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Abstract 

English title: The Normalisation of Criminal Jargon: A Study of the Attitudes of Russian 

Youth Towards Criminal Jargon 

 

This thesis examines the relationship and attitudes of 152 young Russians, between 13 and 20 

years of age, towards words derived from criminal jargon that have become a part of colloquial 

Russian; more specifically how they explain their usage of these words, what they think of 

criminal jargon, where they have learnt it from, and whether or not they are aware of the origins 

of the words they are using. In order to analyse these aspects, 20 words from criminal jargon 

were chosen and used as the basis for a survey. The results of said survey show that a majority 

of the Russian youth that took part in the study is either neutral or positive (82,9%, in total) 

towards such loan words, that they mostly learn the words from friends, social media and 

movies, and that it is perceived, at least marginally, more positive when boys use words derived 

from criminal jargon, than if girls do. It remains unclear, however, whether or not young 

Russians are truly aware of the origins of all the words they are using. 

 

Keywords: argot, attitudes, criminal jargon, fenya, survey, youth language 

 

Резюме 

Название: Нормализация уголовного жаргона: исследование по отношению российской 

молодёжи к уголовному жаргону 

 

В данной дипломной работе рассматривается отношение молодых россиян к словам 

криминального происхождения, которые вошли в разговорно-обиходную речь. В 

частности, как молодёжь подросткового возраста объясняет своё использование 

подобных слов, что думают подростки об уголовном жаргоне, откуда они узнали эти 

слова, и осознают ли они происхождение используемых ими слов этой группы. В этих 

целях было отобрано 20 слов криминального происхождения и проведён опрос среди 

152 молодых людей в возрасте от 13 до 20 лет. Результаты исследования показывают, 

что отношение большинства опрошенных к заимствованиям подобного рода либо 

нейтрально, либо положительно (итого 83,9%). Анализ опроса выявил также, что 

знакомство подростков с этой группой лексики происходит, чаще всего, в их контакте с 

друзьями, из социальных сетей и из фильмов. Более отрицательно использование 

данных слов воспринимается в речи подростков женского пола, тогда как у 

противоположного пола подобный узус воспринимается окружающими менее 

негативно. Однако остаётся неясным, осознают ли молодые россияне происхождение 

используемых ими слов. 

 

Ключевые слова: арго, блатная музыка, опрос, отношение, уголовный жаргон, феня, 

язык молодёжи 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är känt sedan gammalt att ungdomars språk är mycket färgrikt och innehåller stora mängder 

av icke-normativa ord och uttryck. Detsamma gäller det ryska ungdomsspråket. Det många 

däremot inte är medvetna om är att det i själva verket är en betydande mängd av dessa ord som 

har lånats in från den kriminella världen i Ryssland (Gračev 2003, 3). Man kan rentav tala om 

en språkets kriminalisering, där ord från den brottsliga världen har övergått – och fortsätter att 

övergå – till det ryska vardagsspråket, hela vägen upp till det politiska etablissemanget 

(Brusenskaja 2014, 84; Sokovnina 2004). 

Den ryska kriminella jargongen (блатная музыка, феня, etc.) har en lång historia, och 

började att analyseras redan i mitten av 1800-talet av lingvister såsom Vladimir Dal’ (Gračev 

2003, 5). Dess ursprung finns det många teorier om (Gračev 2003, 4), men en central sådan 

hävdar att en stor del av ursprunget ligger i de gamla vandrande köpmännens kodspråk офеня 

(varifrån dagens term феня kommer), vilket användes för att lura köpare och för att dölja ens 

avsikter i farliga situationer. Yrkets karaktär hade som naturlig konsekvens att köpmännen hade 

nära kontakt med samhällets lägre samhällsklasser (Gračev 1992, 9).  

En populär förklaring till varför det finns en stor andel kriminella lånord i det ryska 

vardagsspråket är den ryska historiens specifika natur, med Gulagsystemet och det stora 

politiska förtrycket som troliga källor (Brusenskaja 2014, 84). Även medias och 

skönlitteraturens skildringar av den kriminella världen bedöms spela en stor roll, då människor 

utan koppling till denna idag i större utsträckning än tidigare kan komma i kontakt med det 

kriminella språkbruket (Sokovnina 2004).1  

Individers attityder till olika företeelser har sedan 1920-talet varit en viktig gren inom 

bland annat socialpsykologisk forskning. Genom attitydstudier kan man mäta vad en individ 

tror om något (den kognitiva komponenten), hur starkt de känner för något (den affektiva 

komponenten), och “beredskapen till handling när det gäller attitydobjektet” (den intentionella 

komponenten). Fördomar är ett exempel på negativa attityder, och är något som ofta leder till 

diskriminering (Rosén u.å.). Inom språksociologin anses attityder ha en stark påverkan på hur 

olika språkbruk sprids, bevaras och försvinner – språket är nämligen nära kopplat till sådant 

som identitet, gruppsammanhållning och status (Nordberg u.å.). På grund av den kriminella 

jargongens icke-normativa natur bör denna rimligtvis väcka blandade känslor hos folk. Med 

 
1 Mer om detta i kapitel 2.3. 
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detta i åtanke är det högst relevant att undersöka hur dagens ryska ungdomar ser på den alltmer 

närvarande kriminella jargongen, då det är just dessa individer som genom sitt språkbruk 

skapar morgondagens ryska. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka dagens ryska ungdomars attityder och förhållande 

till kriminell jargong. Hur förklarar ungdomar sitt bruk av kriminell jargong? Vad tycker de 

om den? Varifrån har de lärt sig dessa ord och uttryck? Är de medvetna om ordens ursprung?  

1.3 Material och metod  

Denna undersökning bygger på jämförelser och studier av rysk sekundärlitteratur om 

företeelsen kriminell jargong i det ryska språket, samt en kvalitativ enkätundersökning som 

delvis även baserar sig på kvantitativa data. Det tryckta materialet inkluderar ett antal 

ordböcker med rysk kriminell jargong, samt vetenskapliga artiklar publicerade i ämnet i diverse 

ryska akademiska tidskrifter. Vissa svenskspråkiga källor har även använts för att diskutera 

attityder rent generellt. Denna metod valdes för att mer djupgående kunna undersöka delar av 

ryska ungdomars attityd till kriminell jargong, då en stor kvantitativ enkätundersökning 

troligtvis hade resulterat i för stora mängder data för att låta sig analyseras inom ramen för en 

kandidatuppsats. Dessutom hade det krävt resurser som inte stod till författarens förfogande. 

Anledningen till att intervjuer inte genomfördes istället för en enkätundersökning var för att 

kunna få en klarare och mer rättvisande helhetsbild över vilka attityder som finns bland 

ungdomar. Att övertyga 152 personer, vilket blev den totala summan respondenter i denna 

undersökning, att gå med på att bli intervjuade för att få svar på samma frågor hade krävt 

enorma mängder tid; tid som helt enkelt inte fanns till hands. Denna undersökning ämnar inte 

vara representativ för ungdomar i hela Ryssland, utan är begränsad till ungdomar som är aktiva 

på internet, och som även har ett intresse för främmande språk.  

Skribenten har i förenklande syfte valt att i denna uppsats uteslutande hänvisa till феня 

(etc.) som “kriminell jargong” på svenska, då det existerar ett stort antal ryska benämningar på 

företeelsen, och olika forskare i ämnet har egna synpunkter på vilken som bör användas. 

Termen används här som paraplybegrepp, i bemärkelsen att det inte spelar någon roll i vilken 

brottslig sfär ett ord har sitt ursprung – är det av kriminell härkomst över huvud taget så är det 

kriminell jargong. Dessutom är det inte fängelsemiljöns språkkultur som undersöks i denna 

uppsats, utan ungdomars attityder till och användning av valda ord med ursprung i en kriminell 

miljö. Därmed blir skillnaden mellan generella brottsliga jargongord och ord av mer 
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yrkeskriminell karaktär relativt oviktig, då det intressanta är att orden faktiskt alls används av 

ungdomar. 

De 152 personer som tillfrågades i enkätundersökningen letades upp och kontaktades 

via hemsidan Interpals (https://interpals.net/). Interpals är en hemsida för språkutbyte, där det 

går att sortera efter ålder, kön och land för att hitta de personer man vill prata med. Detta 

sorteringsverktyg användes för att leta upp folk som uppger sig vara i åldrarna 13–20 år från 

Ryssland, som sedan kontaktades och ombads att fylla i en enkät angående kriminell jargong i 

det ryska språket. Åldersavgränsningen på 13–20 år gjordes först och främst för att den 

innefattar hela tonårsperioden, men även för att 13 år är lägsta åldersgränsen för att kunna 

registrera sig på Interpals (Interpals u.å.), vilket satte en naturlig gräns i undersökningen. 

Definitionen på ungdomsspråk (14–25 år) som nämns i undersökningens teorikapitel bedömdes 

vara lite väl bred för uppsatsens omfattning. Dessutom bedömdes det vara osannolikt att 

skillnaden i språkbruk mellan en 13-åring och en 14-åring skulle skilja sig så pass mycket att 

det skulle finnas fog för att strikt förhålla sig till denna definition. 

Exemplen på rysk kriminell jargong som finns med i enkätundersökningen valdes ut 

genom att leta i Gračevs ordbok Slovar' tysjačeletnego russkogo argo (2003) efter ord som 

uppsatsskribenten själv vet om att han har hört användas av ungdomar i Ryssland som han har 

varit i kontakt med, både personligen och på internet. Korpusstudier övervägdes som metod 

för att kontrollera ordens utbredning i tal, men på grund av den kriminella jargongens icke-

normativa natur och Ryska språkets nationella korpus (Nacional'nyj korpus russkogo jazyka, 

hädanefter NKRJa) ännu inte jättestora databas med transkriberat tal gick inga tydliga resultat 

att få fram. Detta för att den största korpusen som ingår i NKRJa i huvudsak består av 

skönlitterära verk där kriminell jargong, och särskilt ungas bruk av denna, inte framgår tydligt 

eller ens finns med, och i den muntliga korpusens fall finns inte tillräckligt mycket material för 

att kunna säga något konkret. För ordet зашквар finns det exempelvis inte ett enda resultat i 

hela korpusen.  

Detta ledde till att uppsatsskribenten fick hänvisa till egen erfarenhet för att över huvud 

taget kunna göra ett urval ur Gračevs ordbok, då den innehåller 27.000 ord och uttryck. Den 

mängden ord är inte rimlig att ha med i en enkätundersökning, då ingen skulle orka med att 

svara på den. Inte heller vore det rimligt att välja ut orden genom att söka efter dem i korpusen, 

ett efter ett, då det hade tagit extremt lång tid att manuellt kolla upp alla ord. Med tanke på att 

denna studie behandlar ungdomars attityder till, och även bruk av, kriminell jargong, bedöms 

det vara viktigt att orden inte är slumpmässigt utvalda, utan att valet grundar sig i personlig 

kännedom om att dessa används, istället för att hamna i en situation där ord har valts ut på måfå 

https://interpals.net/
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och som ungdomarna möjligtvis aldrig har hört och omöjligt kan förklara sitt bruk av. För att 

få en bekräftelse på att ungdomarna använder dessa ord kan de i enkätundersökningen kryssa 

för alla de anser sig använda. 

 Orden som finns med i ordboken Slovar' tysjačeletnego russkogo argo har valts ut av 

Gračev efter särskilda kriterier som ska säkerställa att orden verkligen tillhör den kriminella 

världen, eller att de åtminstone har en egen kriminell definition. Dessa kriterier är: ordens 

användningsfrekvens, brottslingars erkännande av orden som sina egna, hänvisning till 

kriminell betydelse av vardagliga ord i ordböcker för standardspråket, andra sociala gruppers 

brist på förståelse för ordet, dess användning som argotism i tidigare ordböcker med argot, 

erkännande av ordet i lingvistiska undersökningar, dess användning som kriminell jargong i 

skönlitteratur, särdrag i ordbildningen och specifika suffix, och till sist att ordet är tydligt 

känsloladdat och expressivt (Gračev 2003, 17). 

Orden som bekräftat finns med i Gračevs ordbok kollades även upp i den tidigare 

brottslingen Zaur Magomedovič Zugumovs ordbok Russkojazyčnyj žargon. Istoriko-

ètimologičeskij, tolkovyj slovar' prestupnogo mira för att därigenom få förståelse för 

etymologin, och en ytterligare bekräftelse på ordens tillhörighet till den kriminella världen.  

De 20 ord som i slutändan blev utvalda i det omfattande materialet, med utgångspunkt 

i ovannämnda metod, är балда, беспредел, зашквар, заначка, кайфовать, кореш, лавэ, лох, 

мент, мусора, на халяву, прикол, стрёмный, тёлка, тусовка, фартить, фраер, фуфло, 

хана och харэ. Anledningen till att just 20 valdes ut var för att detta bedömdes vara ett 

hanterligt antal att ha med i en enkätundersökning, för att med orden som verktyg ge 

respondenterna en förståelse för vad kriminell jargong kan innebära. Då orden finns med både 

i detta illustrerande syfte och som grund för en ansenlig mängd av enkätfrågorna om attityder, 

togs det i den mån det var möjligt hänsyn till att försöka blanda ord som möjligtvis skulle kunna 

vara mer normaliserade med sådana som lättare kan identifieras av modersmålstalare som 

härrörande från kriminell jargong. Detta i ett försök att ge respondenterna en bredare bild av 

jargongen som fenomen, något som förhoppningsvis har återspeglats i mer rättvisande och 

mångfacetterade svar på hur ungdomars attityder till detta språkbruk ser ut mer generellt. 

Alla översättningar av citat, jargongord och -uttryck till svenska i uppsatsen är 

skribentens egna, om ej annat anges. 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

2.1 Vad är kriminell jargong? 

För att kunna diskutera ungdomars attityder till kriminell jargong krävs det att det först finns 

en tydlig definition på vad det faktiskt innebär, vilka termer som finns för företeelsen på ryska, 

och hur (eller om) dessa skiljer sig från varandra. I ordboken Tolkovyj slovar' ugolovnyh 

žargonov definierar man i inledningen kriminell jargong som “ett kommunikationsmedel för 

den del av samhället som motsätter sig landets vedertagna lagar och moraliska normer” 

(Dubjagin och Bronnikov 1991, 3). Vidare förklaras jargong, som generell företeelse, vara “ett 

vapen mot dem, som inte kan det”; det vill säga att jargong är ett kommunikationssätt som 

finns till för att endast personer som ingår i samma sociala grupp ska förstå vad man talar om 

(ibid, 4). Jargongen innehåller säregna ord och uttryck, vilka ändå följer det ryska språkets 

grammatiska regler och mönster, något som leder ordbokens författare till slutsatsen att det är 

felaktigt att kalla de kriminellas tal för ett förbrytarspråk, eller tjuvspråk (ibid. 8).2 Det är alltså 

frågan om en sociolekt (Šustenko 2005, 237), snarare än ett separat kriminellt språk som 

existerar parallellt med det ryska. Dock är här viktigt att poängtera att den kriminella jargong 

som specifikt används av ungdomar däremot inte bör behandlas som sociolekt, då den inte 

längre enbart tillhör den ursprungliga sociala gruppen kriminella, utan har spridits utanför 

denna och har nått ända upp till det politiska etablissemanget (Brusenskaja 2014, 84; 

Sokovnina 2004). Den sortens vokabulär utgör hos ungdomarna endast en del av deras 

språkbruk, så denna definition på kriminell jargong som sociolekt handlar därför endast om 

den ursprungliga kriminella kontexten. 

Jan Èduardovič Kraskovskij, docent vid Penzas statliga universitet, definierar i sin 

vetenskapliga artikel ”Ugolovnyj žargon” (2014) kriminell jargong som “en naturlig företeelse 

som reflekterar det specifika i den kriminella subkulturen, dess organiseringsgrad och 

förbrytarmiljöns professionalism”. Kriminell professionalism är när en person bedriver 

brottslig verksamhet i syfte att försörja sig själv, och personen i fråga innehar särskilda 

kunskaper, verktyg och färdigheter som krävs för att framgångsrikt bedriva sådan verksamhet, 

vilket medför kontakt med andra samhällsfarliga individer (Dubjagin och Bronnikov 1991, 9). 

Kraskovskij hävdar att den ryska kriminella jargongen innehåller mer än 15.000 ord och 

uttryck, och att ordens betydelse kan skilja sig åt i olika regioner och inom olika kriminella 

kretsar. Jargongens huvudsakliga del utgörs av fängelse- eller tjuvjargong3, men det finns även 

 
2 Författarna använder termen блатной язык respektive воровской язык för dessa uttryck. 
3 Detta är en översättning av Kraskovskijs benämningar тюремный och воровской жаргон. 
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underkategorier med specifik jargong för prostituerade, hallickar, drogmissbrukare, 

minderåriga, med flera. I ordboken Tolkovyj slovar’ ugolovnyh žargonov nämns istället tre 

kategorier av kriminell jargong, en klassificering gjord av en viss A. I. Gurov, anställd vid 

Sovjetunionens inrikesministeriums forskningsinstitut: generell kriminell jargong, 

fängelsejargong och yrkesspecifik jargong4. Den generella jargongen används av såväl enkla 

brottslingar som yrkeskriminella (Dubjagin och Bronnikov 1991, 9).  

Vad gäller de ryska termerna för kriminell jargong så finns det många: блатная 

музыка, феня, арго, воровской язык, блатной язык, язык преступников, блатной 

жаргон, тюремно-лагерный жаргон, жаргон преступников, уголовный жаргон, 

воровской жаргон, куликать по-свойски, ботать по фене – listan fortsätter (Gračev 1992, 

9; Dubjagin och Bronnikov 1991, 4–6). Som nämnts ovan är dock inte alla lika korrekta i strikt 

akademisk mening, som i Bronnikov och Dubjagins exempel med воровской/блатной язык. 

Gračev, å sin sida, förklarar att begreppen är synonyma, men föredrar termen арго för 

företeelsen eftersom han anser den vara mer exakt, och för att han påstår termen арго:s 

ursprungliga betydelse vara bortglömd: ’de lägre klassernas ordförråd’. Inom detta begrepp 

tenderar många att inkludera kriminell jargong, kodspråk och till och med talspråk (Gračev 

1992, 9–10). 

Föga förvånande består den ryska kriminella jargongens totala ordförråd till 87% av 

ord som har med dess professionella natur att göra, det vill säga ord som betecknar olika typer 

av brott, hierarkiska förhållanden, brottsoffer, polisen och så vidare. Endast 13% av orden 

betecknar alltså vardagliga saker som kläder, mat, kroppsdelar och annat (Gračev 1992, 19). 

Kraskovskijs 15.000 ord och uttryck står i kontrast med Gračevs ordbok Slovar' tysjačeletnego 

russkogo argo, som innehåller 27.000 ord och uttryck. Denna skillnad kan bero på 

svårigheterna i att klassificera vilka ord som verkligen tillhör den kriminella jargongen, då ord 

till exempel kan ha lånats in från andra sociala gruppers jargong och det är oklart vilket 

ursprung de faktiskt har, eller så kan ord som under en tidsperiod klassats som jargong ha blivit 

accepterade i standardspråket (Gračev 2003, 17). Det skulle även möjligtvis kunna bero på att 

Gračevs ordbok bygger på ett undersökningsmaterial som sträcker sig mycket längre bakåt i 

tiden än de källor Kraskovskijs forskning är baserad på. 

Viktigt att poängtera är att kriminell jargong inte är detsamma som de ryska 

svordomarna мат, då kriminell jargong, som tidigare nämnts, är sprungen ur det kriminella, 

 
4 Gurovs benämningar på dessa är общеуголовный жаргон, тюремный жаргон respektive 
специальные профессиональные жаргоны. 
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medan мат endast är samlingsnamnet för obscena ryska ord. Мат analyseras alltså inte i 

denna uppsats. 

2.2 Ungdomsspråk och ungdomskultur 

Vad gäller ungdomars språkbruk så existerar ett antal olika sätt att hänvisa till det – dessa 

inkluderar ungdomsjargong, ungdomsslang och ungdomsspråk5 (Polehina 2012, 181). Det 

uppges att varannan ung kille i Ryssland använder sig av ord av kriminellt ursprung i sitt 

vardagliga tal med andra ungdomar (Merzakanov 2008). Inom dagens ryska sociolingvistik 

anses termerna jargong och slang vara synonyma, åtminstone när man talar om just ungdomar 

(Polehina ibid.), även om det har gjorts många olika försök att särskilja begreppen (Orlova 

2004). Man ska alltså inte förväxla detta med till exempel engelskan, där jargon och slang 

definitivt anses vara separata begrepp (Pellih 2008, 106–107). 

Ungdomsspråket är liksom den kriminella jargongen en sociolekt, men denna sociolekt 

är enad åldersmässigt istället för enligt samhällsklass. Denna ålder ligger någonstans mellan 

14–25 år (Polehina 2012, 182). Ungdomskulturen präglas enligt Kubjakin av en ovilja att 

lyssna på råd, kategoriska åsikter och maximalism, vilket gör att unga lätt kan lockas av den 

kriminella världens aggressivitet och alternativa natur, vilket i sin tur leder till ett slags 

kriminalisering av ungdomen (Kubjakin 2010, 263–264). Det ryska ungdomsspråket lånar i 

modern tid in ord från den kriminella jargongen i mängder som aldrig tidigare skådats. 

Ungdomars användning av kriminell jargong och annan slang bör ses som ett kreativt sätt för 

dessa att uttrycka sin personlighet och sticka ut från mängden på – ett sätt som tänjer på 

gränserna för vad som är tillåtet inom ett språk (Kozyrev och Černjak 2007, 51). 

  En av anledningarna till att ungdomar använder sig av jargong är enligt Pellih 

för att man inte vill bli förstådd av andra utanför gruppen, men också för att standardspråkets 

vokabulär inte alltid räcker till för att uttrycka alla känslomässiga nyanser. Tabubelagda ord 

anses ha den största känslomässiga färgningen, vilket gör dessa ord attraktiva för ungdomar, 

då orden är enkla, flexibla och tillgängliga (Pellih 2008, 107–108). En parallell till Gračevs 

definition på kriminell jargong går här att dra, då det enligt honom, som nämnts i 

metoddiskussionen, bland annat krävs att ett ord är känslomässigt expressivt för att kunna 

klassas som kriminell jargong. Detta, i kombination med dess icke-normativa natur, skulle 

kunna vara en möjlig förklaring till varför unga dras till dessa ord. 

 
5 Termen som används av Polehina för sistnämnda ord är язык молодёжной субкультуры. 
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Ungdomars tendens att motsätta sig sina föräldrars och andra äldres levnadssätt har sin 

grund i dagens så snabbt föränderliga samhälle, där kulturen och sättet den förs vidare på har 

förändrats i grunden – det är inte längre självklart att unga ska följa i sina föräldrars fotsteg, då 

tidigare orubbliga åsikts- och beteendestereotyper luckras upp i snabb takt i samband med den 

teknologiska utvecklingen. En annan tendens som går att skönja i det moderna Ryssland är att 

brottslingar i allt större utsträckning blir föremål för beundran, då dessa ger sken av att ha 

glamorösa liv med lyxbilar och hög levnadsstandard, samtidigt som de skrämmer och 

frammanar respekt.  

Enligt en artikel av forskaren Belousova tolkar man inom sociologin ungdomars 

mentalitet som en outsider-mentalitet, det vill säga att ungdomar som social grupp befinner sig 

i ett läge där de saknar större intresse för den rådande samhällsordningen. Detta utanförskap 

anses i artikeln vara en viktigare faktor än den biologiska åldern till varför ungdomar är öppnare 

för, och mer benägna till, förändring. Detta drag har även noterats hos andra outsider-grupper 

(Belousova 2007, 217). Samhället som helhet är konservativt vad gäller förändringar, och i 

denna kontext är ungdomskulturen med sin öppenhet viktig som “försökskanin” för den 

dominanta kulturen, då diverse nymodigheter och möjliga kulturella utvecklingsvägar prövas 

och utforskas av ungdomar, innan dessa nymodigheter har möjlighet att sprida sig till den 

dominanta kulturen. Det anses i artikeln vara mycket troligt att nymodigheter som godtas av 

en majoritet av ungdomar i framtiden kommer att bli allmänt accepterade, då dessa ungdomar 

som vuxna kommer att utgöra samhällets kärna (ibid. 221). 

Detta utforskande av nya sätt att se sin omvärld leder till ett stort antal subkulturer bland 

ungdomar, där likasinnade samlas utifrån kriterier som bland annat tro, mål, värderingar, 

jargong och beteende, som ett sätt att skapa och hävda sin egen identitet på, då ungdomar både 

i familjen och i skolan saknar auktoritet och är kontrollerade av vuxna. Med detta distanserar 

ungdomar sig från de vuxnas värld och finner gott sällskap bland människor med samma åsikter 

(Skakun 2014, 166–167). Det finns de i Ryssland som hävdar att protest eller rebelliskhet är en 

viktig anledning till att ungdomssubkulturerna finns till, även om det inte är den enda, och att 

dessas drogbruk, upproriskhet, självmordstendenser och annat skulle vara till för att chocka 

samhället (ibid. 170). Detta går självklart att diskutera, då åsikterna om subkulturer är många.6  

 
6 För mer om subkulturer – se Skakun 2014. 
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2.3 Språkets kriminalisering 

Det talas i Ryssland om en kriminalisering av språket, det vill säga att en stor mängd ord och 

uttryck av kriminellt ursprung lånas in och normaliseras i det ryska vardagsspråket hos både 

vuxna och barn. Detta beror enligt en teori på två huvudsakliga faktorer. Den första är medias 

inflytande i allt från nyhetsartiklar till musik, böcker, filmer och serietidningar, där brottslingar 

och den kriminella subkulturen ofta avbildas på ett mycket målande sätt (Sokovnina 2004; 

Kubjakin 2010, 265). Detta inkluderar även språkbruket, som sedan snappas upp av 

lättpåverkade barn (i större utsträckning än av vuxna) (ibid. 2004). Det är en romantiserad bild 

som framställs, och ungdomar gör mer än att bara ta de kriminellas ord – de anammar även 

många fonetiska egenheter som tillhör det kriminella språkbruket, samt försöker härma deras 

beteende i mångt och mycket efter att ha hört alla historier (Gračev 1992, 22). 

En annan faktor är barn i dysfunktionella familjer. Dessa barn lär sig kriminella 

jargonguttryck från sina föräldrar, och sprider sedan dessa till andra barn i kvarteret, på dagis 

och i skolan. På så sätt lär sig även barn ur mer välbärgade familjer kriminell jargong och börjar 

använda sig av denna (Sokovnina 2004). Även i denna situation finns det en risk att ungdomar 

som länge lockats av den romantiserade bilden av det kriminella livet faktiskt börjar agera 

brottsligt och antar den kriminella kulturen (Kubjakin 2010, 264). 

Den kriminella jargongen är mycket känslomässigt färgad, och innehåller särskilda 

värderingar som kan påverka hur en person ser på världen runtomkring. Detta språkbruk leder 

enligt Sokovnina till cynism och ett manipulativt tankesätt gentemot andra i personens närhet. 

Att hänvisa till en kvinna som тёлка innebär genast ett särskilt synsätt – kvinnan är dum som 

en ko, och dess kriminella betydelse ’kvinna avsedd för sexuell tillfredsställelse’7 bidrar till att 

kvinnan dessutom blir objektifierad (Sokovnina 2004). Texter som innehåller många 

jargonguttryck påverkar även enligt andra forskare “otvivelaktigt” personer på ett negativt sätt, 

då dessa “ofta hänvisar till primitiva känslor, snarare än till förnuftet” (Kozyrev och Černjak 

2007, 51). Även Gračev instämmer i åsikten om att “en otroligt stor mängd ‘aggressiva ord’ 

har kommit in i vårt tal som påverkar vårt medvetande negativt; till stor del härstammar dessa 

från argot” (Gračev 2003, 3). När ord ur den kriminella jargongen lånas in kan dessa antingen 

behålla sin ursprungliga betydelse utan märkvärd nyansskillnad, eller så är betydelseskillnaden 

bitvis eller total (Gračev 1992, 23). 

En annan teori om hur kriminella jargonguttryck har kommit in i vardagsspråket hos 

folk utan koppling till den kriminella världen berör Stalins Gulag-system. Stora mängder 

 
7 Definition ur Gračev 2003, 898. 
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bönder, akademiker, arbetare och andra kategorier av människor avtjänade sina straff i samma 

läger som yrkeskriminella. Av dessa lärde de sig sedan den kriminella jargongen som hördes i 

lägret. Svälten var utbredd, och både vakterna och de yrkeskriminella våldförde sig på de andra 

fångarna – sådana förhållanden gör det mycket svårt att glömma orden som är så nära kopplade 

till smärtan man upplevt (Gračev 1992, 22–23).8 

När ett ord har kommit in i det litterära språket (vilket är en vanlig rysk term för 

’standardspråk’) har det passerat vardagsspråket, vilket agerar som ett slags filter gentemot det 

kriminella ursprunget. Ordet måste dessutom användas ofta i vardagsspråket, vara 

känslomässigt expressivt och beskriva ett särskilt fenomen, utan att för den delen vara vulgärt 

i någon mening, för att kunna komma in i det litterära språket. När ett ord har kommit så pass 

långt i sin områdesförflyttning brukar det glömmas bort att ordet över huvud taget har 

kriminellt ursprung (Gračev 1992, 24). 

2.4 Attitydforskning 

Attitydforskning är, som tidigare nämnts, en gren inom bland annat socialpsykologin och 

språksociologin. Nationalencyklopedin förklarar att attityder kan delas upp i tre olika 

beståndsdelar: den kognitiva, den affektiva och den intentionella komponenten. Dessa tre 

beskriver vad en individ tror eller vet om en viss sak, hur starkt individen känner om detta, och 

hur beredd denna individ är att agera när det gäller attitydobjektet, det vill säga exempelvis hur 

villig man är att dricka eller inte dricka alkohol (Rosén u.å.). Vidare förklaras attityder kunna 

graderas hierarkiskt – ju mer omfattande och djupt liggande en attityd är, desto svårare är den 

att påverka, och det psykologiska motståndet mot förändring ökar. En attityd om något så litet 

som huruvida glass är bra att äta på vintern är till exempel lättare att påverka, än en individs 

attityd om något som berör något väldigt centralt i dennas liv (ibid.). 

Något som händer direkt när vi hör någon tala är att vi kategoriserar denna människa 

utifrån våra tidigare kunskaper och erfarenheter, beroende på vilket sätt denna person talar på. 

Personens ålder, kön, etniska eller regionala ursprung påverkar även de vår uppfattning av 

 
8 En undersökning av en ordlista över ord som kommit in eller fått en alternativ betydelse i det ryska 
språket under slutet av 1900-talet visar att en övervägande andel av dessa var vad författarna till 
nämnda undersökning kallar för “konfliktord” (банкротство, наркомафия, киллер). Denna 
information står i kontrast till den låga mängden “toleranta ord” (законопослушный, консенсус, 
волонтёр) som blev en aktiv del av språket under denna period. Orden började användas i samband 
med de stora förändringar som skedde i Ryssland då Sovjetunionen upphörde att existera, och 
reflekterade den nya verklighet som folk stod inför (Kozyrev och Černjak 2007, 52). I nämnda 
undersökning kan man, utöver ovan diskuterade kriminalisering av språket, se en tendens till mer 
negativt laddat språkbruk rent generellt i ryskan, även utanför ämnet kriminell jargong. 
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individen, och denna bedömning baseras på stereotyper och andra associationer som sedan kan 

påverka hur vi bemöter denna person när vi träffas. Således påverkar sättet vi talar på hur vi 

blir bemötta av andra (Bijvoet 2013, 122). Tidigare undersökningar har visat att folk som talar 

standardspråk blir bemötta mer positivt och bedöms passa bättre som ledare än de som talar 

icke-standardspråk. Skolelever som talar icke-standardspråk antas exempelvis göra sämre ifrån 

sig i skolan, vilket även påverkar dessa personers självförtroende (ibid.). Attityder som vi lär 

oss tidigt i livet är svårare att ändra på, och de tidigaste lär vi oss av våra föräldrar (ibid. 126–

127). Fördomar är ett exempel på en negativ attityd som baseras på just kön och nationalitet, 

utan att ta hänsyn till andra kriterier (Rosén u.å.). 

Det finns bevis på att språket vi använder faktiskt har kopplingar till vilken socialgrupp 

(kön, etnicitet, ålder, utbildning etc.) vi tillhör och vilken prestige som ligger bakom språket. 

Nordberg (u.å.) skriver i Nationalencyklopedin att samhällets högre klasser (välutbildade, 

rikare personer – Bijvoet 131) tenderar att tala mer standardspråk än de lägre, att formella 

situationer lockar fram standardspråk, och att ungdomar är de som generellt kommer med 

språkliga innovationer. De människor man umgås med och miljön man befinner sig i inom 

specifika lokala grupper (grannskap, fritidssysselsättningar etc.) hävdar Nordberg ha stark 

påverkan på ens språkliga val. 

Vår syn på olika språkbruk har att göra med den underliggande status vi tolkar in i det. 

Trots att standardspråket av tidigare nämnda skäl betraktas som ett språk med hög prestige, 

finns det dock även hos icke-standardspråket en så kallad förtäckt prestige (Bijvoet 2013, 131). 

Denna förtäckta prestige innebär “att man överrapporterar sitt eget bruk av stigmatiserade 

varianter men ändå öppet menar att detta är dåligt språk” (Nordberg 2013, 26), och detta görs 

inom den egna språkgruppen (Bijvoet 2013, 131). Ett exempel på detta är förortsslang, som 

associeras med tuffhet och styrka hos förortsungdomar. Dessa väljer att fortsätta prata på sitt 

eget sätt på grund av en stark känsla av solidaritet gentemot sina egna, trots att samhället och 

även de själva öppet kallar språkbruket för “dåligt”. Det är samhällets språknormer som har 

fått dem att tänka på det sättet, och denna norm gör att de flesta människor strävar efter det 

språkbruk som åtnjuter högst status, samtidigt som gruppidentiteten och solidariteten man 

känner inför sin egen grupp kan göra att man vill fortsätta använda sig av icke-standardspråk 

(ibid. 132). 

En intressant aspekt att nämna är att det finns tydliga bevis för att det finns skillnader i 

hur män och kvinnor använder språk. Kvinnors språk är exempelvis mer samarbetsinriktat än 

män, det ligger ofta närmare standardspråket i böjningar och uttal, och anpassas i större 
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utsträckning efter formalitetsgrad, medan mäns tal mer liknar skriftspråket i offentliga 

sammanhang, vad gäller syntax och ordval (Nordberg u.å.). 

Forskning om språkattityder görs huvudsakligen på något av följande tre sätt. Det första 

är att analysera språkpolitik, debatter om språkbruk, språkvårdsåtgärder med mera, vilket ger 

en överblick av vad samhället tycker om diverse företeelser som helhet och fungerar som stöd 

vid tolkning av attityddata (Bijvoet 2013, 132–133). En annan metod är genom direkta 

mätningar, det vill säga att intervjua och be folk att fylla i enkäter. Genom denna metod får 

man större förståelse för individuella åsikter om lånord, språkförändring och annat, med hjälp 

av Likertskalor (hur mycket man instämmer med ett påstående), flervalsfrågor och öppna 

frågor. Flervalsfrågor kan vara problematiska, då man i viss mån styr respondenterna utifrån 

valen man ger dem, vilket man försöker motarbeta med hjälp av öppna frågor. De senare är 

dock svårare att bearbeta statistiskt (ibid. 133–135). Den sista metoden kallas för matched guise 

och syftar till att på ett mer diskret och indirekt sätt ta reda på undermedvetna attityder, och 

deltagarna informeras först efter undersökningen om vad syftet med denna var. Matched guise 

innebär att deltagarna lyssnar på två inspelningar där en person pratar på två olika sätt, och 

deltagarna bedömer hur de uppfattar personen. Deltagarna vet dock inte om att det är samma 

person som pratar båda gångerna. Om åsikterna skiljer sig åt angående de två talarna får man 

klara bevis på att en persons språkbruk påverkar vårt intryck av densamma (ibid. 135–137). 

3. Enkätundersökning 

3.1 Enkätens upplägg 

Enkäten skapades och distribuerades med hjälp av gratistjänsten Google Formulär, då detta 

bedömdes vara ett effektivt och tillgängligt sätt att samla in denna typ av språkdata från 

respondenter som befinner sig i Ryssland. Alla frågor i enkäten skrevs av logiska skäl på ryska, 

då det är målgruppens modersmål och hela uppsatsens fokus. I syfte att göra enkäten så anonym 

som möjligt var den enda personliga information som efterfrågades personens ålder och kön; 

detta för att alla respondenter skulle kunna känna sig avslappnade och svara så ärligt som 

möjligt, och även för att kunna korrelera till och säkerställa den undersökta åldersgruppen, samt 

för att jämföra möjliga attitydskillnader i hur killar och tjejer ser på kriminell jargong.  

Ett smärre problem dök upp beträffande anonymiteten: då inget automatiserat sätt för 

att kontakta personer på Interpals finns har uppsatsskribenten behövt leta upp alla respondenter 

manuellt. På hemsidan brukar de allra flesta personer ha en bild på sig själva och information 
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om vilken stad de kommer från, samt en kort personlig beskrivning. Att denna information 

finns tillgänglig innebär en stor brist i anonymiteten, och kan göra att folk känner sig motvilliga 

att delta i undersökningen och/eller förvränga resultatet. För att motverka detta problem gjordes 

ett medvetet försök att kontakta åtminstone fem killar och fem tjejer av varje ålder, det vill säga 

fem 13-åriga killar och fem 13-åriga tjejer, fem 14-åringar av båda könen, och så vidare, hela 

vägen upp till 20 års ålder. Även om alla som ombeds svara på en enkät faktiskt gör det blir 

det ändå omöjligt i en sådan situation att utifrån åldern säga vem som har svarat vad, och 

anonymiteten blir därmed mer eller mindre säkrad ur respondenternas perspektiv. 

Respondenterna informerades om denna anonymitet i samband med att de fick enkäten skickad 

till sig. 

En del av frågorna i enkäten var flervalsfrågor, vilka alltid inkluderade ett fält där man 

kan skriva in fritextsvar. Detta gjordes för att hjälpa respondenterna på traven, utan att för den 

sakens skull påverka dem i någon särskild riktning. En enkät med helt öppna frågor utan 

svarsalternativ om ett ämne som målgruppen kanske inte har reflekterat över, skulle rimligtvis 

kräva att respondenterna lade ned mycket tid och jobb på att fundera och att fylla i den, vilket 

inte går att kräva av främlingar, även om det mest intressanta självklart vore att få långa och 

tydliga förklaringar från varje person.  

Att enkäten börjar med en definition på begreppet kriminell jargong, vilken försöktes 

hållas så neutral och koncis som möjligt, var för att säkerställa att respondenterna förstod vad 

alla nästföljande frågor handlade om, och för att inte påverka deras åsikter i någon riktning. 

Den första enkätfrågan introducerade direkt de 20 olika exemplen på kriminella jargongord 

som låg till grund för följdfrågorna. Redan i detta skede får man svar på om urvalet är relevant, 

då respondenterna ombads att på en femgradig skala, från “aldrig” till “varje dag”, göra en 

uppskattning om hur ofta de anser sig använda orden. För de ord man uppgett sig att inte 

använda efterfrågades en förklaring för att få en grundläggande förståelse för vilka anledningar 

som kan finnas bakom. I övrigt kan nämnas att frågorna formulerades i syfte att vara så 

allomfattande som möjligt, så att helhetsbilden över ungdomars attityder till kriminell jargong 

blir så tydlig som möjligt. I efterhand hade det möjligtvis varit smartare att ha färre frågor, men 

med mer preciserande följdfrågor, för att på så sätt kunna gå djupare in i vad ungdomar själva 

tror ligger bakom deras attityder och användning. 
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3.2 Enkätens resultat 

3.2.1 Köns- och åldersfördelning 

Totalt 152 personer hade svarat på enkäten efter att den hade varit öppen i en vecka, varav 78 

kvinnor och 74 män. Åldersfördelningen var relativt jämn, och 20 eller fler individer svarade 

på enkäten inom varje åldersgrupp. Undantaget var grupperna 13 och 14 år, där endast sju 

personer svarade i respektive grupp.  

Diagram 1. 

Könsfördelningen inom en enskild grupp var däremot inte helt jämn bland alla grupper, då 

grupperna 13 och 14 år även här sticker ut, med en majoritet kvinnliga respondenter. Även 

grupperna 19 och 20 år har ojämn spridning mellan könen. Den låga mängden 13- och 14-

åringar beror på att dessa var svårare att komma i kontakt med. 

 

Tabell 1. 

13 år 5 kvinnor 2 män 

14 år 5 kvinnor 2 män 

15 år 11 kvinnor 9 män 

16 år 12 kvinnor 11 män 

17 år 13 kvinnor  11 män 

18 år 13 kvinnor 14 män 

19 år 4 kvinnor 16 män 

20 år 15 kvinnor 9 män 
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3.2.2 Ordens användningsfrekvens 

De fem kategorierna – aldrig, sällan (några gånger om året eller mindre), ibland (några gånger 

i månaden), ofta (några gånger i veckan) och varje dag – presenteras här hopslagna i tre 

kategorier, då det på så sätt blir lättare att få en tydlig överblick över huruvida orden används. 

Alla ord är inte likadana och används säkert inte i samma situationer, vilket gör att vissa ord 

av sin natur möjligtvis inte används varje dag, även om de används ofta. I kolumnen längst till 

höger står båda könens totala värden för respektive frekvensvärde (antal personer som har 

svarat). Alla fetstilta nummer är de högsta värdena för varje ord. 

I tabellerna kan vi se att utbredningen av orden ser relativt jämn ut hos både tjejer och 

killar, och att de flesta av orden faktiskt verkar vara ord som används i någon utsträckning. Av 

de 20 orden är det sju ord som har sina högsta värden totalt sett i kolumnen “ofta/varje dag”. 

Trots att 13 ord har sina högsta värden i kolumnen “aldrig/sällan” är det ändå utöver de sju 

tidigare nämnda välanvända orden ytterligare tio ord, som mellan 40 och 80 personer uppger 

sig att använda minst några gånger i månaden eller oftare, om man slår ihop kategorierna 

“ibland” och “ofta/varje dag”. Orden балда, кореш, лавэ, мусора, тёлка, фраер, фуфло har 

värden på omkring 100 eller högre, med хана och харэ tätt inpå, med värden på 91, vilket gör 

dem till orden med den högsta andelen respondenter som inte använder dem. Orden беспредел 

och стрёмный verkar vara marginellt mer populära hos tjejer. Av de minst använda orden är 

det en lite större mängd killar än tjejer (omkring tio), som har svarat att de använder зашквар, 

лавэ, тёлка, фартить, фраер och фуфло ibland eller ofta/varje dag.  

 

Tabell 2 

TJEJ Aldrig

/Sällan 

Ibland Ofta/Varje 

dag 

 KILLE Aldrig/

Sällan 

Ibland Ofta/Varje 

dag 

 TOTALT 

балда 50 19 9  балда 54 15 5  104 | 34 | 14 

беспредел 16 29 33  беспредел 22 33 19   38 | 34 | 52 

зашквар 52 12 14  зашквар 31 22 21   83 | 34 | 35 

заначка 44 25 9  заначка 39 27 8   83 | 52 | 17 

кайфовать 14 23 41  кайфовать 19 19 36   33 | 42 | 77 

кореш 58 13 7  кореш 48 16 10  106 | 29 | 17 

лавэ 74 3 1  лавэ 58 8 8  132 | 11 | 9 
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лох 26 15 37  лох 20 17 37   46 | 32 | 74 

мент 37 21 20  мент 35 18 21   72 | 39 | 41 

мусора 52 15 11  мусора 46 13 15   98 | 28 | 26 

на халяву 21 24 33  на халяву 15 20 39   36 | 44 | 72 

прикол 3 16 59  прикол 11 8 55  14 | 24 | 114 

стрёмный 4 19 55  стрёмный 12 17 45  16 | 36 | 100 

тёлка 60 11 7  тёлка 42 16 16  102 | 27 | 23 

тусовка 27 23 28  тусовка 24 21 29   51 | 44 | 57 

фартить 65 9 4  фартить 48 16 10  113 | 25 | 14 

фраер 74 4 0  фраер 60 9 5  134 | 13 | 5 

фуфло 68 7 3  фуфло 53 11 10  121 | 18 | 13 

хана 49 16 13  хана 42 15 17   91 | 31 | 30 

харэ 48 11 19  харэ 43 11 20   91 | 22 | 39 

 

Förklaring till varför man inte använder vissa av orden: 

Av 152 personer var det 143 stycken som svarade att de aldrig använder ett eller flera av orden 

i listan. 88 (61,5%) av dessa svarade att de anser orden vara grova, 47 (32,9%) har dåliga 

associationer till orden de inte använder, 34 (23,8%) kan inte vissa av orden, 22 (15,4%) är mot 

icke-normativt språk, 8 (5,6%) kan inte ett enda av orden, 4 (2,8%) har blivit tillsagda att inte 

använda orden, och 3 (2,1%) använder inte orden för att de är troende. 

Diagram 2. 

’Om du har valt svaret “aldrig” en eller flera gånger – vad tror du, varför använder du inte dessa ord?’ 
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Utöver dessa svar gavs 29 egenkomponerade svar på varför man inte använder sig av dem. 

Dessa går att gruppera på följande vis: sju personer (4,9%) använder synonymer till orden, fem 

personer (3,5%) tycker att orden är omoderna/impopulära, tre personer (2,1%) anser dem vara 

opassande att använda, tre personer (2,1%) tycker inte om hur de låter, två personer (1,4%) har 

ingen passande situation där orden kan användas, två (1,4%) ser inte poängen med att använda 

dem, en person (0,7%) har slutat använda dem, en person (0,7%) förstår inte betydelsen, 

majoriteten av en persons (0,7%) vänner förstår inte orden, en person (0,7%) har föräldrar som 

jobbar för staten och som skulle bli förolämpade av orden, en person (0,7%) använder inte just 

de ord som starkt kopplas till kriminell jargong, en (0,7%) uppger att orden helt enkelt inte har 

fått fäste i dennas språkbruk, och en (0,7%) säger att “det bara blev så”. 

36 personer (23,7% av uppsatsens totala mängd respondenter) valde sedan att ge en 

utförligare beskrivning av varför de inte använder sig av dessa ord. Många av dessa förklaringar 

ger dock inte så mycket mer information än vad de tidigare svaren gjorde. Ett tiotal tycker helt 

enkelt inte om hur orden låter, och några av dessa förklarar att de känner äckel för ord som 

мусора, då det låter riktigt otrevligt, och att även andra ord låter stötande för vissa grupper, till 

exempel тёлка, vilket gör att de undviker att använda sig av sådana negativa ord. En 

respondent uppger att мент skulle vara lite finare än мусора. Även ordet зашквар uppges 

framkalla äckelkänslor hos en respondent. Romantiseringen av fängelsekultur uppskattas inte 

av en annan respondent. Tre personer tycker att orden de markerat är omoderna och att bara 

äldre använder dem, och en påstår att inte ens brottslingar använder dessa. Ett fåtal säger att 

det helt enkelt inte finns några situationer där de kan använda orden för att deras vänner inte 

gör det, medan andra använder sig av orden i särskilda grupper just för att andra i samma grupp 

gör det. Två personer säger att de är uppfostrade på ett sätt som inte tillåter dem att använda 

orden de markerat. En hävdar att orden i enkäten mest brukar användas av folk med dåligt 

uppförande. Två andra försöker att minimera sitt användande av jargongord för att låta mer 

välutbildade och bevara det ryska språkets “äkta” skönhet. 

3.2.3 Med vem/var använder man kriminell jargong? 

En överväldigande majoritet av respondenterna – 141 stycken (92,8%) – uppger sig att använda 

tidigare markerade jargongord med sina vänner, följt av 106 (69,7%) som uppger sig använda 

orden i sociala medier. 73 (48%) av respondenterna använder orden med alla jämnåriga, 57 

(37,5%) i datorspel, 46 (30,3%) med sina föräldrar, 43 (28,3%) med sina syskon, 15 (9,9%) 

med alla oavsett plats, 10 (6,6%) med andra vuxna än sina föräldrar, 6 (3,9%) med sina lärare, 
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6 (3,9%) med äldre, och 3 (2%) använder inte något av orden. Endast en person (0,7%) uppgav 

ett eget svar, som lyder “det beror på situationen, men jag kan använda mig av dem överallt”.  

 

Diagram 3. 

’Var/med vem använder du de ord som du markerade i första frågan?’

 

3.2.4 Samtalspartnerns kön och ålder 

95 personer (62,5%) ansåg inte samtalspartnerns kön vara av vikt i deras val att använda sig av 

i enkäten tidigare nämnda jargonguttryck; 51 (33,6%) tyckte det spelade roll, och 6 stycken 

(3,9%) svarade att de inte använde sig av ett enda tidigare nämnt jargongord. 

 

Diagram 4. 

’Spelar din samtalspartners kön roll i ditt val att använda tidigare nämnda jargongord i ditt tal?’ 
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Angivna förklaringar till varför könet spelar roll: 

Sammanfattat är en genomgående uppfattning hos folk som tycker att samtalspartnerns kön 

spelar roll att man bör försöka använda “finare” ord när man pratar med tjejer. En del förklarar 

det med att de uppfostrats på ett sådant sätt, andra att tjejer förtjänar att bli behandlade bättre, 

och att jargongord kan “skrämma bort” dem, vilket inte är bra när man försöker att attrahera 

någon. Ordet тёлка uppges kunna vara stötande för många, även om en respondent påstår att 

tjejer kan använda det om sig själva. Tjejer uppfattas som mer anständiga, vilket gör att man 

försöker kontrollera sitt språkbruk när man pratar med dem. Tjejer svarar även själva att de 

försöker att inte använda sig av jargongord inför killar, för att på så sätt se bra ut i killarnas 

ögon. En person förklarar att man med personer av samma kön lättare kan använda sig av 

“mindre civiliserade ord” som framkallar skratt och enklare förståelse inom gruppen. Det är 

vanligare för killar att använda jargongord, förklaras det. En annan respondent tog frågan 

personligt och såg det som något att vara väldigt stolt över att man behandlar kvinnor på ett 

hövligare sätt i Ryssland än vad man gör i det “vänsterpopulistiska Sverige”, och det är “inte 

sexism” att särbehandla på det sättet. 

 

Angivna förklaringar till varför könet inte spelar roll: 

Respondenterna som anser att samtalspartners kön inte spelar någon roll förklarar att män och 

kvinnor är jämställda, det spelar ingen roll med vem man använder orden, eftersom personer 

av båda könen förstår dem och använder dem. Dessutom anser många att de flesta av orden i 

undersökningen inte är särskilt vulgära, förutom möjligtvis ordet тёлка, vilket även det bidrar 

till att man inte ser något fel i att använda orden. Vem personen man pratar med är och hur 

denna beter sig spelar större roll än könet. Vissa hävdar att det inte finns någon skillnad alls i 

hur killar och tjejer använder språk, vilket därför skulle betyda att könet definitivt inte spelar 

någon roll. De som i denna fråga uppger sig att bara använda orden med sina vänner tycker inte 

heller att könet spelar någon roll, för är man vän med någon så känner man sig bekväm nog att 

uttrycka sig som man vill, man behöver inte visa sig bättre än man är för att imponera på någon. 

Två personer är uttryckligen emot sexism.  

 

Ålderns roll 

121 personer (79,6%) ansåg samtalspartnerns ålder vara viktig i deras val att använda sig av i 

enkäten tidigare nämnda jargonguttryck; 26 (17,1%) tyckte inte åldern var viktig, och 5 

personer (3,3%) svarade att de inte använder sig av ett enda av tidigare nämnda ord. 
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Diagram 5. 

’Spelar din samtalspartners ålder roll i ditt val att använda dig av tidigare nämnda jargonguttryck i samtal?’

 

Angivna förklaringar till varför samtalspartnerns ålder spelar roll: 

Av 33 förklarande svar delar ett tjugotal personer åsikten att det inte är okej att använda denna 

sorts jargongord med äldre eller med barn. Om man använder sådana ord med äldre finns det 

en risk att man ser dålig ut i deras ögon, och detta vill man undvika. Man ska vara artig mot 

folk som är äldre än en själv, och dessa ord fungerar inte i sådana situationer. Om man använder 

dem med barn så är man inte en särskilt god förebild, och barn behöver inte kunna sådana ord, 

för det finns bättre och finare alternativ till dessa. En person tycker att det skär i öronen att höra 

barn och äldre använda orden. En annan respondent anser att åldern spelar roll, eftersom en del 

äldre kan dra slutsatser om ens familj beroende på vilka ord man använder, eller så kan det vara 

så att de inte ens förstår orden. Tre personer uppger att de mest använder orden med jämngamla. 

Resten av respondenterna är mer otydliga i sina formuleringar, men budskapet är att det finns 

särskilda etiska och sociala normer som de följer, vilket gör att åldern spelar roll. En person 

tycker däremot att frågan i sig är dum, och förstår inte varför man ens behöver förklara sitt 

ordval i samtal med specifika personer. 

 

Angivna förklaringar till varför samtalspartnerns ålder inte spelar roll: 

Drygt hälften av de 16 som bemödat sig att svara på frågan så tydligt som möjligt har 

gemensamt att de tycker att orden som de använder redan har blivit en del av vardagsspråket, 

och att de inte låter vare sig oartigt eller dåligt. De förknippas inte längre med den kriminella 

världen. Detta gör att vem som helst kan använda sig av dessa ord, oberoende av personens 

ålder. Två personer tycker att det är personen i sig som är viktig, och inte personens ålder. 

Respekt gentemot någon annan ska inte baseras på hur gammal man är. En person tycker att 
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barn och äldre faktiskt använder sig av sådana ord mer än någon annan, så att försöka att inte 

använda sådana ord är lönlöst. En respondent hävdar motsägelsefullt att orden har blivit en del 

av ungdomsjargongen, vilket gör att åldern inte spelar någon roll. 

3.2.5 Åsikter om lån från kriminell jargong 

116 personer (76,3%) uppgav sig vara likgiltiga till lån från kriminell jargong i det ryska 

språket, 10 (6,6%) tyckte att det var bra och 26 (17,1%) ansåg det vara dåligt. 

 

Diagram 6. 

’Vad är din åsikt om att det finns lånord från kriminell jargong i det ryska språket?’ 

 

 

Angivna förklaringar till varför det är dåligt: 

En genomgående förklaring som ges till varför det skulle vara dåligt att kriminella lånord finns 

i ryskan är att orden på ett eller annat sätt “förstör” det ryska språket. Det ryska språket anses 

vara vackert nog som det är, och redan rikt på ord som kan beskriva de företeelser som förklaras 

med jargongord; dessa jargongord behövs alltså inte, och ska inte användas. Det finns ingen 

plats för sådana ord i ett “intellektuellt samhälle”. En person hävdar bestämt att jargongens 

existens till och med gör språket mindre uttrycksfullt. En del av respondenterna anser att 

kriminella jargongord har en degraderande effekt på kulturen och våra värderingar, samt att 

den fördärvar ungdomar. Det förklaras även att en så lågt stående samhällsklass som kriminella 

inte är den bästa att låna från, och att orden i någon mening för med sig otrevliga kriminella 

företeelser in i vardagslivet. En mer extrem åsikt som uttrycks av en respondent är att vi snart 

får glömma framtida generationer, då den kriminella jargongen leder till laglöshet och 

straffrihet. Det är oklart exakt vad detta ska betyda. 
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Angivna förklaringar till varför det är bra: 

Hos de tio individer som anser det vara bra att det finns kriminella lånord i det ryska språket är 

det genomgående budskapet att det alltid är bra med fler ord. Orden bidrar med variation och 

gör språket rikare, och en respondent förklarar att orden gör det lättare att mer exakt beskriva 

sina känslor. En annan respondent påpekar att användandet av kriminella lånord inte utesluter 

ett användande av ord som tillhör standardspråket. Att använda ord av sådant ursprung 

normaliserar dem och får dem att förlora sin kriminella färgning. En respondent säger att 

enkätens exempelord redan har slagit rot och att ingen längre minns deras ursprung.  

 

Angivna förklaringar till varför man är likgiltig: 

En klar majoritet av respondenterna anser sig vara likgiltig till lån ur den kriminella jargongen. 

En stor mängd av dessa förklarar att det är en helt naturlig process, och att ord lånas in från en 

mängd olika jargonger och språk; det är inte något unikt med lån från just kriminell jargong. 

Språket är en organism som suger i sig allt som finns omkring den, och det går inte att stoppa. 

Det är bara att leva med, och det är upp till var och en att välja vilka ord man använder. Vissa 

ord ska man däremot inte använda alltför ofta. Andra förklarar att det helt enkelt bara är så, 

orden finns i språket och det är inget mer med det. Orden må ha en särskild bakgrund, men 

orden har redan blivit en del av språket så till den grad, att man inte uppfattar dem som negativa 

i de flesta fall. En del av dessa respondenter tycker att lånord bidrar till att göra språket mer 

expressivt, och att det därför inte är fel att de finns. En respondent säger sig vara för alla lån i 

ryska språket, men ansåg sig ändå vara likgiltig till dem. Ett fåtal svarade med ett enkelt “jag 

vet inte”, “inte intressant” eller “därför”. En mer unik anledning som endast uppgavs av en 

enskild individ var att Ryssland inte går att förändra, “man kan inte bryta den vanan”. En annan 

hävdar att lånen skedde för mer än 50 år sedan, vilket gör att denna inte bryr sig. 

En del av de olika åsikter som lyfts fram inom frågans tre svarsgrupper uttrycks på ett 

mycket koncist sätt av en av respondenterna, som citeras nedan: 

 

это не хорошо, если нарушены границы и меры, хорошо, потому что я считаю, что в нужный момент 

придает живости речи, а равнодушна, потому что меня не особо волнует то, как я доношу мысль 

собеседнику, я могу использовать любые слова9 

 
9 Översättning: Det är inte bra om man överdriver och går över gränsen; det är bra, för att jag tycker 
att det i rätt ögonblick bidrar med livlighet i språket, och jag är likgiltig, eftersom jag inte oroar mig 
särskilt mycket över hur jag framför tankar till min samtalspartner – jag kan använda vilka ord som 
helst.  
Respondentens stavning och ortografi återges i alla citat av detta slag. 
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3.2.6 Attityder till orden 

I nedanstående diagram kan vi se hur respondenternas attityder ser ut till användningen av varje 

enskilt exempelord i vardagligt tal. Kolumnerna är “negativt”, “neutralt”, “positivt” och “ingen 

åsikt”; den sista innebär att man inte har något svar eftersom man inte känner till ordet. Även i 

denna tabell är det högsta värdet för varje ord markerat med fetstilt text. Statistiken visar att 

den största andelen respondenter anser sig vara neutrala till 16 av de 20 exempelorden som 

finns med i undersökningen. Orden som är mest negativa, från mest negativa till mindre, är 

тёлка, мусора, фраер och фуфло. Orden лавэ, фраер och фартить sticker ut som okända 

för mellan 13 och 19 tjejer, medan antalet hos killar för samma ord ligger mellan 6 och 8. 

Tabell 3. 

TJEJ Neg. Neutr. Pos. Ingen 

åsikt 

 KILLE Neg. Neutr. Pos. Ingen 

åsikt 

 TOTALT 

балда 6 58 14 0  балда 12 56 4 2  18 | 114 | 18 | 2 

беспредел 3 43 32 0  беспредел 2 46 26 0  5 | 89 | 58 | 0 

зашквар 36 37 2 3  зашквар 31 32 10 1  67 | 69 | 12 | 4 

заначка 13 53 12 0  заначка 11 51 12 0  24 | 104 | 24 | 0 

кайфовать 8 45 24 1  кайфовать 9 43 22 0  17 | 88 | 46 | 1 

кореш 22 45 8 3  кореш 18 41 14 1  40 | 86 | 22 | 4 

лавэ 28 30 1 19  лавэ 31 30 5 8  59 | 60 | 6 | 27 

лох 24 41 12 1  лох 27 37 10 0  51 | 78 | 22 | 1 

мент 30 45 2 1  мент 33 32 9 0  63 | 77 | 11 | 1 

мусора 45 29 3 1  мусора 48 18 8 0  93 | 47 | 11 | 1 

на халяву 11 49 17 1  на халяву 7 47 19 1  18 | 96 | 36 | 2 

прикол 3 31 43 1  прикол 2 40 31 1  5 | 71 | 74 | 2 

стрёмный 7 45 25 1  стрёмный 8 50 15 1  15 | 95 | 40 | 2 

тёлка 61 13 3 1  тёлка 51 18 5 0  112 | 31 | 8 | 1 

тусовка 5 44 29 0  тусовка 11 38 25 0  16 | 82 | 54 | 0 

фартить 22 38 5 13  фартить 23 40 5 6  45 | 78 | 10 | 19 

фраер 38 23 1 16  фраер 44 20 4 6  82 | 43 | 5 | 22 
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фуфло 40 35 2 1  фуфло 39 28 6 1  79 | 63 | 8 | 2 

хана 28 41 8 1  хана 28 36 6 4  56 | 77 | 14 | 5 

харэ 30 42 6 0  харэ 28 34 10 2  58 | 76 | 16 | 2  

3.2.7 Opassande situationer 

På frågan om det finns situationer där jargongord är opassande svarade 144 respondenter 

(94,7%) ja och 8 (5,3%) nej. 

Diagram 7. 

’Finns det situationer där sådana jargongord är opassande?’ 

 

Exempel på opassande situationer: 

Exemplen på opassande situationer går att sammanfatta med att det inte är okej att använda sig 

av tidigare nämnda jargonguttryck i “officiell stil” och i mer formella tillställningar som 

affärsmöten, med makthavare och i texter med publicistisk stil. Även i samtal med äldre 

(’старшие’) och barn anses det vara opassande, samt med främlingar eller folk man inte känner 

så bra, folk man respekterar, i undervisningen, politiken, och i media. En person anser att det 

inte är okej att använda sig av kriminella jargongord ens på ett skämtsamt sätt. En annan tycker 

inte att kriminell jargong hör hemma i ett “intellektuellt” samhälle. En tredje tycker inte att 

man bör använda sig av denna jargong inom armén. 

Nedan visas ett mycket målande exempel som gavs på varför det inte är okej att använda 

kriminella jargonguttryck på begravningar: 

 

На похоронах сказать, что фраеру не подфартило, не знал, когда харэ кайфоавать[sic], за что, балда, был 

ментом опущен10 

 
10 Ungefärlig översättning: Att på en begravning säga ”snubben hade otur, han visste inte när det var 
dags att sluta knarka, för vilket han blev förnedrad av polisen, den dumskallen”.  
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3.2.8 Negativa känslor 

Orden som respondenterna angett att de ser negativt på i vardagligt tal uppges framkalla ett 

antal negativa känslor hos 107 (70,4%) av dem. Sammanfattat beskriver respondenterna 

känslorna dessa ord framkallar med termer som отвращение, неприязнь, обида, стыд, 

скорбь за родной язык, брезгливость, раздражение, злость, ненависть11, och några 

känner en förundran över varför personen inte kan använda finare ord. 45 personer (29,6%) 

uppger inga negativa känslor som framkallas av något av orden. Nio personer (5,9%) nämner 

ordet тёлка som specifikt exempel, tre stycken (2%) ordet мусора, varav en person (0,7%) 

förklarar att den känner djup skam när den hör ordet, eftersom “hälften av dem [poliserna] 

faktiskt följer sin plikt, ordet har ingenting med dem att göra”. 

3.2.9 Medvetenhet om ordens ursprung 

På frågan “har du någonsin tänkt på att ett eller flera av nedanstående ord skulle kunna ha 

kriminellt ursprung?” uppger sig 124 personer (81,6%) ha tänkt på ursprunget, och 28 personer 

(18,4%) uppger sig inte ha gjort det. Nedanstående diagram visar antalet personer som uppger 

sig ha tänkt på enskilda ords ursprung tidigare: 

Diagram 8. 

’Om du svarade ja, välj orden vars ursprung du har gissat tidigare:’ 

 

 
11 ’avsky, obehag, förargelse, skam, sorg för modersmålet, äckel, irritation, ilska, hat’  
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3.2.10 Kriminell betydelse vs. förståelse 

Av de 20 exempelorden sticker de fem orden i nedanstående diagram ut från mängden som de 

ord med högst andel personer som inte håller med om den ursprungliga kriminella betydelsen. 

Ordet фраер sticker även ut som det ord som fått mest spridda svar. De återstående 15 orden 

följer ett annat mönster, där minst 110 respondenter (72,4%) eller fler (det vill säga en klar 

majoritet), ända upp till 150 respondenter (98,7%), håller med om att den kriminella 

ursprungsbetydelsen överensstämmer med deras förståelse av ordet. Åtta av orden har ett visst 

antal personer uppgett att de inte kan. Dessa är, i sjunkande ordning: фраер (36), лавэ (29), 

фартить (19), фуфло (9), балда (4), зашквар (4), хана (4) och харэ (2).  

                                        

Diagram 9. 

’Överensstämmer 

en eller flera av 

de ursprungliga 

kriminella 

betydelserna inom 

parentes med din 

förståelse av 

följande ord?’ 

 

Totalt 101 personer (70,7%) uppgav alternativa tolkningar för de ord vars ursprungliga 

kriminella betydelse de inte höll med om. 72 personer (50,4%) uppgav att тусовка betyder 

’fest’ eller enligt vissa ’fest för ungdomar’, eller ”en grupp människor som träffas och har kul 

tillsammans”. Intressant att påpeka är att 23 personer (16,1%) faktiskt tycker att en eller båda 

av de ursprungliga kriminella betydelserna ’драка’ och ’сбор представителей преступного 

мира для обсуждения спорных вопросов’ stämmer överens med deras förståelse av ordet. 

63 personer (41,5%) säger att балда är något man kallar en dum/osmart person för 

(’dumskalle’), synonymt med дурак. 33 personer (21,7%) säger att беспредел har betydelser 

som ’oordning/tumult’ (беспорядок, потасовка), ’laglöshet’ (беззаконие), ’orättvisa’ 

(несправедливость), ’något som skadar samhället’, eller ’något som gjorts på ett oärligt sätt’, 

’något som bryter mot vilken sorts lagar och regler som helst’ (det vill säga inte endast 

kriminella sådana). 69 personer (45,4%) håller inte med om ordets ursprungliga betydelse, 

medan hela 83 personer (54,6%) tycker att ’грубое нарушение воровских законов’ stämmer 

överens med deras förståelse av ordet. Ordet тёлка har 20 personer (13,2%) uppgett alternativa 

betydelser för. Dessa inkluderar ’kvinna/tjej’ (utan någon sexuell anknytning, dock låter ordet 
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lite grovt), ’ko’ (тёлка är det standardryska ordet för kalv), och ’oattraktiv kvinna’. 13 

respondenter (8,6%) förklarar ordet фраер:s betydelse på sätt som ’snubbe’ (чувак), ’någon 

som är cool’, ’någon som inte är kriminell’, ’en viktig person’, ’en nära bekant’, ’främling’ 

(чужак), ’person’ (человек), ’skrytmåns’ (выпендрёжник) och liknande. 

Elva personer (7,2%) förklarar ordet фуфло som ’något av låg kvalitet/billigt’ eller 

’något ointressant’, eller även som synonym till orden ерунда, фигня, хрень – en person tycker 

även att ordet betyder ’otur’ (неудача). Åtta personer (5,3%) förklarar betydelsen för ordet лох 

som ’en person som misslyckats med något’, ’en person som har otur’, eller även som synonym 

till ordet дурак. Sju personer (4,6%) uppger att ordet кайфовать betyder ’att njuta av något 

som inte nödvändigtvis behöver vara narkotika’ (vilket annars är den ursprungliga kriminella 

betydelsen). Sju personer (4,6%) förklarar ordet стрёмный som ’något eller någon med fult 

utseende’, eller ’något otrevligt/konstigt’, eller ’något som framkallar en oklar rädsla (неясный 

страх)’. Fyra personer (2,6%) förklarar att зашквар används för ”något som inte längre är 

modernt”, eller för ”en dålig handling”, eller som synonym till беспредел, och inte bara i 

kriminell bemärkelse. En person (0,7%) tycker att мусора används för ”meningslöst folk som 

lever på din bekostnad”, det vill säga något slags samhällsparasit. En person (0,7%) tycker att 

прикол betyder ’mem’. Inga alternativa betydelser gavs till något av de andra orden. Alla ord 

med kriminell definition går att hitta i uppsatsens första bilaga, tolfte stycket. 

3.2.11 Var har man lärt sig orden? 

120 av 152 personer (78,9%) uppger sig ha lärt sig jargongorden de använder av sina vänner, 

105 (69,1%) från mem på internet, 102 (67,1%) från filmer, 88 (57,9%) från klasskompisar, 65 

(42,8%) från andra vuxna än sina föräldrar, 55 (36,2%) från musik, 48 (31,6%) från föräldrar, 

46 (30,3%) från skönlitteratur, 38 (25%) från datorspel, 29 (19,1%) från syskon, 21 (13,8%) 

från nyheter, 20 (13,2%) har inget svar, 8 (5,3%) på rysklektionerna, 5 (3,3%) från 

serietidningar, 3 personer (2%) sade att de inte använder ett enda av tidigare nämnda ord, och 

en person (0,7%) uppger sig ha lärt sig orden i fängelsemiljö (’в местах лишения свободы’). 

Utöver dessa svar gavs även två egenkomponerade: en person (0,7%) säger att alla kan dessa 

ord, och den andra (0,7%) säger sig ha lärt sig orden i sociala medier. Detta illustreras i 

nedanstående diagram: 
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Diagram 10.  

’Kan du minnas varifrån/av vem du har lärt dig de jargongord du använder?’ 

 

3.2.12 Anledningar till användning 

95 personer (62,5%) har aldrig tänkt på varför de använder tidigare nämnda jargongord och 

uppfattar dem som helt vanliga ord, 82 personer (53,9%) använder orden ironiskt, 49 (32,2%) 

använde dem ironiskt tidigare men hamnade sedan i en vana att använda dem, 44 personer 

(28,9%) tycker att orden är roliga, 20 personer (13,2%) använder dem för att passa in i en 

särskild grupp, 10 (6,6%) tycker att orden bättre reflekterar deras personlighet, 7 personer 

(4,6%) har svårt att ge något svar, 6 personer (3,9%) tycker de är coola, 4 personer (2,5%) vill 

provocera, 4 personer (2,5%) gillar att bryta normer, 1 person (0,7%) uppgav att den brottsliga 

världen tilltalar dem.  

 Utöver givna svarsalternativ uppgav respondenterna 13 unika svar. Fem (3,5%) säger 

att många av orden har blivit normaliserade, fyra (2,5%) tycker de har mer expressiv färgning 

och en av dessa använder dem i passande sällskap, en person (0,7%) uppger sig att inte använda 

orden, för en person (0,7%) har det blivit en vana att använda dem, och en person (0,7%) tycker 

att orden hjälper till att lösa dispyter med kriminella. 

3.2.13 Killar och tjejer 

På frågan om killar och tjejer använder tidigare nämnda kriminella jargongord lika ofta svarade 

81 personer (53,3%) att killar gör det mer, 70 personer (46,1%) att killar och tjejer gör det lika 

ofta, och endast en person (0,6%) svarade att tjejer använder orden oftare. 

På frågan om det finns någon skillnad mellan hur killar och tjejer använder tidigare 

nämnda jargongord svarade 107 personer (70,4%) ja, och 45 personer (29,6%) nej. Av de 107 
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personer som svarade ja på denna fråga var det endast 28 personer (18,4%) som gav någon 

vidare förklaring. Nästan varje svar genomsyras av att tjejers bruk av kriminell jargong inte är 

särskilt eftertraktat, och åsikterna är färgade av de traditionella könsrollerna. Tjejer ska vara 

feminina, sägs det, de förstår inte ordens ursprungliga betydelse och använder dem utan att 

tänka. När killar använder orden låter de hemska, men när tjejer gör det låter de dumma. Tjejer 

är det “svagare könet” och ska inte uttrycka sig vulgärt. Tjejer ska utbilda sig väl och ge sina 

barn en bra uppfostran. Killar, förklaras det, samlas oftare i grupper och använder orden för att 

passa in, för det anses vara coolt att använda dem. Samhället tillåter män att vara mer brutala i 

sitt sätt. Kriminell jargong är mer karakteristisk för män. En manlig respondent hävdar att 

тёлка, фартить och лавэ är ord som mest killar använder, och att det inte finns någon 

skillnad mellan de andra 17 orden. En annan kille säger även han att han tvivlar på att tjejer 

skulle kalla varandra för тёлка. 

Trots att frågan ombads att besvaras av folk som svarade ja på föregående fråga kom 

det ändå in fyra svar från de som svarade nej. Endast två av dessa bidrar med information, 

varav det ena svaret säger att det beror på sammanhang och uppfostran, medan det andra hävdar 

bestämt att alla människor som inte har suttit i fängelse använder orden ironiskt eller 

skämtsamt. 

På frågan om man ser annorlunda på om en person av det motsatta könet använder 

jargong uppger 70 tjejer (89,7%) att de inte ser annorlunda på det, och 8 (10,3%) att de gör det. 

Hos killar är motsvarande antal 52 (70,3%) som inte ser annorlunda på det, respektive 22 

(29,7%), som ser annorlunda på det. 

 

Diagram 11. 

’Ser du annorlunda på om en person av det motsatta könet använder jargong?’ 

 

Varför? 

Svaren visar att tjejer tycker att exempelvis ordet тёлка, som framgick i svaren till andra frågor 

i undersökningen, kan låta stötande, och jargongen generellt som används av killar, åtminstone 
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vissa ord, har en frånstötande effekt. En tjej säger att det låter mindre stötande när en tjej kallar 

en annan tjej för тёлка, än om en kille gör det. Hon säger att när en kille använder ordet så 

liknar han tjejen med en prostituerad. Beroende på vem som säger ett ord kan det tolkas på 

olika sätt, och det kan vara svårt att veta vad som menas med ett visst ord. En tjej säger att 

tjejer och killar kan ha olika förståelse för ordens betydelse. 

De mer extrema åsikterna hos killar är, å sin sida, att man börjar se personen på ett helt 

annat sätt när man hör orden komma ur deras mun – en åsikt, som delas av två respondenter, 

medan en annan respondent rätt och slätt kallar sig själv för sexist. Mer generella kommentarer 

är att det inte är passande för en tjej att uttrycka sig med jargongord, tjejer ska vara blygsamma, 

det låter värre när tjejer använder sådana ord, och det kan, enligt en kille, säga mycket om en 

tjejs inre om de använder dem. En annan kille hävdar att tjejer använder jargong mindre än 

killar. En kille förklarar att det inte gäller för ord som тусовка, som inte låter fult, men att höra 

ordet мусор från en tjej skapar en inre förvirring över varför hon uttrycker sig så. Jargong låter 

“mjukare” när tjejer använder den, hävdar en annan kille. 

 

Varför inte? 

En klar majoritet av tjejerna säger att det helt enkelt inte spelar någon roll vilket kön någon 

som använder dessa jargongord har, de skiljer inte på killar och tjejer. De som ger en lite mer 

utförlig förklaring säger saker som att killar och tjejer förstår orden på samma sätt, att de själva 

använder orden och inte blir förvånade om någon annan person också gör det, att det låter 

acceptabelt så länge man inte går överstyr med hur ofta man använder orden, att vissa ord redan 

har normaliserats men att det inte spelar någon roll vem som använder de andra orden – det 

låter lika fult oavsett. Även här nämner en person тёлка som exempel på ett ord som låter illa 

från killar, men helt acceptabelt från tjejer. Denna person jämför användandet av ordet hos 

tjejer med ett välkänt nedsättande ord på engelska som används om mörkhyade, vilket i USA 

endast är acceptabelt afroamerikaner emellan. En annan person förklarar att det är lika 

ociviliserat för både tjejer och killar att använda orden. En tjej påstår att killar använder 

jargongord oftare än tjejer. En person uppger sig använda orden ironiskt. 

Hos killar är svaren i stort sett likadana som hos tjejer, med undantag för att en kille 

förklarar att folk ibland riskerar att bli förolämpade av vissa ord, bara för att de inte förstår 

deras egentliga betydelse. Det var även 17 färre killar än tjejer som bidrog med svar. 
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3.2.14 Övriga kommentarer 

Respondenternas övriga kommentarer12 om ämnet kriminell jargong generellt upprepar i stort 

sett det som redan har sagts i svaren till tidigare frågor. Två av dem är dock värda att nämna 

här. Den ena kommentaren är från en person (också den enda, till denna grad) som verkar 

mycket upprörd och trött på kriminell jargong, och som paradoxalt nog använder ännu mer 

negativt laddat språkbruk: 

 

Заебало. Я блять живу в "городе" , где 13к человек живёт. Я вырос в гетто. Я сам гетто! Думаешь, я не 

хочу стать высшим обществом? Я хочу!13 

 

Den andra kommentaren är från en person som frågar följande: “är kriminell jargong det som 

används i fängelset?”. Detta tyder på att personen i fråga inte kan ha läst definitionen på 

kriminell jargong som finns med i början av enkäten särskilt noga, och personens svar skulle 

därför kunna vara mindre pålitliga. 

4. Analys 

Den första teorin som nämns i kapitel 2.3 hävdar att barn och ungdomar lär sig kriminell 

jargong från olika sorters media. Vad enkätresultaten visar är att det definitivt finns ungdomar 

som anser sig ha lärt sig ord från sådana källor, då 102 av 152 respondenter (67,1%) uppger 

sig ha lärt sig vissa av jargongorden de använder från filmer. Därefter sjunker antalet markant 

till 55 personer (36,2%) som lärt sig orden från musik och 46 (30,3%) från skönlitteratur, vilket 

skulle kunna tyda på att film är det traditionella medium som har störst inflytande på ungdomar 

vad gäller lån av ord med kriminellt ursprung. Detta ligger på samma nivå som mer moderna 

medier kopplade till internet, där 105 respondenter (69,1%) uppger sig ha lärt sig ord från så 

kallade mem, och 38 (25%) från datorspel. Dessa moderna typer av media är till stor del sociala 

till sin natur, och överlappar rimligtvis till viss del med kategorin som exempelvis har lärt sig 

orden från sina vänner – en grupp på 120 personer (78,9%). Den sistnämnda gruppen är den 

största totalt sett, och tillsammans visar detta att ungdomar, åtminstone inom gruppen 

människor som undersöks i denna uppsats, anser sig ha lärt sig kriminella jargongord ungefär 

lika mycket från sociala kontakter med vänner, som från filmer och mem på internet. 

Respondenternas sociala bakgrund framgår inte i enkätsvaren, vilket gör att den andra teorin i 

 
12 Se bilaga 2 i slutet av uppsatsen. 
13 Översättning: Jag är fan less. Jag bor i en jävla ”stad” på 13.000 pers. Jag är uppvuxen i ghettot. 
Jag är ghetto! Tror du inte att jag vill bli en del av det finare samhället? Det vill jag! 
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kapitel 2.3 om barn ur dysfunktionella familjer som sprider språkbruket från sina föräldrar till 

andra jämnåriga inte går att bekräfta, men med tanke på att ungdomar till synes lär sig ord av 

kriminellt ursprung från vänner och klasskompisar i mycket stor utsträckning, verkar det 

åtminstone finnas en möjlighet att skönja viss sanning i denna teori. Det är tänkbart att vissa 

av de 48 personer (31,6%) som lärt sig orden från (bland annat) sina föräldrar har spridit orden 

från hemmet till skolan, och på så vis lärt sina vänner orden, men detta är enbart spekulationer 

från uppsatsskribentens sida. Källorna “vänner” och “mem” till var man har lärt sig kriminella 

jargongord stämmer även överens med de två populäraste angivna situationer man använder 

kriminella jargongord i, det vill säga med vänner (141, 92,8%) och i sociala medier (106, 

69,7%). 

 Svaren med anledningar till varför man använder vissa jargonguttryck visar att en 

majoritet av respondenterna antingen inte ens tänkt på varför man använder dem (62,5%), eller 

använder dem ironiskt (53,9%). Endast en person använder något av de jargongord som är 

föremål för studien på grund av att den kriminella världen tilltalar honom eller henne. Detta 

talar emot idén om att dagens ungdomar skulle använda sig av kriminella jargongord på grund 

av målande gestaltningar av det brottsliga livet – ungdomar använder snarare kriminella 

jargongord för att vara ironiska eller för att orden är roliga (28,9%), eller reflekterar över huvud 

taget inte över sitt ordval. Detta faktum pekar även på att åtminstone många av exempelorden 

som finns med i denna uppsats i mångt och mycket har normaliserats så till den grad, att man 

inte är medveten om att man ens använder kriminell jargong. Det framgår även att endast 20 

personer av 152 (drygt 13%) anser sig använda orden för att passa in i en grupp, vilket antingen 

skulle vara ett argument mot att ungdomar använder sig av jargongord för att passa in i en 

subkultur, eller för att just dessa ord inte längre är (eller kanske aldrig har varit) särskilda 

gruppmarkörer för ungdomar. Det senare låter dock mest troligt, då det redan är ett faktum att 

språkbruk är en viktig gruppmarkör för subkulturer, vilket har diskuterats tidigare i uppsatsen. 

Det är mycket möjligt att ett annat ordurval hade gett andra resultat i denna fråga, och även i 

andra frågor i uppsatsen, då många av enkätfrågorna utgår ifrån exempelorden. 

 Respondenternas påstådda förståelse av ordens ursprung är relativt hög för de flesta av 

exempelorden, med undantag för ord som стрёмный (19 personer), прикол (12) och тусовка 

(11), vilka verkar vara mycket normaliserade hos den undersökta gruppen. Om man däremot 

undersöker ordet беспредел närmare kan man se, att trots antalet 35 (23%) som uppger sig ha 

gissat ordets kriminella ursprung tidigare, är det ändå 83 personer (54,6%) som tycker att den 

kriminella betydelsen ’грубое нарушение воровских законов’ stämmer överens med deras 

förståelse av ordet. Ordets definition innehåller klart och tydligt en uteslutande kriminell 
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referens, vilket gör det mycket underligt att dessa två antal inte stämmer överens med varandra. 

Rimligtvis borde alla personer som tycker att ordet betyder något så uppenbart brottsligt som 

definitionen indikerar, även ha gissat dess ursprung tidigare. Den första frågan ligger 

kronologiskt före den andra frågan i enkäten, vilket skulle kunna tyda på att folk har blivit 

påverkade i sina svar av att se vad ordet faktiskt betyder, vilket i förlängningen skulle kunna 

innebära att folk inte är lika medvetna om ordens ursprung som de uppger sig att vara, utifrån 

svaren på frågan i kapitel 3.2.10. Alternativt skulle respondenterna på något sätt kunna ha 

missförstått frågan om huruvida man har tänkt på ursprunget tidigare, och tolkat den som en 

fråga om huruvida man över huvud taget har tänkt på det, oavsett om man kom fram till något 

svar om ordets ursprung eller inte. Detta bedöms dock vara högst osannolikt, då frågan inte är 

otydligt formulerad, och innehåller en följdfråga om exakt vilka ord det är man har gissat 

ursprunget till. Om man utgår ifrån att medvetenheten är lika hög som ungdomarna uppgett för 

dessa ord även för andra ord, så skulle det visa att den kriminella jargongen inte kommer in i 

språket helt obemärkt, även om vissa ord (tidigare nämnda тусовка, exempelvis) verkar ha 

kommit in i språket för så länge sedan att de har blivit “osynliga” som kriminella ord för en 

stor del av dagens ryska ungdomar. 

 Respondenterna ser som helhet mycket neutralt på att det finns lån från kriminell 

jargong i det ryska språket. Om andelarna 76,3% neutrala och 6,6% positiva till lån (totalt 

82,9%) skulle se ungefär likadana ut i Rysslands unga befolkning på nationell nivå skulle det 

innebära att den kriminella jargongen definitivt är här för att stanna. Respondenternas 

förklaringar visar tydligt att det finns en tendens åtminstone hos internet-aktiva ungdomar att 

inte förkasta den kriminella jargongen, utan att istället försöka lära sig att samexistera med den 

i de fall man inte personligen använder sådana ord. I tabell 3 på sida 25 bekräftas denna 

neutralitet ytterligare, även om det mer specifikt riktas mot exempelorden. I en situation där 

det ser likadant ut på nationell nivå skulle Belousovas antagande om att ord som godkänns av 

ungdomar i framtiden blir allmänt accepterade (2007, 221) gå i uppfyllelse, av dessa resultat 

att döma.  

Å andra sidan säger dessa resultat ingenting om huruvida alla sorters kriminella 

jargongord skulle kunna bli accepterade, då ingen fråga som specifikt behandlar exempelvis 

mycket vulgära jargongord fanns med i enkäten. En sådan fråga hade möjligtvis lett 

respondenterna in på andra tankebanor, då de möjligtvis inte är helt medvetna om existensen 

av de allra mest vulgära jargongorden som används av kriminella, och som de kanske hade 

varit mycket mer negativt inställda till. Individuella attityder till en stor mängd kriminella 

jargongord hade varit mycket intressanta att undersöka på nationell nivå för att få en 
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uppfattning om huruvida det är vissa typer av kriminella jargongord som är mer populära att 

låna in i standardspråket, om vissa är mindre önskvärda, eller om det ser likadant ut över hela 

spektrumet. Ett exempel på ett ord som skulle kunna vara ett av dessa “mindre önskvärda” 

lånord, och som nämns ett antal gånger av respondenter i undersökningen, är ordet тёлка, 

vilket uppfattas som otrevligt av tjejerna som nämnt ordet som exempel. Endast en respondent 

nämner att hon tycker att man genom att använda ordet jämför tjejen med en ko, vilket stämmer 

överens med Sokovninas (2004) tolkning att ordet objektifierar kvinnor. I praktiken verkar 

dock denna uppfattning inte vara utspridd i svarsgruppen, även om 89 personer (58,6%) håller 

med om ordets kriminella betydelse, och 20 personer (13,2%) uppger att ordet тёлка betyder 

’kalv’, men endast en nämner specifikt denna koppling, och inte endast den neutrala 

standardryska betydelsen ’kalv’. 

 Enkätresultaten visar att det är 14 fler killar än tjejer som gör skillnad på om killar och 

tjejer använder jargong, trots att fyra fler tjejer var med i undersökningen. Killarna som tycker 

det är skillnad verkar vara påverkade av de traditionella könsrollerna, som innebär att tjejer ska 

bete sig på ett visst sätt och inte vara vulgära i sitt språk. Det låga antal killar som låter sin 

uppfattning av tjejer påverkas av deras språkbruk på detta sätt skulle möjligtvis kunna bero på 

den höga exponering för alternativa livsåskådningar man utsätts för på internet, och att 

ungdomar rent generellt är öppnare för nya tankar och idéer än sina föräldrar, som nämnts i 

kapitel 2.2 om ungdomsspråk och -kultur. Den teknologiska utvecklingen har fört med sig nya 

sätt att kommunicera som inte fanns när dagens ungdomars föräldrar var unga, och detta 

innebär en öppenhet som inte fanns under sovjettiden och i början på 90-talet, vilket kan leda 

till starkt skilda åsikter hos föräldrar och barn om vad som är rätt och fel, då man har mycket 

närmare till att kommunicera med människor från vitt spridda platser på jorden i dagens 

samhälle. Även det faktum att ungdomar i denna undersökning i stor utsträckning uppger sig 

lära sig ord från mem är ett tecken på internets inflytande på ungdomars språk, och att man 

umgås annorlunda jämfört med tidigare generationers sätt att interagera med varandra. Det är 

intressant att lägga märke till referenserna till könens jämlikhet i respondenternas svar till 

varför könet inte spelar någon roll i kapitel 3.2.4, då detta tydligt illustrerar just denna tendens 

till tankar om ett mindre mansdominerat samhälle. 

 Detta ser ut att ha stöd även i resultaten om huruvida killar eller tjejer använder orden 

mest, då andelen respondenter som tycker att båda könen använder orden lika mycket är 

ungefär lika stor som andelen som tycker att killar använder orden mest. Däremot är det ungefär 

70% av respondenterna som tycker att killar och tjejer använder orden på olika sätt, vilket visar 

att användningen av kriminell jargong möjligtvis inte är lika jämställd som den verkar. Tyvärr 
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gavs endast 28 förklaringar till detta, vilket betyder att det inte går att jämföra åsikterna 

statistiskt just i denna fråga för att undersöka om det finns tydliga tendenser hos den undersökta 

gruppen som helhet till varför man tycker att könen använder orden på olika sätt. Om det skulle 

följa mönstret som går att se i de 28 svaren skulle det dock kunna ha att göra med att det är mer 

acceptabelt för män att uttrycka sig grovt, att killar oftare umgås med vänner i grupp, och att 

det låter dåligt när tjejer använder sådana ord, vilket gör att det uppfattas annorlunda än om 

killar använder dem. Om man däremot ser på spridningen mellan könen vad gäller den angivna 

användningsfrekvensen av exempelorden, som går att se i kapitel 3.2.2, så beror det på vilket 

ord exakt det är man ser på. På det stora hela ser det dock mycket jämnt ut, med undantag för 

orden зашквар, лавэ, тёлка, фартить, фраер och фуфло, vilka ser ut att användas av drygt 

tio fler killar än tjejer. Denna skillnad i vem man tror använder orden mest, och hur 

svarsfrekvensen ser ut i denna fråga, är något som skulle kunna vara värt att undersöka vidare, 

då det är möjligt att den uppfattade användningsfrekvensen skulle kunna skilja sig från hur det 

ser ut i verkligheten. 

 Samtalspartnerns ålder är av resultaten i kapitel 3.2.4 att döma viktigare än dennes 

könstillhörighet. Det ser ut att finnas ett samband mellan samtalspartnerns ålder och situationer 

som anses vara opassande för jargongord – de opassande situationerna handlar om “officiell 

stil”, men också om att använda orden med barn och äldre (’старшие’), av vilket det senare 

sammanfaller med åsikterna om varför åldern spelar roll i användningen av kriminell jargong 

i samtal. I exemplen på opassande situationer nämns exempelvis inte “samtal med tjejer” eller 

“person av det motsatta könet” som exempel, vilket skulle kunna peka på att den språkliga 

gemenskap ungdomar känner med en person snarare har att göra med generationsskillnader än 

könsskillnader. En del av de personer som anser att könstillhörigheten inte spelar någon roll 

hävdar att det är personen i sig som är viktig, och inte dennes kön, vilket är en åsikt som även 

återkommer hos en del av de personer som svarar att åldern inte är viktig. Detta visar att det 

även finns en viss andel ungdomar som anser att varken kön eller ålder har någon påverkan på 

med vem de använder sitt språk. 

 En åsikt som nämns av ett antal respondenter i svaren till frågan om varför man tycker 

det är bra att det finns kriminella lånord i ryskan, mer specifikt av vissa som är positiva till lån 

och vissa som är neutrala, är att orden bidrar med extra expressivitet, vilket stämmer överens 

med beskrivningar av forskare som Pellih (2008, 107–108) och Gračev (2003, 17) om att 

tabubelagda ord/kriminell jargong av sin natur har stark känslomässig färgning. Fyra personer 

uppgav även detta som anledningen till varför de använder kriminella jargongord i kapitel 

3.2.12. Det faktum att det åtminstone finns ett visst antal ungdomar som beskriver detta 
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fenomen, om än i enklare termer än nämnda forskare, tyder på att denna expressivitet inte har 

gått helt förlorad, trots områdesförflyttningen från den kriminella världen till ungdomsspråket. 

På det stora hela verkar dock ungdomar inte vara särskilt medvetna om denna företeelse, även 

om det ändå är möjligt att orden fortsatt är expressiva. 95 personer (62,5%) uppfattar de 

kriminella jargongorden i denna undersökning som helt vanliga ord, men definitionen ’vanliga 

ord’ är inte särskilt tydlig, och det är fullt möjligt att ett visst “vanligt” ord ändå kan vara mer 

expressivt än ett annat så kallat “vanligt” ord. Återigen är det möjligt att ett annat, eller större, 

urval ord hade gett ett annat utslag i denna fråga, vilket gör att det är svårt att göra någon utsago 

om hur det ser ut för andra ord. 

5. Diskussion och sammanfattning 

5.1 Diskussion 

Undersökningen har utrymme för utveckling, och hade möjligtvis kunnat ge andra resultat om 

mängden data hade varit större, exempelvis mängden jargongord som tas upp som exempel, 

och även antalet respondenter. För att åstadkomma detta hade det dock behövts resurser som 

inte stod till skribentens förfogande. Ur ett genusperspektiv hade en intressant metod varit att 

undersöka de olika könens svar var för sig i varje fråga, och inte enbart de gånger då frågans 

natur kräver en sådan analys. Detta, tillsammans med tidigare nämnda utökade ordurval, hade 

kunnat ge möjligheten att se om påståendena om att killar använder kriminell jargong mer än 

tjejer verkligen stämmer i praktiken, och även andra intressanta nyanser. En dedikerad korpus 

för icke-normativt språk som innehåller exempel från livets alla situationer med information 

om talarens ålder och könstillhörighet hade kunnat vara ett mycket värdefullt verktyg för 

ordurvalet, och hade med all sannolikhet bidragit till ett mer rättvisande och mångfacetterat 

resultat. Antalet frågor i enkäten hade kunnat vara färre, för att i en undersökning av samma 

storlek som denna kunna skriva fler sidor djupanalys av fritextsvar, istället för att försöka få en 

sådan stor helhetsbild som denna uppsats har gett. Alternativt hade kvalitativa intervjuer kunnat 

genomföras istället för, eller i kombination med, enkäten, för att i de fall det bedöms vara 

nödvändigt ha möjlighet att ställa preciserande frågor angående attityder, och personen i frågas 

bruk av särskilda ord och uttryck. 

 Fritextsvar är i många fall svåra att generalisera, vilket har lett till en del vaga 

formuleringar om det exakta antalet som uttrycker en viss åsikt, vilket är en nackdel med att 

låta folk skriva precis vad de vill. Däremot är det svårt att tänka sig en attitydundersökning 
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utan möjlighet till precisering av ens åsikter, vilket man möjliggör just genom att tillåta 

fritextsvar. Denna möjlighet till precisering gör att enkätundersökningar är värda att 

genomföra, trots de brister som dyker upp i den följande resultatsammanställningen (små 

nyanser som inte kommer med när man generaliserar). Det är tänkbart att man hade kunnat 

sammanställa alla svar i denna undersökning på ett annat sätt, där varje fråga hade haft ett 

avsnitt för killarnas svar, och ett annat för tjejernas, för att på så sätt, som tidigare nämnt, 

undersöka mer grundligt hur det ser ut med användning av kriminell jargong i relation till en 

individs könstillhörighet. Eftersom syftet med denna undersökning var att undersöka 

ungdomars åsikter som helhet användes dock inte denna metod, även om det är fullt möjligt att 

med informationen som finns i appendix till uppsatsen (enkätsvaren i Excel-format) 

sammanställa dem på detta sätt och göra andra jämförelser.  

Det finns en viss möjlighet att svaren på hur ofta man använder ord som härstammar 

från kriminell jargong är underrapporterade, det vill säga att det kan tänkas vara så, att 

ungdomar som vet om att kriminell jargong kan ses som negativt, eller ungdomar som blivit 

påverkade av att få reda på att orden har ett ursprung i den kriminella världen, har valt att säga 

att man använder orden mer sällan än man faktiskt gör, för att på så sätt verka mer propra. 

Uppsatsskribenten har dock i sin analys utgått ifrån att svaren är mer eller mindre 

sanningsenliga och att detta inte skulle vara fallet, då respondenterna faktiskt har fått förbli 

anonyma och inte har behövt dela nästan någon personlig information om sig själva, med 

undantag för sin ålder och kön. 

En aspekt som nämndes i ett direktmeddelande från en av respondenterna var att 

exempelvis ordet балда i själva verket har ett stort antal betydelser som inte nödvändigtvis 

behöver vara kriminella av sin natur. Ordurvalet i denna uppsats har gjorts genom att titta i 

Gračevs egenförfattade ordbok över kriminell jargong Slovar' tysjačeletnego russkogo argo 

(2003), där han har utgått ifrån särskilda kriterier (vilka har nämnts i uppsatsens metodkapitel), 

vilket motiverar valet av ett sådant ord, som балда. Däremot är det tänkbart att man i framtida 

undersökningar i ämnet skulle kunna arbeta fram en metod som skulle säkerställa att det inte 

finns någon oklarhet över vilket ursprung orden som finns med i undersökningen har, 

möjligtvis genom att välja ut ord som har ett så litet antal skilda betydelser som möjligt. Detta 

för att respondenterna ska ha en så tydlig förståelse som möjligt över vad som tillfrågas, för att 

på så sätt få mer rättvisande svar. 
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5.2 Sammanfattning 

Attityder är komplexa och svåra att sammanställa på ett överskådligt sätt. Trots detta är det 

tydligt att tendensen hos en majoritet av dagens ryska internetaktiva ungdomar, av resultaten 

att döma, är att acceptera den kriminella jargongens närvaro i det ryska språket. Ord av 

kriminellt ursprung används oftast med vänner och på internet i sociala medier, och det är också 

därifrån en majoritet av respondenterna anser sig ha lärt sig ord av detta slag. Även filmer 

nämns som en viktig källa. Andelen respondenter som anser sig ha gissat ursprunget till många 

av orden i enkäten ser ut att vara relativt hög, men på grund av varierande följdriktighet i svaren 

är det svårt att bedöma om ungdomarna i undersökningen verkligen är så medvetna som de 

uppger sig vara. Klart är däremot att killar i marginellt högre grad verkar uppfatta ord som 

uppfattas som kriminella jargongord som mer negativa när de kommer från tjejer, än vice versa. 

Det uppges vara mer acceptabelt för killar att uttrycka sig med jargongord än för tjejer; det 

anses även av en minoritet av respondenterna att de senare behöver bete sig enligt den 

traditionella uppfattningen om hur kvinnor bör vara. Många ungdomar ser ut att undvika att 

använda kriminella jargongord i samtal med äldre och med barn – hela 94,7% av 

respondenterna håller med om att det finns situationer där sådana ord inte är acceptabla att 

använda, vilket inkluderar dessa två grupper, samt i officiella situationer. Samtalspartnerns 

ålder ser även ut att vara marginellt viktigare i valet att använda ord av kriminellt ursprung i 

samtal, än vad samtalspartnerns kön är. 

Den positiva, eller åtminstone neutrala, synen på att kriminella lånord finns i det ryska 

språket, som delas av 82,9% av respondenterna, tyder på att kriminella lånord som kommer in 

i ungdomsspråket kommer att godkännas som en del av standardspråket när dessa ungdomar 

blir vuxna, om andelen som delar denna åsikt skulle se likadan ut även på nationell nivå. 

Exempelorden på kriminell jargong som finns med i undersökningen ser ut att användas 

ungefär lika mycket av både tjejer och killar, men det går inte att göra några större 

generaliseringar om hur det ser ut med användningen av ord av kriminellt ursprung hos 

Rysslands ungdomar på det stora hela, då detta kräver en större mängd ord och fler 

respondenter. Tydligt är dock att ungefär hälften av respondenterna tror att killar använder 

kriminella jargongord mer än tjejer, vilket det skulle vara värt att göra vidare undersökningar 

om. 
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Bilagor 

Enkäten  

 

1. Уголовный жаргон  

Опрос, касающийся уголовного жаргона в современном русском языке 

Пол 

мужской / женский 

Возраст 

13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 

 

2. Что такое "уголовный жаргон"? 

Уголовный жаргон (тюремный жаргон, блатной язык, блатная музыка, феня и др.) – это 

те слова и выражения, которые возникли в криминальной среде, и которые естественным 

образом используются представителями криминального мира. Однако, не все знают, что 

в современном русском языке есть множество слов криминального происхождения, 

которое вошло в обиход многих слоёв населения, не имеющих никаких связей с 

криминальным миром. Этот опрос касается именно этих слов. 

 

3.Отметьте слова 

Оцените примерно, как часто Вы используете следующие слова: 

балда: __, беспредел: __, зашквар: __, заначка: __, кайфовать: __, кореш: __, лавэ: __, 

лох: __, мент: __, мусора: __, на халяву: __, прикол: __, стрёмный: __, тёлка: __, тусовка: 

__, фартить: __, фраер: __, фуфло: __, хана: __, харэ: __ 

 

❏ Никогда 

❏ Редко (≈несколько раз в год или реже) 

❏ Иногда (≈несколько раз в месяц) 

❏ Часто (≈несколько раз в неделю) 

❏ Каждый день 

 

Если Вы выбрали ответ "никогда" один раз или больше — как Вы думаете: почему 

Вы не используете данные слова? Выберите все подходящие ответы и/или пишите 

свой собственный. 

Я не знаю ни одного из них, Я не знаю несколько из них, Я против ненормативной 

лексики, У меня c ними плохие ассоциации, Мне сказали, что так нельзя говорить, Я 

считаю их грубыми, Я верующий, Другое: ___ 

Если посчитаете нужным, объясните ниже, более подробно, о причинах, почему Вы 

не используете их: ______________ 

 

 

4. Выберите все подходящие ответы и/или пишите свой собственный. 

Где/с кем Вы используете те слова, которые Вы указали в первом вопросе? 



44 

С друзьями, С братьями/сёстрами, С любыми сверстниками, С родителями 

С учителями, С другими взрослыми, С пожилыми людьми, В компьютерных играх 

В социальных сетях, Со всеми, везде, Я не использую эти слова, Другое: ___ 

 

5. Пол вашего собеседника 

Имеет ли пол Вашего собеседника значение в Вашем выборе использовать слова из 

ранее упомянутой жаргонной лексики в разговоре? 

Да, Нет, Я не использую ни одно из ранее упомянутых слов 

Почему? 

* Если Вы ответили "не использую" - напишите точку и пропустите этот вопрос. 

  _______ 

 

6. Возраст вашего собеседника 

Имеет ли возраст Вашего собеседника значение в Вашем выборе использовать слова из 

ранее упомянутой жаргонной лексики в разговоре? 

Да, Нет, Я не использую ни одно из ранее упомянутых слов 

Почему? 

* Если Вы ответили "не использую" - напишите точку и пропустите этот вопрос. 

 _______ 

 

7. Заимствование 

Каково Ваше мнение о том, что в русском языке есть слова, заимствованные из 

уголовного жаргона? 

Это хорошо, Это плохо, Я равнодушен к этому 

Почему? 

 _______ 

 

8. Выберите все подходящие ответы. 

Как Вы относитесь к использованию данных слов в повседневной речи, в целом? 

балда: __, беспредел: __, зашквар: __, заначка: __, кайфовать: __, кореш: __, лавэ: __, 

лох: __, мент: __, мусора: __, на халяву: __, прикол: __, стрёмный: __, тёлка: __, тусовка: 

__, фартить: __, фраер: __, фуфло: __, хана: __, харэ: __ 

 

❏ Отрицательно 

❏ Нейтрально 

❏ Положительно 

❏ Затрудняюсь ответить, поскольку не знаю такого слова 

 

9. Ситуации 

Есть ли ситуации, в которых такие жаргонные слова неуместны? 

Да, Нет 

Если да, то какие? 

 _______ 
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10. Какие чувства вызывают? 

Вызывают ли те слова, которые Вы ответили, что воспринимаете отрицательно, 

какие-нибудь чувства? Если да, то какие? 

_______ 

 

11. Происхождение слов 

Вы когда-либо задумывались о том, что одно или больше из нижеупомянутых слов 

могли иметь криминальное происхождение? 

Да, Нет 

Если да, выберите слова, о происхождении которых Вы раньше догадались:  

балда, беспредел, зашквар, заначка, кайфовать, кореш, лавэ, лох, мент, мусора, на 

халяву, прикол, стрёмный, тёлка, тусовка, фартить, фраер, фуфло, хана, харэ 

 

12. Значение слов 

Совпадает ли одно или больше из первоначальных значений (указанных в скобках) 

данных слов, относящихся к криминальной лексике, с Вашим пониманием данных слов? 

балда (голова), беспредел (грубое нарушение воровских законов), зашквар (от слова 

"зашквариться": оскверниться, опозориться), заначка (процесс упрятывания денег; 

тайник), кайфовать (наслаждаться; употреблять наркотики), кореш (друг), лавэ (деньги), 

лох (простодушный, наивный, доверчивый человек; жертва преступления), мент 

(сотрудник полиции), мусора (сотрудники полиции), на халяву (за чужой счёт, 

бесплатно), прикол (издевание над новичком; забавный случай; шутка), стрёмный 

(опасный; странный; позорный; неприличный), тёлка (женщина, предназначенная для 

полового удовлетворения; женщина-извращенка), тусовка (драка; сбор представителей 

преступного мира для обсуждения спорных вопросов), фартить (удаваться, везти), фраер 

(общее название жертвы; любой человек, не являющийся вором в законе), фуфло 

(ерунда; невиновность в преступлении; проигрыш в карты без денег), хана (конец, 

гибель какого-л. мероприятия; безвыходное положение; смерть), харэ (хватит) 

 

❏ Совпадает 

❏ Не совпадает 

❏ Я не знаю это слово 

 

Какое значение имеют для Вас те слова, которые не совпадают с Вашим 

пониманием? 

Напишите ответ следующим образом: слово = значение 

_______ 

 

13. Выберите все подходящие ответы и/или пишите свой собственный 

Можете ли Вы вспомнить, откуда/от кого Вы узнали те жаргонные слова, которые 

используете? 
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Друзья, Братья/сёстры, Одноклассники, Родители, Другие взрослые, Художественная 

литература, Фильмы, Музыка, Комиксы, Новости, На уроках русского языка, Мемы в 

интернете, Компьютерные игры, В местах лишения свободы, Я не использую ни одно из 

ранее упомянутых жаргонных слов, Затрудняюсь ответить, Другое: ___ 

 

14. Причины 

Выберите все подходящие ответы и/или пишите свой собственный. Какова причина 

того, что Вы используете данные слова в общении? 

Чтобы вписываться в определённую группу, Это круто, Мне нравится нарушать нормы, 

Чтобы провоцировать, Родители сказали, что нельзя, Меня привлекает криминальный 

мир, Они лучше отражают мою личность, Они мне кажутся смешными, Я хочу быть 

похожим на своих кумиров, Я хочу казаться более взрослым, Я использую их чисто 

иронически, Я использовал их иронически, но со временем это вошло в привычку, Я 

хочу, чтобы меня уважали, Я не задумывался над этим, и воспринимаю их как 

совершенно обычные слова, Затрудняюсь ответить, Другое: ___ 

 

15. Частота использования 

Используют ли парни и девушки ранее упомянутые жаргонные слова одинаково часто? 

Да; Нет, девушки чаще; Нет, парни чаще 

 

16. Разница в использовании 

Как Вы считаете, есть ли разница между тем, как используют ранее упомянутые 

жаргонные слова парни и девушки? 

Да, Нет 

Если да, то как проявляется эта разница в использовании? Почему это так, по-

вашему? ________ 

 

17. Восприятие 

Воспринимаете ли Вы использование жаргонной лексики как-нибудь по-другому, если её 

использует человек противоположного пола? 

Да, Нет 

Почему?  

_______ 

 

18. Другие комментарии об уголовном жаргоне? 

_______ 
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Bilaga 2 

 

Kön Ålder Övriga kommentarer om kriminell jargong: 

Женский 15 великий и могучий)0)0)) 

Женский 15 Да он уже давно не уголовный, ты о чём вообще, дядь 

Женский 17 Конечно,лучше воздержаться от употребления подобных слов 

Женский 17 

Надеюсь не услышать его в местах откуда он появился своими 

ушами 

Женский 17 

Не вижу в нём ничего дурного (кроме отдельно взятых слов). Если 

человек, прошу прощение за выражение, быдло, то даже отсутствие 

какого бы то ни было жаргона или мата не спасёт его от этого 

Женский 16 

Некоторые из этих слов настолько прочно вошли в нашу жизнь, что, 

думаю многие даже не знают откуда они пришли 

Женский 20 

опрос длинный, жаргоны присутствуют в нашей жизни, воровские 

понятия мне не понятны и я их не поддерживаю 

Женский 15 

С одной стороны в некоторых ситуациях мы не можешь выразить 

свои чувство более корректно и мы используем жаргон. А с другой 

стороны, человек всегда должен сдерживаться и не выражаться на 

публике нецензурно. 

Женский 16 Спасибо за информацию 

Женский 18 

Тёлка – ужасное слово, не используйте его никогда в сторону 

девушек. 

Женский 20 Я тебе уже всё написала, что думаю об этом, хехе 

Мужской 18 

Было бы хорошо, если бы его не было... Но к сожалению в нашей 

стране так много было, а может есть и сейчас, уголовников, что 

данный жаргон уже является частью нашего языка. 

Мужской 17 

В заключение хочу сказать,что уголовный жаргон можно 

употреблять в пределах нормы,но никогда не стоит переходить эту 

черту и слишком сильно увлекаться тюрьмой,не забивайте свою 

светлую голову этой дрянью,живите и получайте достойное 

образование,удачи! 

Мужской 17 

Жаргон вошёл в привычку в современном обществе и большинство 

людей даже не догадываются о происхождении подобных слов 

Мужской 19 Забыли слово "параша" 

Мужской 17 

Заебало. Я блять живу в "городе" , где 13к человек живёт. Я вырос в 

гетто. Я сам гетто! Думаешь, я не хочу стать высшим обществом? Я 

хочу! 

Мужской 19 Как уже стало ясно, я считаю, что уголовный жаргон не имеет место 
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в повседневной обычной жизни и должен постепенно выйти из 

использования и остаться разве что только "в местах не столь 

отдаленных". 

Мужской 15 

Многие слова вроде зашквар, тусовка, балда, возможно и произошли 

от жаргона, но сейчас уже не имеют былого смысла и негативной 

окраски. 

Мужской 16 

Многие слова из списка использует сейчас только быдло, гопники, 

ауешники (тупые дегенераты живущие по своему детскому 

воровскому кодексу, но таких ебланов мало) 

Мужской 20 Не стоит использовать в повседневной жизни 

Мужской 19 

Некоторые жаргонные слова прочно вошли в повседневную жизнь, 

ими пользуются все люди с разной культурой, воспитанием и 

моральными нормами, многие даже не задумываются о 

происхождении этих слов. 

Мужской 19 

Некоторые слова из этой жаргонный лексики, по-моему мнению, 

вошли в обиход и утратили их первоначальный смысл или 

ассоциации с тюрьмой ( например, тусовка)и против них я ничего не 

имею, но остальные грубые и некрасивые, поэтому вызывают только 

отвращение . 

Мужской 16 

Некоторые слова уголовного жаргона стали обыденными и не имеют 

связи с местами лишения свободы 

Мужской 18 

Приятно удивили некоторые слова,которые в обычной жизни могу 

использоваться в совершенно других значениях 

Мужской 14 

уголовный жаргон - опухоль современного русского языка, 

разрушающая его и отрицательно действующая на культуры жителей 

нашей страны 

Мужской 15 

Уголовный жаргон - это просто язык.Это не русский язык, это способ 

заключённых выделить себе подобных.Многие слова, которые были 

в данном тесте я и не считал таковыми до это теста. Молодые люди 

используют их не для того, чтобы показать "смотрите какой я 

крутой", а просто потому что они вошли в нашу речь как обычные 

слова, не несущие ничего оскорбительного.Я спокойно могу назвать 

друга лохом, когда он умрёт в компьютерной игре, я не буду иметь 

ввиду то,что он неполноценный человек который ничего не умеет.Он 

просто "лох" в данной ситуации.Это скорее описание 

ситуации,произошедшей с ним,чем описание его самого. 

Мужской 19 

Уголовный жаргон, хорошо это или плохо, перешел в наш мир, и 

зачастую слова поменяли свою связь с криминальным миром. Есть 

те, которые до сих пор таковыми остаются, их я стараюсь избегать. 

^_____^ 
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Мужской 16 Хороший и интересный опрос 

Мужской 19 Это рофл, братан 

Мужской 17 Это тот, который в тюрьмах используют? 

 


