandet ”en individuell folkrörelse i ett 
kunskapssamhälle”. Hon har också pekat på dess demokratiska funktion.                                    
 
I ”Gomorron Sverige” i SVT den 19 maj sa Veckans Affärers chefredaktör 
Pontus Schultz att ”idén med bloggandet är att skaffa sig en egen scen och prata 
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direkt till folket”. Han menade också att media tappar monopolet för 
nyhetsförmedling till folket. I samma program konstaterade Aftonbladets 
politiska kommentator Lena Mellin att ”bloggarna är helt oreglerade, där kan 
man lägga ut vad som helst”. 
 
”Senare tids ryktesspridning via Internet har satt fingret på en viktig konsekvens 
av den digitala revolutionen: Skvaller och påståenden som förr utväxlades i 
omklädningsrum och caféer får numera global räckvidd på några minuter” skrev 
Pär Ström, integritetsombudsman på Tankesmedjan Den Nya Välfärden på 
Svenska Dagbladets Brännpunkt den 20 maj 2006 just i samband med 
ryktesspridningen runt Lars Danielsson. ”Den så kallade bloggosfären erbjuder 
numera en säkerhetsventil som motverkar nedtystande och kan lufta unkna 
bykar. Därmed kan den spela en viktig roll som understödjare av demokratin” 
skrev han.  
 
Samma dag skrev bloggaren och pressekreteraren (s) i Stockholms läns 
landsting Magnus Ljungkvist på Expressens debattsida å andra sidan: ”Nu är det 
dags att vi bloggare tar vårt ansvar och slutar sprida rykten”.  
 
Jan Guillou dömde i september helt ut bloggens roll i i några mycket negativa 
uttalanden i media. ”Den som har tid att svamla på nätet dagarna i ända kan inte 
ha någon seriös sysselsättning eller seriösa avsikter” sa Guillou på 
aftonbladet.se. 
 
Trots att bloggande är ett relativt nytt fenomen har en av dess utlöpare redan gått 
hela varvet runt – från start till nedläggning. Jag tänker på Lunchekots 
”Bloggkrönikan”, vars sista upplaga sändes den 17 juni 2006.  ”Det som skrivs i 
bloggosfären kan självfallet säga något om vårt samhälle och dess utveckling, 
men saknar ofta den relevans som krävs för en regelbundet återkommande 
krönika” sa redaktören Jörgen I Eriksson i sin sista bloggkrönika. 
 
Debatten är alltså i full gång. Jag deltar dock inte i den, utan konstaterar bara att 
bloggen blir en del av allt fler människors vardag. Perspektiven förändras. Vem 
hade för några år sedan kunnat ana att mobiltillverkarna skulle erbjuda 
möjligheter att blogga direkt från mobilen? 
 
Uppsatsen handlar i huvudsak om ryska bloggar och jag kommer att avsluta 
uppsatsen med att kort titta på bloggarnas natur i skenet av vad litteraturvetaren 
Michail Bachtin skrev för drygt 50 år sedan. Bland annat har Bachtin (1979, 
289) skrivit att ämnet för en talares tal «[...] неизбежно становится ареной 
встречи с мнениями непосредственных собеседников [...]». 
 
En arena där åsikter möts – är det inte just det bloggarna är? 
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2   Mål och metod 
 
I denna uppsats ska jag göra ett försök att ge en beskrivning av den ryska 
bloggosfären och redovisa några av de drag som utmärker de ryska bloggarna. 
Samtidigt ges en mycket kortfattad bild av fenomenet bloggning i stort. Det kan 
dock bara bli en liten utflykt i den fullständigt ogripbara materia som 
bloggosfären – och specifikt då den ryska – utgör. Den växer och utvecklas varje 
stund och minut.  
 
Jag har sökt fakta om bloggande på Internet samt gjort en undersökning av ett 
drygt hundratal ryska bloggar med anknytning till staden Petrozavodsk i ryska 
Karelen. Det handlar här om ”privata bloggar”, det vill säga inte några politiska 
eller ”samhälleliga” internetdagböcker. Målet är att ge en bild av denna lilla del 
av bloggosfären. Detta studium speglas i kapitel 4, där jag också närmare 
redovisar tillvägagångssättet. 
 
I de fall inget annat anges är tankegångar, tolkningar och slutsatser mina egna. 
Jag anstränger mig också att inte göra någon kvalitativ värdering av vare sig 
blogginlägg eller bloggandet som fenomen.  
 
Jag har vidare – i likhet med Norstedts nya rysk-svenska lexikon – inte helt 
avstått från exempel som inkluderar inslag från den ryska svordomsfloran. 
 
Den största svårigheten när man ”surfar” på Internet är att hålla sig kvar på 
brädan och inte drunkna i det oändliga materialet. En annan fallgrop är, som jag 
tidigare nämnt, den källkritiska faktorn – man svävar ofta i ovisshet om vem 
som skrivit det man läser och man kan aldrig vara helt säker på exempelvis 
artiklars och bilders äkthet. Mediet erbjuder ju vem som helst möjlighet att 
publicera vad som helst. Man måste alltså försöka att vara extra källkritisk. Är 
det som står i en text korrekt? Är det skrivet på allvar? Är en bild äkta eller 
manipulerad? 
 
Vidare kan det ibland vara svårt att spåra ursprunget till en uppgift, eftersom 
material ofta ”valsar runt” på bloggar, forum och sajter. 
  
Eftersom jag inte har ryska som modersmål har jag naturligtvis också ibland 
upplevt svårigheter att förstå vad som skrivits i vissa bloggar och inlägg. 
 
En marginell komplikation vid skrivandet – och eventuellt för läsaren – har 
varit det faktum att både substantivet blogg och substantivet bloggare i bestämd 
form plural får formen bloggarna. 
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3    Blogg och bloggosfär 
 
3.1  Vad är en blogg? 
 
Svenska akademiens ordlista ger den här definitionen under uppslagsordet 
blogg:  
 

personlig dagbok på webben som uppdateras kontinuerligt 
och är öppen för kommentarer 

 
Det man skulle kunna invända mot är specificeringen att den uppdateras 
kontinuerligt. Detta kanske bör vara ett kännetecken för en välskött blogg, men 
uppdateringen kan också göras mer eller mindre sporadiskt. 
 
Det engelska ordet blog är från början en ellips med initial strykning av 
uttrycket web log (web log). Ordet blog kan också betraktas i skenet av 
orduppdelningen we blog – ”vi bloggar”. 
 
På ryska talar man om блог och som synonymer förekommer bland annat 
uttryck som журнал, интернет-дневник och онлайновый дневник. Andra 
termer förekommer, till vilket jag återkommer. 
 
Den ryska versionen av Internet-encyklopedin wikipedia ger följande definition: 
 

Блог («сетевой журнал событий») – это вебсайт, основное содержимое 
которого – это регулярно добавляемые записи, изображения или 
мультимедия. Характерными для блогов являются краткие записи  
временной значимости. Блоггерами называются люди, ведущие блог. 
Совокупность всех блогов Интернета называется блогосферой. 

 
Skillnaden mot en gammaldags dagbok är att bloggen är offentlig samt att 
”anteckningarna” presenteras med den senast skrivna först. 
 
 
 
 
3.2   Bloggens väsen 
 
Som antyds i inledningskapitlet är bloggen en helt fri uttrycksform. Inom loppet 
av den sekund som en knapptryckning på tangentbordet tar kan vem som helst 
nå all världens internetanvändare med vilken information och vilka tankar som 
helst. De enda begränsningarna sätter bloggarens fantasti, samvete och 
eventuella självcensur. 
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I artikeln «Гражданская журналистика на службе интересов общества» på 
den ryska sajten www.lenta.ru skriver Sergej Rubljov: 
 
 Аналитики называют блоггерство «гражданской журналистикой» - те или 

иные потенциально интересные события в мире моментально находят 
отклики в миллионах пользовательских интернет-журналов («блогов»,  
«дневников») по всему миру, давая стороннему наблюдателю возможность 
с той или иной степенью объективности понять, что же на самом деле 
происходит […] 

 
Att SAOL i sin definition gör tillägget att bloggen är öppen för kommentarer är 
väsentligt. Jag menar att en blogg har två dimensioner: 
 
-  en monologisk (bloggarens eget inlägg) 
-  en dialogisk (läsarnas kommentarer och bloggarens svar, en ”skriftväxling” 
    som kan omfatta allt från en kommentar till hundratals) 
 
Jag menar vidare att karaktäristiskt för bloggarna är den totala spännvidd de 
uppvisar med avseende på bland annat 
 
- de teman som behandlas 
- den språkliga dräkt som blogginläggen har 
- den grafiska utformningen 
- uttrycksformer (förutom text kan bland annat teckningar, bilder, videoklipp 

och länkar till andra webbadresser förekomma) 
- den frekvens med vilken bloggaren uppdaterar sin dagbok 
- de reaktioner som ett blogginlägg möter från andra bloggare  

 
Bloggmediets natur – ett bloggverktyg är kostnadsfritt åtkomligt för vilken 
internetansluten person som helst – gör också att journalister och författare inte 
längre har monopol på publicering av nyheter, åsikter och mer litterära alster.  
För att uttrycka sig lite tillspetsat kan inte bara Helle Klein och Carl Bildt blogga 
– det kan också vilken ”vanlig gräsrot” som helst. Alla kan lätt dela med sig av 
åsikter och tankar till en större publik. 
 
Kanske skulle en del av dessa tankar aldrig ha blivit tänkta, om det inte fanns en 
blogg att kanalisera dessa genom. Begreppet ”att skriva för skrivbordslådan” – 
en skriftlig produktion utan läsare – blir genom bloggen också inaktuellt. 
 
Det som skiljer bloggen från annan modern snabb skriftlig kommunikation – 
som mejl, chatt och sms – är att bloggen är öppen för en stor allmänhet. Till 
skillnad från chattandet så sparas materialet systematiskt och man kan gå 
tillbaka i tiden och titta på vad som skrivits. Däremot finns många likheter när 
det gäller det spontana och nyskapande sättet att skriva.  
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I artikeln  «Снежный ком: Краткая история блогов» på sajten Izvestija Nauki 
citeras IT-specialisterna och bloggarna Robert Scoble och Shel Israel, som i 
boken ”Naked Conversations: How Blogs are Changing the Way Businesses 
Talk with Customers” formulerat sex hörnstenar som särskiljer bloggarna från 
andra kommunikationskanaler. Dessa är: 
 
1. «Легкость публикации». Alla kan starta en blogg, det är billigt och går 

snabbt. Ändringar kan införas från vilken punkt på jordklotet som helst. 
2. «Легкость поиска». Sökmotorer möjliggör att snabbt hitta en sökt blogg. 
3. «Опора на общество». Bloggosfären är som ett stort samtal som förs av 

miljoner människor. 
4. «Заразность». Information som hamnar i bloggosfären sprids snabbare än i 

traditionella massmedier. 
5. «Возможность прямой связи». Man kan enkelt erhålla uppdateringar av 

material och diskussioner. 
6. «Взаимосвязанность». Varje blogg kan vara förbunden med andra bloggar 

och alla bloggare med alla andra aktiva i bloggosfären. 
 
Scoble och Israel understryker, att var och en av de här sex punkterna kan vara 
tillämpliga på andra massmedier, men att de sammantagna bara kan appliceras 
på bloggar. 
 
På det svenska forumet bloggbloggar.se har någon skrivit att bloggande är som 
att skrika i ett gathörn, att det är som under snacket i en fikapaus – alla pratar i 
mun på varandra, det mesta är ointressant men det finns guldkorn. Det är en 
både mustig och faktiskt träffande beskrivning. 
 
 
 
 
3.3  Bloggen i en kommunikationsmodell 
 
En blogg tydliggör, menar jag, mycket konkret den generella modell för verbal 
kommunikation som den ryske lingvisten Roman Jakobson (1896-1982) 
presenterar i artikeln ”Lingvistik och poetik” (svensk översättning). 
 
Utgångspunkten (Jakobson 1974, 143) är: ”Avsändaren sänder ett meddelande 
till mottagaren.” Detta tydliga förhållande kan ju appliceras på all modern 
datakommunikation. (Inom parentes är det intressant att notera, att begreppen 
avsändare, sända, meddelande och mottagare lika gärna kunde vara direkt 
hämtade från terminologin i en mobiltelefons manual.) 
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Jakobson presenterar i modellen sex faktorer i en talhändelse (144): 
 
 
                 KONTEXT 
           AVSÄNDARE          MEDDELANDE           MOTTAGARE 
                 KONTAKT 
                     KOD 
´ 
 
Avsändaren är – i det här sammanhanget – bloggaren. Mottagaren är – i det jag i 
3.2 kallar den monologiska funktionen – alla som har tillgång till Internet. 
Avsändaren kan inte veta vem det är, men genom den kontext som meddelandet 
(blogginlägget) finns i och genom den kod man använder, kan antalet mottagare 
som fullt ut förstår inlägget kraftigt begränsas. Kontakten (”en fysisk kanal och 
psykologisk förbindelse mellan avsändare och mottagare”) är upprättad genom 
bloggen.  
 
I den dialogiska dimensionen kan mottagaren av ett inlägg i nästa stund 
förvandlas till avsändare av en kommentar. Den primära mottagaren av 
meddelandet (kommentaren) är då en enda konkret person (bloggaren som 
skrivit det ursprungliga inlägget). Alla andra som är inne i bloggen kan 
naturligtvis också ta del av kommentaren (och reagera på den), men de är endast 
sekundära mottagare.  
 
Det ovanstående resonemanget bygger på att bloggaren håller sin ”dagbok” 
öppen för allmänheten (vilket de flesta gör). Det finns dock möjligheter att 
skriva under ”privacy”, att begränsa kretsen av mottagare. 
 
Jakobson kopplar var och en av den verbala kommunikationens faktorer till en 
språklig funktion. Jag återkommer till dessa i kapitel 4.4.3 och relaterar dessa till 
materialet i min undersökning. 
 
 
 
3.4   Bloggens historia 
 
Bloggens historia går cirka 15 år tillbaka i tiden. Enligt wikipedia anses den 
första bloggen tillhöra Tim Berners-Lee (1992). En nätartikel på Izvestija Nauki 
menar däremot att den förste som ”förde dagbok” på Internet var studenten 
Justin Hall 1994.  
 
Den engelska termen blog dateras till 1997. Rejäl fart på bloggandet blev det i 
augusti 1999, då ett litet dataföretag i San Fransisco skapade den första 
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bloggportalen, Blogger. Det var det första avgiftsfria och allmänt tillgängliga 
logginstrumentet, ur vilken den nya dimensionen bloggosfären började 
utvecklas. År 1999 fanns det cirka 50 000 bloggar. 
 
2003 tog Oxford English Dictionary för första gången med orden weblog, 
weblogging och weblogger, skriver Izvestija Nauki. 
  
Terroristattackerna den 11 september 2001 var första gången som bloggarna 
blev en nyhetsförmedlare genom att bloggare lade ut ”reportage” från platsen för 
attackerna. Irakkriget 2002 blev sedan det första kriget varifrån det bloggades. 
Efter tsunami-katastrofen i december 2004 hjälpte bloggare till med att finna 
saknade anhöriga. 
 
Analyssajten technorati.com visar med grafik att bloggandet alltid når toppar i 
samband med stora nyhetshändelser. 
 
 
 
3.5  Bloggosfären  
 
Technorati gör varje kvartal en sammanställning av läget i bloggosfären, 
summan av de samlade bloggarna. Dessa redovisas löpande på Aftonbladets så 
kallade bloggvärldsblogg, alltså en blogg om bloggar. 
 
I rapporten som kom i början av augusti 2006 uppges att det finns över 50 
miljoner bloggar i världen. Över sommaren hade antalet då växt med över tio 
miljoner. Som jämförelse kan nämnas att det fanns cirka fyra miljoner bloggar i 
slutet av 2004. Under 2005 överskred antalet 15 miljoner. 
 
Technorati uppger att antalet bloggar har fördubblats var sjätte månad, en 
utveckling som givetvis inte kan fortsätta hur länge som helst. Det skapas 
175 000 bloggar varje dag och det görs 1,6 miljoner blogginlägg per dag. 
 
Technoratis statistik visar att engelskan är det största språket i bloggvärlden. 39 
procent av inläggen skrivs på engelska. Som god tvåa kommer japanskan med 
31 procent. 
 
På starkt uppåtgående är kinesiskan, som användes för tolv procent av 
blogginläggen i juni. Ryskan är härvidlag ett förhållandevis litet språk med två 
procent. 
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Källa: Technorati 

 
Enligt en undersökning av analysföretaget comScor Media Metrix från augusti 
2005, som refereras på www.gazeta.ru, är den Google-ägda bloggportalen 
blogger.com den största i USA. Den hade då 19 miljoner användare. På andra 
plats kom bloggtjänsten LiveJournal med ungefär hälften så många användare 
som ”marknadsledande” Blogger.  
 
Den 14 november 2006 var 11 608 714 användare registrerade på LiveJournal. I 
LiveJournal skrivs varje dag drygt 200 000 inlägg (i enskilda bloggar och i 
användargrupper). LJ startade 1999. 
 
 
3.6  Den ryska bloggosfären 
 
I Ryssland är det just LiveJournal som är den största tillhandahållaren av 
bloggtjänster. LiveJournal (LJ) kallas på ryska i direkt översättning för Живой 
Журнал (ЖЖ) och har bland många blivit synonymt med bloggbegreppet. I 
stället för «блог» säger många i stället «жэжэ». Men LJ är alltså bara är en av 
de tillgängliga bloggresurserna. 
 
USA är naturligtvis det största enskilda landet med drygt 3 miljoner bloggare via 
denna portal. Men redan på andra plats kommer Ryssland, därefter Kanada och 
Storbritannien. Detta visar på LiveJournals popularitet i Ryssland, eftersom 
ryska språket som sagt endast utgör cirka två procent av bloggosfärens språk. 
Den första ryska bloggen i LJ öppnades i februari 2001. 
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I artikeln «Российский блоггер: молодая женщина и т.д.» på sajten 
www.gazeta.ru  – som refererar en rapport från Yandex – uppges att det i 
september 2006 fanns mer än 1 150 000 bloggar i рунет, den ryska delen av 
Internet.  
 
Man konstaterar vidare, att det har skett ett trendbrott när det gäller var 
ryskspråkiga bloggare väljer att ”etablera sig”. 2005 hade LiveJournal fler 
bloggare än de ryska bloggportalerna hade tillsammans. Men under 2006 har 
bilden förändrats. Nu bloggar mer än 60 procent på ryska «блог-хостинги». 
Varje dag dyker det upp cirka 1 400 nya bloggar på ryska bloggportaler och på 
LJ 750 ryskspråkiga bloggar, enligt artikeln. 
 
Den 16 september 2006 fanns det 346 491 ryska LJ-användare. Motsvarande 
siffra den 5 april var 269 871. Det ger en ökningstakt på i genomsnitt cirka nya 
480 bloggar per dag i LJ i Ryssland. Det har varit ungefär samma ökningstakt 
under hela den här perioden, enligt statistik som jag har fört.  
 
Antalet LJ-bloggar där användaren registrerat sig under Ukraina uppgick i 
början av september till drygt 38 000. Motsvarande siffra för Vitryssland var 
drygt 12 000. Ryskspråkiga bloggare finns naturligtvis även i till exempel den 
geografiska kategorin ”former USSR” och i de baltiska länderna. 
 
Den 14 oktober 2006 gjorde ryska bloggare drygt 85 000 inlägg (alltså 
”anteckningar i dagboken”) på sina privata bloggar. I dominerande LiveJournal 
gjordes drygt 47 000 ryska inlägg denna dag. Näst störst bland bloggportalerna i 
Ryssland är LiveInternet. Där gjordes drygt 27 000 inlägg. På tredje plats kom 
diary.ru. Detta var en ganska normal dag vad gäller aktiviteteten i de ryska 
bloggarna. 
 
Det stämmer också ganska väl med den statisik som den ovan refererade artikeln 
på www.gazeta.ru redovisar. Där uppges, att cirka 45 procent av den samlade 
skörden av ryskspråkiga blogginlägg görs på LiveJournal. 
 
 
3.7  Utlöpare 
 
Eftersom bloggandet kan sägas ha blivit ett nytt samhällsfenomen så följer också 
en del ”biyttringar” i dess spår. Till exempel ordnas tävlingar för bästa bloggar, 
det delas ut priser för bästa böcker baserade på bloggar (på engelska så kallade 
blooks). I Sverige har ju bland annat en uppmärksammad pappablogg blivit bok. 
Vidare har konferenser för bloggare anordnats i USA, där också bloggare har 
inbjudits till presskonferenser i Vita huset. ”Bloggaffärer” förekommer, och jag 
har sett ordet блогомагазин. 



 14

Som har uppmärksammats i media kan det också innebära vissa faror att blogga 
i länder med begränsad yttrandefrihet. Det kan också leda till att man får 
sparken. Enligt Izvestija Nauki inträffade det första ”blogg-avskedandet” år 
2005, då en flygvärdinna vid Delta Airline blev avskedad efter att ha lagt ut ett 
foto på sig själv i uniform på en blogg. I artikeln «Гражданская журналистика 
на службе интересов общества» uppges att hon sedan blev ledare för en 
kommitté för skydd av bloggare. Enligt artikeln blev gruppens första åtgärd en 
stödaktion för två oppositionella (här kallade кибердиссиденты) från Iran, som 
fängslats för sina blogginlägg. 
 
En något märklig form av bloggande har lanserats av en ung Internetanvändare 
vid namn Dima Tjestnych från Moskvatrakten. Med en bild där han skrev direkt 
på tapeten hemma i bostaden lanserade han begreppet wallblogging (настенный 
блоггинг). Någon större respons på detta verkar han dock inte ha fått. 
 
 
 
3.8   Аффтарский язык 
 
Ett särdrag för det ryska bloggspråket är de medvetna felstavningarna, som i 
huvudsak är ett sätt att närma ortografin till fonetiken. Ord skrivs ungefär som 
de uttalas, vilket till det yttre ter sig som en förenkling. «Сматреть», «тибя», 
«друк»  och «щастье» är några exempel på detta fenomen, som kommer att 
behandlas utförligare i kapitel 4. 
 
Kanske kan stavningar som Biff Stroganoff och Smirnoff (vodkamärket) ses som 
gamla etablerade exempel på denna ”förvrängning” av ortografin. 
  
Det finns dock också den motsatta tekniken – stavningen av ett ord kompliceras 
avsiktligt, men det fonetiska slutresultatet blir detsamma som vid en korrekt 
ortografisk återgivning. Jag tar här stavningarna «заплочу» och «сдесь» som 
exempel. 
 
Allt är en produkt av den uppfinningsrikedom och spontanitet som präglar 
bloggandet. Kanske kan det också ses som en liten stilla ungdomlig protest mot 
”etablissemanget” – här finns det äntligen ingen lärare som kan gripa rödpennan, 
lika lite som någon kan refusera vad du skriver. 
 
Detta kallas «новые правила русского языка, которые придумали в 
Интернете» i artikeln «У языка есть афтар» av Artjom Vernidub i Русский 
Newsweek (nr 17/2005), en artikel som på flera ställen på Internet anses vara 
den första som på allvar tog upp detta nya fenomen.   
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Enligt denna artikel kan ”smittans källa” lokaliseras till Sankt Petersburg och en 
elektriker vid namn Dmitrij Sokolovskij (även kallad Удав). Ungefär år 2000 
började han skriva på sajten fuck.ru och sedermera startade han sin egen 
hemsida udaff.com. Detta är en sajt som inte rekommenderas för känsliga 
personer. Innehållet är kort sagt grovt. Här finns material och inlägg – så kallade 
креативы eller креатиффы – för äkta «падонки». Denna ortografiskt 
förvrängda form av «подонки» är ett centralt begrepp i mycket av den subkultur 
som frodas på Internet, inte minst i bloggar och olika forum.  
 
Det gamla ordet «подонок» översätts i det nya rysk-svenska lexikonet med 
”avskum”. Ozjegovs Словарь русского языка förklarar uppslagsordet подонки 
med «разложившиеся, преступные, антиобщественные элементы». 
 
På denna ”smala” sajt frodas det så kallade аффтарский язык (йазык, езыг) 
eller язык падонков. Detta har varit och är en viktig inspirationskälla för 
bloggarna, vilka gett detta ”språk” en betydligt större spridning. 
 
Ett flertal språkliga schabloner har utvecklats som till exempel kan betygsätta ett 
inlägg på forumet. Några av de mer frekventa är: 
 
- aццкий сотона  (i stället för адский сатана) – uttrycker något mycket bra 
- аффтар жжот – ett mycket högt betyg till en författare (formen жжот har 
     enligt wikipedia i flera steg utvecklats ur verbet зажигать, att göra något 
     roligt, trevligt) 
- пеши ещщо (eller исчо)  (i stället för пиши ещё) – också en positiv reaktion 
     på något tidigare skrivet  
- готично  =  bra 
- зачот  (i stället för зачёт) – också ett positivt betyg på ett inlägg 
- аффтар, выпей йаду  (i stället för автор, выпей яду)  –  negativ reaktion på 
      något tidigare skrivet 
-  кг/ам   (=криатифф гавно, аффтар мудак) –  mycket dåligt betyg 
      (мудак = дурак, идиот, болван) 
- ржунимагу (i stället för ржу, не могу) – som kommentar till något mycket 
      komiskt  (ржать som verb för ”skratta”) 
- фтопку =  в топку (”in i ugnen”) – mycket kritiskt omdöme  
 
Detta är bara en liten provkarta för att ge en bild av andan i denna subkultur, 
som alltså inte är av helt nytt datum. Felstavningarna är här en viktig 
komponent. 
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3.9   Преведомания 
 
3.9.1  Bakgrund 
 
Den nya förvrängda ”internetortografin” antog en ny dimension i början av 
2006. En ren epidemi bröt ut den 3 februari 2006, när användarnamnet lobzz på 
sajten dirty.ru lade ut en teckning på en man och en kvinna, avbildade i en intim 
situation på en äng. Det speciella med bilden var att ur skogsbrynet dök en björn 
med uppsträckta tassar upp. 
 
Originalet visade sig tillhöra den amerikanske konstnären John Lurie, och i hans 
originalversion utbrister björnen ”Surprise!”. I den omgjorda ryska versionen 
hälsar björnen glatt «Превед!». Så var den stenen satt i rullning. Björnen, den 
ortografiska innovationen och stridsropet «Превед медвед!» spred sig med 
ljusets hastighet i den ryska bloggosfären.  
 
Vad som här hände var att ett ord som привет, som uttalas precis såsom det 
stavas, förvrängdes till en mer komplicerad stavning. «Превед» uttalas ju – 
enligt ryskans gängse uttalsregler – likadant som det korrekt stavade «привет». 
Det här blev således inte ett exempel på ”skriv som du talar” utan något av det 
motsatta förhållandet.  
 
Genom kreativa bloggares insatser i bildbehandlingsprogrammet Photoshop 
kom sedan björnen att dyka upp i alla möjliga och omöjliga situationer med sitt 
«превед!». Man började i bloggosfären tala om «преведомания». Om något  – 
till exempel en bild –  utsattes för en ”björnattack” kallades detta för 
«опреведование». Personer som anammade den här ”stavningsreformen” 
kallades «преведовцы». 
 
 
3.9.2   Vidare spridning 
 
Att suffixet –ик nu med lätthet gick att skriva –ег fick snabbt analoger som 
кросавчег  (i stället för det korrekta красавчик) jämte ett stort antal allografer 
(se nedan). En trendig hälsningsfras i denna nya yra blev «Превед кросавчег!». 
Man började vidare tala om exempelvis «участнеги» eller «учаснеги» (т är ju 
stumt i den konsonantgruppen). Det paradoxala blir här att bokstaven «г» när 
den inte står finalt inte skulle uttalas tonlöst och därmed avviker slutresultatet 
från en korrekt fonetisk realisering. Men den skämtsamma stenen var som sagt 
satt i rullning, förvrängningen till det på превед rimmande медвед var i samma 
anda. 
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Under fotbolls-VM 2006 dök följande hälsning upp på forumet ru_preved: 
«Превед, болельщеги футбольчега!» Och vidare: «Превед, украинчеги!» 
I det senare fallet utvecklades –ег till något av en suffixallomorf, –ег fick ersätta 
inte bara –ик utan även –ец. Det förekommer också ordbildningar som 
»омериканчеги» i stället för «американцы». 
 
Några fler exempel: 
 
Я не медвед, я кролег!  (i stället för кролик) 
Превед чуваги! (i stället för чувак = kille, typ, snubbe) 
Превед други! 
Жгуд кросафчеги!   (жгуд i stället för жгут i stället för зажигают)   
 
Det dröjde naturligtvis inte länge förrän det blev möjligt att via Internet köpa 
t-tröjor med denna медвед, det lades ut animationer och brölande ”sånger” på 
temat «превед медвед». Björnen hamnade på reklamskyltar och som klotter på 
väggen ute i den ”riktiga världen”. Ungdomar började våren 2006 att på skämt 
ibland till och med säga «превед» till kompisar, alltså med e-uttal och final 
tonande konsonant. Ett talspråk, sprunget ur ett skriftspråk skulle man kunna 
säga. Givetvis var detta en modefluga och något som många snabbt tröttnade på. 
 
I april 2006 avslutades nätomröstningen POTOP (Российский Онлайн ТОР) 
för olika fenomen i Internet-världen. I kategogrin «влияние на оффлайн» 
segrade превед-fenomenet. Med hjälp av björnen hade ordet alltså lyckats bryta 
sig ut från Internet till den verkliga världen. 
 
Ett bevis på ordet «превед»:s explosionsartade inträde i blogg- och 
internetvärlden får man om man använder sig av sökverktyget Google trends, 
där en grafisk kurva ger en bild av hur ofta ett visst ord har eftersökts på Google. 
Här är en jämförande kurva för превед och привет: 
 

 
 превед   привет    

                                                                          Källa:   
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Det är tydligt att kurvan skjuter i höjden från ett nolläge just i början av februari, 
för att sedan ganska snabbt bli ett mindre populärt sökord. 
 
Som ett test på den här ”trendsökningens” tillförlitlighet gjorde jag en sökning 
på Dima Bilan, den ryske deltagaren i Eurovision Song Contest 2006. Det visade 
sig att från låga ”sökvärden” så gick kurvan för denne tidigare relativt okände 
artist mycket brant upp just i samband med finalen i maj 2006.  
 
Преведомания gjorde att de medvetna felskrivningarna ökade i popularitet och 
användande. Den förhållandevis harmlösa björnen blev en ganska vänlig symbol 
för detta. 
 
Björnen med uppsträckta framben har också fått en egen smiley:  Y 
 
 

 
 
En bild från Vladivostok utlagd på en blogg på LiveJournal den 15 maj 2006. Reklamskylten får förmodas vara 
äkta – eller skulle den kunna tänkas vara ett resultat av arbete i Photoshop? Det faktum att den ”nya ortografin” 
bevisligen används i reklamsammanhang talar dock för att bilden är äkta.  
 

 
3.9.3   Tankar om fenomenet 
 
  

Den här ”prevedomanin” har naturligtvis diskuterats och avhandlats på längden 
och tvären på Internet och i bloggvärlden under året. Såväl positiva som 
negativa åsikter har ventilerats. Snabbt efter epidemins utbrott bildades ”preved-
forum” på Internet, till exempel ru_preved på LiveJournal. 
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Ett citat: 
 

Этот идиотский ПРЕВЕД настолько туп, что начинает нравиться  :) 
 
I artikeln «Великий и могучий русский язык и йазык аффтаров: что 
отправить фтопку?» på sajten academ.info refereras en diskussion om de 
språkliga tendenserna i Internet som hållits på humanistiska fakulteten i 
Novosibirsk våren 2006. En sistaårsstudent menar där att den här nya 
”dialekten” «прежде чем исчезнет, обогатит русский язык 
фразеологизмами». 
 
Även i de bloggar, anknutna till Petrozavodsks universitet, som jag har läst har 
fenomenet behandlats. En av bloggarna skriver i mars 2006: 
 

Она (эта фишка) отходит, но еще не отошла. 
(фишка = любая вещь, ”grej”) 
 

Betydligt senare, den 10 oktober, skriver en av de flitigare bloggarna i mitt 
material: 
 

Про свои отношения с интернетом я уже писал, теперь о влиянии его на 
меня. Идет мне навстрече приятель, я ему «ПРЕВЕЕД», нет думаю надо то 
«Привет», и тут ловлю себя на мысли, что не воспринимаю «привет» без 
«Д» на конце и двух «Е». […] Надо как то бороться с этим, использовать 
великий и могучий по полной. 

 
I den sista meningen tolkar jag här in ett underförstått «русский язык». Den 
första kommentaren till inlägget började så här:  
 

Не знаю, лично я слова «Превед» и что-то еще связанное с Медведом не 
воспринимаю просто. У меня в голове расшифровываются и выдаются в 
нормальном русском языке =)  
 

Den ortografiska förvrängningen tycks oftast vara hänvisad till ämnen av mer 
lättviktig karaktär. En användare på LiveJournal från Petrozavodsk som normalt 
kryddade inläggen med ordet som «васче», «собссно» och «нафик» skriver på 
helt korrekt och mer ”passande” ryska, när han i ett inlägg tar upp ett allvarligt 
ämne (situationen i Dagestan). 
 
 
3.9.4    Statistik 
 
Jag har tittat på förekomsten av ordet превед i ryskspråkiga bloggar under det 
senaste halvåret och jämfört det med det korrekta привет. Dessutom har jag sökt 
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på varianterna превет och привед. Jag har använt mig av söktjänsten på 
yandex.ru.  
 
I maj registrerades följande antal förekomster (i privata bloggar och i 
användargrupper): 
 
 

17 maj  29 maj 
  

привет  1 170 498  1 225 078 
превед  129 910  142 834 
 
 
Превед har således inte – tre månader efter sin debut i рунет, det ryska 
segmentet av Internet – kunnat slå ut den korrekta formen. Ökningstakten var 
dock högre – under de här dagarna ökade antalet förekomster av превед med 9,9 
procent och av привет med 4,7 procent. 
 
Detta är när orden skrivs i sin ursprungliga kyrilliska dräkt. En sökning på 
«privet» och «preved» med latinska bokstäver signalerar nästan ”dött lopp”: 
23 823 förekomster av «privet» och 21 477 av «preved» (den 26 maj). 
 
Även de ur fonologiskt hänseende fullt möjliga varianterna привед och превет 
förekommer, dock ganska sparsamt. I slutet av maj hade привед cirka 3 000 
förekomster och превет cirka 2 500. Med latinsk skrift var antalet träffar något 
tusental lägre. 
 
I juni började yandex.ru:s bloggsökning bara redovisa antalet inlägg där ett visst 
ord förekommer, alltså inte antalet förekomster av själva ordet. 
 
Under de fyra månaderna från den 10 juni till den 8 oktober är det även med 
denna mätmetod en högre ökningstakt för превед än för привет. Under perioden 
hade antalet blogginlägg (användargrupper inkluderade) som innehöll превед 
ökat med 84 procent medan motsvarande siffra för привет var 61 procent. 
I absoluta tal såg det ut så här: 

 
 
10 juni  8 oktober 
  

привет  861 461  1 387 465 
превед  71 667  131 795 
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Jag nämnde tidigare att i björnens spår så spred sig också den populära 
ordformen кросавчег på Internet. För att visa på lekfullheten i bloggskrivandet 
har jag på yandex.ru undersökt hur många inlägg som innehöll den korrekta 
formen красавчик i förhållande till de nya varianterna. Här redovisas tolv 
allografer – alla teoretiskt med samma fonetiska slutresultat – den 22 september. 
 
 
красавчик  36 119 
кросавчег  20 483 
красавчег  11 923 
кросафчег  3 070 
красафчег  1 155 
красафчик  956 
красавчек  364 
кросавчик  184 
кросавчек  120 
кросафчек  49 
красафчек  18 
кросафчик  12 
 
 
En liknande undersökning den 21 maj hade samma sex varianter i topp, med 
samma inbördes ordning. Antalet förekomster av кросавчег har dock ökat med 
cirka 50 procent under de här fyra månaderna, medan красавчик bara har ökat 
med 11 procent.  
 
Eventuella stavningar med dubbeltecknat ф eller c har inte beaktats, inte heller 
latinska stavningar. 
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4   Undersökning av bloggar 
 
 
4.1   Undersökningens utformning 
 
När man registrerar sig som bloggare på LiveJournal har man möjlighet att ange 
hemland, bostadsort, ålder, intressen och skolor man har gått i. Inte alla gör 
detta, men en majoritet. Detta gör det möjligt att inom den enorma mängden 
bloggar skapa något jag skulle vilja kalla ”subsocium”. Det finns en 
sökmöjlighet (tillgänglig för alla) genom vilken alla som angett att man gått/går 
på en viss skola/universitet kommer upp som en samlad grupp. 
 
Det är så jag har gått till väga för att avgränsa ett material att undersöka. Jag har 
valt att studera bloggarna som kom upp när jag klickade mig fram till 
Petrozavodsks statliga universitet. En orsak är att antalet bloggar blev hanterbart 
(drygt 100). En annan är att jag sedan tidigare har viss kännedom om både 
universitetet och staden Petrozavodsk, en bakgrundskunskap som jag antog 
eventuellt skulle kunna underlätta förståelsen av viss information. En tredje 
orsak var att staden är en ganska typisk rysk medelstor stad (belägen i Karelen, 
280 000 invånare). Att välja just amerikanska LiveJournal var också naturligt, 
eftersom det som ovan nämnts är den bloggportal, som de flesta ryska bloggare 
använder. 
 
Jag har läst blogginläggen som gjorts under första halvåret 2006. Jag kommer att 
redovisa en del statistik runt bloggarna och därefter ge en översikt över några av 
de ämnen som behandlas samt försöka ge en provkarta på språkliga särdrag.  
 
Än en gång måste jag dock understryka att innehållet – hur mycket man än 
begränsar sig – är helt ogripbart. Kanske är detta också den viktigaste slutsatsen: 
det spretar åt precis alla håll – tematiskt och språkligt. Om man klickar på ett 
inlägg och läser de kommentarer som andra har lämnat så kan man genom dessa 
klicka sig vidare till dessa användare och snart vara mitt inne i en annan 
diskussion i en annan del av världen… 
 
Jag har i huvudsak läst själva blogginläggen och därutöver några av de 
kommentarer (”meningsutbyten”) som följer på inläggen. Jag har valt att ge 
ganska många exempel/citat ur bloggarna. Det är oftast bara fragment ur 
inläggen, vanligen inledningen. 
 
Jag återger också citaten ordagrant, oavsett om där finns språkliga tveksamheter. 
Jag anonymiserar dock användarna. Vidare exemplifierar jag bara en sak åt 
gången. Alltså lämnas till exempel ”den förvrängda ortografin” okommenterad i 
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avsnittet om det tematiska innehållet. Reducerade stavningar dechiffreras heller 
inte i de löpande citaten, utan de flesta exemplen återfinns sedan i kapitel 4.5.2. 
I några få fall ger jag en ordförklaring, bland annat vad gäller slang. 
 
Ett inlägg kallas på ryska пост eller запись, och en kommentar på inlägget för 
en коммент eller någon ortografisk variant av detta. 
 
 
4.2   Varför bloggar man? 
 
Även när det gäller motiven till att man öppnar sin personliga dagbok på nätet 
finns naturligtvis en oändlig räcka förklaringar. En av de flitigaste skribenterna i 
mitt material menar att det är ett sätt att leva ut sina behov av att skapa, leka med 
ord, skriva ”spännande”. Det kan också vara ett sätt att ge uttryck för sina 
känslor, att söka samtycke, att söka tröst. Genom bloggen kan man också hålla 
kontakt med vänner och bekanta samt berätta om aktuella händelser i sitt liv. 
 
I speciella användargrupper (”communities”) samlas personer med ett visst 
specialintresse. På LJ finns till exempel användargruppen ”ru sverige”. I sådana 
grupper kan man få konkret hjälp och tips av likasinnade och sakkunniga, säger 
min bloggande sagesman. 
 
Men mycket vanligt verkar också vara att man inte riktigt vet varför man har 
startat sin blogg. Det har bara blivit så, och man verkar i många fall heller inte 
ha någon direkt uppfattning vad man ska skriva om. 
 
En delförklaring till varför man startar en blogg kan vara att den blir en 
självbekräftelse, och den gamla sanningen om det tryckta (”publicerade”) ordets 
makt. 
 
Jörgen I Eriksson beskriver detta i den tidigare refererade bloggkrönikan: 
 

När det gäller de bloggar av privat dagbokskaraktär […] tycks mottot vara: Jag 
skriver en blogg, alltså finns jag. Naturligtvis kan man även på sådana sidor hitta 
en och annan relevant tanke om samhället, men det kan vara som att leta efter en 
nål i en höstack. 

 
I de bloggar jag läst innehåller ofta det första inlägget en typ av fundering kring 
varför man nu börjar sitt bloggande. Jag ger här några exempel på detta: 
 

Собственно, здрасти. Это я. Не знаю, буду что-то здесь писать или нет –  
как получится. Но журнальчик завела. 

 
Вот присоединяюсь к дружному братству. 
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Здравствуй, мой дневник ЖЖ. Наконец-то я решила открыть тебя и 
сделать свою первую запись. Правда, я не знаю, что писать! 

 
Все, вот сколько я себя убеждал, все равно решился сделать таки себе жж. 
Не знаю зачем, видимо тоже буду лить сюда свое рабочее и свободное 
время сочиняя всяческий бред.   

 
 Вот завела себе вчера так называетмый жж. Зачам? Для кого, для чего? 

Сама себе уже спрашивала... Ответа нет. 
 

Накатило... не знаю для чего, но завел таки себе жж. 
 

Недавече, как на прошлой неделе друг у меня спросил, есть ли у меня lj? и, 
понятное дело, такого у меня не имелось. на выходных думала, а сегодня 
вот создала, так как иногда возникает желание выдать в общественность 
какую-нибудь забредшую в голову мысль. хммм...да...пока, 
пожалуй, так  :) 

 
"Чё это - у всех есть, а у меня нет?" - вдруг подумалось мне. Буду теперь 
тоже писать про всякое. 
 
Не знаю что меня навело на мысь завести себе жж, но я его завел, теперь 
оно у меня есть. 

 
 
 
4.3   Bloggskrivarna 
 
4.3.1  Inledning 
 
Alla bloggare, vars alster jag läst, har alltså angett att de studerar eller har 
studerat vid Petrozavodsks universitet. Vid utgången av min 
undersökningsperiod, den 30 juni, fanns 110 bloggar i denna grupp, behändigt 
presenterade i en följd på skärmen. Tio av bloggarna är stängda för allmänheten 
och kan bara läsas av dem som bloggaren har registrerat som sin ”friend”. Men 
den absoluta majoriteten håller alltså sina bloggar öppna för vem som helst 
(möjlighet finns dock att stänga enstaka inlägg för offentligheten). 
 
Ytterst få uppträder med sitt fullständiga namn, men en trängre krets vet det 
naturligtvis ändå. 
 
Av dem som angett årtal för sin tid på universitet har 50 gått på universitetet 
före 2006 medan 29 antingen har slutat 2006 eller studerar där just nu. 
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4.3.2  Genusperspektiv 
 
Hur ser könsfördelningen ut? Någon funktion för att registrera detta finns inte. 
Men ibland kan bilder som bloggarna lägger ut avslöja vem det är, ibland finns 
ett förnamn i en kommentar, ibland är det något annat. Men i de flesta fall kan 
man via de ryska preteritumändelserna se om det är en man eller kvinna. I elva 
fall har jag inte kunnat utröna könstillhörighet, antingen för att det utlagda 
materialet varit begränsat eller för att man skrivit på engelska (detta har 
förekommit bara i något enstaka fall). 
 
Med detta sagt har jag identifierat 49 män och 50 kvinnor i den här bloggruppen. 
I just det här materialet finns det alltså ingen övervikt åt något håll. I 
LiveJournal generellt sett visar portalens egen statistik en klar övervikt för 
kvinnliga bloggare: cirka 68 procent är kvinnor och 32 män. Andelen 
”ospecificerade” är dock stort. Att kvinnorna totalt sett är i majoritet i 
bloggosfären visar också uppgiften från www.gazeta.ru («Российский блоггер: 
молодая женщина и т.д.») om att 60 procent av de ryska bloggarna är kvinnor 
och 40 procent är män. 
 
Är det då någon skillnad på hur aktiva männen/killarna och kvinnorna/tjejerna är 
i sitt bloggande? Hur ofta uppdaterar de? 
 
Jag har tittat på hur många (offentliga) inlägg som män respektive kvinnor gjort 
under första halvåret. Jag har då bara tagit med de bloggar som existerat under 
hela halvåret. Den sammanställningen ser ut så här: 
  
 
  män kvinnor 
 
0-20 inlägg  23 12 
21-40 inlägg 7 4 
41-60 inlägg 3 2 
61-80 inlägg 3 6 
81-100 inlägg 3 1 
101-120 inlägg 2 2 
121-140 inlägg 0 2 
141-160 inlägg 0 0 
161-180 inlägg 1 0 
181-200 inlägg 0 1 
201-250 inlägg 1 1 
251-300 inlägg 1 0 
301-350 inlägg 0 0 
353-400 inlägg 0 2 
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En slutsats av detta torde vara att kvinnorna är något mer aktiva. Det är betydligt 
fler män än kvinnor som ganska sällan uppdaterar sina bloggar. Det är också lite 
fler kvinnor som har många blogginlägg. 
 
 
4.3.3 Hur ofta bloggar man? 
 
Sammanställningen ovan ger en bild av ungefär hur ofta man skriver i sin 
dagbok. Nästan hälften av bloggarna gjorde under halvåret maximalt 40 inlägg, 
alltså bara drygt ett i veckan. Å andra sidan finns det också de som har gjort 
väldigt många dagboksanteckningar, drygt 360 – alltså i genomsnitt två om 
dagen – var den högsta noteringen. 
 
Detta ger också en liten bild av hur bloggaren förhåller sig till sin dagbok – 
ganska många är måna om att uppdatera ofta vilket speglar att bloggen betyder 
en hel del för dem. Men många verkar inte bry sig så mycket om den och 
tröttnar fort. 
 
De cirka 100 bloggarna gjorde tillsammans cirka 5 000 inlägg under perioden. 
Det ger ett genomsnitt på 50 inlägg per person. 
 
 
4.3.4   Ålder 
 
Att bloggande är en sysselsättning som i första hand ungdomar ägnar sig åt kan 
visas med siffror. I mitt material har dock nästan hälften (46 stycken) valt att 
inte uppge sin ålder. Man kan naturligtvis ljuga friskt också, men mina 
sagesmän tror, att de allra flesta lämnar korrekta uppgifter. Många anger bara 
födelsedag, utan årtal. 
 
Bland dem som angett sin ålder blir åldersfördelningen denna: 
 
17-18 år:  4  27-28 år:  11 
19-20 år: 13  29-30 år:  0 
21-22 år: 6  31-32 år:  3 
23-24 år: 12  41-45 år:  2 
25-26 år: 9  46-55 år:  2 
 
Den yngste registrerade användaren är född 1989, den äldste 1951. 
 
Jämfört med statistiken för hela LiveJournal finns det en betydligt större andel 
personer över 20 år i mitt material. 18- och 19-åringarna är flest i den samlade 
LJ-världen, medan antalet bloggare minskar stadigt från 20 år och uppåt. Antalet 
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15-åringar och 23-åringar är ungefär lika stort. Över 40 år är det ganska få och 
över 55 år är ingen registrerad. 
 
Den ovan refererade artikeln «Российский блоггер: молодая женщина и т.д.» 
uppger 21 år som medelåldern för den ryske bloggaren. 
 
I artikeln sägs också att bloggande i mycket är ett storstadsfenomen. Nästan 80 
procent av de ryska bloggarna bor i Moskva eller S:t Petersburg, enligt denna 
statistik som alltså ursprungligen kommer från Yandex. 
 
 
 
4.3.5   Bostadsort 
 
Med undantag för åtta bloggare så har alla angett en bostadsort. Denna kan 
naturligtvis vara inaktuell (man har inte uppdaterat), eller falsk. Även här tror 
jag dock att man kan anta att uppgifterna är ganska tillförlitliga. 
 
Här är de platser som bloggarna bor på: 
 
 
Petrozavodsk  51  Övriga Karelen  2 
Moskva  14  Övriga Ryssland 8 
S:t Petersburg 11 
 
Finland  6  England  1 
Norge  2  Litauen  1 
Sverige  1  Tyskland   1 
Ukraina  1  USA   1 
 
 
De flesta bloggarna har alltså avslutat sina studier vid universitetet, och jag tror 
faktiskt, att ovanstående fördelning ganska bra speglar vart studenterna i stort tar 
vägen efter examen. De flesta stannar nog i Petrozavodsk, medan Moskva och 
Petersburg är de vanligaste målen om man stannar i Ryssland och Finland om 
man flyttar utomlands. 
 
 
 
 
 
 
 



 28

4.3.6  Startdatum 
 
LiveJournal registrerar när en viss blogg är skapad. I mitt material ser det ut så 
här: 
 
 
1:a halvåret 2006 27  2:a halvåret 2003 15 
    1:a halvåret 2003 5 
2:a halvåret 2005 23 
1:a halvåret 2005 19  2:a halvåret 2002 1 
    1:a halvåret 2002 1 
2:a halvåret 2004 8 
1:a halvåret 2004 7  2001  3 
 
 
Även den här statistiken visar alltså på en uppåtgående trend, antalet nya 
bloggare ökar. Den stora ”explosionen” ser ut att ha inträffat under 2005. 
 
 
4.4    Tematiskt innehåll 
 
4.4.1   Inledning 
 
Vad är det de skriver om i bloggarna? Jag har försökt att fånga upp det tematiska 
innehållet i det drygt hundratalet bloggar som ingår i min undersökning. Det är 
en minst sagt svår uppgift, givetvis övermäktig. Materialet är mycket 
omfattande. Ibland är inläggen också ganska kryptiska och inte helt lätta att 
förstå för en utomstående och därtill med ett annat modersmål än ryska. 
 
Som jag tidigare nämnt är i vilket fall som helst det kanske mest karaktäristiska 
den väldiga spännvidden i det material som läggs ut i bloggarna. Det känns till 
slut svårt att föreställa sig någon aspekt av mänskligt liv som inte avhandlas, 
även i ett i det stora hela så avgränsat material som mitt.  
 
Här finns långa, poetiska lovsånger om poeten Sergej Jesenins hembygd, här 
finns sentimentala funderingar kring tider och vänner som flytt, här finns 
filosofiska utläggningar om livets mening, kommentarer om de senaste 
resultaten i fotbolls-VM. Här finns rapporter från det senaste besöket i 
matbutiken, anekdoter om familjen, bilder på vänner och katter, rapporter från 
pirogbak och otaliga interiörer från bloggarnas liv. Kort sagt det mesta. 
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Samma bloggare kan också samma eftermiddag kasta sig mellan mer 
”filosofiskt” och mer vardagligt. Här ett exempel: 
 

1.14 pm 
У Барнса, мною горячо любимого, есть книжка «Love etc»... 
 
6.46 pm 
Я вернулась. И мне очень-очень хорошо!... 
И погода отличная :)))) 

 
Ett angreppssätt har varit att titta på ”kärnan” i varje inlägg och till slut har jag 
delat in det i fyra kategorier, med avseende på vad det viktigaste varit: 
 
- text centrerad till det egna livet och till egna åsikter, i en eller annan form  

(cirka 52 procent) 
- text centrerad till en allmän tematik, inte direkt kopplad till skribenten 
     (cirka 26 procent) 
- bilder och teckningar (cirka 14 procent) 
- länkar till andra webbsidor (cirka 8 procent) 

 
Som jag tidigare nämnt rör det sig om totalt cirka 5 000 blogginlägg. Givetvis är 
ett mycket stort antal inlägg en kombination av två eller flera av de här 
kategorierna, men jag har ändå försökt se huvudtemat i inlägget. Klart 
dominerande är som synes material centrerat till den egna verkligheten eller 
egna åsikter om saker och ting (många av bilderna har även denna tematik). 
Ska man säga något påfallande så är det att politik inte behandlas särskilt ofta 
och särskilt inte lokal politik, jag kan knappast påminna mig något inlägg alls 
om det sistnämnda. 
 
Vilka länkar som bloggarna har lagt in i sina inlägg har jag inte tittat närmare på. 
Det kan vara allt från länkar till andra bloggar till nyhetslänkar etc. 
 
Vidare är längden på ett inlägg väldigt varierande. Det kan vara allt från ett ord 
till långa essäliknande texter. Exempel på inlägg som består av bara ett ord: 
 

Хей! 
 
 Одна   (utan rubrik) 

 
Грустно   (med rubriken  Я в Питере) 

 
Ett inlägg kan också bestå av till exempel en helt okommenterad bild. 
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4.4.2  Temagrupper 
 
Jag ska nu ge exempel på några olika förekommande teman och ge ett antal citat 
ur inläggen. Indelningen – som är min egen – är långt ifrån komplett. Jag börjar 
med det huvudsakliga temaområdet – den egna verkligheten. 
 
  
a) Ögonblicksbilder/triviala inblickar från det egna livet 
 

У моего начальника день рождения, а я пью коняк, балин я уже пьян... 
 (балин i stället för блин - eufemism som uttrycker stark emotionell reaktion) 
 

Вот теперь сижу на работе и делаю вид что работаю 
 

Проснулась, утро еще. Пасмурное, противное 
 

Ночью как обычно разговаривал во сне  
 

Продула мамочке в преферанс в интернете     (продуть = проиграть) 
 

Ходил вчера в соларий 
 
Сейчас после душа захотела покурить 

 
Зуб заживает медленно 
 
Второй день подряд отсыпаюсь 

 
Вчера ночью умудрилась что-то сделать с коленкой – она просто перестала 
сгибаться! 

 
Удивительно пустой день 

 
Неделя может стать очень-преочень трудной 

 
На работе начало скрипеть кресло 

 
Ишница с колбасой. Простыл. Конец апреля. Снег. Нормально, да? 

 
Завтра последний срок сдачи исправлений в налоговой декларации. 
Написала 2 листа жалоб 

 
Заболеваю 

 
В 1.30 ам закапало в ванной 

 
А вчера мы еще замечательно отметили гос в одном из баров города 

 (гос = государственный экёзамен) 
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Сделали прививку от клещевого энцефалита токачто. Больно.  
 

Целый день ничего не делаю… 
 
Сегодня ночью проснулся от яркого света… 

 
Чихнул пивом в монитор 

 
Ухожу в отрыв, я это заработал! 
(отрываться = отдыхать, расслабляться) 

 
На пол упала лопатка, которой я переворачиваю котлетки 

 
Сегодня я был пьяный 

 
Сижу. Напился. Скучно 

 
Сняла туфли и разгуливаю по офису босиком 
 
Пособирал по дому всяких ненужных вещей, сложил в большую коробку и 
выкинул... 
 
Наконец-то дошел до магазина и купил себе крем для рук… 
 
А я сломал дуршлаг 
 
Тааак, товарищи, за 2 дня прошедшей недели: 
- посуду помыла 2 раза 
- стирку постирала 1 раз 
 
 

b) En variation av ovanstående är beskrivningar av mat och måltider 
 

Сожрал кучу чипсов и нифига не занимался        (нифига = ничего) 
 
Сижу-жую сухарики... 
 
Счас салат сделал 
 
Купил пирожок с мойвой за 4 евро 
 
Решил я вчера зафигачить какой-нть вкуснятки 
(зафигачивать/зафигачить = делать что-либо интенсивно, быстро) 
 
Купила на Сенном рынке судака, специально выбрала с икрой 
 
Авокадный супчик и лазанья из морепродуктов на обед – это наша все 
 
Буду-ка я описывать  свое каждо-дневное меню 
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Попробовал сыр с плесенью 
 
Делаю впервые в жизни песочный торт в силиконовой форме 
 
Сегодня выпил уйму кофе, теперь сердечко стучит 
 
Захотелось яичницы с беконом...Поехал в магазин купить яйца и бекон 
 
Купил пол-кило мармеладу 

 
 
c) En inre dialog (man ”tänker högt”) 
 

Eсли сеня не включат горячую воду - вешаюсь 
 
У меня столько вещей, которые подарил мне Саша или его мама.  Может 
мне их выкинуть? 
 
В Питер хочу    
(det var hela inlägget) 
 
ну чтоЖЖ, с ДэРой меня :)          (с ДэРой = с днем рождения) 
 
Cпать. Нереально хочется спать. 
 
Ура, понедельник! 
 
К черту всё, пойду спать 
 
Хочу читать Булгакова вслух 
 
Хочу апельсинов 
 
Пойду я пить чай, чет кушать захотела 
 
Поспать бы часиков 6 пям (i stället för прямо) сейчас...так вить нет! 
Работать надо :(  
 
Почему любимая одежда так быстро пачкается? 
 
Все, пошла укладывать волосы 

 
 
d) Man delar med sig av glädje eller positiva känslor 
 

Я супер-мегаумный чувак! ... Первый экзамен сдан на пятерку!! 
 

В моей жизни появилась очень хорошая девочка! Я рад! 
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Вау, меня тока что пригласили на свидание 
 

Но вечер прошел как всегда на ура! 
 

Через 1,5 часа начинается отмечание диплома – ухххх!:) 
 

Я сдал на 5!!!! Собственно, все! 
 
Я, кстати, выздоровела )))) 

 
 Мне подключили дома нормальный инет. Ура!!!     (инет = интернет) 
 

Любимый подарил орхидею в горшочке 
 
 
e)  Man delar med sig av problem och negativa känslor  
 

Чтоб вы знали, голова у меня болит 
 
Похоже у меня сдох мобильник 
 
Скучаю по кедам и Москве          (кеды – ett slags sportskor) 
 
У меня украли 450р и мой сотовой 
 
Блин как мне плохо после вчерашнего 
 
 

f) Skribenten lämnar konkret information om var han/hon befinner sig: 
 

Поеду в Питер 
 
Москва, я уже в пути 
 
Сегодня уезжаю на дачу 
 
Я снова дома 
 
С 5 по 11 июня меня не будет 

 
 
g) Frågor av mer generell natur, ofta en typ av «соцопрос» 
 
Exempel på detta är frågor om hur man slutar röka, hur mycket man bör lämna i 
dricks, hur det är att bo på studenthem och en rundfråga om en första sexuella 
erfarenheten. En fråga ställdes också om någon vet var man kan hyra våtdräkt 
för färder på de karelska floderna. 
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Fler exempel:  
 

Любите ли вы корицу как люблю её я? 
 
Cкажите, пожалуйста, как на Гавайи с мобильной связью? 
 
А скажите, сколько в вашем городе стоит батл Абсента? 
 

 
h) Frågor/förfrågningar som är av mer privat/praktisk natur 
 
Det kan till exempel gälla om någon har varmvatten hemma för dusch- och 
tvättmöjligheter, om någon hyr ut lägenhet i S:t Petersburg, om någon har 
köksbord att låna ut eller om någon har turisttips om Prag. 
 
En implicit förfrågan inför en resa till Moskva: 

   
«Где буду жить – пока не знаю» 
(boende ordnades genast i kommentarerna) 
 

Ett annat exempel: 
 

Никто не хочет поехать со мной в Крым в июле? 
 
 
i) Inbjudningar/uppmaningar/erbjudanden 
 
Det kan vara inbjudan att följa med till gatufest, till konsert eller helt enkelt 
«погулять побухать».      (бухать = dricka alkohol, supa) 
Ett inlägg uppmanar att åka med till stranden och slutar: 
 
 Поехали, а? 
 
Fler exempel: 
 

Сегодня ведь Старый Новый Год ))) Приходите к нам – у нас даже 
шампанское советское есть 
(inlägget skrivet från Finland) 
Друзья! Петрозаводчане, приезжайте в гости...Я по вам так скучаю. 
 
Приглашаются все желающие разделить со мной бутылку пива перед 
началом рабочего/учебного дня, первую на карельской земле! Было бы 
очень клёво!       (клёво = отлично, bra, toppen) 
 
Товарисчи, роллеры! Идёмте-ка завтра все дружно кататься! 
(detta under rubriken: «Роллеры жж – объединяйтесь!!) 
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Будьте осторожны! На мою тету сегодня свалилась огромная сосулька! 
 

Продается дипломная работа 
 
 Гриха и Лешка: ждите звончка! 
 
 
j) Beskrivningar av gjorda eller pågående resor  
 
 
k) Vädret 
 
 
l) Familjen, ofta med ordgrant återgivna citat av barnen 
 
 
m) Aktuella händelser 
 
I början av september utbröt nationalistiska oroligheter i Kondopoga (en mindre 
stad 60 kilometer norr om Petrozavodsk). Det började med att några ryssar 
dödades på en tjetjenskägd restaurang. Därefter gick ryssar till attack mot 
”immigranterna”. Händelserna blev toppnyhet i ”Vremja” på TV och ett av de 
mest diskuterade ämnena på bloggarna den dagen (enligt yandex.ru).  
På ”petrozavodskbloggarna” togs detta ämne naturligtvis också upp med 
blixtens hastighet: 
 

Сейчас, конкретно сейчас в Кондопоге настоящая массовая бойня 
 
Senare ville några bloggare också analysera händelserna: 
 
 Хочу поговорить с вами про ситуацию в городе Кондопога. 
 
Detta heta ämne visade sig också vara hett. Bloggarna är inte bara redo att 
kommentera triviala saker, och inlägget genererade nästan 100 kommentarer.  
 
 
Men senare hotade bloggaren med att ta bort det här inlägget: 
 

Через некоторое время уберу этот пост, видимо зря все-таки я это затеял!!! 
Мнение понял!!! Либо просто отключу каменты!!! 
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Och lite senare: 
 
 Каментарии закрыты, все баста, один из последних каментов считаю, по 

моему мнению, крайне провокационным, и по этому все закрыл 
 
En annan bloggare hade också fått inlägg om Kondopoga som inte gillades: 
 
 Господи, что мне с вами делать, «френды»? 
 
Inom parentes kan sägas att en sökning på yandex.ru den 5 september gav 2 962 
träffar i bloggar på ”Kondopoga”. Samtidigt gav två andra jämnstora karelska 
städer, Sortavala och Segezja, 615 respektive 198 träffar. Detta vittnar också om 
att händelsen snabbt blev ett stort samtalsämne på bloggen, allt i enlighet med 
bloggeriets snabba reaktioner på stora nyhetshändelser. 
 
Det förekommer också till exempel efterlysningar av personer eller 
uppmaningar att samla in pengar för olika ändamål, till exempel för soldaten 
Andrej Sytjev, som utsattes för en uppmärksammad grym pennalism. 
 
 
n) ”Filosofiska” tankar av mer privat natur: 
  

Ощущение такое, как будто внутри все ломается как слоеный пирог. 
Малейшее движение мысли, и боль пронзает все тело 
 
На выходные запланирована генеральная уборка. В том числе – потаенных  
уголков души 
 
Я люблю запах старых книг. 
 
Не знаю, не знаю, почему мне удачная починка джинсов всегда так 
поднимает настроение 

 
Жизнь начинается только после работы 

 
 
o) ”Filosofiska” tankar av mer djup natur 
 

Вот существует великое множество теорий насчет того, где же находится 
центр нашего мира, пуп его, так сказать... 

 
Совесть – странное чувство. Почти забыто ... 

 
Скажите, а это правда, что страданиями душа совершенствуется? 
 
Мне необходимо знать мотивы поступков людей. Иначе я теряюсь 
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Недавно мы с группой товарищей обсуждали возможность конца света 
 
Беспричинной ненависти не бывает, беспричинной бывает только любовь 

 
 Страх одновременно унифицирует и изолирует людей 
 
 
p)  konkret kontaktsökande 
 

Если кому оч. охота меня видать, постите комменты 
(inför resa till Moskva) 

 
 
q) Hälsningar och gratulationer 
 
Det kan vara antingen till speciella personer, eller till alla läsare – 
lyckönskningar inför nyår, 8 mars etc. Ibland gratulerar bloggare sig själva på 
födelsedagen (se exempel ovan). 
 
 Всех с добрым утром. За окном -20  
 
 С новым годом! 
 
 
r)  Djupare tankar om det egna livet 
 
Det kan handla om uppbrott i tid och rum, saknad, relationer, barndomen etc. 
 
 
s)  Det egna arbetet 
 
 
t) Dikter, egna och mycket ofta andras 
 
 
u) Bilder, teckningar, recept, länkar till andra bloggar och webbsidor, m m 
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v) Tankar kring Живой Журнал (ЖЖ) i allmänhet 
 

ЖЖ - лучший способ растревожить старые струны в душе, вспомнить о 
полузабытых "друзьях" и о будущих недознакомых, погрустить, глядя на 
снег в Ключевой и понять, что ты меняешься быстрее, чем мир вокруг. А в 
авангарде быть, как известно, тяжело, но интересно. 
 
Все пройдет. Страсть к ЖЖ – тоже 
 
Хочется засорить свой ЖЖ каким-нить многословным и невнятным 
постом, такое вот разрушительное настроение 
 
Говорят, когда у человека все хорошо, он не пишет в ЖЖ  
 
Интересная штука этот жж 
 
Потыкался поиском по чешским ЖЖ с целью найти образцы простого 
изложения мыслей по-чешски. В итоге найденные журналы разделились на 
2 категории: бОльшую - русских живущих в Чехии и пишущих по-русски 
и мЕньшую - чехов пишущих в основном по-английски. Долго смеялся. 
 

 
x) Tankar runt den egna tillvaron i ЖЖ 
 

Темы для писанины особо нет, но решил написать пару строчек, т.к. не 
далее как вчера получил сообщение, что я мол тут давненько не появлялся. 
 
Вот не читала ЖЖ три недели, заглядывала только к двум френдам 
 
И вдруг ловишь себя на мысли, что прекрасно знаешь, как тебя 
откомментит определенный юзер 
 
Короче, с вареньем тебя, годичной давности, мой любимый дневник! 
(c вареньем = с днем рождения) 
 
Кажется, я все меньше понимаю, зачем мне нужен жж. Что я отсюда беру и 
что оставляю. Френды мои мало пишут...  
 

Riktigt ödesmättat är det här inlägget (som skrevs som en reaktion på en länk till 
en annan användare i LiveJournal, som gjort en sammanställning över de sista 
inläggen som nu avlidna bloggare gjort före sin död): 
 

Я всегда думал: что будет в коментах на последний пост в случае моей 
смерти? 
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y) Litteratur, musik, film etc etc… 
 

När man skapar ett konto på LiveJournal kan man också registrera sina 
intressen. Genom klickande kan man sedan få samlade listor på vilka användare 
som har ett visst intresse. 
 
I LJ:s statistik över populära intressen (2006-09-16) så var музыка det mest 
frekventa intresset (stavat med kyrilliska bokstäver). Därefter följde кино, секс  
och книги. I den ”totala” listan var det också ”music” och ”movies” som låg i 
topp, medan ”reading” kom redan på tredje plats. I det kyrilliska segmentet var 
det alltså ett annat intresse som kom före.  

 
 

4.4.3    Jakobsons språkliga funktioner 
 
4.4.3.1   Inledning 
 
I kapitel 3.3 uppehöll jag mig vid Roman Jakobsons modell för verbal 
kommunikation med sex faktorer som kopplas till varsin språklig funktion 
(Jakobson 1974, 144 ff). 
 
Enligt min bedömning är det den emotiva och den poetiska funktionen som 
lättast kan appliceras på bloggspråket. Dessa fokuserar på avsändaren respektive 
meddelandet. Det är de två faktorer som är de mest uppenbara i 
bloggkommunikationen: bloggaren skriver sitt inlägg. Det är mer oklart vem 
mottagarna är och därigenom blir de övriga faktorerna i förbindelsen mellan 
avsändare och mottagare mer diffusa. 
 
Jag väljer alltså att ge den konativa funktionen (som orienterar mot mottagaren), 
den referentiella funktionen (kopplad till kontexten), den metaspråkliga 
funktionen (kopplad till koden) och den fatiska funktionen (kopplad till 
kontakten) en mer eller mindre underordnad roll i bloggsammanhanget. 
 
Den emotiva funktionen fokuserar således på avsändaren. Denna språkliga 
funktion kan i hög grad sägas gälla för bloggar, vars innehåll i stor utsträckning 
relaterar till avsändaren/bloggaren. Vi har sett att bloggspråket i mångt och 
mycket har en expressiv karaktär. Det emotiva skiket i språket utgörs av 
interjektionerna, säger Jakobson, och att sådana används i stor utsträckning i 
bloggarna är helt klart. 
 
Språkets poetiska funktion fokuserar på meddelandet, och detta bör i hög grad 
kunna sägas om bloggarna. Vi har konstaterat att bloggen har en fullständigt fri 
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form både innehållsmässigt och stilistiskt, och det senare ger rika möjligheter för 
utlopp för den just poetiska funktionen. 
  
Som Jakobson dock påpekar (144) kan man knappast hitta ett meddelande som 
fyller endast en funktion. Det handlar alltså om kombinationer av dessa. Kanske 
de flesta blogginläggen rentav har en emotiv-poetisk-referentiell funktion. Jag 
ska i varje fall nedan försöka hänföra några av de i kapitel 4.4.2 citerade 
exemplen till Jakobsons funktioner (bokstaven inom parentes hänvisar till min 
tematiska kategoriindelning i detta kapitel). 
 
 
4.4.3.2   De sex funktionerna 
 
- Den emotiva funktionen (orienterad mot avsändaren) ger ett direkt uttryck för 
talarens attityd till det han talar om: 
  

У моего начальника день рождения, а я пью коняк, балин я уже пьян...  (a) 

  
Ухожу в отрыв, я это заработал!  (a) 

 
Ура, понедельник!  (c) 
 
Eсли сеня не включат горячую воду – вешаюсь   (c) 

 
Через 1,5 часа начинается отмечание диплома – ухххх!:)  (d) 

 
Блин как мне плохо после вчерашнего  (e) 

 
- Den konativa funktionen har en orientering mot mottagaren, med sina renaste 
uttryck i vokativ och imperativ, enligt Jakobson: 

 
Друзья! Петрозаводчане, приезжайте в гости...Я по вам так скучаю.  (i) 

 
 Гриха и Лешка: ждите звончка!  (i) 

 
Если кому оч. охота меня видать, постите комменты  (p) 

 
- Den fatiska funktionen tar sikte på själva kontakten (att etablera, förlänga eller 
avbryta kommunikationen): 
  

Через некоторое время уберу этот пост, видимо зря все-таки я это затеял!!! 
Мнение понял!!! Либо просто отключу каменты!!!  (m) 

 
Не расфрендивайте меня!  (i kommande 4.4.4.1) 
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- Den referentiella funktionen orienterar mot kontexten: 
 
Сейчас, конкретно сейчас в Кондопоге настоящая массовая бойня  (m) 

 
- Den metaspråkliga funktionen handlar om när avsändare/mottagare behöver 
kontrollera att de använder samma kod, att de förstår varandra. Denna funktion 
torde snarast vara aktuell i kommentarerna (kapitel 4.6), där en primärt dialogisk 
kontakt upprättas mellan bloggare. 
 
- Den poetiska funktionen fokuserar på meddelandet som sådant (Jakobson 
framhåller att lingvistiken inte kan begränsa sig till poesins område, när den 
behandlar den poetiska funktionen, 148): 
 

Ощущение такое, как будто внутри все ломается как слоеный пирог. 
Малейшее движение мысли, и боль пронзает все тело  (n) 

 
Сижу. Напился. Скучно  (a) 

 
Ишница с колбасой. Простыл. Конец апреля. Снег. Нормально, да?  (a) 

 
De alternativa (felaktiga) stavningarna och övriga ”innovationer” bör också 
kunna ses såsom bärande en poetisk funktion. 
 
Kanske de ovanstående tre citaten egentligen kan sägas ha en poetisk-referentiell 
funktion. Jag ska inte fördjupa mig i alla de andra tänkbara kombinationerna, 
men avslutar med vad som kanske skulle kunna sägas bära en konativ-
referentiell funktion (som alltså tar sikte på mottagare och kontext): 
 

А скажите, сколько в вашем городе стоит батл Абсента?  (g) 

 
 Хочу поговорить с вами про ситуацию в городе Кондопога.  (m) 

 
 
 

4.4.4    ЖЖ som en egen värld 
 
4.4.4.1  Vänner och en inre gemenskap 
 
På engelska kallas en vän som man kan skapa en direktlänk till i LiveJournal för 
en ”friend”, på ryska френд. En sådan френд kan – till skillnad från ord som 
друзья och товарищи – bara beteckna en vän man har på nätet. Man bildar med 
ordet en slags inre gemenskap i det som ibland kallas «жж-просторы». 
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Några exempel på hälsningsfraser: 
 

Дорогие финские френды! 
Товарищи жж-френды! 
Дорогие, милые френды, с наступающим вас всех Новым новым годом... 

 Доброе утро, жж-страна! 
 
Andra exempel där ”bloggvännerna”, френды, apostroferas: 
 

Интересно, а у многих френдов есть черные кошки? 
 
Среди вас, уважаемые френды… 
 
Прошу дорогих френдов не волноваться: у меня всё в порядке. 
 
Прощаюсь с вами, друзья, до следующей пятницы 

 
Man kan också ge uttryck för en ”vänskap på bloggen”: 
 

И кстати, ты меня зафрендила...приятно! Френдю в ответ. Надеюсь дружба 
будет долгой и крепкой 

 
Och man kan känna oro för att bli borttagen från någons vänlista: 
 

Не расфрендивайте меня! 
 
Ibland uttrycks saknad efter användare: 
 

...Хотя некоторых журналов мне очень-очень жаль. 
(apropå att folk ibland raderar sina bloggar) 
 
«Что случилось с  (  xxx) ? Очень без нее грустно» 
(efter att denna person stängt sin blogg i LiveJournal) 

 
 
4.4.4.2  ”Bloggindivider” 
 
Ofta används en bloggares användarnamn när man berättar om honom/henne i 
den verkliga världen.  Bloggidentiteten överförs på så sätt till verkligheten. 
Symbolen ( xxx) anger ett anonymiserat användarnamn, ungefär såsom det ser 
ut i LiveJournal. 
 

Там еще один чувак с вами из жж есть...некий ( xxx) 
 (skriver en bloggare till en bekant som är på resa i Norge) 

 
Хочу увидеть как можно больше народу  ( xxx), ( xxx) ... – отзовитесь, 
сможем ли увидеться?!!! 
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Друг ( xxx) поздравляю с наступающим Днем рождения 
 
( xxx) принес грибы, которые он собрал вокруг аэропорта 
 
Мы сегодня с  ( xxx) ходили по горам в поход 
 
Спасибо ( xxx)   и  ( xxx) за подарки на день рождения 
 
Спасибо за выходные ( xxx), ( xxx) и отдельно ( xxx), хорошо что 
приехали 
 
Я просто не могу удержаться... Утопая в слезах после очередного поста 
( xxx), обращаюсь ко всем, кто еще не читал этого неповторимо 
талантливого автора: загляните, и вам не захочется уходить. 

 
 
4.4.4.3  Förhållandet mellan online och offline 
 
Det finns exempel på uttryck med vilka man i olika sammanhang jämför 
bloggen och verkligheten, ”online” och ”offline”, eller kontrasterar de två 
dimensionerna (de halvfeta markeringarna är mina): 
 

Телефон прежний, желающие пообщаться и девиртуализироваться - 
велком 
 
P.S. Для незнакомых: офлайн я более мерзкий, старый и противный, 
нежели на юзерпике. 
 
Всем-всем спасибо, всех виртуально обнимаю, убежал по делам :))) 
 
Мне очень приятно что многие мои реальные (простите, а как еще 
сказать? оффлайновые?) друзья читают данный журнал 
 
Юля, спасибище огромное за чай, жалею, что реально не могу угостить 
всех моих виртуальных друзей 

 
Речь шла вообще о несоответствии между «реальным» тобой и 
твоим alter ego, созданным в ЖЖ, а вовсе не о том что я был удивлен, 
встретив тебя на концерте 

 
 
4.4.4.4   Anspelningar på ЖЖ 

 
Ganska ofta träffar man på ortografiska markörer som anspelar på Живой 
Журнал (ЖЖ) genom att bokstaven ж dubbeltecknas och ibland görs versal för 
som extra tydlighet: 
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пляЖЖ, зажжигал 
«а как они Жжгли» 
Ужжасно хочу домой 
инЖЖой!  (för engelska ”enjoy”) 
Ждите на следующей неделе лыЖЖ-репорт с фото трассы и нас-любимых 
 
Populära bland bloggare är också ordlekar som anspelar på ЖЖ – som 
жужжать (”surra”) och лжежизнь (”falskliv”). ЛЖ är den ryska analogen till 
LJ. 
 
 
4.5  Språkliga drag 
 
Det genomgående språkliga draget i bloggarna – anser jag – är de olika 
innovativa greppen som ger uttryck för lekfullhet och experimentlust. 
Jag kommer här att ge ett antal exempel på detta. Det förtjänar att understrykas 
att dessa fenomen inte alls är något dominerande i inläggen – man träffar på dem 
då och då. Det varierar också från person till person –  en del skriver i princip 
alltid på ”normal” ryska, några använder olika ”lustifikationer” ganska ofta.  
 
 
4.5.1   Medvetet felaktig ortografi 
 
4.5.1.1  Inledning 
 
Mycket av den här tendensen har beskrivits i kapitel 3. Här försöker jag 
kategorisera felskrivningarna och ge några exempel (alla hämtade från 
bloggarna i min undersökning). ”Principen” är som tidigare nämnts ”skriv som 
du talar”. Men det är också intressant att se att för många ”felskrivningar” finns 
den bakvända tekniken. 
  
Givetvis funderar man ibland på om ett ord är utsatt för medveten felstavning 
eller om det är ett utslag av språklig okunnighet. Gränsen kan vara hårfin. När 
det på ett dagis serveras «венегред» (läst i en Petrozavodsk-blogg) eller när det 
på en skylt i Budapest står «Вход запрещон» torde det knappast ha varit några 
«падонки» som varit i farten, utan personer som slarvat med stavningen. 
 
I mitt material så har jag sett ganska få exempel på det utpräglade «аффтарский 
язык» (stående fraser av typen «аффтар жжот», se 3.7), utan det handlar mer 
om ett lite lättare artilleri, som rena stavningsförändringar. De fenomen som tas 
upp under varje delrubrik har jag i exempelorden markerat med halvfet stil. 
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4.5.1.2  Exempel 
 
a) obetonat  o → a: 
 
здаров, кароче, абидно, бальшой, бадягу, можна, грустна 
дарагие, аднака, сабой, да ладна, прикольна, aффтар 
хачу, но нимагу 
Även i egennamn: с сашкай   
 
Motsatt tendens, obetonat a → o: 
 
кросавчег, учиццо, заплочу, ужос, с поцонами  ;) кортинко, Лидо 
 
 
b)  obetonat e →  i: 
 
у тибя, финомен, вить, каг дила 
 
Motsatt tendens, obetonat i → e: 
 
нравеца, кстате, кетайчиг, предя домой, превед 
 
 
c)  сч → щ (щщ): 
 
щастье, как щщитаешь 
 
Motsatt tendens, щ → сч: 
 
товарисчи, у товарисча,  женсчины, eсчо, весчь (везчь) 
 
 
d)  Final tonande konsonant skrivs tonlös: 
 
нафикк, дорагой друк, студентигоф, родственничкофф 
 
Motsatt tendens, final tonlös konsonant skrivs tonande: 
 
превед, кетайчег, мегазачод, чорд, щаз (i stället för сейчас) 
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e)  Konsonantassimilation: 
 
Man skriver som det uttalas: 
 
пифка попить, дефки, зафтра, фсем сматреть!, фчира 
здает, игзамен, каг дила? 
 
Motsatt tendens: 
 
сдесь я сдержалась   
 
 
f)  е → o efter mjuk konsonant 
 
чорный, 2 зачота, чорд 
 
 
g)   -ться och -тся  →  -ца/-цца (-ццо): 
 
не могу дозвониццо,  купаццо, удачи востановицца, тварицца, 
расслабляцца, cмеяццо, xочецца убицца 
Улучшения будут приветствоваццо и учитываццо :) 
 
I exemplet xочецца убицца kan man också se en ”grafisk stilistisk effekt” 
genom att presensformen xoчется och infinitivformen убиться när de står 
tillsammans får samma ortografiska dräkt. (Inom parentes kan nämnas att detta 
emotionella uttryck avsåg att bo i Avesta-Krylbo.) 
 
 
h)  тс, дс, дц → ц/цц: 
 
швецкие флаги, малацца, антисовецкие,  
Аццтаньте ат меня 
 
 
i)  стн  →  сн: 
 
Я учасник, чессна 
 
Motsatt  tendens сн → стн: 
 
хорваццкую пестню 
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j)  ч → ш i vissa positioner: 
 
за што, патамушта, канешна 
 
Motsatt tendens ш → ч: 
 
смечно 
 
 
k)  и/e → ы/o efter hård konsonant: 
 
жывот, с шышками, жжот, жысь (i stället för жизнь) 
 
 
l) en föregående konsonant ”flyter ihop” med den efterföljande, tonande eller 
tonlös - зж → жж,  чш → чч: 
 
чтоб ниуижжала 
лучче 
 
 
m)  c- eller cc- → cц-: 
 
мегасцылка, сцволочь, сцуко, сцылко 
 
 
n)  -ого → -аво: 
 
превед всем каво знайу 
 
 
o)   bokstäver som kan  uttrycka  två fonem (som ю, ё, я) återges med en bokstav 
för varje ingående fonem: 
 
превед всем каво знайу 
йомайо, дойош, рыбо клюйот 
йа азадачен 
 
 
Vid några tillfällen kan man ana en blinkning åt tiden före stavningsreformen 
1918: 
 
факъ,  сказалъ 
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4.5.1.3  Inkonsekvenser 
 
Ett tecken på fenomenets spontanitet och drag av ”stundens ingivelse” är 
inkonsekvensen. I «дорагие» har bara ett av två obetonade «о» skrivits med 
«а». I uttrycket «Всем превед кроссафчеги!» har assimilationerna behandlats 
olika.  
 
Det kan också vara en inkonsekvent behandling i två angränsande satser. Ett 
uttryck som «очень хочецца избавицца от волос» kan i nästa mening följas av: 
«не буду сопротивляться». 
 
I en del fall bör man anta att uttalet inte skulle överensstämma med normen 
genom den nya fantasifulla stavningen: 
 
чиорт, пиян, ишница, исчо, ажэдаю 
 
4.5.1.4 ”Dubbelfel” 
 
Som jag ser det är själva grundbulten i den förvrängda ortografin att ordet, med 
beaktande av vanliga uttalsregler, kan uttalas korrekt. Men ibland blir det 
”dubbelt fel”. Мальчик och мальчег bör väl uttalas lika – men vid böjning blir 
det fel: «превед мальчеги». 
 
Och om «в» kan stavas med «ф» i exempel som «фсем», så blir det direkt fel i 
sådana här exempel: любоффью, гламурная деффачка. 
 
Vidare är ju  «што»  en ”fonematiskt korrekt” stavning, men knappast: 
«несимпатишно». 
 
 
4.5.2       Reduktioner 
 
Mycket utbrett är att förkorta orden till en ”transkription” av hur ordet kan 
tänkas uttalas vid snabbt ledigt tal. Här är några exempel. Den korrekta 
stavningen står i halvfett, därefter olika påträffade varianter: 
 
собственно → собссна, собстна,  собссно 
сколько → наскока я помню, скоко всяких кремофф 
столько → стока всего! 
только →  тока 
но все же → но се же 
жизнь → жись, жисть жысь, жись 
вообще → вобще, вапще, ваще, васче, вааще, вАбче 
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совсем → сасем 
сейчас →  ща, счас, щас 
кстати → кста, кстать 
естественно → естесттно, ессно,  естессно 
тысяча → тыща 
молодец → млаадец 
действительно → действитна 
здравствуйте → здрасьте, здрасти 
когда → када  
-нибудь → какой-нить, чегонить, что-нить, куда-нить 
ничего → ничо, ниче 
солнце → сонце 
ни фига себе → фигасе, фигас 
как говорится → какгрица 
сегодня → седня, сеня   
спасибо → пасиб, пасибо 
теперь → терь 
тебя → тя 
меня →  мя 
 
Som en variant av ovanstående ser jag ihopskrivningarna, som reducerar pausen: 
 
нихачу, aеслиб, ниочем, впринцыпе, тоесть, штоштакое 
 
 
4.5.3    Grammatisk lek 
 
I begränsad utsträckning leker också bloggarna med grammatiken, genom – 
förhoppningsvis – medvetna förvrängningar. Jag ger här några exempel på detta. 
På samma sätt som med ortografin kan man ibland tveka om det är en medveten 
felskrivning som en lustifikation eller om det är bristande grammatiska 
kunskaper (jag tänker till exempel på formen третяя i stället för третья). 
 
Här några exempel som jag träffat på: 
 
 
a) Felaktig böjning av substantiv i genitiv: 
 
массаж ногоф 
нет худу без добры 
только вот силов нет никаких 
делофф невпроворот 
от людёв 
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b) Ovanstående kan ju också delvis ses som genusbyte. Andra exempel på detta: 
  
...пересадить меня в какой-нить другой комнат 
последняя время 
новый сабак 
 
 
c) Felaktig böjning av substantiv i nominativ plural: 
 
други мои, человеки 
 
 
d) Oböjliga substantiv böjs: 
 
cмарел счас кину, к вопросу о кине Дневной дозор... 
 
 
e) Felaktig adjektivböjning: 
 
третяя мысль 
 
 
f) Felaktig böjning av pronomen: 
 
меню помнют 
 
 
g) Felaktigt böjda verb: 
 
лублу, ходют, сидю, пробёгся, помнют 
 
 
4.5.4    Lexikon 
 
Att bloggspråket är ett ungdomligt talspråk torde vara klart med etablerad slang 
som совок, расслабон, отстой, препод, по барабану, зарубега, пофигизм, 
Чухония och прикольно (orden belagda i Большой словарь русского жаргона 
eller Словарь русского арго). 
 
Även prefix och suffix karaktäristiska för talspråket finns rikt representerade: 
красотища, психушка, райончик, достоевщина 
грустно-прегрустно, презабавно, престрашенная помойка 
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Men lekfullhet och spontanitet ger avtryck även på ordförråd och ordbildning. 
Här följer några exempel på neologismer, som jag inte funnit i slanglexikon: 
 
не по-днерождественски 
блинство   
еще одна партия никчемных фильмов 
нисколечко не хуже 
распиярен (распиарен)   (= som har fått reklam, min anm.) 
от нифиганеделанья 
переборщ   
днюха     (= день рождения) 
 
Nya spontana förkortningar av ord (finala strykningar): 
 
мне очень-очень нра! 
оч приятна 
знач могу когда хочу 
на всяк случ 
 
 
4.5.5 Användande av andra språk 
 
Ett annat uttryck för den lekfulla andan i bloggarna är att bitvis använda andra 
språk. Givetvis är det engelskan som dominerar här. Några exempel från mitt 
material: 
 
стилл воркин, велком (för ”welcome”), сорри, плиз, хелп ми плз, вери гуд, 
форева (för ”forever”) 
ВиАйПи, зенкс 
Гуд бай, май френдз 
Ай хяв э пэн-фрэнд! Энд ит мэйкс ми соу хяппи:) 
     (för ”I have a pen-friend.  And it makes me so happy) 
бэк ту ворк 
 
Men det kan givetvis också vara andra språk som ”transkriberas”: 
 
шпрехен зи туркиш? (ty) 
шайзе (ty) 
чао (ita) 
в шведской фолькхёгскуле (också förkortat till фхскуле), люка тиль (sv) 
мерси (fra) 
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Jag har även funnit en blinkning åt kyrkslaviskan: 
 
Отныне азъ есмь работник шведской почтовой службы 
 
Det kan också förekomma främmande ord i form av en kodväxling, där ett 
enstaka ord eller uttryck ges på ett annat språk, insprängt i den ryska frasen:  
 
нау, типа 
что не очень гуд 
там меня сенькс гад без номерка приняли 
подавайте цивилизацию и биг сити лайтс 
всем биг лав 
 
Det främmande ordet kan också stå i original med latinsk skrift: 
 
и как  vikarie  частенько переезжаю... 
 
для такого  language-freak  как я... 
 
посвятить  baby-world  всю жизнь... 
 
 
4.5.6    Småord och förkortningar 
 
Ett litet urval: 
 
ЗЫ, ЗЗЫ  = PS resp PPS  (om PS trycks ned på tangentbordet med kyrillisk 
      skrift inkopplad blir resultatet ЗЫ) 
UPD eller УПД = updated. Kan användas när bloggaren uppdaterar/ändrar sitt 
      inlägg, till exempel för att informera att de som läser lite senare inte längre 
      kan skriva kommentarer 
дэрэ = ДР (день рождения) 
ИМХО = IMHO (in my humble opinion, på wikipedia översatt med 
       «по моему скромному мнению») 
сабж = subjeсt (eng) 
вах =  ”wow!”, från georgiskan  
нда, мда, нде   -   en inte positiv reaktion på något 
дак = так 
дык = дак  (om дак är vanligt i normalt talspråk, så uppges varianten дык vara 
       en produkt av internetspråket) 
(с) = copyright , används för att visa att ett citat – ens eget eller någon annans –  
       är bra och värt att minnas, eller att det är ditt eget uttryck, som du ger dig 
      själv ”copyright” på. 
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4.5.7  Interjektioner 
 
Interjektioner och onomatopoetiska uttryck är naturligtvis vanliga inslag i den 
expressiva form av text som bloggarna är: 
 
хм 
плак-плак  (någon gråter) 
хихихи, хехехе, гы-гы, хы-хы-хы  (skratt) 
кхм  (en «hostning» som kan ha olika funktioner) 
oго  (uttrycker förvåning) 
 
 
4.5.8 Grafiska symboler  
 
Precis som i mejl och annan datakommunikation används smileys – 
«смайлики» – i stor omfattning.    :)    ;)   :(      )))  etc 
 
 
4.5.9   Svordomar och eufemismer 
 
I den expressiva talspråksmiljö som bloggen utgör florerar givetvis svordomar, 
мат, i rikt mått. Jag har ibland förundrats över hur kvinnliga bloggare också 
ganska oförskräckt använder dessa. Det bör kunna förklaras av att man i varje 
fall till viss del kan gömma sig bakom anonymiteten. 
 
Det ”skrivna talspråket” ger också en del möjligheter till extra eufemismer 
(förskönande omskrivningar), som till den yttre ortografiska dräkten avlägsnar 
ordet från dess original.  
 
I den tidigare nämnda artikeln på academ.info om debatten på universitetet i 
Novosibirsk uttalar sig en docent på filologiska fakulteten mycket negativt om 
den förändrade stavningen. «Правила орфографии – это святое» säger hon. 
Men hon tillstår att det är en fördel att man genom den ”nya ortografin” kan 
”gömma” ord som hänför sig till «мат».     
 
Stavningar som «йомайо», «сцуко» (för «сука») och «ахерительное» är bara 
två av väldigt många exempel på detta. Andra metoder är бл**ь eller 
рас3.14дяйство. Ellipser som «нах» (för «на хуй») eller fonemförändringar 
som i «мля» (där м ersätter б) har också påträffats. 
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4.5.10  Para- och extralingvistiska uttrycksmedel 
 
 
4.5.10.1  Inledning 
 
Att det är ett talspråk – i skrift – vi har att göra med torde vara klart. Jag vill 
redovisa ett antal företeelser, som jag betraktar som metoder att i skrift ersätta 
några av de para- och extralingvistiska uttrycksmedel, som kan användas när två 
personer samtalar muntligen i ”levande livet”. 
 
4.5.10.2 Paralingvistiska uttrycksmedel 
 
Dessa stödjer språket (ackompanjerar och kompletterar den verbala 
kommunikationen). I talspråk kan det handla om röststyrka och rytm. 
 
a) långa utdragna fonem för att markera expressivitet, eventuellt höjd 
röststyrka, eventuellt lägre taltempo: 
 
блииин 
кошшшшшшшмар 
ууууууйма свободного места 
ррррррррамантика! 
Люююди дорогие! 
Меня никто не лююююбит!!!!! 
далекооооооооо 
не могуууууу!!! 
Никто не пишет и не звонит – ща уснуууууууууууууууууу 
 
 
b) Utdragna ”pauser” mellan fonem eller stavelser, ger intryck av expressivitet, 
understrykande, eventuellt staccatoartat lägre taltempo: 
 
Я у-с-т-а-л-а 
Ха-ра-шо! 
Тишина-а-а 
Ни-ког-да 
Не помню ни-че-го 
 
 
c)  De reducerade stavningarna 
 
De reducerade stavningarna (4.5.2) bör kunna ses som ett förhöjt taltempo. 
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d) Ökad röststyrka med halvfet markering eller versala bokstäver: 
 
Сейчас, конкретно сейчас в Кондопоге настоящая массовая бойня 
 
пАдонок кАнечнА 
 
 
4.5.10.3  Extralingvistiska uttrycksmedel 
 
Dessa existerar ”utanför” språket, uppträder oberoende av det verbala. 
 
 
a) Gester och mimik kan beskrivas inom asterisk:    
 
*матерюсь* 
 
*хмурится* 
 
*поднимает руки* 
 
*мечтательно закрывает глаза* 
 
*машет флажочками* 
 
 
b) Humoristiska överstrykningar 
 
En menande blinkning, att visa att man har ”glimten i ögat”, en ironisk-
humoristisk effekt kan åstadkommas genom överstrykning av det man 
egentligen (?) vill säga och ersättande av det med ett ”acceptabelt” uttryck. 
Några exempel från mitt material: 
 
Позавчера играли в минигольф. Такая фигня Оригинальная игра, я вам 
скажу :-) 
 
Достал из жопы кармана 
 
Что я ненавижу тут не нравится и чего я понять не могу... 
 
С помощью мата и напильника ковыряния в реестре 
 
А я из универа отчислился перевёлся обратно на заочное 
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Уехал на чемпионат мира по хоккею в командировку. В Риге тепло... 
 
Люди, я не понял что за херня погода на улице? 
 
 
c)  Sinnesstämning 
 
Sinnesstämning, humör och eventuellt ansiktsuttryck kan uttryckas i ett speciellt 
fält (kallat «настроение» eller ”mood”) i blogginlägget. Även dessa faktorer 
kan givetvis påverka hur en person ”låter”. Långt ifrån alla utnyttjar denna 
kompletterande möjligt att ge en bild av sig själv. I de bloggar jag undersökt 
använder man engelska och ryska i ganska lika proportioner för att beskriva 
”humör”. 
 
Jag ger här några smakprov: 
 
- på engelska: 
 
nostalgic, pleased, artistic, hungry, sick, tired, cheerful, thoughtful, sad, artisticm, creative, 
optimstic, impressed, surprised, giggly, shocked, scared, working, pleased, lovely, lazy, 
bored, touched, hopeful, sleepy, depressed, energetic, creative, working, happy, refreshed, 
tired, discontent, uncomfortable, exhausted, thankful, crazy, confused, restless, worried, 
peaceful, devios, drunk, optimistic, awake, grateful, amused, angry, cheerful, satisfied, 
nervous 
 
- på ryska: 
 
растекаясь в пространстве, задумчивое, довольное, сонное, старательное, объевшееся, 
никакое, супер, веселенькое, ручки чешутся, и смех и грех, ступид-слипи, еще спаать, 
злая я однако, уставший, не злой и довольный собой, веселуха, забеганное, 
крайне раздражительное, загадочное, прекрасно-ошарашенное, ностальгирую, 
недоволен собой, чемоданное, я сдал сессию на отлично, курсовик на носу, 
ну ее нах эту курсовую, умирать, размышлительное, на 5+, предпразничное, спокойное, 
ностальгическое, мрачное, пораженческое, сморщенно-отутюженное, ангел устал, 
похмелье, слишком много кофе, одиночество в темноте, идиотское, офигевшее 
мне налили кружку вина:), хочу в Тарту, недосып, самое рабочее настроение 
 
 
4.6   Kommentarerna (reaktioner på inlägg) 
 
Tidigare hävdade jag att bloggen har en monologisk dimension, där 
”bloggägaren” i ensamt majestät lägger ut texten, samt en dialogisk dimension. 
Den senare återfinns i kommentarerna, där vem som helst – om det är ett öppet 
inlägg – kan lämna en kommentar, anonymt eller med sitt användarnamn. En 
diskussion mellan ”blogginnehavaren” och en eller flera andra personer kan 
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alltså där uppstå. Med ett enkelt tryck på funktionen «оставить комментарий» 
kan alltså vem som helst reagera på inlägget, en viktig del av bloggens väsen. 
 
Vad gör då om ett inlägg får inga, få eller många kommentarer? Man skulle vilja 
anta att det skulle bero på ett intresseväckande sätt att skriva, någon speciell 
språklig markör eller något annat påvisbart.  
 
Jag tror dock att den viktigaste faktorn är hur många personer som har lagt upp 
bloggaren som en vän/friend/френд. På ett enkelt sätt kan man i LiveJournal 
markera en intressant blogg som sin ”vän” och därigenom lätt hålla koll på när 
denne ”vän” har gjort ett nytt inlägg. Detta sköts genom en särskild lista – 
френдлента – där alla dina vänners senaste inlägg kommer upp i omvänt 
kronologisk ordning. Man kan se att personer med ett stort antal vänner får 
väldigt många reaktioner, oavsett vad de skriver om – och vice versa att folk 
som är sparsamt representerade på andras френдлента sällan får några 
kommentarer överhuvudtaget. 
 
En bloggare i mitt material har över 400 vänner, d v s det är 400 personer som 
har honom på sin ”vänlista”. Han får också väldigt mycket kommentarer, och en 
stor del av den här bloggarens inlägg kretsar kring hans eget bloggande och om 
kommentarerna på hans inlägg.  
 
Jag har tittat på ett stort antal av de kommentarer som hos varje bloggare 
genererat relativt flest inlägg. Generellt kan sägas att antalet kommentarer på ett 
inlägg varierar från noll (mycket vanligt) till upp mot 100. Då ska man också ha 
i åtanke att blogginnehavarens egna reaktioner på kommentarerna givetvis 
räknas med. Det är också värt att notera att kommentarerna inte alls behöver 
diskutera temat i det ursprungliga inlägget – diskussionerna och tankeutbytena 
kan bära hän hur långt som helst. Allt detta helt i linje med bloggandets 
oplanerade och spontana natur. 
 
Jag har trots allt försökt att se några kännetecken på inlägg som – relativt för 
bloggaren – genererar många kommentarer (antalet kommentarer inom 
parentes): 
 
a) Explicit vädjan om hjälp/råd/reaktion 
 

Что это???? Нужна помощь!!!! Может мне кто-нибудь объяснит????  (46) 
(apropå ett konstigt föremål som hittats på marken) 
 
Заранее спасибо для меня это важно  (35) 
 
Надеюсь кто-нибудь сможет помочь (33) 
 



 58

Спросите меня что-нибудь! (31) 
 
Будет здорово, если вы ответите (30) 
 
Случилось неслыханное. ( xxx) не знает, чем заняться в выходные. 
Посоветуете, а? (14) 
 
Вы оставляете коммент [....] а я рассказываю случайный факт о вас. (88) 
 
Я хочу поговорить с вами про ситуацию в Кондопоге (93) 
 
 

b) Frågor 
 
У нас +29  А у вас?  (19) 
 
Если бы вы смогли запереть меня на 24 часа у себя дома, заставить меня 
делать все, что вы захотите, чтобы бы вы предприняли? (40) 
 
Сначала голова болит, а потом что? (28) 
 
А вопрос: елочку уже все убрали? (23) 
 
А вы знаете свою точку красоты? (25) 
 
Кто со мной?  (25) 
(angående inbjudan att följa med på ett föredrag) 
 
Как это понимать, а? (19) 

 
 
c) Man söker sympati och empati  
 
En användare säger sig ha blivit avstängd från universitetet och använder i sitt 
inlägg ordet «отчислили» 16 gånger – ett rop på tröst, vilket han också fick (29 
kommentarer). 
 
En annan användare gjorde två inlägg om ett sjukhusbesök och om läkarens 
förbud mot kaffedrickning. Dessa inlägg gav 105 respektive 86 kommentarer. 
Floder av medlidande och uppmuntran med tillönskningar om snabbt 
tillfrisknande flöt in, och med rysk förkärlek för naturmedicin kompletterade 
med tips på grönt te, kamomillte med honung, drycker med ingefära etc. 
 
En bloggare har ett inlägg som i sin helt lyder:  «Всё не так» 
Han får medkännande kommentarer och inlägget genererar 21 kommentarer. 
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d) Bilder och annat 
 
bild på familjen (24) 
privatbild (26) 
bildreportage om pannkaksstekning (51) 
en vacker bild från Solovki (40) 
ett minireportage om den norska nationaldagen (51) 
 
 
e) Explicit åsikt/provokation 
 

НЕ ПОНРАВИЛСЯ!!! ГОВНО!  (12) 
(apropå filmen ”Dnevnoj dozor”) 
 
Только финн, придя обедать в китайский ресторан, может заказать 
картошку-фри и отбивную   (21) 

 
 
f) … och helt ”harmlösa” inlägg: 
 

Я сегодня клубнику кушала  (26) 
 
Ну вот, теперь у меня есть сабак. Он маленький, толстый и коричневый 
(40) 

 
 
Således kan man lätt hitta inlägg med explicita frågor, vädjanden och 
uppmaningar som startar en lång ”debatt”. Men det är inte alls säkert att det blir 
någon respons på detta heller. En bloggare bad om turisttips för Prag men fick 
bara tre kommentarer. Någon frågade om det fanns någon som kunde hyra ut en 
lägenhet i S:t Petersburg men fick bara en kommentar. 
 
Till sist ger jag också ett exempel på de sista orden i ett inlägg, som gav noll 
kommentarer – detta trots ett flertal språkliga markörer som skulle kunna tänkas 
ha effekt: 
 

Люди, а поделитесь, плиз, опытом покупки всякого разного на ebay 
 
Här finns både en direkt hänvändelse till läsarna («люди, а...»), en imperativ 
(«поделитесь») och ett förstärkande vänligt ord («плиз»). 
 
Vidare kanske kommentarerna ibland säger mer om ”respondenterna” och deras 
förhållande till bloggaren än om inlägget i sig. 
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En bloggare konstaterade: «Бросил курить». Inlägget gav 68 kommentarer. De 
första – ironiska – kommentarerna löd: 
 

Да ну, брось 
 
Не ври 
 
Далеко бросил? 
 

Avslutningsvis kan noteras, att en bloggare har möjlighet att ”censurera” sin 
blogg. Han/hon kan ta bort oönskade kommentarer. Man har också möjlighet att 
i efterhand radera en kommentar som man har gjort i en annan blogg. 
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5    Liten ordlista 
 
 
Här följer en liten – och ofullständig – ordlista över ord som handlar om 
bloggning, LiveJournal och slutligen också om data i allmänhet. 
 
 
5.1  Bloggning 
 
blogg    блог, инет-дневник, онлайн-дневник, 
   сетевой дневник, сетевой журнал, 
   интернет-дневник, жэжэ, жеже 
blogga   вести блог (etc) 
bloggare   блоггер (блоггерша) 
bloggande, bloggning  блоггерство, блоггинг, блоговеденье 
   ведение блога (etc) 
bloggosfären  блогосфера 
bloggverktyg блог-хостинг,  блоггерский сервис, 

блог-служба 
inlägg   пост, запись 
göra ett inlägg  постить/запостить (сообщение) 
   писать/написать в жэжэ 
kommentar   коммент,  каммент, комент, камент, 
   комментарий (mer formellt) 
kommentera ett inlägg комментить/откомментить, 

комментить/прокомментить  
   постить/запостить комменты, 
   писать/написать коммент, 
   оставлять/оставить комментарий 
användargrupp  комьюнити, сообщество 
 
 
5.2  LiveJournal 
 
LiveJournal  Живой Журнал, ЖЖ, ЛЖ, жэжэ, жеже 
   adjektiv: жж-ный, жэжэшный, жежешный 
LJ-användare  жеже-юзер, жж-ист 
”LJ-världen”  жж-просторы, жж-страна 
vän i LJ   френд/френды (френдá)  
   френдиха (femininum, skämtsamt) 
vänlista   френдлента 
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lägga till vän  френдить/зафрендить  
   (betoning både på е och и förekommer) 
   добавлять/добавить во френды 
ta bort vän  отфрендить, расфрендить 

(ipf aspekt расфрендивать, расфренживать) 
skriva skyddat inlägg  писать под замок 
 
теги,  тэги, таги  tags, etiketter 
юзернейм, ник   username, användarnamn, ”nicke-name” 
юзерпик   userpic(ture), användarbild 
аккаунт   account, konto 
превьюшки, превьюхи små preview-bilder 
 
 
5.3  Några allmänna dataord 
 
Internet   Интенет, инет 
den ryska delen av Internet рунет 
logga in/logga ut  залогиниться/разлогиниться 
inloggning   залогинивание 
googla   гуглить 
Google   Гугль 
Windows   Виндоуз 
icq   айсикью, ofta kallat áська 

(enligt uppgift av förnamnet Acя/Настя) 
   böjs som femininum: по аське, с аськой 
флэшмоб   samordnad  aktion på Internet  
Photoshop   фотошоп, фотожоп (vulgärt) 
dator   компьютер, комп 
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6  Sammanfattning 
 
 
I kapitel 3.2 försökte jag att ge en karaktäristik av bloggens väsen. Jag menade 
att typiskt för bloggarna är den enorma spännvidd de uppvisar med avseende på 
ett antal parametrar. Denna bild var givetvis långt ifrån fullständig, att fånga det 
ogripbara låter sig inte göras. Men jag avser att här återvända till denna 
karaktäristik och se hur den stämmer med mitt undersökta material. 
 
Den spännvidd jag talat om berör: 
 
- tematiken 
Jag har i kapitel 4.4 gett några smakprov på de ämnen som behandlas. Allt 
mellan himmel och jord tas upp i bloggarna. Jag konstaterade att minst hälften 
av inläggen direkt handlar om bloggarens liv eller om hans åsikter till saker och 
ting. I själva verket är andelen förmodligen än större. Att vi ser en klar övervikt 
för personligt centrerat material är helt följdriktigt, eftersom bloggen är en form 
av dagbok.  
 
- den språkliga dräkten 
I materialet återfinns allt från närmast poetisk prosa till svordomar, slarvigt 
skriven och inkorrekt ryska. Jag har sett åtskilliga exempel på hur dessa bloggar 
anammat trenden med ”förvrängd ortografi”, men att de mer ”extrema” 
uttrycken för den subkultur som benämns «аффтарский язык» eller «язык 
падонков» är ganska få.  
 
- den grafiska utformningen 
 
- uttrycksformer 
Ett stort antal bloggar innehåller foton och andra bilder samt länkar till andra 
bloggar och webbadresser. Några bloggar domineras av detta.  
 
- uppdateringarna 
Några bloggare skriver inlägg nästan varje dag, ibland fyra-fem stycken en viss 
dag. Andra skriver nästan aldrig. Förhållandet till den egna bloggen är alltså 
högst varierande. Medan en del knappt verkar komma ihåg att de öppnat en 
blogg och varför, så ”vårdar” andra sin nätdagbok med omsorg genom 
regelbundna uppdateringar. 
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- reaktionerna på inläggen 
Att bloggarna har ett mycket skiftande antal läsare är tydligt. Ett inlägg kan stå 
helt okommenterat. Men det kan också generera en ”diskussion” som omfattar 
upp mot hundra kommentarer. Avgörande här verkar vara – förutom inläggets 
innehåll givetvis – hur många ”vänner” («френды») bloggaren har.  
 
Den kanske enklaste sammanfattningen är att bloggen inte bara är ett ungt 
medium, utan också ett ungdomligt: de flesta bloggarna synes vara strax under 
eller strax över 20 år. Och med all sannolikhet som en följd av detta utmärks 
bloggarna av ett innovativt, skämtsamt och respektlöst sätt att skriva. Det gäller 
bland annat ortografi, ordval och olika sätt att understyrka bloggens karaktär av 
talspråk. 
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7   Epilog 
 
Bloggarna i skenet av Bachtin 
 
 
 
Jag skulle vilja avsluta detta besök i bloggosfären, som växer och förändras i 
realtid, med att se på bloggning i skenet av vad litteraturvetaren Michail Bachtin 
(1895-1975) skrev i sitt arbete «Проблемы речевых жанров» 1952-53. Det 
publicerades postumt 1979. 
 
Vid tiden för Stalins död var det naturligtvis inte någon – kanske allra minst i 
Sovjetunionen – som kunde ha en aning om att det i en framtid skulle bli möjligt 
för var och en att publicera sig i datanätet genom något som skulle kallas blogg. 
Trots detta kan mycket av det han skriver med lite god vilja appliceras på 
bloggarna. 
 
Han ställer de opersonliga storheterna ord och mening i motsats till yttrande 
(высказывание) som har både författare och adressat. Yttrandet står i fokus för 
hans arbete. 
 
Han använder just ordet автор, det som även nu är en slags schablon för någon 
som säger något på bloggar/Internet-forum (jämför аффтары på udaff.com). 
 
Bachtin pekar också på yttrandets expressiva komponent: 
 

…Экспрессивная интонация – конституционный признак высказывания. 
Вне высказывания – ее нет... (s. 279) 

 
Han skriver också: 
 
 … Как ни различны высказывания по своему объему, по своему 

содержанию, по своему композиционному построению, они обладают, как 
единицы речевого общения, общими структурными особенностями, и 
прежде всего совершенно четкими  границами … (s. 263) 

 
 … Границы [...] определяются  сменой  речевых 

субъектов, то есть сменой говорящих … (s. 263) 
 
Alldeles tydliga gränser, rent grafiskt, mellan olika talare ser vi i kommentarerna 
till bloggarna, dessa skriftliga dialoger. En liten bild på vem som säger något, 
datum och tidpunkt markerar också ”gränsen”. 
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Den inre sidan av det här bytet av talsubjekt kallar han завершенность (finalitet 
i den svenska översättningen). 
 
 … Эта смена потому и может состояться, что говорящий сказал (или 

написал) все, что он в данный момент иди при данных условиях хотел 
сказать. …(s.268) 

 
Och ja, att ”skriva av sig” allt man vill ha sagt verkar vara ett stort syfte med 
bloggandet. 
 
 … Первый и важнейший критерий завершенности высказывания 

– это возможность ответить на него... (s. 268) 
 
Möjligheten att svara på ett yttrande, inlägg, finns inbyggt i hela det tekniska 
systemet och är en av bloggens grundbultar. 
  

… Но высказывание с самого начала строится с учетом возможных 
ответных реакций, ради которых оно, в сущности, и создается. Роль 
других, для которых строится высказывание, как мы уже знаем, 
исключительно велика. ... (s. 290) 
 
… Мы уже говорили, что эти другие […] не пассивные слушатели, а 
активные участники речевого общения. Говорящий с самого начала ждет 
от них ответа, активного ответного понимания. Все высказывание строится 
как бы навстречу этому ответу. … (s. 290) 
 

Visst är det så – man skriver för sina ”friends”, och andra, och hoppas på 
reaktioner. Och en bloggare kan vara just en aktiv deltagare i samtalet i stället 
för en passiv lyssnare/läsare. 

 
Bachtin skriver också att adressaten kan vara en direkt samtalspartner – men 
också en helt obestämd person, en okonkretiserad ”annan”. 

 
… Этот адресат может быть непосредственным участником-собеседником 
бытового диалога, может быть дифференцированным коллективом 
специалистов какой-нибудь срециальной области культурного общения, 
может быть более или менее дифференцированной публикой, народом, 
современниками, единомышленниками, противниками и врагами, 
подчиненным, начальником, низшим, высшим, близким, чужим и т.п.; он 
может быть и совершенно неопределенным, неконкретизированным 
другим … (s. 290) 
 

Denne inte konkretiserade ”annan” skulle kunna vara en av världens miljontals 
internetanslutna. 
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8   Källförteckning 
 
Primära källor 
 
Min undersökning (kapitel 4) baseras på bloggarna som är sammanlänkande 
under Petrozavodsks statliga universitet på LiveJournal. 
Man hittar dessa här: 
 
http://www.livejournal.com → Find → Find users by school 
→  Russian Federation → Республика Карелия → Петрозаводск 
→ Петрозаводский государственный университет 
 
Sekundära källor 
 
a) Litteratur 
 
Бахтин М. М.: «Проблема речевых жанров»,  Эстетика словесного 
творчества, Москва 1979, ss. 250-296 
- Svensk översättning av Helena Bodin: Frågan om talgenrer, Genreteori, Lund 
1997, ss. 203-239 
 
Jakobson, Roman: ”Lingvistik och poetik”, Poetik och lingvistik - 
Litteraturvetenskapliga bidrag valda av Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg, 
Stockholm 1974, ss. 139-179 
- Originalartikel: Jakobson, Roman: ”Closing Statement: Linguistics and 
Poetics”, i Seboek, Thomas A (red.): Style in Language, Cambridge, 
Massachusetts 1960, ss. 350-377 
 
b) Citerade artiklar från Internet 
 
Амзин, Александр и Белкин, Игорь: «Полный превед. Интернет-сленг все 
чаще выходит за пределы виртуального пространства»; 
http://lenta.ru/articles/2006/02/28/preved/ 
 
Амзин, Александр и Белкин, Игорь: «РОТОР с преведом»; 
http://lenta.ru/articles/2006/04/15/preved/ 
 
Анисимова, Анна: «Великий и могучий русский язык и йазык аффтаров: 
что отправить фтопку?», 2006-04-27; 
http://academ.info/index.php?pid=news&id=4302 
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Вернидуб, Артем: «У языка есть афтар», Русский Newsweek (17/2005); 
http://www.runewsweek.ru 
 
Газета.ru: «Российский блоггер: молодая женщина и т.д.», 2006-09-26; 
http://www.gazeta.ru 
 
Газета.ru: http://www.gazeta.ru/techzone/2005/08/17 
 
Eriksson, Jörgen I: Bloggkrönikan den 17 juni 2006; http://www.sr.se 
 
Известия науки: «Снежный ком: Краткая история блогов» (Källa: 
Washington ProFile), 2006-02-22; 
http://www.inauka.ru/computer/article62392.html 
 
Известия науки: «Умераед зайчег мой. Русский интернет прощается с 
русским языком», 2006-04-21; 
http://www.inauka.ru/computer/article63782.html 
 
Рублев, Сергей: «Гражданская журналистика на службе интересов 
общества»; http://lenta.ru/articles/2005/05/17/blogs 
 
c) Andra Internet-källor 
 
http://blogg.aftonbladet.se/1 (Sigge Eklunds bloggvärldsblogg) 
http://blogs.yandex.ru 
http://ru.wikipedia.org 
http://www.google.com/trends 
 
d) Ordböcker som konsulterats 
 
Елистратов В.С.: Словарь русского арго, Москва 2000 
 
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г.: Большой словарь русского жаргона, 
Санкт Петербург 2001 
 
Ожегов С.И.: Словарь русского языка, Москва 1981 
 
Norstedts ryska ordbok, Stockholm 2006 
 
e) Övrigt 
 
För att erhålla vissa förtydliganden och synpunkter har jag i några fall använt 
mig av ryska informanter. 
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9   Länkar 
 
Som komplement till Internet-adresserna i kapitel 8 ger jag avslutningsvis några 
länkar, som anknyter till materialet i denna uppsats. Detta är bara ett mycket litet 
urval. 
 
- Några sidor som följer bloggosfären: 
http://www.bloggportalen.se 
http://www.blogpulse.com  
http://www.blogus.ru 
http://www.technorati.com 
 
- På http://ru.wikipedia.org finns en omfattande ordlista för «Жаргон 
падонков» (sökord på sidans sökfunktion). Den inleds med en stor varning om 
att sidan innehåller «ненормативная лексика». Där finns också många käll- och 
litteraturhänvisningar i ämnet, bland annat också länkar till musikfiler på temat 
«превед». 
 
Богданова, Дина: Блоги в системе сетевых коммуникаций 
(2006-07-10); http://www.relga.ru (kan nås via söktjänst på sidan). Artikeln 
avslutas med en litteraturlista. 
 
- Sidor med anknytning till «превед» och »язык падонков»: 
http://community.livejournal.com/ru_preved 
http://www.dirty.ru 
http://www.prevedoff.net 
http://www.udaff.com   (barnförbjudet!) 
 
- De största bloggportalerna med ryska domännamn (i storleksordning): 
http://www.liveinternet.ru 
http://www.diary.ru 
http://blogs.mail.ru 
 


