
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska 

Examensarbete 15 hp 

Ryska  

Ryska - kandidatkurs (15 hp) 

Höstterminen 2019 

Handledare: Ludmila Pöppel 

Examinator: Tora Hedin 

English title: Linguistic analysis of the Russian political anecdote during the 21st 

century: change of the genre? 

Lingvistisk analys av den 

ryska politiska anekdoten 

under 2000-talet: 

genreförändring? 
Jana Hilding



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

Abstract 

An analysis was made of the personal and non-personal post-Soviet political anecdotes. It is argued 

that post-Soviet political anecdotes have been created during 2000–2019. The starting point is that 

the Russian word анекдот carries particular, cultural information and does not have a systematic 

equivalent in Swedish ot English, i.e. it can not be directly translated to English as anecdote or joke 

or to Swedish as anekdot, skämt, or vits. This was demonstrated in a brief comparison with Swedish 

jokes and anecdotes. 

Using three text corpora with a total of 3,170 political anecdotes, I examined:  

(a) how events and politicians are described and how this can be decoded (corpus 1 and 3);  

(b) what topics are most common (corpus 2 and 3).  

A more in-depth analysis of cultural references, pragmatics, semantics and deixis was made of 33 

selected anecdotes, which were considered to be representative for the genre. The analysis showed 

that the thematics tend to be recurring, that few new anecdotes are added, old anecdotes are 

repeated and that the genre has undergone considerable changes during the past two decades. Such 

a change is the abscense of post-Soviet anecdotes with significant critique against politicians or 

sensitive political topics, as compared to earlier anecdotes, and a simplification of the genre. This 

development is a possible result of that anecdotes are no longer told as often as during previous 

decades, as well as the new Russian law § 282 implemented as of spring 2019, which affects the 

creation and distribution of anecdotes. By extrapolation, the observed changes could lead to parts of 

the most common anecdotes becoming tematic jokes in the future. 
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1. Inledning 

Den ryska anekdoten som genre började undersökas aktivt vetenskapligt först på 1980- och 1990-

talet, bland andra av Raskin (1985), Yurchak (1997) och Санников (1999) på ett opolitiskt plan och 

av Шмелёв & Шмелёва (1999; 2002; 2003; 2005; 2007), som har utökat forskningen till att 

omfatta även den politiska anekdoten (2001; 2007a; 2007b), liksom Архипова (2009a; 2009b) och 

Архипова & Мениченко (2009a; 2009b). Dessförinnan hade det inte förekommit 

forskningspublikationer om anekdoter i och med rådande censur.  

            Det ryska ordet анекдот är språkspecifikt och har flera översättningsekvivalenter som inte 

har en exakt motsvarighet i svenskan och har alltså andra, mer specifika, egenskaper än skämt. 

Anekdot på svenska definieras som ”kort (skämtsam eller betecknande) historia (om en känd person 

e.d.)” (Bonniers Stora Ordbok 1980: 18) och som ”en kort och lite rolig berättelse” (NE 2019), men 

trots stora likheter och samma namn, är en anekdot alltjämt inte samma sak i svensk respektive rysk 

kultur. I svensk kultur är det ofta en otrolig historia, som inte behöver vara humoristisk – en 

betydelse som den ryska anekdoten också kan ha. De olika betydelserna av anekdot kommer att 

analyseras närmare i 1.3. Beteckningen anekdot har likväl behållits för att förenkla genomförandet 

av analysen. 

            Den ryska anekdoten är en särskild typ av folklore, och det att berätta den är en särskild typ 

av rysk tradition. Anekdotberättande är något som inte är välkänt utanför de slaviska kulturerna: att 

berätta anekdoter – och då särskilt politiska sådana – efter en kväll av mat och umgänge är ett sätt 

att umgås (Hedin & Pöppel 2010: 99). En god anekdot är ett rikt språkligt medel med en särskild 

tvetydighet som gör att den inte kan skalas av och ”konverteras tillbaka” till ett bestämt antal 

allvarliga påståenden (Davies 1998: 179–180), och är desto mer intressant att analysera när den 

handlar om politik och politiker.  

1.1 Forskningsproblem och frågeställning 

Det finns tämligen lite forskning om postsovjetiska anekdoter och deras förändring under de senaste 

åren jämfört med deras sovjetiska föregångare (Алексеевский 2013: 251). Hit hör Алексеевский 

(2013), som har undersökt hur en politisk anekdot fungerar i dagens Ryssland, hur den skapas, vilka 

som använder den i ett ”politiskt slag” och hur den politiska anekdoten förhåller sig till den 

opolitiska. Det har forskats betydligt mer på sovjetiska anekdoter, och forskning om postsovjetiska 

anekdoter tenderar att ha ett fokus på Rysslands president Vladimir Putin (Алексеевский 2013: 

251). Till de som har forskat på de postsovjetiska anekdoterna hör Mustajoki (2006), Sheygal-

Placzek (2009) samt Cassiday & Johnson (2010).  

 Denna studie undersöker vilken transformation som anekdoten har genomgått politiskt och 
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sociokulturellt under perioden 2000–2019. Förändringar kommer att visas genom analys av vilka 

politiska handlingar som beskrivs, vilken roll politiker har i anekdoterna, politiska skeenden i 

anekdoterna samt vad politiker gör, säger och hur detta avkodas pragmatiskt och semantiskt. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att skapa en överblick av politiska anekdoter i det moderna Ryssland under 

perioden 2000–2019. Forskningsfrågorna lyder: 

 

(1) Hur beskrivs politiska händelser i den postsovjetiska politiska anekdoten? 

(2) Hur beskrivs politiska karaktärer i den postsovjetiska politiska anekdoten? 

(3) Hur avkodas en politisk anekdot?  

(4) Har det skett några förändringar under det senaste decenniet? 

 

1.3 Material 

Analysmaterialet består av tre korpusar.  

           Korpus 1 består av ca 700 politiska genomgångna anekdoter som samlades från i huvudsak 

följande källor på internet: anekdot.ru, anekdotovstreet.com och anekdoty.ru för referens till hur 

politiska anekdoter kunde se ut på 1990-talet. De förmedlades också muntligt av bekanta och 

studiekamrater. Ur denna korpus valdes 33 politiska anekdoter för ingående analys av deras 

språkliga (semantiska och pragmatiska) och utomspråkliga egenskaper. Urvalet bedöms vara 

tillräckligt varierande och innehålla relevanta exempel på tematik, berättarstil, ordlekar, referenser 

till realia och samtidigt vara representativt för kategorier av ständigt återkommande anekdoter av 

samma typ.  

Två filter har använts för urvalet i korpus 1 vad gäller hemsidorna: dels kategorin på 

hemsidan som rubriceras ”politik”, som inkluderar politiskt relaterade händelser utan hänvisning till 

personer, dels anekdoter sorterade på efternamnen på de politiker som har innehaft presidentposten 

i Ryssland: Jeltsin, Putin och Medvedev. Jeltsin inkluderas dock enbart som en bakgrundsfigur för 

referens under den övergångperiod då Putin tog över presidentskapet 1999. Materialet kan utifrån 

sitt innehåll därmed antas ha begränsats till tidsspannet 2000–2019. I och med att anekdoten i 

huvudsak är en muntlig genre, är det inte möjligt att fastställa en anekdots exakta tillkomstdatum, 

annat än genom att orientera sig utifrån konkreta namn och den realia som åsyftas.   

Anekdoter om mindre kända politiker och mindre uppmärksammade eller numera 

bortglömda händelser har utelämnats. Motiveringen till detta är att humorådran går förlorad när 

anekdoten innehåller information som skapar oavsiktlig förvirring kring detaljerna, till exempel när 
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mottagaren1 börjar fundera på vem den politikern är för att vara säker på att ha uppfattat anekdoten 

rätt, och vad politikerns namn har för särskild betydelse för det anekdoten förtäljer. Namnet kan 

ibland också vara ”självklart opersonligt”, en framväxande stereotyp som betecknar gemene 

politiker, men som ännu inte har fått tillräckligt stor spridning för att uppfattas som tillräckligt 

opersonligt i en anekdot av gemene mottagare. Ytterligare en motivering till att utelämna mindre 

kända politiska händelser och politiker är att förvirring kring namn och händelser också kan vara 

exempel på en så kallad misslyckad anekdot, коммуникативная неудача (Шмелёв & Шмелёва 

2001), vilket är en egen forskningsinriktning. Också alltför ensidiga anekdoter valdes bort till 

förmån för anekdoter som bereder ett djupare analysdjup. Anekdoter som renderar större 

översättningssvårigheter, där realian eller språkspecifika ord kräver en så pass lång förklaring att 

anekdoten inte längre kan uppfattas som rolig på svenska, har också uteslutits. Den mest moderna 

varianten av anekdoter som kombinerar både text och bild, memes, utgår likväl. 

För att få en översiktlig ögonblicksbild av samtida anekdoters tematik har utgångspunkten 

varit korpus 2, som utgörs av de ca 1 200 politiska anekdoterna på anekdotovstreet.com om 

Rysslands president Putin respektive de ca 840 politiska opersonliga anekdoterna som på hemsidan 

inte kategoriseras handla om någon särskild politiker, även om politikers namn ibland förekommer. 

Dessa anekdoter samlades ihop under en dag, 2019-11-25. Från respektive kategori har 90 

personliga anekdoter och 90 opersonliga anekdoter slumpats fram med hjälp av en digital 

slumpgenerator2 för en kvantitativ stickprovsstudie, varefter de slumpmässigt utvalda anekdoterna 

har gåtts igenom och kategoriserats systematiskt efter innehåll.  

  Korpus 3 är det material om ca 470 politiska anekdoter om Rysslands 

president/premiärminister Putin samt Rysslands president/premiärminister Medvedev som samlades 

in av Hedin & Pöppel och resulterade i artikeln ”Vad skrattar ni åt? Tjeckiska och ryska politiska 

anekdoter” (2010). Denna korpus användes för överblick och jämförelse av politiskt personliga 

samt opersonliga anekdoter för perioden 2000–2010 för att kunna spåra eventuella förändringar av 

tematik och innehåll i relation till anekdoter som uppskattas ha tillkommit under 2010–2019. 

Många av anekdoterna i korpus 3 finns inte längre kvar på internet. 

Innehållet i korpus 1 och korpus 2 påverkas av den ryska lag som vunnit laga kraft den 29 

mars 20193, som är något dunkelt formulerad, men i praktiken begränsar fortsatt anekdotberättande 

och renderar mycket höga böter till exempel om en politiker eller staten kan tolkas förlöjligas. 
Lagen kan till och med beröra humor i TV-program (Zeitnot 2014). Detta gör att också bidragen 

med mer pikant material om politiker och politiska händelser minskar och många anekdoter har 

                                                        
1 Eftersom man både kan höra och läsa en anekdot används ordet mottagare i analysen som en 
förenklad beteckning för den som hör eller läser en anekdot. 
2 Tack till Thomas Samuelsson för denna tekniska insats.  
3 Уголовный кодекс Российской Федерации § 282, motsvarande brottsbalken i Svensk 
Författningssamling. 
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tagits bort från hemsidorna med det sökta materialet, vilket har begränsat undersökningen avsevärt. 

  

1.4 Metod 

De genomgångna politiska anekdoterna i korpus 1 samt korpus 2 delades upp i två grupper. Den 

första gruppen omfattar politiska händelser och scener där specifika politiker inte omnämns eller 

åsyftas. Den andra gruppen anekdoter omfattar frekvent återkommande politiker som tydligt 

representerar en viss tidsepok eller en specifik, känd händelse. Rysslands tidigare pesident Jeltsin 

betraktas här som representant för 1990-talet och som bakgrundsfigur i analysen. Putin och 

Medvedev representerar 2000–2019-talet i sina omlotta roller som Rysslands president respektive 

premiärminister. Till korpus 1 tillkom också politiker från andra länder och politiker som är kända 

och som kan kopplas till politiska händelser i Ryssland av större betydelse: Shinzo Abe 

(premiärminister i Japan), Nursultan Nazarbajev (tidigare president i Kazakstan), Petro Porošenko 

(tidigare premiärminister och president i Ukraina) samt Aleksej Naval’nyj och Jevgenij Roizin 

(kända oppositionspolitiker i Ryssland). När dessa namn utkristalliserats, har de personliga 

anekdoterna vidare sorterats i var sin undergrupp med samma namn som den politiker anekdoten 

beskriver. Den sista undergruppen av opersonliga anekdoter politiker från andra länder har för 

överskådlighet döpts till ”Personliga anekdoter om politiker utanför Ryssland”.  

Som nästa steg anlyserades anekdotens avkodningsmekanism i korpus 1: realians betydelse 

respektive dolda åsyftningar för att kartlägga anekdotens kategori, respektive realians betydelse för 

den beskrivna händelsen (som inte behöver faktiskt ha ägt rum). Därefter analyserades personernas 

roll i anekdoten mer ingående. Sist analyserades de lingvistiska betydande komponenterna – om 

anekdoten är en dialog, föreställer en reklamtext och vilka semantiska respektive pragmatiska grepp 

som manifesteras i de fall dessa element är bärande för ankedotens innebörd och/eller uppbyggnad.  

För att undersöka personbeskrivningen respektive politiska företeelser i de två grupperna 

användes pragmatisk lingvistik som teori, det vill säga att språkets användning undersöktes och 

tolkades utifrån den kontext och andemening anekdoten åsyftar så som den kan förstås idag. Deixis 

(åsyftning av referent utan att referenten namnges, till exempel han eller det), illokut dimension 

(handlingsdimension för det sagda, till exempel hur att ljuga tar sig till uttryck i praktiken) samt 

syntax användes för att uppmärksamma ovanliga formuleringar, oväntade ordplaceringar och 

vändningar som gör scenariot roligt (Рахилина & Плунгян 2009). Fokus i undersökningen låg på 

lingvisiska och retoriska medel och deras roll i att förmedla ett visst budskap.  

         Korpus 2 analyserades för att skapa en översiktlig, systematisk kategorisering av anekdoternas 

teman där sådan kategorisering var möjlig. Dessa kategorier numrerades och presenterades som en 

lista, som sedan översiktligt jämfördes med korpus 3. Eftersom korpus 3 endast är menat att fungera 

som ett slags referensbibliotek för perioden 2000–2010, analyseras inte korpus 3 närmare här. 

         Samtliga översättningar från ryska till svenska är författarens egna.  
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1.5 Avgränsning och definitioner 

Med terminologin politisk och politik menas politik så som den förekommer i en vanlig 

dagstidning: den berör makt, landsgränser, juridik, höga ämbeten, statsapparaten och dess 

funktioner – stiftade lagar, valsystem och ansvar för välfärd – men också spänningar mellan länder 

och dikotomin mellan medborgaren och staten. Anekdot tolkas här utifrån definitionen i ordboken 

Активный словарь русского языка (AC 2014: 87): en kort rolig berättelse av en okänd författare 

med ett oväntat slut om en situation, ett fenomen eller ett objekt A2, som muntligt förmedlas från 

en person till annan, med förtydligandet att anekdoten också kan förmedlas skriftligt; enligt 

Шмелёв & Шмелёва (2005) har anekdoten under 2000-talet övergått till att förekomma allt oftare i 

text. Utifrån ytterligare två ordböcker, Большой толковый словарь русского языка (2005: 40) 

och Толковый словарь русского языка (1999: 25), samt uppslagsverket Малый академический 

словарь (1985–1988: 37–38), görs i (2.1) en mer utvecklad genomgång av olika möjliga betydelser 

av anekdoten, samt tillhörande adjektiv och uttryck. Anekdoter som fungerar på andra sätt inom 

andra kulturer är således helt uteslutna här (Hedin & Pöppel 2010: 100), liksom en mer avancerad 

nyansering gällande statsskick, kutym och tillhörande begrepp och filosofier. Ingen hänsyn tas till 

respektive anekdots status i den ryska folkloren, hur populära vissa typer av anekdoter är och 

varför. 

 

1.6  Reliabilitet, intersubjektivitet och utomvetenskaplig relevans 

Anekdoter har forskats på av bland andra lingvister, psykologer och historiker. Dess sätt att 

summera händelser är ett gott underlag för att studera människors inställning till makthavare och 

den egna förmågan att förhålla sig till eller kontrollera densamma. Anekdoten utgör således en 

riklig källa till hur aktuella skeenden upplevs och hur frustration kan kanaliseras (Красова & 

Грошева 2015: 112). 

            Att anekdoten är föränderlig till sin form, med en betydelseskiftning som beror på 

dagsaktuella händelser och folklig inställning, är dess karaktär och effekten av densamma flyktig 

och svårfångad (Hedin & Pöppel 2010: 139). För högst realibilitet behöver forskningen om 

anekdoter vara mycket rigorös och/eller synnerligen dagsaktuell. Eftersom anekdoternas tematik 

kan vara återkommande och de kan återuppstå på ett gammalt tema som anpassas till aktuella 

händelser, kan en tillräckligt stor korpus utgöra stark evidens för forskningsresultaten.  
 

2. Anekdotens bakgrund 

2.1 Anekdotens definition och historia 

Шмелёв (2017) sammanfattar anekdotens bakgrund kärnfullt: ordet anekdot kommer från 

grekiskan, där ’an’ är en negation, ’ek’ betyder ungefär ’från, till’ och ’dot’ är en passiv 



 7 

participform av verbet ge. Tillsammans bildar delarna betydelsen ’icke utgiven’ i relativt bred 

betydelse, däribland ogift kvinna, men också en otryckt historia om något som har hänt. Den senare 

betydelsen har överlevt i ryskan till våra dagar.  

 Den lexikografiska beskrivningen av anekdoten varierar något. Enligt Малый 

академический словарь (МАС 1985–1988: 37-38), skiljer sig anekdotens betydelse i skrift- 

respektive talspråk. I talspråk behöver den inte nödvändigvis vara kopplad till humor: 

 
1) Kороткий устный рассказ с неожиданной остроумной концовкой. 

2) разг. Происшествие, событие необычного характера.  

 
I Ожегов & Шведова (1999: 25) är definitionerna snarlika. Här inkluderas även fler lexem: 

 

1) Очень маленький рассказ с забавным, смешным содержанием и неожиданным острым 

концом.  

2) Смешное происшествие (разг.). II уменьш. анекдотец, -тца, м. II прил. анекдотический, -ая, 
-ое. 
 

Viktigt att notera är att det historiska skälet till varför анекдотец är nedsättande inte framgår 

och öppnar upp för fria (och eventuellt felaktiga) tolkningar. Benämningen ”anekdotčiki” gällde de, 

som enligt artikel 58–10 i Sovjetunionens strafflag fått 10–25 års arbetsläger som straff för att de 

berättade anekdoter, korta skämt, sånger och dylikt. Under perioden 1935–1953 straffades ca  

900 000 personer på detta sätt. 

 
БТС (2005, 40) definierar anekdoten på följande vis: 

 
1) Один из жанров фольклора: короткий юмористический рассказ, обычно высмеивающий 

кого-, что-л. А. о ком-, чем-л. А. про кого-, что-л. Рассказывать а. Насмешить анекдотом. 

Знать много анекдотов. Детский а. Свежий а. Солдатские, сальные анекдоты. 

2) Разг. Необычное происшествие, событие. Скверный, неприятный а. Произошёл с кем-л. 

Вот какой а. Случился со мной. | Первоначально: занимательный или поучительный рассказ 

из жизни исторического лица, легендарного героя и т.п. 

 

            Anekdoten uppges tillhöra folkloren och det ges exempel på olika typer av anekdoter, där 

сальные анекдоты kan tilläggas komma från franskans ’sale’, smutsig. Denna betydelse kan 

översättas till svenskans ’icke rumsren’ eller ’oanständig’. I talspråklig betydelse enligt БТС ska 

anekdoten ursprungligen ha varit en underhållande berättelse, eller en berättelse med sensmoral 

med en tidigare känd, historisk huvudperson. 

Definitionerna i АС (2014: 87–88) skiljer sig markant från de övrigas. Beskrivningen är 

mycket mer rigorös och det finns rikligt med exempel på vilka uttryck som hör till att berätta en 
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anekdot, varav flera är hämtade från litteraturen. Här uppges tre åtskilda betydelser (med särskild 

numrering, som återgivet): 

 

1.1) ‘Придуманный неизвестным автором короткий смешной рассказ с неожиданным концом 

о ситуации, явлении или объекте А2, устно распространяемый от одного человека 

к другому’ [один из жанров городского фольклора]. 

1.2) ‘Смешной или нелепый случай из жизни, похожий на анекдот, или рассказ о таком 

случае’. 

2) устар. Исторические рассказы и анекдоты; литературный анекдот. 

 

Vidare anges följande kombinatoriska egenskaper: анекдот с бородой, som betyder att det är en 

gammal anekdot som alla har hört; ходячий анекдот avser en person som är med om konstiga eller 

roliga historier. Anekdoter förklaras indirekt kunna sorteras i kategorier, till exempel анекдоты от 

Никулина (efter den kände ryske komikern Ю. В. Никулин), анекдоты про Вовочку eller про 

Штирлица – det finns alltså anekdoter med särskild, vida känd tematik. Sådan tematik, där 

huvudkaraktärens namn kan vara definierande, refereras generellt till som циклы анекдотов. 

Ytterligare karakteristika för uttryck som hör samman med anekdoten är dess kärna, kallad ’salt’: 

соль анекдота. Att anekdoten är välintregrerad i den ryska kommunikationen visas i frasen 

кстати/некстати рассказать анекдот, det vill säga när det är passande eller opassande att 

berätta en anekdot, och att man kan minnas eller glömma någon särskild anekdot: 

помнить/знать/забыть анекдот. Det att berätta en anekdot kan också heta – vilket är specifikt 

för just anekdoter och är inte tillämpbart på att skämta, berätta berättelser, sagor eller dylikt – 

травить анекдоты, med en möjlig ekvivalent i svenskan, att dra ett skämt. Man kan också strö 

anekdoter (nästan) i överflöd – сыпать анекдотами. Inte minst kan händelser och personer bli del 

av anekdoter på grund av en alldeles särskild händelse: войти в анекдоты.  

 Intressant är att АС uppger att den ryska anekdoten inte bara är folklore – det är en särskild 

folklore som förekommer i städer. Detta väcker frågan om stadens anekdoter skiljer sig från 

anekdoter på landsbygden, på vilket sätt och om internet kan fungera som en brygga mellan de 

anekdoter som berättas på olika orter. Att internet inte skulle vara som en brygga mellan land och 

stad är inte helt uteslutet om anekdoter i mindre samhällen exempelvis tenderar att behandla mer 

lokalt förankrad och därmed geografiskt begränsad humor (Raskin 1985: 223) och om 

utomspråkliga medel spelar en än större roll på olika håll i Ryssland där anekdoten sällan 

förekommer i skriftlig form och där läs- och skrivkunnigheten inte heller är lika utbredd. 

Алексеевский (2013: 253) gör även anmärkningen att eftersom anekdoter tidigare har 

utgjort en väsentlig, integrerad, del i den ryska kommunikationen är det anmärkningsvärt, och kan 

hävdas vara ett resultat av frånvaron av forskning, att anekdoten inte finns namngiven som genre i 

den bibliografiska förteckningen (указатель) ”Русский фольклор 1981–1985”, så sent som i 1993 
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års upplaga. Detta är naturligtvis en konsekvens av att forskning om anekdoten inte har gjorts 

förrän i slutet av 1900-talet och att forskningen dessförinnan var förbjuden.  

Betydelsen ’outgiven skrift’ har även funnits i svenskan (SAOB 2009). I modern svenska är 

anekdoten en ’kort skämtsam berättelse, historia’ (SAOL 2015) eller en ’kortare roande 

historia ofta med avslutande poäng’ (SO 2009). Eftersom anekdot som begrepp på ryska är att 

räkna som språkspecifikt (Шмелёв 2017) har den ingen direkt motsvarighet i svenskan. Den 

närmast liggande översättningen är skämt eller vits, men man säger så gott som aldrig och särskilt 

inte på regelbunden basis ”Nu ska jag berätta anekdot”4, vilket man återkommande gör i ryskan. 

Varianter på introduktion av historieberättande i den svenska muntliga traditionen kan istället vara 

”Nu ska ni få höra” alternativt direkta tilltal av typen ”Vet du vad som hände mig idag?” eller ”Det 

hände mig/en bekant” följt av själva berättelsen. Är berättelsen osannolik och rör någon för 

berättarkretsen mindre känd person brukar man inte sällan tillägga att det troligtvis rör sig om en 

skröna.  

         Det som närmast hör till att berätta roliga anekdoter (som betecknas травить анекдоты) i 

den svenska kulturen kan jämföras med två tematiska skämtkategorier: alla barnen och en 

Bellmanhistoria. Kategorin alla barnen innehåller alltid ett barnnamn som rimmar på det otäcka 

som barnet utsätts för, jfr (1): 

(1) Alla barnen var försiktiga förutom Bella,  

          hon klev rätt i en fälla.  

Att berätta Bellmanhistorier är en drygt 200 år obruten svensk tradition och har sitt ursprung 

i att skalden Carl Michael Bellmans (1740–1795) svar till kungen brukade vara på rim. Idag är det 

mest barn som berättar ”alla barnen”-rim och Bellmanhistorier för varandra. Bellman utmärker sig i 

historierna genom att vara fräckast eller ha svar på tal, jfr (2) (af Klintberg 2012). 

(2) En vinterdag mötte Bellman kungen, som undrade varför han gick så tunnklädd. Bellman 

svarade: – Jag kan i underdånighet försäkra Eders Majestät att jag har hela min graderob på 

mig. 

 Många moderna Bellmanhistorier har den återkommande inledningen med tre nationaliteter, 

till exempel ”Det var en fransk, en tysk och Bellman…”, jfr (3). 

(3) I hörnet vid Mosebacke torg fanns en svinstia som luktade förskräckligt. En fransman, en 

tysk och Bellman slog vad om vem som kunde stanna längst tid därinne. 

Först gick fransmannen in. Han stapplade ut efter tre minuter. Sen gick tysken in. Han gick ut 

efter 20 minuter. Sen gick Bellman in. Då sprang grisarna ut. 

                                                        
4 Däremot har begreppet anekdotisk bevisföring eller anekdotisk evidens kommit att bli mer populär. 
Begreppet avser sätt att lägga fram vad man anser vara fakta genom att berätta en relativt personlig 
historia som motsäger eller stärker (beroende på budskap) den just förmedlade informationen, dock utan 
humoristiska inslag.  
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I den svenska kulturen är anekdoter inte alls lika vanliga, de politiska anekdoterna är än färre, 

och om de förekommer som del av underhållning är det mer troligt som del i ett humorprogram 

eller en föreställning. Vid ett middagsbord berättar man snarare historier, som inte sällan gäller en 

själv. Шмелёв (2017) noterar att anekdoter berättas även i andra länder, men det är inte lika 

populärt som i Ryssland – och även i Ryssland har man på senare tid börjat berätta allt färre 

anekdoter.  

Anekdoten som muntlig genre, det vill säga en bestående stil som förekommer som utsagor, 

lär ursprungligen vara en judisk tradition, framförd som en post-talmudisk5 historia, alltid med en 

udd men med en sensmoral på slutet (Шмелёв 2017). Anekdoten började spridas i tryckt form och 

fungera i tryck först under perestrojkan i slutet på 1980-talet (Алексеевский 2013: 252, 305), när 

censuren blev mindre sträng. Den började dyka upp i dagspress och tidskrifter, samlingar gavs ut av 

små förlag och såldes på tågen, på tunnelbanestationerna, i mindre försäljningsstånd på gatan (så 

kallade lotki) – men de politiska anekdoterna var alltjämt förpassade till den utländska pressen 

(Алексеевский 2013: 253). När de tryckta anekdotsamlingarna började minska i popularitet på 

1990-talet, fick anekdoten samtidigt en fast plats i dagspress, egna program i radio och tv och det 

har idag blivit vanligare att läsa den, eller att återberätta att man har läst en anekdot, istället för att 

först få den berättad till sig (Алексеевский 2013: 254). Anekdoten har i och med internets ankomst 

också fått ytterligare en form och sprids flitigt som memes, där text kombinerad med en dagsaktuell 

bild förstärker budskapet. 

 

2.2 Typer av anekdoter och anekdoters karaktär 

Шмелёв (2017) delar in anekdoter i tre kategorier:  

1) politiska anekdoter; 

2) anekdoter som handlar om familjen; 

3) anekdoter om folkslag, nationaliteter, minoriteter och stereotyper.  

Först på 1960-talet kom det anekdoter som handlade om livet utomlands, och ordet anekdot 

genomgick en tillfällig transformation till sin betydelse, eftersom anekdoterna inte längre var helt 

ryska. Just denna underkategori av anekdoter berättades mycket sällan (Шмелёв 2017). Anekdoter 

från denna period och framåt, 1960–1990, räknas som moderna (Шмелёв & Шмелёва 2002: 11). 

Anekdoter från efterföljande period kategoriseras här som postsovjetiska. 

Vidare utgörs anekdoten av tre ”textlager”. Det första textlagret är en nödvändig metatextuell 

inledning av typen ”känner du till anekdoten om…”, eller ”jag har hört en anekdot…”, något som 

informerar åhöraren om vad som komma skall. Ett skämt, däremot, brukar istället avslutas med ”det 

                                                        
5 Man brukar räkna med att den första stora samlingen av denna efterbibliska skrift stod färdig 400 e. Kr 
och den senaste 500 e.Kr. 
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var ett skämt”, eller ”jag skämtade”, om alls, och då i huvudsak om åhöraren inte har förstått 

skämtet6.  

En väsentlig del av berättandet är också gester och intonation, som är mycket viktiga för att 

gestalta de olika karaktärerna och för att få fram nyanser som inte går att återge i skrift. Därför 

används presens nästan uteslutande i moderna anekdoter, medan dåtid förekommer i anekdoter som 

avser historier från längre bakåt i tiden (Шмелёв 2017). Karaktärerna i anekdoterna är så pass 

vanliga för den ryske språkbäraren att de inte behöver presenteras närmare – de är antingen 

representanter för vanliga yrken, såsom polis eller lärare; stereotyper, såsom ukrainare, georgier 

eller den nytillkomna postsovjetiska karaktären новый русский (den rike nyryssen) som har gott 

om pengar men lite kunskap om det ryska samhället och vardagslivet (Шмелёв & Шмелёва 2007a: 

595); eller karaktärer som bara förekommer i just anekdoter, som pojken Vovočka och den 

opersonliga rösten från armenisk radio. Anekdotkäraktären Stierlitz är dock inhämtad till 

anekdotens värld via en en mycket populär filmatisering av Julian Semënovs bokserie om spionen 

Max Otto von Stierlitz från 1960-talet. 

Varje karaktär har ett specifikt utseende, ordförråd, sätt att tala och ett visst beteendeschema 

(Шмелёв & Шмелёва 2014), jfr (4)–(5). 

(4) Письмо не дошло до Штирлица. Он прочитал его ещё раз, но всё равно не дошло. 

Brevet nådde inte fram till Stierlitz. Han läste det igen, men det nådde ändå inte fram.  

(5) Спрашивают армянское радио: ”Можно спать с открытой форточкой?”    

           ”Можно”, – отвечает армянское радио, – ”если больше не с кем”. 

           Man frågar armenisk radio: ”Kan man sova med öppet fönster?” ”Det kan man”, svarar    

           den armeniska radion, ”om det inte finns någon annan att sova med”.  

 Som det kan utläsas i ovanstående anekdoterna, att anekdoterna om Stierlitz bygger på 

ordlekar och att den armeniska radions röst har en underfundig roll, är karakteristiskt även för 

övriga anekdoter på detta tema och med denna karaktär (Шмелёв & Шмелёва 2007b).  

Textlager två utgörs av några ord från berättaren själv (Шмелёв 2017). Textlager tre, 

karaktären eller karaktärernas egen röst, är särskilt specifik för vissa karaktärer – georgierns eller 

ukrainarens särskilda karakteristiska brytning och distinkta vokabulär (Шмелёв & Шмелёва 

2014).  

Den som berättar en anekdot brukar också uppge sig ha hört anekdoten av någon annan och 

upphovsmannen förblir anonym. Skulle berättaren bedöma att den anekdot som kommit på tal 

redan är känd av åhörarna, tenderar denne att använda sig av ytterligare en muntlig genre, då man 

hänvisar till eller påminner om en anekdot, med en metatextuell inledning till exempel formulerad 

såhär: ”som det berättas i anekdoten om…”, ”kommer ni ihåg anekdoten om…” vilket alltså inte 

                                                        
6 Även anekdoter kan utgöra en felkommunikation trots sin introduktion och kan få den som inte förstår 
anekdoten att känna sig förolämpad (Курганов 1997: 8).  
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är likställt med att berätta en anekdot, utan har istället blivit en parodi av anekdoten som genre 

(Шмелёв 2017).  

          Anekdoter uttrycker dock humor på varierande sätt. Dessa semantiska, humoristiska 

mekanismer har definierats olika: ”appropriate inappropriateness” (Monro 1951), ”local logic” 

(Ziv 1984), ”frame shift” (Coulson 2001) och ”surprise disambiguation” (Ritchie 2002) är några 

exempel. Det ligger på åhöraren eller läsaren att hitta det roliga själv – därför, menar Chafe, att det 

kan vara lättare att istället tala om känslan av oseriositet i en text (Davies 1998: 200).  

Anekdoten är också en reaktion på något – i synnerhet när anekdoten är politisk 

(Алексеевский 2013: 252, 256). Den är en analogi, en replik i ett samtal, ersätter långa 

förklaringar och behöver vara tydlig nog för att uppnå beräknad effekt (Курганов 1997: 17). När 

berättaren anstränger sig för att åhörarna ska tro på det berättade, hur otroligt händelseförloppet än 

låter, kan detta hävdas ha en koppling till den gamla retorikkonsten att övertyga (Курганов 1997: 

16).  

          Det händer sällan att ”ursprungsanekdoten” glöms bort helt och att en nyare men snarlik 

version tar över så att anekdoten i denna mer färska form framstår som helt ny. Istället lever 

”kärnan” – ядро – lever kvar som grunden för cykler av anekdoter, där ”manteln” runtom 

”kärnan” förändras i takt med nya politiska händelser (Архипова 2009a: 210).  

 

2.3 Den politiska anekdoten 

En politisk anekdot är en bit text som är ett överföringsmedel av politisk information i komisk form 

och kan fungera för att höja en politikers status i en politisk kontext (Пустовар 2017) och kan 

kärnfullt korta ner en tidslinje av händelser (Красова & Грошева 2015: 113).  

Vissa kulturer undantagna, menar Шмелёв & Шмелёва (2001) att den politiska anekdoten 

skulle kunna vara den mest universella av alla.  

Då anekdoten gjorde entré under den ryska imperietiden, rådde ingen censur. Därför trycktes 

istället för politiska skämt karikatyrer i huvudsak, bland annat i tidningen Stilikon. Som Шмелёв 

(2017) framhåller – man hade inte behov av den politiska anekdoten. Däremot berättade man 

familjeanekdoter och anekdoter om stereotyper, som inte förekom i tryck eftersom de innehöll 

oanständigheter, vilket censurerades.  

 Under sovjettiden, när censuren trädde i kraft, kom samtliga kategorier av den otryckta 

anekdoten att handla om politik, eftersom även föreställningen om den sovjetiska familjen och 

vänskapen mellan olika nationaliteter hade en politisk laddning (Шмелёв 2017). Anekdoter om 

Lenin har till exempel bland annat kommit till i utlandet på 1960- och 1970-talet som en reaktion på 

de massiva förberedelserna inför dennes hundraårsljubileum (Алексеевский 2013: 257). 

De politiska anekdoterna ägnar sig åt de styrande och hur staten är uppbygd, rådande 

ideologier, de viktigase händelserna, de mest karakteristiska situationerna och motsägelser i 
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vardsgslivet (Алексеевский 2013: 250). Naturligtvis har även dagens politiker sina stereotypa drag, 

vanor och intressen. Anekdoternas Putin citerar emellanåt den riktige Putins uttalanden (Архипова 

2009b: 185), varav мочить в сортире (”blöta någon på toaletten”, slanguttryck för att ta livet av 

någon) är det mest frekventa (Шмелёв & Шмелёва 2002: 93), men framför allt är han en karaktär 

som gillar att skrämma terrorister såväl som journalister (Архипова 2009b: 185). Cf. (6). 

(6) Путин встает среди ночи и направляется к холодильнику. Внутри стоит судок с 

холодцом. Когда он открывает дверь, холодец начинает дрожать.  

”Да не бойся ты, я за пивом”. 

Putin går upp mitt i natten och beger sig mot kylskåpet. Därinne står en form med sylta.  

När han öppnar dörren, börjar syltan darra.  

”Var inte rädd, jag ska bara ta en öl.” 

Här görs det en anspelning på att darra av rädsla för Putin och att till och med den ryska syltan, som 

är mer lös än den svenska, till sin natur rör sig som om den darrade av rädsla (Архипова 2009b: 

185) (även om en sylta snarare dallrar på svenska – däremot sker betydelseskiftningen mellan att 

”darra som en sylta” och att ”darra av rädsla” smärtfritt på ryska).  

Enligt Пустовар (2017) är den moderna politiska anekdoten till sin innebörd en smart och 

snabb motreaktion på en händelse, respektive rådande stereotyper – och kan också användas av 

politiker själva för att tillintetgöra motståndare eller skapa sympatier gentemot en viss grupp. 

Karakteristiskt är att under de politiska perioder och epoker som kännetecknas av frånvaron av 

frihet, skämtas det just om frånvaron av frihet, dock inte offentligt. När den politiska situationen 

inte är lika spänd, blir istället skämt om sex, familjeliv och etniska egenheter fler (Чернозатонская 

2010). 

För att samla in källmaterial från tidigare år, använder sig forskare av anekdoter från domar – 

i tillhörande protokoll finns anekdoterna återgivna ord för ord, sånär som på de politikers namn som 

anekdoten pekade ut, eftersom man ansåg det olämpligt att föra ner politikernas namn i 

sammanhanget (Шмелёв 2017). Anekdoter går även att hitta i intelligentsians memoarer 

(Алексеевский 2013: 253). Den kända frasen ur en KGB-anekdot ”Так поди докажи, что ты не 

верблюд!” (ungefär: ”Försök bevisa att du inte är en kamel!”) har påträffats så tidigt som i en 

persisk källa från 1100-talet (Архипова 2009b: 185). En mer samtida vanlig källa till anekdoter är 

hemsidan anekdoter.ru, som skapades 1995 av Dmitrij Verner (Алексеевский 2013: 254, 258). 

Roligt nog både uppfanns och berättades en del av de anti-sovjetiska skämten av eliten från det 

sovjetiska partiet självt (Архипова & Мельниченко 2009a: 12). 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Humor, skämt, anekdot 

Ross (1998: ix-x) noterar att humor i sig värderas högt i vårt samhälle, vilket snabbt kan konstateras 

genom en blick på TV-tablån. Humor kan exempelvis bidra till att forma vänskapsband, fungera 

exkluderande och uttrycka politisk satir. Humorns kärna ligger i att den överraskar, är innovativ och 

att den är regelbrytande. Ross menar att det finns flera definitioner av humor. En sådan är ”något 

som får en person att skratta eller le”, även om det finns undantag, och vissa skämt fungerar 

utmärkt i en kontext men inte en annan (Ross 1998: 1). Skämt kan dessutom användas för att retas, 

kontrollera och hantera en situation (Ohlsson 2015). Som anekdotforskaren Шмелёв konstaterar i 

en intervju, finns det förmodligen heller inte en universell formel för humor som skulle fungera 

precis överallt (Чернозатонская 2010). Alltså är det lika viktigt att i definitionen av humor 

inkludera hur människor reagerar på den (Ross 1998: 1). Vi vet också vad humor inte är – komedi 

står i kontrast till tragedi (Ross 1998: 75). Samtidigt kan vi skratta högt och därefter notera att ”det 

där var ju inte roligt” (Ross 1998: 2) och vår smak för humor förändras över tid (Ross 1998: 4). 

Viktigt att notera är också att människor sällan skrattar ensamma, utan hellre i grupp (Ross 1998: 

1).  

Humor kan, förutom att uttryckas som en anekdot, exempelvis förekomma som graffiti (som 

Минаева & Панченко (2013: 171) menar att det är den enda skrivna folklore vi har kvar i 

storstäderna eftersom vi skriver allt mer sällan för hand), sånger, stand-up, farser, tecknade serier 

och så kallade sit-coms (situational comedies, tv-serier där det inte sällan dessutom finns 

bakgrundsskratt inspelat (!) för att underlätta för tittaren att avgöra när något humoristiskt har ägt 

rum). Det finns kategorier av humor – mörk humor7 är en sådan. Humorn sprids mer via TV, radio 

och sociala medier än via böcker (Ross 1998: 89) – men man ska inte heller förglömma den 

parallellt existerande kulturen där anekdoter och skämt vidareberättas muntligt av människor som 

inte tittar på TV, lyssnar på radio eller har tillgång till internet (Ross 1998: 59).  

Kozintsev (2009) menar att anledningen till att vi skrattar åt svart humor istället för att 

reagera på hur hemsk den är, är att skämten handlar om ostensibe referents (skenbara referenter), 

det att respektive person i verkligheten har komiska dubbelgångare i anekdoter. Skämt om Stalin 

handlar således inte om Stalin, vilket möjliggör att anekdoterna berättas på ett sätt som leker med 

det absurda när landets ledare framställs i heroisk och ikonisk dager (Kozintsev 2009: 10). Eftersom 

de redan är fiktiva, menar Kozintsev, är det därför egentligen ingen skillnad mellan individerna i 

anekdotens persongalleri och de kan till och med kan bytas ut mot varandra.  

                                                        
7 Ross (1998: 63) menar att humor är del av det slag som utkämpas mellan samhällsgrupper och att 
skrattet är ett slags ventil för att komma över farhågor – skrattar man åt ett skämt som handlar om 
döden, minskar man sin skräck för densamma.  
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Det blir tydligt att det finns mycket som också en anekdot kan uttrycka implicit8, eftersom 

anekdoten lockar oss att göra antaganden före och efter vissa ordkombinationer, tematik och viss 

framställning (Кобозева & Лауфер 1988: 2). Naturligtvis gör vi ständigt implicita antydningar 

även till vardags, men eftersom anekdoter är särskilt komprimerade och laddade, möjliggör de för 

det implicita att inta en särskilt stor roll. Några karaktärer eller händelser lyfts med avsikt fram som 

mer betydande än vad som annars hade uppfattats, vilket kan ske på ett indirekt sätt som är direkt 

elegant (Кобозева & Лауфер 1988: 4). Den osynlige berättaren, неупомянутый сказчик 

(Kozintsev 1998: 209), skulle också kunna vara en kategori av det implicita i en anekdot. 

Ett sätt att beskriva humor systematiskt har arbetats fram av Viktor Raskin och är känt som 

the Semantic Script Theory, SSTH. Raskins förklaring är att eftersom språkbäraren är bekant med 

grammatiken i meningar, kan hen avgöra om en text är rolig, mer specifikt genom att registrera det 

illokuta och det perlokuta (Attardo 1994: 196). SSTH utvecklades till att bli General Theory of 

Verbal Humour, GTVH, som är avsedd att omfatta de flesta humoristiska texter – den täcker inte 

fullständigt in anekdoten. SSTH är mer semantisk till sin art, medan GTVH är en mer bred 

lingvistisk teori (Attardo 1994: 222). 

 

3.2 Anekdot som humor 

Anekdoten är en kulturbärare som kan användas till att besvara lingokulturella frågor såsom 

språkligt försvar, och eftersom den är lätt att komma ihåg, kan den även forskas på ur ett 

psykolingvistiskt perspektiv (Шмелёв & Шмелёва 2002: 11–12). Centralt för att förstå och se den 

humoristiska poängen i en anekdot är kulturella, sociala och politiska kunskaper (Hedin & Pöppel 

2010: 115–116). Hit hör referenser till enstaka händelser, litterära verk, myter, legender, folkliga 

föreställningar (däribland skrock), men även referenser till andra anekdoter, och att kunna känna 

igen att flera anekdoter har sammanfogats till varandra i en serie (Hedin & Pöppel 2010). Ur ett 

semantiskt perspektiv måste också de olika delarna i en anekdot samspela9. Enligt lingvisten Victor 

Raskin (1985: 2) behöver man därtill lingvistisk kompetens och även så kallad humorkompetens – 

som är en del av mänskligt beteende. Han menar vidare att eftersom politisk humor kan relatera till 

väldigt specifika, lokala händelser, kan humorn bli så specifik att vissa politiska anekdoter bara kan 

förstås i vissa städer, under en viss tid (Raskin 1985: 223).  

 

 

                                                        
8 Implicita antydningar är dessutom socialt accepterade, men blir stötande om man istället säger högt 
precis vad man menar (Ross 1998: 65). 

9  Detta samspel kan lämpligen undersökas med hjälp av semantiska teorier. En sådan semantisk teori 
bör enligt Raskin innehålla kombinatoriska regler och namngivna kopplingar (”the set of all scripts 
available to the speakers (along with their ladebeled links)” (Attardo 2001: 9). 
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3.3 Anekdotens beståndsdelar  

Attardo (1994: 192) kallar den del av ett skämt som ’ord i en fras som går emot eller laddar ur 

skämtet’ för locus. Denna definition kan även tillämpas på anekdoter. Fónagy presenterar 

ytterligare ett verktyg, det deiktiska fältet (deictic field), som bidrar med en dimension bortom det 

sagda, eftersom situation också räknas (Attardo 1994: 187), och, torde man också räkna in, plats. 

Det deiktiska fältet är dock bara aktuellt då man med säkerhet vet när och var anekdoten har 

fömedlats och är således mer applicerbart på annan, situationsberoende, humor. 

Enligt Алексеевский (2013: 259) finns det ett forskningsvärde i att det på hemsidor även 

finns mindre lyckade anekdoter, eftersom man då kan visa på vilka anekdoter som är att räkna som 

misslyckade och även kan se en anekdots framväxt, för att vi under denna utvecklingsfas kan 

varsebli när anekdoten börjar bli förståelig – och rolig. Det är således både viktigt och möjligt att 

skilja på anekdoter som förvirrar mottagaren när den inte lyckas få fram sitt budskap, ett 

”kommunikativt misslyckande” (коммуникативная неудача) (Шмелёв & Шмелёва 2001), och 

anekdoter som går en förbi eller fungerar exkluderande av orsaker som snarare är kopplade till att 

mottagaren saknar ordinär bakgrundsinformation (Шмелёв & Шмелёва 2003) eller mer specifik 

kulturell kontext med korsreferenser, där den minsta informationsbärande enheten är ett ord 

(Шмелёв & Шмелёва 2006), jfr (7) – (8). 

(7) Звонит браток в компьютерный магазин:  

– Але, козлы, чe вы мне за комп продали!? Не работает!  

– А вы кнопку “power” на нём нажали?  

– Да я её два раза нажал, всё равно не работает! 

En maffiamedlem ringer till en datorbutik: ”Hallå, era imbeciller, vad är det för dator har 

ni sålt mig?! Den funkar ju inte!” ”Har ni provat att trycka på knappen ’power’? 

”Jag har ju tryckt på den två gånger, den funkar inte ändå!” 

Här blir realian mycket påtaglig vid översättning: ”браток” är inte diminutiv av ”брат”, utan själva 

i verket en hänvisning till bratva, en beteckning för ryska maffior, vilket initialt ger anekdoten en 

aningen hotfull ton. Samtidigt är vi välbekanta med att en dator inte kommer att komma igång om 

man trycker på ”power” två gånger – då stängs den istället av. Den hotfulla stämningen upplöses 

här av kundens digitala okunskap. 

(8) ”Бабушка, а почему у тебя такие большие уши? ” – ”Не задавай глупых   

вопросов, Чебурашка”. 

 – Mormor, varför har du så stora öron?  

– Ställ inte så dumma frågor, Drutten. 

I (8) görs det mer specifika kulturella referenser än i (7): dels behöver man vara välbekant med den 

av Charles Perrault nedtecknade gamla sagan om Rödluvan, en karaktär som ställer en rad välkända 

frågor om vargens utseende, eftersom den låtsas vara hennes mormor i den ursprungliga berättelsen. 

Drutten (Чебурашка) är en observant och gullig barnbokskaraktär från sovjettiden, kortvuxen och 
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med stora öron. När Drutten kommunicerar med sin mormor på samma sätt som Rödluvan gjorde, 

omvandlas samtalet istället till en familjs dialog om släktskap och arv. Den komiska effekten 

utvecklas vidare av att varken Druttens mormor eller Druttens genetiska ursprung någonsin nämns i 

böckerna och för tankarna vidare till att Druttens tillkomst troligtvis är biologiskt omöjlig. 

 

4. Analys 

Med utgångspunkt från Raskin (1985), kategoriserar Шмелёв & Шмелёва (2001) den politiska 

anekdoten i följande sju undergrupper: 

1) Anekdoter som driver med politiska aktörer, namngivna såväl som icke-namngivna 

2) Anekdoter som förlöjligar en viss politisk institution eller ett visst parti  

3) Anekdoter som förlöjligar en politisk idé eller ett motto 

4) Anekdoter som förlöjligar mentalitet, familjerelationer och dylikt hos olika folkgrupper i 

en kontext av olika staters olika styrning  

5) Anekdoter som förlöjligar de politiska egenheterna, såsom censur 

6) Anekdoter som förlöjligar bristen på matvaror och konsumtionsvaror. 

7) Anekdoter som förlöjligar kataklysmer och stora politiska omvälvningar. 

Denna indelning är inte alltid helt självklar, jfr (9): 

(9) В рекламных роликах ЕР обличает своих конкурентов фразами вроде "откуда у     

честного человека столько денег?" Из чего можно сделать вывод, что при их              

правлении у честного человека в России нет ни малейшего шанса заработать денег.  

I reklamsnuttar benämnet ER sina konkurrenter med fraser av typen ”var får en hederlig 

människa så mycket pengar ifrån?” Från vilket man kan dra slutsatsen att med dem vid styret 

har den hederliga människan i Ryssland inte den minsta chans att tjäna pengar. 

Här bevittnar vi en kombination av undergrupperna 2) och 3), eftersom anekdoten driver med 

både ett politiskt parti (Rysslands största parti ER, Enade Ryssland, grundat 2001) och partiets 

paroll. Parollen hänvisar till begreppet ”hederlig människa”, ett vanligt förekommande idiom i 

ryskan som utgår från en teoretisk, vanlig medborgare som det är vanligt att man ställer sig i 

position till i vardagligt tal och också i mer officiella sammanhang. Denne vanlige medborgare 

antas göra sina medborgerliga plikter, är snäll, omtänksam och har ingen anledning att ta emot 

mutor. En liknelse i svenskan, som dock ligger i periferin av den ryske vanlige medborgaren, är 

uttrycken ”som en annan gör” och ”som man gör”. Det är inte ett ovanligt konstaterande i ryskan att 

”den hederliga människan” har ganska få chanser att få en god inkomst utan kontakter eller utan att 
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behöva muta någon – och i anekdoten framställs teorin som helt omöjlig att genomföra i praktiken 

med det Enade Ryssland vid makten. 

Vi kan därmed konstatera att det finns fler sätt att kategorisera anekdoter. Inte osannolikt är 

ingendera av kategorierna 1–7 enligt Шмелёв & Шмелёва (2001) helt täckande.   

Nedan följer jag delvis den metodik som används i Hedin & Pöppel (2010: 100–101), här 

genom att dela upp de postsovjetiska politiska anekdoterna i två grupper: 

 

1) de opersonliga politiska anekdoterna  

2) de personliga politiska anekdoterna.  

 

 Den första gruppen täcker in anekdoter av allmänpolitisk karaktär, där det förekommer 

politiska fenomen eller politiska grupper som berör politiken och samhället i allmänhet, eller en 

mer specifik, känd händelse. Också den andra gruppen anekdoter inbegriper politiska fenomen, 

samhället och specifika händelser, men står i kontrast till den första gruppen genom att kända 

politiker är måltavlor på ett mer uttalat sätt och näms vid namn. I denna grupp kan deras identitet 

också manifesteras på annat, tydligt sätt, till exempel via specifika insinuationer i dialog mellan ett 

undrande barn och en svarande förälder. Båda kategorierna kan innehålla hänvisningar till 

kulturella referenser eller skeenden utanför rysktalande länders gränser. 

Enligt en genomgång av korpus 2, vars innehåll är en ögonblicksbild 2019-11-25 från 

anekdotovstreet.com av 840 anekdoter som sorteras som allmänt politiska samt 1 200 anekdoter om 

Putin, visar sig de två kategorierna bitvis överlappa varandra. Det fanns anekdoter som kunde 

tillhöra två eller flera grupper. I detta fall valdes det tema som ansågs dominerande. På så vis har 

följande teman kunnat fastställas inom den opersonliga gruppen:  

1) Sanktioner  

2) Utrikespolitik (vilket inkluderar omnämnandet av USA, Ukraina, Brexit m.fl.) 

3) Radarparet Putin–Medvedev  

4) Levnadsstandarden  

5) Reformen om höjd pensionsålder  

6) Korruption, som omfattar flera yrkeskårer  

7) Valfusk  

8) Demokrati utan demokrati samt maktlöshet kopplat till detta 

9) Korruption  

10) Dikotomin Ryssland-USA  

11) Mänskliga rättigheter  

12) Yttrandefrihet  

13) Ekonomi och inflation  

14) Politiker som ljuger, inte är handlingskraftiga eller som ger tomma löften  
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15) Allmän kritik mot politikens utformning i relation till medborgarna  

16) Partitrogenhet  

17) Kommentar till aktuell händelse (fake news, lagförändring o.s.v.)  

18) Soldater som är klara med tjänstgöringen. 

 

Bland anekdoterna om Putin har följande teman fastställts:  

           1) Putin är viktigast och mest allmäktig (står över lagen och ofta med en koppling till Gud)  

           2) Det eviga presidentskapet  

           3) Försämring av levnadsstandard  

           4) Brist på val, eller val utan val  

           5) Landets respektive individens ekonomi  

           6) Прямая линия (benämning på en faktisk medborgartjänst då man kan ringa presidenten 

direkt) 

            7) Pensionsreformer  

            8) Den enskilde politkerns egenskaper  

            9) Politisk makt  

            10) Rena ordlekar  

            11) Presidentens rikedom  

            12) Kulturella referenser till konstgrupper  

            13) Rädsla inför Putin  

            14) Fjäskande inför Putin.  

I bägge kategorierna förekommer gamla anekdoter, varav flertalet handlar om tidigare politiker, 

däribland Brežnev och Bush d.y. Dessa anekdoters innehåll inkluderas inte i ovanstående 

kategorier. Enstaka anekdoter har haft oklar innebörd, har inte kunnat kategoriseras eller har till 

innehållet hört till flera av de ovan listade kategorierna. Kategoriseringen av en anekdot som 

personlig respektive opersonlig låter sig inte heller göras på ett självklart sätt, jfr (10): 

(10) – Пап, а почему отменяются прямые выборы мэров городов?– Сынок, народ не 

очень-то разбирается в политике, неправильно голосует. Вон посмотри в 

Екатеринбурге кого выбрали прошлый раз... – Хм... Пап, а почему тогда этот же народ 

допускают на выборы президента? 

 – Pappa, varför ställs direktvalen för borgmästare in?– Folket förstår sig inte riktigt på 

politiken, min son, och röstar fel. Titta bara vem man valde i Jekaterinburg förra gången… 

– Hm… Pappa, varför tilllåter man då folket att rösta i presidentvalet? 

           Denna anekdot nämner ingen vid namn, men refererar till både en händelse och en specifik 

politiker mycket tydligt. Sonen ifråga har ställt frågan om demokratiskt statsskick på sin spets: 

ligger inte makten hos folket, som röstar fram sina representanter? För om folket inte kan bedömas 

kunna göra ”rätt val” av representant, för det första – vem gör då den bedömningen, och för det 
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andra – vad är ens poängen med att rösta? Referensen till Jekaterinburg avser att man i denna stad 

röstade för att avskaffa borgmästarvalet, vilket kritiker anser underminerar demokratin. Skälet till 

att avskaffa borgmästarvalet var att borgmästaren var en känd oppositionspolitiker vid namn 

Jevgenij Roizman – och anekdoten blir därmed personlig.  

            Att en politiker nämns vid namn är å andra sidan inte nödvändigtvis föremål för den riktade 

kritiken, utan kan vara en indirekt hänvisning till en annan referent. I (11) kan vi till exempel på 

ytan tolka att Shinzo Abe framställs som en skicklig diplomat som har förhandlat fram möjligheten 

att ha kvar öarna som tillhör det land där han är premiärminister – men anekdotens syfte är snarare 

att framställa Ryssland som ett land som har övertaget, att visa Putins makt, eller oväntade 

svårigheter att förhandla med en rysk president, troligtvis både med hänvisning till Georgien-

konflikten 2008 och annekteringen av Krimhalvön 2014. Ytterligare en konflikt som åsyftas lär 

vara konflikten mellan Japan och bland annat Kina om Senkaku/Diaoyu-öarna 2012. En mer 

avlägsen och eventuell pik kan också tänkas härröra från kriget mellan Japan och tsardömet 

Ryssland 1904–1905, som Ryssland förlorade. 

(11) У Абе спрашивают: Как прошли переговоры с Путиным? 

– Успешно! Хоккайдо и Хонсю удалось отстоять. 

Man frågar Abe: Hur gick förhandlingarna med Putin? 

– Framgångsrikt! Vi lyckades ha kvar Hokkaido och Honsu. 

Nedan presenteras nu en analys av 30 politiska anekdoter som inkluderar de postsovjetiska 

presidenterna Boris Jeltsin, Vladimir Putin, Dmitrij Medvedev, ett fåtal politiker från USA, Ukraina 

och Kazakstan samt en rysk politiker i opposition: Aleksej Navalnyj.  

 

4.1 De politiska opersonliga anekdoterna 

Eftersom politiker inte nämns vid namn i de politiska opersonliga anekdoterna, ligger fokus på 

avpersonifierade roller och händelser. Detta gör den här typen av anekdoten mindre tidsbunden och 

gör att strukturen kan återanvändas under olika decennier. Samtidigt kan de avpersonifierade 

politikerna vara en sammanfattning av de handlingar och yttranden flera politiker har gjort och sagt.  

(12) Амур – охотник, парящий на нежных крылышках пронзает сердца людей своими 

стрелами. И те влюбляются, женятся, родят детей. Вы уловили мою мысль? Для 

повышения рождаемости, чтобы остановить вымирание нации нужно всего лишь 

разрешить в России охоту с луком и стрелами! – А у вас нет других, предложений, 

Министр социальной защиты населения? –  Нет, господин спикер. – Ну что ж, господа 

депутаты, начнём голосование по данному законопроекту.  

Amor är en jägare, som svävandes på ömma vingar genomborrar människors hjärtan med sina 

pilar. Och de blir kära, gifter sig, föder barn. Hängde ni med på min tanke? För att höja 

födslotalen, för att förhindra nationens utdöende, är allt som behövs är att tillåta jakt med pil och 

båge i Ryssland! – Har ni inga andra förslag, ministern för folkets sociala skydd? – Nej, herr 
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talman.  

– Dåså, mina herrar parlamentsledamöter, låt oss börja omröstningen för det givna lagförslaget. 

Här manifesterar sig absurditeten dels i påstådd politisk logik, dels i ett förlöjligande av att politiker 

inte är handlingskraftiga när det kommer till problem som påverkar hela landet. Ministern för 

socialt skydd hänvisar till grekisk mytologi som enda lösning på rådande sociala problem, där 

kärleksguden Amor med pilbåge skjuter särskilda, harmlösa, kärlekspilar i människor som gör att 

de blir kära, med undertexten att kärleken övervinner allt eller att kära människor blir snällare 

människor. Tanketrajektoriet fortsätter vidare till paradoxen att även med riktig pil och båge, som 

ju snarare skulle orsaka dödsfall, skulle födslotalen i Ryssland gå upp. Med deixis те, de, det vill 

säga människorna som blir kära – skapar politikern dessutom avstånd mellan ”folket” och 

”politikerna”, där de senare underförstås vara högre rankade. 

(13) Зомби-апокалипсис: мертвецы, обнаруженные избиркомом в подписных листах 

оппозиции, вчера лично явились в избирком и требовали засчитать их подписи.  

Zombie-apokalyps: liken, som upptäckts av valkommittén på oppositionens protestlistor, dök 

igår personligen upp hos valkommmittén och krävde att deras underskrifter skulle räknas in. 

Här introduceras ”ny” realia, zombies – levande döda. Ett återkommande tema i anekdoter om rösträkning är 

att namn på de röstande försvinner och dyker upp så som det passar den (de) som håller i rösträkningen. I 

detta finns en andemening om tragikomik – att valresultatet aldrig går att påverka, vilket förklarar 

hänvisningen till just zombies, och att när oppositionen ändå stod anklagade för något omöjligt, 

manifesterade sig det omöjliga och blev möjligt oddsen till trots.  

(14) Борьба за демократию без диктатора не обходится.  

I kampen för demokrati är diktatorn oumbärlig.  

Denna oväntade semantiska vändning, där ”kampen” för demokratin, eller snarare vägen dit, påstås 

kräva diktatur, gör att anekdoten å ena sidan utgör en paradox, och å andra sidan nästan blir en skämtsam 

aforism. Även nästa anekdot kan sägas anta formen för skämtsam aforism: 

(15) Грузинская оппозиция освободила страну от российских оккупантов, которые под 

видом туристов приезжали в страну и оставляли там миллиард долларов в год.  

Den georgiska oppositionen har befriat landet från ryska ockupanter, som utgav sig för att 

vara turister när de åkte till landet och lämnade en miljard dollar om året där. 

Enligt denna spetsfundiga eufemism vänder man på begreppet ’befria’: turister är 

misstänkliggjorda som ockupanter, samtidigt som de uppges ha utgjort en viktig inkomstkälla för 

Georgiens näringsliv. I eufemismen ryms förvisso det allmänna budskapet att turism är en viktig 

inkomstkälla som kan verka förödande på den lokala kulturen, men här åsyftas specifikt det 

georgiska kriget och tillhörande ockupation, som började 2008. Sydossetien och Abchazien är 

fortfarande ockuperade av ryska trupper i skrivande stund (december 2019). Det bör också noteras 
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att priset är angett i dollar – en vanlig referens i rysk kultur när man talar om pengar, som anses 

vara en mer stabil referensvaluta än rubeln. 

(16) Вопрос армянскому радио:  – Чем отличается дурдом от Госдумы?  

Ответ: – В дурдоме психам не платят безумных денег. 

 Fråga till armenisk radio: Hur skiljer sig dårhuset från Stadsduman?  

Svar: I dårhuset betalar man inte dårarna galna pengar. 

”Armenisk radio” är en återkommande tematik i ryska anekdoter. Med ”galna pengar” avses det 

idiomatiska uttrycket ”en stor mängd pengar”, som hänger ihop med ordleken att handlingen också 

är förlagd till ett dårhus, här representerat av det ryska parlamentet, Gosduman. Underförstått 

framförs påståendet att man inte vet vad man kan vänta sig av Gosduman, och oavsett hur galna 

beslut som än tas, får ledamöterna orimligt mycket pengar jämfört med lönenivån i landet i övrigt. 

Det senare är föremål för stor diskussion.    

(17) Господа, я конечно не хочу вас пугать, но правительство расчитывает своим 

очередным решением вас обрадовать.  

Mina herrar, jag vill förstås inte skrämma er, men regeringen räknar med att glädja er med 

ännu ett av sina beslut. 

Det humoristiska inslaget är att ”glädje” för den ene likställs med ”skräck” för den andre. Den 

anonyme talaren i anekdoten har kännedom om, eller koppling till, politikernas respektive 

medborgarnas åtskilda världar. Här görs en implicit hänvisning till frasen ”jag har goda nyheter” – 

ur regeringens perspektiv. Beslutet kommer att förmedlats oavsett mottagarnas inställning, och 

antyds innebära någon form av försvårande omständigheter. Här finns även en hänvisning till 

paradoxen mellan illokut/perlokut handling: den valde ledamoten antas som representant för sin 

valkrets fatta goda beslut, som inte skrämmer väljarna. 

(18) – В России опять падеж губернаторов.  

– Наверное, у них не было прививок.  

– От кори?  

– Нет, от взяток. 

– I Ryssland är det manfall bland guvernörer igen.  

– De kanske inte hade fått vaccin.  

– Mot mässlingen?  

– Nej, mot mutorna. 

Detta är ett semantiskt fall med den oväntade ordkombinationen att ”få vaccin mot” – inte ett virus, 

utan en muta (vilket det inte finns botemedel mot i vetenskaplig mening). Samtidigt som mutorna i 

sig verkar vandra fritt och godtyckligt (vilket påverkar den politiska riktningen på samma sätt), är 

den påstådda effekten av att vara guvernör antingen att en sådan skor på sig så mycket pengar att 

denne avgår när de är nöjda med att ha nått en viss summa, eller när denne mutas bort från makten 

(och kan avgå som ekonomiskt oberoende eller avancera uppåt i den politiska karriären senare). 
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(19) Россия – 100%-но правовое государство. Важно только вовремя понять, у кого в данный 

момент все эти права, и быстро к ним примкнуть.  

Ryssland är en 100 %-ig rättsstat.  

Det är bara viktigt att i tid förstå vem som har alla dessa rättigheter för tillfället, och att snabbt ansluta 

sig till dem. 

Den pragmatiska tolkningen mottagaren lockas att göra efter den första meningen är framlagda opartiska 

fakta. I nästa mening framställs Ryssland som skenheligt och mycket snabbföränderligt. Budskapet är att 

befolkningen behöver anpassa sig snabbt till de nya politiska vindarna för att gynnas, eller i alla fall för att 

låta bli att falla i onåd. Det officiella (hur Ryssland uppges vara) motsvarar inte vad som händer i praktiken 

(det snabbföränderliga). 

 (20) – Рабам в Египте платили пенсию? – Нет. – А в Риме? – Тоже нет. – Теперь вы 

видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным 

опытом? 

– Betalade man ut pension till slavarna i Egypten? – Nej. – Och i Rom? – Inte det heller. 

– Ser ni nu att i frågan om pensionsreformen, så handleds vi av internationell erfarenhet? 

När man jämför sig med andra länder, jämför man vanligtvis med deras framgångar, internationella index 

och tar efter i vissa modeller eller förfaranden. Man brukar dock inte triumferande jämföra sig med 

historiska civilisationer som inte representerar välfärd i de aspekter där man själv inte ligger i framkant, 

vilket görs här, där pensionärerna dessutom likställs med (statens) slavar. ’Ni’ i sammanhanget är inte ett 

självklart riktat deixis, men samtalets karaktär kan tyda på att den förste talaren föreställer en politiker.     

           Pensionsreformen i sig är ett upprörande ämne i Ryssland som har väckt många protester – den nya 

föreslagna pensionsåldern ligger nära genomsnittlig livslängd, vilket bland annat innebär att medborgarna 

aldrig skulle få vila efter ett långt arbetsliv. De som är pensionerade idag brukar erhålla en väldigt liten 

pension, behöver jobba extra och är ofta beroende av sin familj för stöd. Kvinnor pensioneras tio år tidigare 

än män. Tilläggas bör att fördelningen av förmåner är ojämn – pensionärer i Moskva åtnjuter fler förmåner 

än på de flesta andra håll i landet, till exempel.  

(21) Вышел в прокат фильм о работе Госдумы – "450 оттенков серого".  

Det har släppts en film om Gosdumans arbete som hyr-dvd – ”450 nyanser av grått”. 

Referenserna utgörs dels av att Gosduman utgörs av 450 ledamöter, dels av boken och senare filmen från 

USA med namnet ”Fifty shades of Grey”, vars handling har orskat mycket diskussion, men som i stora drag 

handlar om en rik man som utövar makt. Talar man om denne finansmans samlade bolag som ett imperium, 

kan man också få fram en antydan till Ryssland som tidigare imperium, vilket det var fram till 1917. 

Samtidigt representerar den gråa färgen i det ryska språket okunskap eller avsaknad av bildning. Hyr-DVD:n 

anspelar således på att diskussionen i Gosduman hakar upp sig och medborgarna upplever en déjà vu av 

politiker i hög ställning som är okunniga och inkapabla till att fatta goda, genomtänkta beslut. 

(22) Один депутат спрашивает другого: – И чего нас все так ненавидят? – И я этого не 

понимаю, мы же вообще ничего не делаем... 
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En parlamentsledamot frågar en annnan: – Varför hatar de oss så? – Jag begriper inte det 

heller, vi gör ju ingenting… 

Parlamentsledamöterna i ryska anekdoter brukar inte betraktas som varken effektiva eller smarta. 

Ordleken här lyfter fram både tolkningen av frasen ’vi har inte gjort någonting’ i betydelsen att man 

är oskyldig, liksom ’vi har inte gjort någonting’ – vi har inte åstadkommit någonting produktivt. 

Här framträder mötet mellan illokut/perlokut handling – ledmöterna har blivit valda just med 

förväntningarna att de ska driva igenom förändringar, inte sitta sysslolösa. Vilka dessa ’alla’ som 

ledamöterna talar om är inte självklart, eftersom det förutom medborgarna också kan avse andra 

ledamöter, vilket gör karaktärernas frånvaro på handlingskraft än starkare. 

(23) – Как называются политики, идущие на второй срок?– Рецидивисты. 

– Vad kallas de politiker, som går till återval en andra gång?– Återfallsförbrytare. 

Här finns outtalade budskap och en ordlek: den politiker eller president som ställer upp för omval likställs 

med en återfallsförbrytare. I denna dialog kriminaliseras politiker per definition för sina politiska handlingar 

som antas vara kriminella, samtidigt som ’срок’ också betyder fängelsetid. 

 

4.2 De politiska personliga anekdoterna 

För att en politikers namn ska bli frekvent återkommande och войти в анекдоты, behöver 

politikern och/eller dennes handlingar vara vida kända. I annat fall blir anekdoten med personnamn 

lätt förvirrande också för den ryske språkbäraren: man fokuserar mindre på anekdotens rolighet och 

grubblar istället på om namnet är en återkommande stereotyp, eller en faktiskt (tidigare) existerande 

politiker. Som vi kommer att se nedan, är politikernas namn ofta starkt förknippade med faktiska 

händelser, såväl deras vanor och avspegligen av vanorna på politiken, som mer övergripande 

händelser. Realian i de personliga anekdoterna blir alltså mer riktad eller specifik och får en annan 

tyngd än i de opersonliga anekdoterna.  

 

4.2.1 De politiska personliga anekdoterna – Jeltsin 

I anekdoter om Jeltsin finns det ofta referenser till hans vacklande hälsa. Han var alkoholberoende 

och sluddrade ofta när han talade. Detta förklarar den i anekdoten påstådda svårigheten att hålla tal, 

jfr. (24). 

(24) Ельцин пытается произнести речь. Час, два, ничего не получается. Операторы в 

истерике, домой пора, Новый год на носу. 

Монтажер:– А, черт с ним. Вы Борис Николаевич, алфавит наговорите, я потом 

нарежу… 

Jeltsin försöker hålla tal. Det går en timme, två, ingenting går vägen. Operatörerna är 

hysteriska, alla vill gå hem, nyårsafton är nära förestående. 

Redaktören: – Vad fan, vi släpper det. Boris Nikolaevič, gå igenom alfabetet, så klipper jag 

ihop sen… 
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Nyår är dessutom en mycket stor högtid i Ryssland, så man förstår att det är bråttom – alla vill hem 

och fira. Vid årsskiftet 1999/2000 gjorde Jeltsin också ett överraskande drag: mitt i det traditionella 

nyårstalet meddelande han sin avgång och att Putin skulle ta över posten som president. Till allas 

förvåning tog Putin mycket riktigt över med detsamma, och fortsatte att hålla i nyårstalet. 

(25) Свою речь на саммите ОБСЕ Борис Ельцин начал словами…, что приятно удивило 

присутствующих. 

Sitt tal på toppmötet OSSE inledde Boris Jeltsin med ord…, vilket överraskade de 

närvarande positivt. 

Temat på sluddrigt tal fortsätter. OSSE är Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, som 

gör anekdoten oroväckande – på möten om säkerhet, och på alla politiska möten för den delen, 

måste politiker kunna uttrycka sig begripligt. 

(26) Ельцинское окружение – Бористократия. 

Jeltsins entourage är Boristokratin. 

Boris Jeltsin var väldigt populär, sin alkoholism till trots. Därav har man slagit ihop orden för 

aristokrati med hans förnamn, Boris, och bildat Boristokrati. Här avses bland annat att presidentens 

närmaste inte hade ögon för vad som hände runtomkring, det vill säga landets och folket behov, 

utan lade mycket fokus på Jeltsin som person. Med denna kunskap är det särskilt förståeligt hur 

förvånande det var för det ryska folket när Putin oväntat fick presidentskapet som en stafettpinne. 

 

4.2.2 De politiska personliga anekdoterna – Putin 

I (27) förklaras Putin veta i förväg att han kommer att bli vald – alla vet att valet bara är en 

symbolisk handling. Eftersom segern redan är säkrad, antyds med en ordlek att presidenten eller 

hans parti inte ens behöver ha ett valspråk eller vallöften för valet: 

(27) С чем Путин пойдет на президентские выборы? С хорошим настроением!  

Vad går Putin till val med? Med gott humör! 

Referenserna i (28) syftar på att pensionsåldern i Ryssland under 2018 har höjts med fem år (60 år för 

kvinnor och 65 år för män), vilket gör att extraarbetande pensionärer får en radikalt minskad inkomst. 

Samtidigt har den ortodoxa kyrkan (överhuvudet patriarken Kirill) och staten (statsöverhuvudet president 

Vladimir Putin) ur ett historiskt perspektiv börjat samarbeta mer – till exempel sker presidentinaugurationen 

med pompa och ståt hämtad från den ortodoxa kyrkans traditioner. Här ges alltså illusionen att den jordiske 

och den andlige ledaren har kontroll över inte bara det som händer under jordetiden, utan också efter – med 

andra ord betonas frånvaron av fullgod pension på jorden. För den agnostiskt lagde, är humorn ytterst 

cynisk. 

(28) – Владимир Владимирович, а как быть с теми кто не доживет до пенсии? 

– Я уже разговаривал по этому поводу с Патриархом Кирилом, он меня заверил что все 

получат свою пенсию в полном объеме на небесах. 

– Vladimir Vladimirovič, hur ska vi då göra med dem, som inte kommer att överleva fram till 
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pensionen? 

– Jag har redan talat med patriariken Kirill på detta tema, och han övertygade mig om att alla 

får sin fulla pension i himmelen.  

 

De två nedanstående anekdoterna är en variant av samma typ: 

 

(29) С 1 января 2000 года все анекдоты о Вовочке считать политическими.  

Från och med 1:a januari år 2000 ska alla anekdoter om Vovočka betraktas som politiska. 

(30) Все старые анекдоты про Вовочку с 1 января считать политическими!  

Alla gamla anekdoter om Vovočka är att betrakta som politiska från 1:a januari!   

Såväl (29) som (30) åsyftar Vovočka som den stereotypa, ibland ekivoka, barnfiguren i ryska anekdoter, 

men anspelar samtidigt på Vladimir Putin, eftersom ett av smeknamnen för Vladimir är just Vovočka. Putin 

tog över presidentposten i Ryssland efter Jeltsin just 1:a januari år 2000, vilket Jeltsin själv annonserade 

med några enstaka fraser. Man lyfter alltså fram hur det politiska fältet snabbt kan vända – vad är att räkna 

som politiskt och när, och varför, och man vet inte vem som kommer att bestämma härnäst.   

(31) Вы только вдумайтесь! В России 140 миллионов человек, и нет никого, кроме Путина, кто 

мог бы управлять страной! 

Bara tänk efter! I Ryssland finns 140 miljoner människor, men det finns ingen utom Putin, som skulle 

kunna styra landet! 

Kritiken kan med fördel läsas med överdriven, teatralisk ton, och syftar på att presidentkandidaten inte byts 

ut och att nya kandidater inte nomineras. Även den som inte är insatt i politik eller tar ställning ombeds 

reflektera över sakförhållandena ur ett statistiskt perspektiv – att det måste vara något som inte stämmer. 

Denna typ av anekdoter förekommer i olika varianter, ofta som del i dikotomin USA–Ryssland, och som en 

antydan om att den egna presendenten är så pass bra, att det inte är nödvändigt med nyval så ofta som hos 

somliga andra. 

 

4.2.3 De politiska personliga anekdoterna – Medvedev 

Av alla politiska ledare, driver man mest nedlåtande med Medvedev. En möjlig tolkning är att 

Medvedev hade minst makt jämfört med Jeltsin och Putin, och minst intresse av bestraffa den som 

berättade anekdoter om honom. Putin är den ende som i flera anekdoter uppges inte bara samla på 

anekdoter, utan också på de som berättar anekdoterna.  

(32) Премьер-министр Медведев постоянно твердит, что у нас везде и во всём 

стремительный рост! И когда приходишь в магазин, то понимаешь, взглянув на цены, 

что не врёт премьер-министр. Ох, не врёт! 

Premiärministern Medvedev påstår jämt att vi har extrem tillväxt i allt och överallt! Och när 

man kommer till affären, så förstår man, efter att ha tittat på priserna, att premiärministern 

inte ljuger. Oj, vad han inte ljuger! 
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Denna anekdot innehåller en överdrift och har en egen, överdriven ton, nästan uttryckt som det 

retoriska utropet ecphonesis, då två likadana utrop vanligen kommer efter varandra. Vidare finns 

här en variant av något semantiskt oväntat som samtidigt gränsar till illokut/perlokut handling. 

Mottagaren förväntar sig att tillväxten gör landet konkurrenskraftigt och rubeln stark, men i själva 

verket är det tomma ord från premiärministern – det är priserna som växer, och tillväxten avser det 

omvända: det råder inflation. 

En snabbare och mer personlig variant på temat höjd pensionsålder finns också med 

president Dmitrij Anatol’jevič Medvedev i huvudrollen: 

(33) – Live fast, die young. 

– Дмитрий Анатольевич, благодарю Вас за изложение концепции пенсионной 

реформы. 

– Live fast, die young. 

– Tack Dmitrij Anatol’jevič för Er genomgång av konceptet avseende pensionsreformen. 

(34) Магомету приснились Суры Корана, Менделееву — периодическая таблица 

элементов, Нильс Бор во сне вскрыл атом. Спи, Дмитрий Анатолич, спи! Вдруг и тебе 

приснится что-нибудь полезное для России! 

Mohammed drömde om Koranens suror, Mendelejev drömde om grundämnestabellen, Niels 

Bohr upptäckte atomen i sömnen. Sov, Dmitrij Anatolič, sov! Tänk om också du drömmer 

om något som kan komma Ryssland till nytta! 

Som president kritiseras Medvedev ofta i anekdoterna för att vara en sjusovare. Tonen i (35) är 

både sarkastisk och uppgiven – man kan bara hoppas att om presidenten ändå sover, drömmer han 

förhoppningsvis om något som kan gagna Ryssland.  

           (35) Оказывается вот зачем нужен Медведев – чтобы сообщать россиянам о   

           грустных решениях правительства. 

Jaså, det är därför Medvedev behövs – för att meddela ryssarna om regeringens dystra  

beslut. 

På rysk radio har man i en rapport tidigare konstaterat att Putin bara gör framträdanden med 

positiva budskap. Medvedev, som innehade presidentposten med Putin som både föregångare och 

efterträdare medan Putin fortsatte i praktiken att styra landet under hela denna period, har gjort flera 

”dystra” uttalanden, likt detta, i huvudsak om ekonomi. En annan variant på denna anekdot är 

nedanstånde, som syftar på Medvedev som premiärminister: 

(36) Есть такие уникальные премьер-министры, которые, чем больше спят, тем лучше 

для страны. 

Det finns sådana unika premiärministrar som ju mer de sover, desto bättre är de för landet.  

Kontexten är dubbel. Här anspelas på att premiärministern Medvedevs efternamn påminner om 

djuret björn på ryska, медведь, vars karakteristika är att gå i ide och alltså sova länge. 

Premiärministern har å ena sidan observerats sova på politiska möten, och även om han inte sov, så 
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vore det bättre om han gjorde det, för då skulle han inte fatta de för landet ogynnsamma besluten. 

Anekdoten antyder också att detta är specifikt för just Medvedev som premiärminister. 

(37) На самом деле Дмитрия Анатольевича Медведева уже много раз пытались 

уволить. Но он очень хитрый и не ставит галочку в графе "разрешить обработку 

персональных данных". Отдел кадров бессилен. 

I själva verket har man försökt avskeda Dmitrij Anatol’jevich Medvedev många gånger. Men 

han är slug och kryssar inte i rutan ”jag tillåter behandling av mina personuppgifter”. HR-

avdelningen står handfallen. 

Den som är insatt i dataskyddsförordningen (general data protection regulation, GDPR) som trädde 

i kraft 2018 i Europeiska unionen och som gäller personuppgiftsbehandling vet att det här inte är 

juridiskt sant. Ryssland omfattas inte heller av GDPR-regulationen. Likväl består humorn i dels att 

politikern inte är åtkomlig ens på lagligt sätt, dels det omöjliga i att en politiker ens skulle gå att 

avskeda, vilket här framställs som vore det HR-avdelningens ansvar, men inte heller där kan man 

göra något. 

 

4.2.4 De politiska personliga anekdoterna – Medvedev och Putin i 

samma anekdot 

(38) Очевидцы рассказывают, что у полярной станции, куда приехали Путин с 

Медведевым, начали несанкционированно собираться медведи с плакатами "Димон, не 

позорь фамилию!" 

Ögonvittnen berättar att vid postationen, dit Putin och Medvedev anlänt, har det otillbörligen 

börjat samlas björnar med protestskyltarna ”Dimon, fläcka inte ner efternamnet”! 

’Ögonvittnen berättar’ är här ett folkloristiskt drag – påståendet är inte sant. I denna anekdot 

speglas Rysslands förbud mot publika ansamlingar – därav ’otillbörligen’. Uppmaningen till 

Medvedev är att ”familjenamnet” björn inte ska fläckas ner – för nu börjar till och med björnarna 

tycka att hans förehavanden är pinsamma. Vidare är ”Dimon” både ett familjärt namn och kan 

anspela på filmen ”Он вам не Димо́н”, ”Han är inte Dimon för er”. Filmen är en dokumentär om 

korruption och premiärministern Medvedev från 2017 i regi av Aleksej Anatol’jevič Navalnyj, som 

är en aktivist och politiker i opposition mot Putin (och rankades 2012 av Time Magazine som en av 

världens mest 100 inflytelserika personerna) (Kasparov 2012). Cf (38). 

’Vi’ i ovanstående anekdot åsyftar ett annat deixis än det ryska folket gemensamt, vilket man först 

antar när det gäller officiella uttalanden – det är istället politikerna själva som menas. 

(39) Владимир Путин и Дмитрий Медведев в совместном заявлении сказали 

(цитируем): ”У нас достаточно денег для преодоления мирового финансового 

кризиса”. Что делать остальным россиянам, пока непонятно... 

Vladimir Putin och Dmitrij Medvedev har i ett gemensamt uttalande sagt att (vi citerar): ”Vi 
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har tillräckligt med pengar för att klara av världens finanskris”. Vad övriga ryssar ska göra är 

ännu oklart… 

I påståendet ligger undermeningen att politiker alltid klarar sig, för att de har kontakter, mycket 

pengar eller av andra, dubiösa skäl. Att Putin och Medvedev förekommer gemensamt i denna 

anekdot är troligtvis från perioden då Mededev var president, och betraktades som galjonsfigur – 

Putin var premiärminister under samma period och var kvar i maktens sfär. 

 

4.2.5 De politiska personliga anekdoterna med politiker utanför 

Ryssland 

Våren 2019 avgick Nursultan Nazarbajev oväntat från sin post som Kazakstans president. Misstro 

har uttryckts mot att avgången innebär en faktisk politisk förändring. Uppfattningen i Ryssland är 

att politiken väsentligen sker bakom kulisserna och man är van vid marionettstyrning, så att en ny 

president innehar posten betyder inte att det är den nye presidenten som har den faktiska makten. Jfr 

(40). 

(40) Назарбаев красиво ушёл с поста президента – все так же правит, но уже ни за что 

не отвечает.  

Nazarbajev avgick snyggt från presidentposten – har styr som innan, men är inte längre 

ansvarig för något. 

Maktskifte betyder heller inte att nya reformer som gynnar befolkningen kommer att komma. 

”Snyggt” åsyftar således ’politiskt elegant gjort’, men uttrycker snarast ett bittert konstaterande och 

att man som vanligt inte kan hålla politikerna ansvariga för något. 

(41) По крайней мере, кандидат в президенты Зеленский не скрывает, что он клоун.  

Presidentkandidaten Zelenskij döljer åtminstonde inte att han är en clown.   

Volodymyr Zelenskij blev vald till Ukrainas president våren 2019 och har just en karriär bakom sig som 

komiker – medan resterande kandidater tillskrivs här detta epitet med hänvisningen att deras påståenden och 

kampanjer, men i huvudsak tidigare erfarenheter och kompetens, är skrattretande. ”Åtminstone” antyder att 

ingen presidentkandidat var god nog, men att Zelenskij i alla fall var ärlig med en sak som hade med hans 

person att göra.  

(42) Киевская бабушка, отправившая Петру Порошенко в знак протеста свою 

мизерную пенсию, получила в ответ письмо с просьбой прислать еще. 

Dampensionären från Kiev, som skickat sin snålt tilltagna pension till Petro Porošenko i 

protest, fick till svar ett brev där hon ombads att skicka mer. 

Ukraina återkommer ständigt i ryska anekdoter. Presidenten Porošenko, som också har varit 

premiärminister, brukar vara en av de viktigaste figurerna. Pensionen är låg i Ukraina och 

Porošenko framställs ofta som bara intresserad av att få in pengar – det spelar ingen roll hur. 
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Efter analyser av personliga och opersonliga politiska anekdoterna från perioden 2000–2019 

i korpus 1 och 2 och mot en bakgrund av korpus 3 för referens, är slutsatserna följande. Typiska 

lingvistiska medel för en anekdot är att ett ord eller ett begrepp används så att dess två olika 

betydelser snabbt kan uppfattas; ord, fasta uttryck eller begrepp används på parodierat sätt; 

förväntade ord byts ut mot oväntade ord. En kritisk observation läggs inte sällan fram som en dialog 

mellan fiktiva personer (vilket ibland är underförstått, och ibland skenbart), ett påstående eller en 

monolog där den okände talaren reflekterar över eller återger en händelse. Stereotyper och ”cykler” 

– teman – som är typiska för anekdoter i övrigt återfinns även i politiska anekdoter, såsom armenisk 

radio och Vovočka. Också de politiska anekdoterna har folkloristiska drag och blir nästan 

koncentrerade minipjäser, vilket möjliggörs av kärnfullt återgiven realia och rätt vald form för 

budskapet, till exempel uttryckt som dialog. Ofta är realian oumbärlig för att kunna skratta åt det 

anekdoten refererar till många formuleringar öppnar upp till antydningar och insinuationer, särskilt 

när det blandas olika genrer som observerats ovan: politik/mytologi och valsystem/film/bok.  

           Aktuella politiker och händelser beskrivs dock på ett tämligen begränsat sätt, med några få 

återkommande egenskaper hos dem de handlar om. Mängden anekdoter på en hemsida är därför 

inte talande för innehållets variation. 

 

5. Slutsatser  

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur politikerna och den politiska sfärens skeenden 

beskrivs i de postsovjetiska anekdoterna under perioden 2000–2019, och hur anekdoterna avkodas 

för att få fram riktat budskap respektive humorns nerv, som kan framträda till exempel som en 

ordlek eller en kontrast mellan illokut och perlokut handling. 

De personliga respektive de opersonliga politiska anekdoterna är händelsemässigt inte 

särskilt nyanserade sett till spannet, med särskilt minskad variation påtagligt markant under 

perioden 2010–2019. Båda grupperna har återkommande teman som delvis går in i varandra, vilket 

bekräftas av korpus 1, 2 och 3. Dessutom verkar det sällan tillkomma nya anekdoter; istället 

upprepas gamla versioner i ny tappning. De mest dagsaktuella händelserna hamnar i pereferin, men 

även om det inte är lika populärt att berätta anekdoter längre, fortsätter anekdoten att leva vidare. 

Att den politiska anekdoten som genre verkar genomgå en urholkning beror också på att man redan 

innan kodex § 282 trädde i kraft har börjat ta bort och publicera färre anekdoter. Sammantaget 

bidrar dessa två förändringar till att göra anekdoten mer förenklad. För en kraftigare extrapolering, 

skulle man kunna hävda att här kan anas en förgrening av anekdoten, där delar av flertalet 

anekdoter från de två tidigare decennierna så småningom kommer att bli tematiska skämt.  

De personliga och opersonliga anekdoterna avkodas på samma sätt, med skillnaden att de 

politiskt personliga anekdoterna ställer högre kunskapskrav på mer aktuell realia, som underlättar 
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för mottagaren att i en personligt politisk anekdot särskilja på en händelse och en händelse som inte 

är kopplad till en viss politiker. I anekdoten skrattar man dock sällan åt politikern på ett explicit 

sätt. Respektive politiker har sina typiska drag i de personliga politiska anekdoterna: stereotypen 

Jeltsin kopplas samman med sin hälsa, stereotypen Medvedev som en generellt ovälkommen, 

inkompetent figur och stereotypen Putin kopplas till makt på varierande sätt. Den mottagare som 

inte är insatt i aktualiteterna kan med framgång avkoda essensen efter att ha läst ett antal anekdoter, 

just eftersom temat upprepar sig och persongalleriet är begränsat. 

Missnöjet och kritiken mot politiken överlag framgår tydligt: beskrivna skeenden både i de 

opersonliga och personliga anekdoterna uttrycker en reaktion på händelser som man inte kan 

påverka som medborgare. Ingen av de analyserade anekdoterna uttrycker något positivt – allt som 

maskeras som positivt är paradoxer, ironi, en överdrift eller en variant av förlöjligande. 

Det kan också konstateras att anekdoten är mer krävande av mottagaren än vad som först kan 

antas vara gällande, eftersom den i enlighet med Raskins påstående (1985) fordrar 

humorkompetens, liksom ingående kunskap om allmän realia, men också realia specifik för 

ankedoten som genre. Anekdoten som kulturspecifik för Ryssland och kulturbunden gör den å ena 

sidan ett lättillgängligt kommunikationssätt mellan två språkbärare från samma eller snarlika 

kulturer, och å andra sidan svåröversätterlig och svårtolkad för den som inte känner till traditionen 

om att berätta anekdoter som en del av den vardagliga kommunikationen. Anekdoten är också svår 

att tolka om mottagaren har begränsad information om kulturspecifik realia och inte känner igen 

ordlekarna eller vilket deixis som underförstås. Att anekdoten kan innehålla olika lager av 

djuplodande realia visar att den kan göras mycket kraftfull och komplicerad. 
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