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Abstract
In this essay I want to investigate how the poodle strategy affects a person’s credibility 
when he or she uses it. The poodle strategy is a strategy, which someone uses when he 
or she is scrutinized by the media. It’s primary purpose is to suppress further media 
coverage but it is also a strategy for defending oneself and hence rescuing one’s 
reputation either as a private person or as an official. 

The essay’s research questions are:

 How has the strategy been applied for defensive purposes and what are 
the results?

 To which extent can the Stasis theory and Benoit’s theory on Apologia be 
connected to the strategy?  

 Does the strategy affect the user’s credibility? 

To answer these questions four cases from the political sphere in Sweden where 
persons have been said to have “done a poodle” have been analyzed. In order to 
analyze the strategy and to judge how successful it has been these cases have been 
connected to the Stasis theory, Benoit’s theory on apologia and theories about 
credibility and trust. 

Additionally this essay investigates how applicable the Stasis theory is as a model for 
analyses and how relevant analyses based on stasis theory are today. Furthermore it 
investigates wheteher a fusion of the Stasis theory and Benoit´s theory on Apologia 
can be profitable.  

An important conclusion is that the poodle strategy is a strategy, which is more 
complicated than one might first think. Whether the strategy works depends on a 
series of factors; for example the person’s initial credibility (or ethos) and the 
morality of the actions. These factors need to be assessed before the strategy is put 
into use.
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Inledning 
År 2002 satt Jan O Karlsson, dåvarande bistånds- och migrationsminister, i knipa. 
Han var hårt åtsatt av medierna som ifrågasatte varför han lyft dubbla löner 
(avgångsvederlag från EU:s revisionsrätt och statsrådslön) och betalat en kräftskiva i 
sitt hem med statens kreditkort. För att förklara sig valde Karlsson att hålla en 
presskonferens. Enligt Pål M. Jebsen, kommunikationsstrateg, öppnade Karlsson 
denna presskonferens med att säga: ”Mina vänner, jag ber så hemskt mycket om 
ursäkt – jag har gjort fel".1 Jebsen beskrev efteråt Karlssons beteende och liknade det 
vid hur familjens pudlar brukade göra då någon skällde på dem. Begreppet ”att göra 
en pudel” var myntat. Sedan dess har uttrycket ”att göra en pudel” blivit välanvänt, till 
och med så välanvänt att Mats Wiklund i DN skriver att uttrycket är så nednött att 
det bör läggas embargo på det.2 Men vad innebär det egentligen att ”göra en pudel”?

I nyordlistan för 2002 listades pudel som ett nyord med definitionen:

hel pudel: göra en hel pudel: 
på order uppifrån göra offentlig avbön på ett påfallande 
ödmjukt sätt, som kontrasterar mot tidigare kaxigare uppförande 
(lika lydigt och ekvilibristiskt som en dresserad cirkuspudel)3

Vid en närmare analys av ordlistans förklaring kan man se att den är något 
knapphändig då det exempelvis inte presenteras när en pudel kan tas i bruk. Dessutom 
ligger det i namnet ”hel pudel” en indikation på att det nödvändigtvis bör finnas 
andra mått av pudlar exempelvis halva pudlar, kvartspudlar och så vidare, någonting som 
inte utvecklas närmare. Därtill påskiner definitionen att en pudel alltid sker efter 
påtryckningar från en högre instans och inte handlar om ett självständigt val för 
personen i fråga, någonting som kan ifrågasättas. Att det i ordlistan även skrivs att 
pudeln genomförs på ”ett påfallande ödmjukt sätt” slår fast att strategin aldrig 
handlar om ärligt uppsåt, nya insikter och äkta ödmjukhet utan alltid innebär att bara 
säga det som förväntas med låtsad underdånighet. En pudel är således – enligt 
nyordlistan – alltid ett spel för gallerierna. En av frågorna jag ställer mig i denna 
uppsats är huruvida ordlistans förklaring stämmer. Definitionen är problematisk och 
frågan är om den då är speciellt användbar. Så hur kan man då definiera pudeln?   

Några år efter Jebsen myntat uttrycket, mer specifikt år 2005, presenterade Göran 
Hägg, författare och litteraturforskare, receptet på en lyckad pudel i Aftonbladets 
debattskola. Han menade att en pudel består av tre komponenter: 4

1. Erkännande
2. Ursäkt
3. Gottgörelse

                                                
1 Sundsvalls Tidning (070219) ”Att göra en pudel” s. 28 
2 Dagens Nyheter (070703) “Inte en pudel till” s. 4
3 Lindgren, B. (2003) ”Några nyare ord i svenskan” ur Språkvård nr 1/03
4 Aftonbladet (050502) ”Debattskolan 8: Den svåra konsten att ’göra en pudel’ – och lyckas med den” 
     s. 30-31 
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Häggs uppställning sätter fingret på några av de talhandlingar som kan vara 
komponenter i pudeln. Även i många av de böcker som ger råd om hur man bör 
kommunicera i en krissituation är pudeln närvarande och författarna trycker på att 
tystnad inte är en rekommenderad väg ut ur krisen. Att kommunicera tidigt, snabbt 
och öppet är en av de första reglerna i kriskommunikation.5 Ernst Klein och Ulf 
Nilsson, båda journalister, menar att en av grundprinciperna som präglar medias och 
politikers samspel är ”Du kan aldrig tiga ihjäl en affär som redan förekommit i 
rubrikerna”.6 Denna princip sätter press på den som står i strålkastarljuset att inte tiga 
– att på något sätt kommunicera, men i vissa fall kanske helst utan att kommunicera 
alltför mycket. Man skulle kunna säga att pudelstrategin är en kommunikativ strategi 
som, motsägelsefullt nog, går ut på att undvika kommunikation – att kommunicera så 
lite som möjligt. Detta för att undvika ytterligare påstötningar av media som kan 
kräva ännu mer kommunikation om den sak man inte vill kommunicera om. Ur ett 
retoriskt perspektiv blir då pudelstrategin oerhört intressant eftersom retorik, för att 
använda Aristoteles ord, handlar om att finna det som övertygar i varje given 
situation.7 Kan man då se en kommunikativ strategi som har som mål att undvika 
kommunikation som retorisk? Är det en strategi som man, som retoriker, kan 
rekommendera? För pudeln är en strategi som påbjuds från flera håll. Före detta 
kvällstidningsreportern Ingvar Hedlund kommenterade Mona Sahlins uttalanden 
efter en intervju som Hedlund gjorde med Sahlin i anslutning till den så kallade 
”Sahlin-affären”.

Såsom Sahlin svarade ska man som makthavare inte svara i ett 
sådant  sammanhang, man ska be om ursäkt, göra en så kallad pudel, 
kräla en klädsam stund i det så kallade stoftet. Då får man eventuellt 
sympatierna på sin sida, och eventuellt kan en uppblossande ’affär’ 
snabbt få slut på bränslet.8

Hedlund rekommenderar alltså strategin och sätter också fingret på den mening som 
man ofta möter när man läser om hur politiker bör bemöta media i speciellt prekära 
situationer. Samma åsikt uttrycker Västerviks Tidningen och menar att att göra en pudel
är den mest fundamentala regeln för kommunikation när man hamnar i blåsväder. 
Rådet lyder: ”Mörka inte: Säg som det är, lägg korten på bordet, gör en så stor pudel 
som krävs.”9 Dessa resonemang visar på en intressant och paradoxal aspekt av pudelns 
popularitet – att en strategi som i mångt och mycket handlar om att visa sig svag – att 
gå in i sitt försvar på en mycket låg nivå blivit ”populär”. Man skulle kunna tänka sig 
att det sista en person som gjort bort sig vill är att visa sig svag men det verkar, av 
strategins popularitet att döma, som att det är tvärtom. 

Pudlar kan man idag finna inom i stort sett alla domäner. Det finns många åsikter 
kring pudeln som kommunikativ strategi vilket gör strategin till någonting som 
samhället i allra högsta grad är medvetet om och både strategin i sig och dess effekter 
debatteras flitigt. Jag har i min undersökning hittat flera tidningsreportage och 

                                                
5 Larsson, L. (2001)Tillämpad kommunikationsvetenskap Studentlitteratur  2uppl: Lund s. 254
6 Klein, E.och Nilsson, U. (1997) Om pressen kommer. Handbok för makthavare och maktlösa Bonnier Alba:  
   Stockholm s.18
7 Aristoteles (1991) On rhetoric Oxford university press: New York s. 37
8 http://www.tabloism.se/ingvar-carlsson-far-ett-utbrott
9 Västerviks Tidningen (071102) ”Ledare: Reinfeldt har gjort allting fel” s. 14
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radiointervjuer där strategin diskuteras. En sökning på ”att göra en pudel” ger 53 300 
träffar på sökmotorn google.se10 och det finns till och med en film med namnet.11

Kanske allra vanligast förekommande är uttrycket eller strategin inom den politiska 
sfären. Detta är möjligtvis inte så konstigt då politiken är en domän som ständigt är 
satt under lupp och där politiker ideligen behöver stå till svars för sina handlingar. 
Speciellt väl märktes väl detta efter valet 2006 då Fredrik Reinfeldts nya regering 
utsattes för ingående granskning av journalister och inte bara en, utan flera ministrar, 
tvingades att förklara sig, med mer eller mindre lyckat resultat. Men trots åsikter och 
diskussioner kring strategin saknas dock fortfarande en grundlig granskning av pudeln
som retorisk försvarsstrategi och det är det jag, genom denna uppsats, hoppas kunna 
bidra med.

Jag vill i min uppsats, precis som Jens E. Kjeldsen, menar är brukligt för retorisk 
forskning, ta avstamp i kommunikationssituationen.12 Jag vill undersöka hur 
kommunikationen – i detta fall pudelstrategin – fungerar, vilken funktion den har och 
huruvida målet med strategin uppnås. Jag vill även utreda vad som händer med en 
persons trovärdighet när han eller hon använder sig av pudelstrategin.  För att göra 
detta kommer jag att utgå från ett antal fall då politiska personer sagts använda 
strategin och koppla ihop fallen med teori kring statuslära, apologia och trovärdighet.  Ett 
bisyfte i uppsatsen är även att undersöka huruvida statusläran är relevant och 
applicerbar som analysmetod på händelser i vårt moderna samhälle. Jag vill även se 
om en sammanförsel av statusläran och apologiateorin kan vara givande. Slutligen 
hoppas jag kunna säga någonting generellt om pudelstrategins kommunikativa kvalitéer. 

Syfte och frågeställning
Syftet med min undersökning är, som nämnts i inledningen, att utreda vad ”att göra 
en pudel” innebär ur ett kommunikativt perspektiv och utreda hur pudeln kan påverka 
trovärdigheten. Syftet är även att ta reda på hur pudeln kan förstås mot bakgrund av 
den klassiska retorikens statuslära, Benoits apologiateori samt teori kring trovärdighet. 
Frågan jag ställer mig är om statusläran är aktuell och applicerbar idag och om den 
kan beskriva pudeln som modern försvarsstrategi. Dessutom vill jag pröva om en 
sammanförsel av statusläran och Benoits apologiateori kan vara fruktbar.

Att pudeln – liksom andra försvarsstrategier - påverkar trovärdigheten hos den som 
nyttjar den torde vara givet. Ett försvar tas endast i bruk när en person står anklagad 
för någonting, vilket på ett explicit sätt ifrågasätter personens trovärdighet på olika 
nivåer beroende på anklagelsen. Att strategin således påverkar trovärdigheten ser jag 
som en utgångspunkt, däremot ligger frågan om hur trovärdigheten påverkas 
fortfarande öppen. Som ytterligare ingång i ämnet har jag därför valt att ställa just 
frågan om hur trovärdigheten påverkas när strategin används.

För att uppnå mitt syfte har jag valt att arbeta utifrån nedanstående frågeställningar.

 Hur, samt med vilket resultat har strategin använts i fyra konkreta situationer?

                                                
10 www.google.se 080830
11 Att göra en pudel, Break Even (2006)
12 Kjeldsen, J. (2006)Retorikk i vår tid – en innføring i modern retorisk teori Sartacus: Oslo s.26
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 Hur kan pudeln förstås mot bakgrund av den klassiska retorikens statuslära 
och Benoits apologiateori? 

 Påverkar pudelstrategin trovärdigheten hos den som väljer att använda sig av 
den?

Jag kommer att arbeta utifrån exempelfall inom svensk politik för att belysa strategin 
och svara på mina frågeställningar. Under rubriken ”urval och metodiska 
överväganden” (s. 17) presenterar jag min metod och mitt material mer utförligt.

Bakgrund: Jornalistik och medierapportering 
Pudeln är i mångt och mycket en produkt av att mediebevakningen av exempelvis 
politiker blivit annorlunda. Att mediernas roll i den politiska rapporteringen till 
allmänheten är en självklar del av vårt nyhetsuppbud behöver knappt nämnas. Tv-
och tidningsredaktioner bestämmer i hög grad vilka nyheter allmänheten får ta del av 
och på vilket sätt. I detta stycke vill jag lyfta fram mediernas arbetssätt i politisk 
rapportering för att ge en bakgrund till och visa på vilka mekanismer som ligger 
bakom pudeln som kommunikationsstrategi. 

Medierapporteringens mål och syfte
I en statlig utredning från Presstödsnämnden 1994 framhålls att media har en central 
betydelse för demokratin i Sverige. Där listas även tre huvuduppgifter som 
journalister har att uppfylla.13 Den första är informationsuppgiften och handlar om att 
förse medborgarna med information så att dessa kan ta ställning i frågor på ett fritt 
och självständigt sätt. Vidare nämns granskningsuppgiften vilket innebär att 
journalisterna ska granska de inflytelserika i samhället och verka som självständiga 
aktörer i detta arbete. Därtill kommer forumuppgiften – att låta olika kulturyttringar och 
åsikter komma till tals.

Karl-Ola Nilsson och Fredrik Runsiö, båda med förflutet som journalister och 
kommunikationsstrateger skriver i sin bok Mediedrev – så överlever du att medierna idag 
inte endast drivs av de tre ovan listade uppgifterna. De lyfter även fram att medierna 
drivs av ett högt krav på att producera nyheter, likt en fabrik och att redaktioner på 
grund av detta arbetar under mycket pressade former.14 Samma sak pekar 
medieforskaren Lars Nord på. Han sätter detta i samband med att våra mediavanor 
förändrats och publiken splittrats efter intåget av nya format såsom frukost-tv och 
gratistidningar. Medier som drivs av kommersiella krafter har blivit vanligare och 
många medier konkurrerar idag mer om annonsörer och breda publikgrupper än om 
nyheter. Dessa ekonomiska produktionsvillkor gör att politisk journalistik inte bara 
har kravet på sig att rapportera, informera och granska utan även att sälja och således 
tilltala den breda massan.15 Nord menar att dessa processer med stor sannolikhet är 
en bidragande orsak till att skandalhistorier får så stor publicitet; en skandal lockar 
många läsare och bidrar då till ökade intäkter. Medierapporteringens syfte och mål 
har på så sätt förskjutits mot att tillhandahålla det som ”säljer” och producera 

                                                
13 Presstödsnämnden (1995) SOU 1995:37 s. 159
14 Runsiö, F och Nilsson, K-O. (2005) Mediedrev – så överlever du Blue Publishing : Stockholm s. 12
15 Nord, L. (2001)Statsråden och dreven : Rainer-affären 1983 och Freivalds-affären 2000 Rapport 1 :2001 
    Stiftelsen institutet för mediestudier : Stockholm s. 19
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nyheter som motsvarar massans intresse snarare än att vara den kritiska, granskande 
och grävande samhällsfunktion som kanske tidigare var medias främsta uppgift. 
Nyheter behandlas alltså i allt större utsträckning som underhållning där ett allvarligt 
ämne porträtteras genom en katt- och råtta-lek mellan journalister och politiker. 
Detta är en dramaturgi som vi kan finna i exempelvis Uppdrag granskning. Jämför man 
med den klassiska retoriken kan man säga att nyheternas retoriska tyngdpunkt har 
förskjutits från docere till movere men framförallt delectare, att logos till viss del får stå 
tillbaka för pathos.

I takt med denna förändring i medielandskapet pekar Nord på att mediebevakningen 
av nödvändighet har blivit annorlunda.16 Idag är gränserna mellan det privata och det 
offentliga inte längre klara och skandaler handlar inte bara om att någon missköter 
sina offentliga åtaganden utan även privata sysslor. Dessutom läggs fokus ofta på vad 
personen i fråga gjort innan han eller hon klivit in i offentligheten. Nord menar att 
det vuxit fram ett större intresse för politikernas privatliv och deras karaktär och att 
skandaler och drev således ofta kommer att handla om just moraliska frågor, snarare 
än om professionella.17 Detta leder till att politiker idag måste anpassa sin 
argumentation till en ny retorisk situation där medierna är de som hanterar 
förtroendefrågor. För att fånga väljarna blir en argumentation som inriktar sig på att 
etablera ett personligt förtroende snarare än ett partipolitiskt central. 

Skandaler, Drev, Dramaturgi och Schabloner
En av trenderna som man kan skönja i medierapporteringen idag är att nyheter ofta 
gestaltas enligt en viss dramaturgi med vissa givna roller och fasta stereotyper. Den 
politiska journalistiken skildrar ofta det politiska spelet och ger det många gånger en 
dramatisk inriktning.18 Att under tidspress producera och tillhandahålla nyheter som 
”säljer” och motsvarar massans intresse kräver ett effektivt arbetssätt och en 
arbetsmodell som minskar arbetsbelastningen. Till skillnad från att skildra komplexa 
personer och en nyanserad verklighet kräver schabloner och stereotyper minimal tid 
och tankemöda att ordna in i en redan mallad verklighet. Dramaturgi skänker 
spänning till nyheten och schabloner blir lätta att hantera både för journalisten och 
för mottagaren. Att återge någonting svårt på ett enkelt sätt är en ordentlig retorisk 
utmaning som kräver tid, planering och tankemöda. Begripliga vardagshändelser som 
svart arbetskraft och obetalda räkningar är således enklare att göra ”bra” nyheter av 
än exempelvis tveksamma aktieinnehav. De bilder media förmedlar hanteras således i 
högre grad som konstruerade schabloner än som mer nyanserade porträtt. Att 
framställa någon som en ”fackpamp” istället för en komplex person sparar 
journalisten tid och spaltutrymme samt sparar läsaren tid, engagemang och 
självständig analys.

Lars Nord menar att konfliktperspektivet är ett utmärkande drag i den 
marknadsanpassade journalistiken.19 Det handlar om att följa en medielogik – att 
personifiera, konkretisera, tillspetsa och polarisera. Medierna konstruerar och 
förmedlar alltså en ”vi-dom”-verklighet och sätter huvudroller i samband med en 

                                                
16 Nord (2001) s. 23f
17 Ibid
18 Runsiö och Nilsson (2005) s. 11, Nord (2001) s.20
19 Nord (2001) s. 20
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relativt given rolluppsättning av anhängare till huvudpersonen, kritiker och andra 
kommentatorer samt allmänhetens röst. Även detta visar på förskjutningen mot 
delectare där nyhetsrapportering ska vara en typ av underhållning. Spelet mellan 
granskare och granskad fyller alltså en underhållningsfunktion där dreven är den 
dramatiska form som blir attraktiv att använda. Utmärkande för ett mediedrev menar 
Nord är att det är en omfattande mediebevakning över tid (mer än en dag) med 
storstadsmedierna i en drivande position. Rapporteringen är, trots många mediers 
inblandning, genomgående ensidig och utgången av skeendena är ovisst. Dessutom 
påverkas förloppet av mediernas bevakning och det kan inte pågå mer än ett drev vid 
ett och samma tillfälle.20 Att medierna väljer att använda denna form skapar även ett 
behov av ett svar från de som hamnar i drevens fokus – ett behov av en stoppteknik, 
vilket pudeln kan fungera som. 

Media är alltså inte bara längre en utomstående observatör som kritiskt granskar och 
sedan rapporterar om skandalen. Media är en alltmer aktiv aktör i skandalen som 
deltar och till stor del formar skandalen, Nord går så långt som att säga att 
händelseutveckningen i stort även påverkas av mediernas agerande.21 Medierna 
konstruerar således verkligheten och dess aktörer och bestämmer vilka bilder läsare 
och tittare får ta del av. Politiken sett ur detta konstruktivistiska perspektiv kan liknas 
vid teater där rollerna bär olika mening och handlingarna följer en viss dramaturgi.22

Det är dock viktigt att påpeka att det inte endast är media som konstruerar politiken 
och politikerna utan politiken och politikerna är även, i allra högsta grad, med och 
konstruerar den bild som allmänheten får ta del av  genom medierna. 

Pudelns ställning
I och med att att medielandskapet har förändrats har det kanske skapats andra 
förutsättningar för försvarsstrategier eller kanske har förändringen tvingat fram nya 
strategier för försvar. Lars Nord menar, som nämnt, att ett mediedrev idag uppstår 
snabbare och lättare än för bara 20 år sedan men att drevet även dör ut snabbare.23

Nord har exempelvis undersökt och jämfört mediedreven kring Ove Rainer (1983) 
och Leila Freivalds (2000). Att ett drev uppstår lättare skulle kunna vara en förklaring 
till varför vi idag kanske upplever pudlarna som vanligare förekommande. Behovet av 
att tackla ett mediedrev har ökat och med det har även behovet av ett smart sätt att 
mätta drevet ökat. Den medielogik som går ut på att förenkla, polarisera och 
kategorisera tillsammans med mediernas vilja att följa en spännande dramaturgi med 
schabloner i rollistan ger även det pudeln bränsle. För att stoppa den snöboll medierna 
sätter i rullning genom just medielogiken och dramaturgin behövs ett snabbt och 
effektivt motgift. Spelplanen för pudeln har helt enkelt förändrats till strategins fördel 
- behovet av en effektiv försvarsstrategi är helt enkelt större då fler personer, i fler 
situationer krävs på förklaringar.

                                                
20 Nord (2001) s. 26f
21 Nord (2001) s. 26
22 Det konstruktivistiska och dramatiska synsättet på politik finns att läsa om i exempelvis Holm 
    (1991) och Edelman (1998) 
23 Svenska Dagbladet (070424) ”Moralen i fokus när medierna släpper loss drevet”      
     http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/samhalle/artikel_221309.svd  
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Ett exempel på detta är att en effekt av den skandalartade inledningen på regeringen 
Reinfeldts mandatperiod var att en ny sorts preventiv pudel kunde skönjas, en strategi 
för att, så att säga, mota drevet vid grind. Vid tillsättandet av den nya 
handelsministern Ewa Björling, valde statsminister Fredrik Reinfeldt vid en 
presskonferens att föregå medias frågor och grävande genom att förekomma dem. 
Genom att redovisa Björlings snedsteg innan journalisterna börjat gräva kan man 
anta att statsministern hoppades kunna undvika mediedrev och nya avslöjanden i feta 
rubriker. På frågan om varför han ansåg det så viktigt att betona de tillfällen Björling 
brutit mot lagen svarade statsministern:

- För jag tycker att man ska vara öppen med det vi vet kommer 
att leda till öppen kritik om vi inte redovisar det och hade jag inte 
sagt det idag kommer ni att återkomma om en dag eller två och 
fråga varför sa du inte detta?24

Kanske kan man här skönja en ny strategi på frammarsch som innebär att erkänna 
innan man beskyllts, en sorts pre-pudel. 

Förändringen i medielandskapet kan vara en förklaring till att pudelstrategin förändras 
och kan verka ha blivit vanligare. I Helsingborgs Dagblad skriver Lotta Hördin att 
pudelmetoden snabbt vann gehör – då det verkade vara ett effektivt sätt att få tyst på 
klagokören eller besvärliga journalister.25 Hon nämner även att risken för inflation är 
uppenbar då någonting så enkelt och effektivt gjorde sin entré. Hördin är inte den 
enda som menar att pudlar blivit vanliga, i min inledning nämnde jag att Mats 
Wiklund ser på uttrycket som så nednött att han rekommenderar att lägga ett 
embargo på det. 26 Och nog är det så att uttrycket är ganska väletablerat – i stort sett 
alla jag kommit i kontakt med under mitt uppsatsarbete har känt till strategins namn 
och användningsområde. Dock är det säkerligen så att det även innan 2002 gjordes 
pudlar. Strategin är med andra ord inte helt ny, beviset på detta kan vi inte minst finna 
i statusläran och Benoits apologiateori där strategins steg finner sin grund (se nedan). 
Kanske är bara strategin lättare att lägga märke till nu när Jebsen gett den ett namn. 
Men i och med det förändrade medielandskapet där dreven blir vanligare och 
vanligare och politiker och andra maktpersoner granskas allt mer ingående ökar 
behoven av en strategi som är enkel och effektiv. Då kan pudeln vara lösningen.

Teoretiska utgångspunkter
Ovan har jag gått igenom bakgrunden till pudeln som fenomen. Jag ser bakgrunden 
som en viktig del i pudeln som ger en djupare presentation av ämnet och en 
förförståelse för strategins existensgrund. Nedan förskjuts fokus något till att 
beskriva de tre teoretiska utgångspunkter jag har valt för att analysera och beskriva 
pudeln.  Formen är allmänt refererande och till viss del diskuterande. Jag har valt att 
lägga en mer specifik uppställning av statuslärans och apologiateorins olika delar i 
avsnittet ”statusläran och apologiateorin” något senare i uppsatsen. Genom att först 
ge en översiktlig presentation som kan bidra med en förförståelse till tankegångarna 

                                                
24 Aktuellt  SVT2 2007-09-12
25 Helsingborgs dagblad (071213) “Vad är en pudel värd?” s. A4
26 Dagens Nyheter (070703) “Inte en pudel till” s. 4
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hoppas jag kunna förenkla läsningen något, speciellt när läsaren sedan kommer till de 
mer teoretiska uppställningarna.    

Statusläran – Anfall och försvar
Statusläran är ett retoriskt analysredskap för att analysera argumentationslinjer, både 
när det gäller att angripa någon för en handling och för att försvara sig mot verbala 
angrepp (nedan kommer jag dock att koncentrera mig på försvaret). Läran handlar i 
korthet om vilken position talaren väljer i en fråga.27 Detta kan även beskrivas som 
”typ av tvistefråga” vilket framgår av Lausberg: 

The status, therefore, is the serious matter of conflict between the 
parties which become clear following their initial round of questions 
and answers.28

Läran presenterades för första gången av Hermagoras, som levde på tvåhundratalet 
före Kristus. Hans verk har gått förlorade men går, enligt Kennedy, att rekonstruera 
från Ciceros De Inventione och Ad Herrenium samt andra retoriska skrifter, exempelvis 
Quintilianus Instituio Oratoria.29 Här kommer jag att utgå från Ciceros tolkning av 
läran såsom han presenterar den i sin De inventione, men jag kommer även att gå till 
Kennedys och Lausbergs tolkningar av Hermagoras, Cicero och Quintilianus för att 
komplettera bilden av läran. Värt att nämna är att Quintilianus erbjuder många 
fördjupade resonemang och intressanta exempel om statusläran i sin Institutio Oratoria
som ytterligare belyser teorins innebörd.30

Statusläran sätts ofta mest i samband med rättstal (genus judiciale) och andra 
försvarssituationer men skall inte begränsas till endast denna domän. Läran 
utvecklades enligt Lausberg med utgångspunkt i och inom ramarna för genus judiciale
men status kan lätt överföras via analogi till genus demonstrativum och genus deliberativum.31

Cicero själv menade att alla typer av tal kan innehålla status,32 någonting som blir 
tydligt i Lindqvists avhandling (se nedan).33 Andersen knyter läran till idag och menar 
att den är i allra högsta grad applicerbar på skeenden i dagens samhälle. Inte minst är 
den användbar inom juridiken som analysverktyg men även som ett praktiskt redskap 
vid förberedelse inför domstolen. Men han framhåller även nyttan med läran i 
exempelvis byråkratisk förvaltning.34

Enligt Cicero centreras en situation som i sig själv innehåller en tvist, som är möjlig 
att lösa genom debatt eller tal, kring en ”fråga”. Det kan antingen handla om en fråga 
som rör fakta i fallet, en fråga som rör definitionen av brottet, en fråga som handlar 

                                                
27 Status är latin och översätts till position på svenska
28 Lausberg, H. (1998)Handbook of Literary Rhetoric: A Foundation för Literary Study Brill:Leiden s. 45 §91
29 Kennedy , G. A. (1963) The Art of Persuasion in Greece Princeton University Press: New Jersey s. 304
30 Quintilianus, M. F. (1933)Institution Oratoria William Heinemann : London III.VI.1-103
31 Lausberg (1998) s.47 §94
32 Cicero, M. T. (1993) De Inventione. De Optimo Genere Oratorum. Topica Harvard University Press: 
    London I:IX:13f, s. 27ff
33 För ytterligare exempel på hur läran kan appliceras på försvar se Hanefalk, Hedlund och Lindholm   
    (2004) s. 156ff och 381ff
34 Andersen, Ø. (1996) I retorikkens hage Universitetsförlaget:Oslo Avsn. 5.5 s.161f och Avsn. 8.5.2.2 
     s.252ff
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om handlingens beskaffenhet eller en fråga som rör rättsprocessen i stort. Denna 
definition stämmer väl överens med den Lausberg presenterar (se ovan). Varje 
försvars- eller anklagelsesituation innehåller alltså en ”fråga” eller en ”sak” liknande 
en ”tes” eller ”ett frågas väsen”. Denna ”sak” kallade Cicero på latin för constitutio, på 
engelska översätts constitutio till issue och på svenska är kanske närmaste 
översättningen sakens kärna eller tvistefrågan. För att reda ut vilken status denna ”sak” 
har knyter man den till tre frågor: om något skett (an sit), vad som skett (quid sit/quid 
fecerit) samt hur det skett (quale sit). Cicero reder ut dessa tre angrepps- eller 
argumentationsstrategier men lägger även till en fjärde som ofta presenteras som att 
ligga något vid sidan om systemet, exempelvis placerar Andersen de status som 
knyter till de tre ovanstående frågorna i en ”första grupp” och presenterar den fjärde 
statusen för sig.35 Denna fjärde strategi handlar om huruvida den instans frågan 
kommit upp i har kompetens och dömanderätt i just detta ärende – nedan kommer 
jag att presentera denna strategi sist men det bör poängteras att den har vissa 
överordnade kvalitéer och i viss litteratur därför presenteras som ”den första”.

Man kan med fördel just se på statusläran som en ”trappa” där de olika strategierna 
ligger på olika nivåer. Ju högre upp på trappan man väljer att ställa sig desto högre 
håller man huvudet i sitt försvar. Man kan välja att lägga sig på den högsta nivån och 
inte erkänna någonting, eller lägga sig på den lägsta nivån och göra precis tvärtom. 

Viktigt att anmärka på är att inte alla frågor äger status. Vissa frågor anses av Cicero 
helt sakna status  – de är asystata, det vill säga att det är frågor där det är omöjligt att 
komma fram till ett beslut. Kennedy nämner att det kan handla om frågor där det 
inte finns några bevis, där båda sidor väger lika tungt eller där den anklagade framför 
en motsägelse som omöjliggör ett beslut.36 Ett asystat fall i ett närliggande förflutet 
skulle kunna sägas vara utredningen av Lars Danielssons förehavanden under 
Tsunamikatastrofens första timmar (2004). Danielsson har under förhören kommit 
med flera olika utsagor som kan anses så motsägelsefulla att det inte går att helt 
rekonstruera skeendet – och som även kan göra det omöjligt att komma fram till ett 
beslut som får bärighet.  

Statusläran som analysverktyg 
Litteraturforskaren Janne Lindqvist använder statusläran som en metod i sin 
avhandling i litteraturvetenskap som analyserar och beskriver hur begreppet ”dygd” i 
tillfällighetsdiktning till handelsmän undergår en förändring under 16- och 1700-
talet.37

Lindqvists studie kan verka irrelevant i en uppsats som ska handla om 
försvarsstrategier i modern tid snarare än dikter tillägnade handelsmän under 16- och 
1700-talet. Men Lindqvists resonemang blir intressanta då de tydligt visar att man 
inte alltid är fri att välja vilken argumentationsstrategi som helst. Situationen sätter 
gränser för avsändarens möjligheter och fungerar då som den tvingande omständighet

                                                
35 Andersen (1996) Avsn. 5.5 s. 162
36 Kennedy, G. A. (1994) New History of Classical Rhetoric Princeton University Press: New Jersey s. 98
37 Lindqvist, J. (2002)Dygdens förvandlingar. Begreppet dygd i tillfällighetstryck till handelsmän för 1780 Uppsala 
    Elanders Gotab: Stockholm
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vilken reglerar strategin.38 Att bara undersöka vilken strategi som används blir inte 
lika intressant om man inte samtidigt tittar på vilka strategier som inte används och 
kanske framförallt varför. Ovan beskrev jag pudeln som ett mediestrategiskt fenomen 
och ur det perspektivet blir det tydligt att när samhället och media sätter press på 
politiker att säga vissa saker förväntas de samtidigt att inte säga andra saker. Då blir 
även diskursen och doxan drivande i pudeln och fungerar som ett filter som sätter 
gränser och stoppar vissa försvarsstrategier samtidigt som andra släpps igenom. 

Apologiastrategier – Att rädda sitt anseende
Pudelstrategin är en strategi som först och främst (för att inte säga alltid) används när 
någonting gått fel och personen som begått felet känner behov av att ursäkta sig och 
till viss del försvara sig. Statusläran ger en bra bas för analys av vilka komponenter 
som ett försvar kan innehålla och hur ett försvar kan byggas. Dock statusläran säger 
statusläran inte direkt någonting generellt om utfallet av strategierna eller vad som är 
att föredra i en viss situation för att ett försvar eller en ursäkt ska bli godtagen. Teori 
kring apologia är exempel på en teori som gör just detta. Bland annat tar den upp hur
man, i prekära situationer där en person riskerar att förlora i trovärdighet eller ethos, 
bör gå tillväga för att rädda sitt ansikte. 

Två av de mest namnkunniga forskarna inom apologiaområdet, Ware and Linkugel, 
beskriver apologia som ”Självförsvarstalet” (The speech of self-defence).39 Liksom 
namnet antyder handlar apologia inte endast om att be om ursäkt utan om att söka 
presentera ett försvar som ger publiken en övertygande bild av ett skeende, som 
motvikt till en tidigare missgynnsam bild. Ursäkten kan då vara en komponent bland 
flera.

Nedan presenterar jag teori och forskning kring apologia med utgångspunkt i den 
forskning Benoit presenterar i sin Accounts, Excuses, and Apologies; A Theory of Image 
Restoration Strategies.40 Jag vill ta in apologia för att se om teorin kan ge ytterligare djup 
och förståelse för pudeln. Dessutom vill jag pröva huruvida en sammanförsel av 
apologia och statusläran kan vara fruktbar vid analyser av exempelvis försvar 
generellt. 

Benoit utgår i sin bok från tidigare forskning på området och framhåller bland andra 
Ware och Linkugel, Kenneth Burke och Peter Schönbach som nyckelpersoner vilka 
han även baserar mycket av sin egen teori och terminologi på.  

Benoits teori vilar på två huvudantaganden:41

1. All kommunikation är målinriktad
2. Det centrala målet med kommunikation är att upprätthålla ett positivt anseende 

(reputation)
                                                
38 Bitzers presentation av sin teori kring den retoriska situationen återfinns exempelvis i: Lucaites, 
    Condit & Caudill (ed.) (1999) Contemporary rhetorical theory: A reader. New York: Guilford Press
39 Ware, B.L. och Linkugel W.A. (1973) ”They Spoke in Defence of Themselves: On the Generic 
    Criticism of Apologia” ur Quarlerly Journal of Speech 59: 273
40 Benoit, W. L. (2005) Accounts, Excuses and Apologies: A Theory of Image Restoration Guilford Press: New 
    York
41 Ibid. 63 ff
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Det första av dessa två antaganden ligger helt i linje med de mål Aristoteles skisserar i 
sin Retoriken.42 I all kommunikation människor emellan finns det ett mål och en 
mening, annars skulle inte kommunikation uppstå – det måste finnas en vilja bakom. 
Kommunikation är således en instrumentell aktivitet – någonting som kan bidra till 
att vi uppnår vårt mål. 

Det andra är mer knutet till den värld vi lever i - en värld full av ramar och regler 
som vi, som människor, ibland inte kan följa. Benoit tar bland annat upp att saker 
ibland är bortom vår egen kontroll men trots det påverkar vår kommunikation och 
vårt handlande så att det faller utanför samhällets ramar. Dessutom har vi människor 
inte helt sällan olika mål med vår kommunikation, vilket också är en faktor som kan 
ge upphov till meningsskiljaktigheter som kräver ansiktsräddande åtgärder. 

Vårt anseende, eller ethos, är såpass viktigt för oss då vi vill uppnå målet med vår 
kommunikation att vi, när vi känner att det är hotat vill komma med åtgärder för att 
stärka vårt rykte.

En attack på en persons rykte/anseende består, enligt Benoit, av två komponenter:43

1. En oönskad handling har begåtts
2. Jag utpekas som ansvarig för handlingen

Endast om båda dessa kriterier anses sanna av den relevanta publiken är personens 
rykte i fara och han eller hon behöver nyttja en strategi för att åtgärda det. Det är 
alltså vad personen tror att publiken tycker som avgör om han eller hon väljer att 
”rädda” sitt anseende eller inte, det är även det som avgör hur man kan handla och 
inte handla. 

Benoit nämner själv statusläran och poängterar att det finns likheter men menar att 
den stora skillnaden är att statusläran är deskriptiv och därför är svår att använda 
aktivt i en prekär situation. Hans ambition med sin apologiateori är inte att utveckla 
någonting helt nytt utan snarare att skapa någonting, i hans mening, mer preskriptivt 
utifrån de teorier som redan finns. Någonting en person som befinner sig i en 
situation där anseendet är hotat kan använda för att hitta den mest passande 
strategin.44

En annan viktig skillnad mellan apologia och statusläran som Benoit inte själv 
nämner är strukturen. Som nämnt kan man med fördel se på statusläran som en 
trappa eller stege där det finns ett högt och ett lågt försvar. Benoits apologiateori
delas inte upp på detta sätt utan strukturen är mer eller mindre platt och eventuella 
styrkor eller svagheter hos olika strategier blir således inte tydliga.

                                                
42 Aristoteles (1991) s. 47f
43 Benoit (2005) s. 71 ff
44 Benoit (2005) s. 9 ff
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Tillit och trovärdighet
Begreppet tillit (grekiska: pistis) är centralt inom retoriken. Aristoteles presenterar 
begreppet som ett viktigt mål i övertygandet; det som talaren, genom ett effektivt 
användande av sitt ethos, logos och pathos ska sträva efter att uppnå för att övertyga sin 
publik.45 José Ramírez presenterar begreppet som ett tudelat koncept bestående av 
igenkänning och förväntan.46 Vi människor brottas med att finna igenkänningen i vår 
omgivning så att vi vet vad vi kan förvänta oss för att då kunna bedöma hur vi ska 
handla. Pudeln bottnar till stor del i sviken förväntan (verklig eller antagen) och 
strategin är ett led i att försöka leva upp till det som förväntas. 

Tillit är ingenting man kan skapa som medvetet objekt, som en 
produkt. Tillit är en grundhållning som växer fram av sig själv när
vi utövar och tränar oss i att begå kloka handlingar och att lära oss 
av hur klokt genomtänkta mål nås. 47

Ramírez ord gör det tydligt att tillit är en process som aldrig avstannar och att det 
inte finns någon teknik för tillitsskapande. Han menar därmed att tillitsskapande inte 
går att planera. Alltför tydliga intentioner verkar beräknande och skapar tillitens 
motsats dvs. misstron eller tvivlet, för att åtnjuta tillit krävs ett tankesätt och ett 
handlingsmönster som tydligt bär likheter med retorikens vir bonus-ideal. Denna 
hållning beskrivs även av Peter Stevrin som menar att tillit är ett beteende som 
utvecklas redan från födseln.48

Ramírez menar att tilliten raseras av det oklara språket, eftersom tilliten just 
förutsätter kommunikation och speciellt dialog. Handlingar är även de språkliga i 
någon mån och då kan även en oklar handling där igenkänningen och förväntan bryts 
rasera tilliten. Detta är en mening som även lyfts fram av Rolf Hedquist, 
språkforskare, som anser att trovärdighet och tillit avgörs av kommunikativa 
handlingar i en relation mellan människor och att trovärdigheten finns hos 
avsändaren medan förtroendet eller tilliten ligger hos mottagaren. Vidare skriver han: 
”Det vill säga om en mottagare i en kommunikation finner att en talare är trovärdig, 
finns det kanske en anledning att känna förtroende för denna talare.”49

Vad är då skillnaden mellan tillit och trovärdighet? 

Begreppen tillit och trovärdighet används ofta som synonyma, men flera forskare på 
området poängterar att det finns en gradskillnad mellan begreppen. Peter Stevrin, 
forskare i företagsekonomi, menar att trovärdighet betonar den del av tillit som 
betonar en persons kapacitet och kompetens och att det handlar om att bedöma hur 
väl en person lyckas leva upp till löften som getts.50 Samma sak framhåller José Luis 
                                                
45 Aristoteles (1991) diskuterar pistisbegreppet på exempelvis s. 37f  och s. 276f
46 Ramírez, J. L. (2001) “Den mänskliga existensens grund – en undersökning om tillitens 
fenomenologi” ur I Tillitens ansikten Studentlitteratur: Lund s. 131 ff
47 Ibid s. 142
48 Stevrin, P. (1998) Tillitskrisen: om tillit, misstro och kontroll i det framväxande informationssamhället KFS: 
    Lund s. 46
49Hedquist, (2002) s. 11 
50 Stevrin (1998) s. 47
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Ramírez, vars slutsats är att trovärdigheten endast är en del av tilliten och inte kan ses 
som lika överordnad, stark eller intim som tilliten, men den är dock en viktig del. 
Hedquist knyter även samman retorikens ethosbegrepp med trovärdighet och definierar 
trovärdighet som bestående av kommunikationsförmåga, transparens och öppenhet, 
tillgänglighet, självkontroll, konsekvens, kunskap, social kompetens, karaktär; (värdighet, 
välvilja, integritet och ärlighet), prestige och makt, identifikation samt attraktivitet.51

På grund av trovärdighetsbegreppets intima sammankoppling med en persons 
kompetens är det trovärdigheten snarare än tilliten jag valt som begrepp att fokusera 
på i resterande delar av min uppsats. Dock tar jag med mig tilliten och dess 
beståndsdelar igenkänning och förväntan för att ge mina resonemang ytterligare djup.

Trovärdighetsforskning
Forskning på trovärdighet bedrivs framförallt i USA. Kjeldsen presenterar denna 
forskning mycket väl i Retorikk I vår tid – en innføring i modern retorisk teori.52 Nedan 
redogör jag kort för den forskning Kjeldsen presenterar.

I USA är målet för den empiriska trovärdighetsforskningen att kartlägga 
trovärdighetens faktorer för att på så vis kunna förutsäga vilket trovärdighetsresultat 
en handling kommer att resultera i – och då kunna svara på frågan: Hur upptäder 
man som mest trovärdig? 

För att kunna säkerställa ett vetenskapligt resultat har bland annat fokusgrupper 
använts där exempelvis två olika grupper fått samma yttrande presenterat för sig men 
där en faktor varierade, det kunde exempelvis vara att avsändaren presenterades som 
expert eller icke-expert. Gruppen fick sedan evaluera talaren. Ett annat redskap som 
använts är semantiska differentialskalor utvecklade av Charles E. Osgood, där 
mottagaren får gradera avsändaren till ett yttande enligt en skala med fem steg – från 
exempelvis trygg till farlig eller ärlig till oärlig. Med hjälp av dessa metoder visade 
Berlo, Lemert och Mertz på 1960-talet att trovärdighet består av tre komponenter: 
kompetens, pålitlighet och dynamik. Men trovärdighetens komponenter var inte 
avgjorda med det, på 1970-talet kontrade C. McCroskey med fem dimensioner som 
utgör trovärdighet: kompetens, karaktär, extroversion, tillgänglighet (sociability) och 
fattning (composure). Likheten som båda dessa studiers trovärdighetsdimensioner 
har med retorikens ethosbegrepp såsom det presenteras av Aristoteles är påtagliga.53

Kjeldsen ställer frågan huruvida forskningen kan anses ha bekräftat det Aristoteles 
lade fram för 2500 år sedan men menar att det inte nödvändigtvis behöver vara så. 

Kjeldsen refererar i sin bok till många kritiker av trovärdighetsforskningen som
beskriven ovan. Han är även mycket kritisk själv, framförallt är han skeptisk mot hur 
forskare strävar efter att kartlägga kommunikation och dess beståndsdelar, 
exempelvis genom dimensionerna.54 Han menar att empirisk forskning aldrig kan ge 
säkra svar på retoriska frågor annat än i extremt specifika situationer eller i så 

                                                
51 Hedquist (2002) s. 49ff
52 Kjeldsen (2006) s. 137ff
53 Aristoteles (1991) diskuterar ethosbegreppet på exempelvis s. 37f , 78ff  och 119ff 
54 Ibid s. 138ff
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generella drag att de blir ointressanta.55 Kjeldsen menar även att uppställningarna är 
positivistiska i sin hållning medan verkligheten tvärtemot är allt annat än schematisk 
och endimensionell. Därför bör den ses som delar av en helhet och bör således även 
tolkas i ett större sammanhang. Jakten på att finna byggstenarna i trovärdigheten har, 
enligt Kjeldsen och andra kritiker, gjorts på bekostnad av definitionen av 
trovärdigheten, vilket gör att dimensionerna faller platt. Situationen, forskarens 
subjektivitet, urvalet i fokusgrupperna och publikens kritiska tänkande samt 
lyssnarnas roll i ethosskapandet är några av de faktorer som den empiriska och 
experimentella forskningen inte kan ta hänsyn till. Den brittiska socialpsykologen och 
retorikern Michael Billig menar just att det är därför som vi aldrig kan ens hoppas på 
att kartlägga retorikens mångfasetterade natur på ett positivistiskt sätt – någonting 
som Quintilianus sa för över 2000 år sedan.56 Kritiken mot de empiriska studierna av 
trovärdighet är intressant och ur många perspektiv relevant. Men det är även viktigt 
att påpeka att, trots att empiriska studier av mänsklig kommunikation kan vara 
problematiska så är det en gren av kommunikationsforskningen som ändå levererar 
resultat som framgångsrikt används i olika sammanhang, exempelvis i politik och 
marknadsföring.

Även i Sverige bedrivs forskning på trovärdighet, om än i mindre skala. Ovan har jag 
nämnt Peter Stevrins syn på tillit. Stevrin deltog under 90-talet i ett forskningsprojekt 
kring tillit, misstro och kontroll. Hans bok Tillitskrisen – Om tillit, misstro och kontroll i 
det framväxande informationssamhället var ett första steg i forskningsprojektet och är en 
uttömmande genomgång av hur tillit fungerar i vårt moderna samhälle. En viktig 
slutsats är att tilliten och dess motsats misstron är två förhållningssätt som kommer att 
öka i betydelse både för samhället och för organisationer i framtiden. Tilliten är 
dessutom någonting som kommer att utgöra ett strategiskt fenomen som måste 
hanteras av samhället. Detta samtidigt som tilliten till samhället och dess 
organisationer överlag minskar, därav menar Stevrin att det pågår en tillitskris.57

Urval och metodologiska överväganden
Nedan vill jag presentera hur jag har gått tillväga för att genomföra mina analyser 
samt presentera det material jag använt som utgångspunkt. 

För urvalet av exempelfall på en pudel ställde jag upp ett antal kriterier:

 Fall från och med år 2002, då begreppet pudel myntades
 Fall där personer sagts använda sig av strategin
 Fall där personerna som använder sig av strategin är svenska politiker
 Fall som figurerat i media i ”stor” utsträckning, dvs. kommenterats av mer än två 

av de stora dagstidningarna under mer än en dag

Att jag valt att ställa kravet att det ska vara fall ur det politiska spektrat är för att det 
är en av de domäner där man idag frekvent gör offentliga uttalanden. Politiker är 
även den sortens offentliga personer som står under ständig granskning av medierna, 

                                                
55 Kjeldsen (2006) s. 141
56 Ibid s. 148
57 Stevrin (1998) s. 266ff
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som oavbrutet rapporterar kring politikernas förehavanden. Genom att välja att 
fokusera på svenska politiker säkerställer jag alltså att det finns material kring fallen. 
Kravet på att fallen ska ha figurerat i ”stor” utsträckning valde jag då det är ett av de 
kriterier som Lars Nord ställer på ett mediedrev (se s.8 ovan).

De fall jag valt att fokusera på är Jan O. Karlsson (2002), Jens Orback (2004), Bosse 
Ringholm (2005) och Cecilia Stegö Chiló (2006). Samtliga av dessa fall/personer 
uppfyller de kriterier jag ställt upp ovan. Viktigt att nämna är att dessa fyra fall inte 
var de enda som uppfyllde kriterierna men i min analys drog jag gränsen vid fyra fall, 
dock skulle det vara intressant att göra en större studie som kan innefatta fler fall och 
då kanske även från andra domäner än den politiska.

Metodiskt sett har jag arbetat utifrån en tolkande arbetsmetodik i den hermeneutiska 
traditionen.58 Jag har valt att först ställa upp en definition för pudeln med bakgrund av 
den teori jag använder samt den bakgrund till pudeln som presenterats ovan. Ur denna 
definition har jag sedan konstruerat en mall som visar på de komponenter en pudel 
generellt sätt bör bestå av för att kunna kallas en pudel.59 Jag har sedan applicerat 
definitionen och mallen på de fall som jag nämnt ovan för att kunna nå fram till 
slutsatser om hur strategin använts. I analysen har jag även sökt definiera de olika 
personernas uttalanden och handlingar utifrån statuslärans olika nivåer eller steg. 
Detta för att pröva statusläran som analysmetod, vilket ingår i min frågeställning, 
men även för att se om detta kan ge ytterligare djup och fler dimensioner till 
begreppet pudel.

Materialmässigt har jag valt att utgå från de uttalanden jag kunnat finna i diverse 
medier, främst dags- och kvällspress men även ett mindre antal tv- och 
radiosändningar. Som utgångspunkt valde jag att först reda ut vad som egentligen 
sagts eller gjorts – vilken handling eller händelse som föregick pudelstrategin. Sedan har 
jag undersökt den retoriska situationen som omgav händelsen både innan, under och 
efter händelsen. Ett yttrande, exempelvis en pudel, är ju inte komplett i sig själv, det 
räcker inte med att göra en språklig analys och det räcker inte heller med att endast 
göra en analys av den retoriska situationen yttrandet förekom i. Ett yttrande byggs av 
en förhistoria och en efterhistoria. Det har därför varit min ambition att inte endast 
undersöka pudeln som handling utan även se till de händelser som föregick pudeln 
samt vad den resulterade i. 

Vilket omfång det har varit på det material jag använt och hur jag har valt att 
avgränsa mitt material har i mångt och mycket varierat från fall till fall. Detta 
beroende på hur mycket tidningar och annan media valt att fokusera på ”nyheten”. 
Jag har dock, i samtliga fall, utgått från det datum då personen i fråga gjort sin pudel
och sedan sökt bakåt – för att kunna kartlägga den retoriska situationen - och framåt 
för att se på efterverkningarna.  

                                                
58 En genomgång av hermeneutikens metod står att finna i exempelvis Ramírez, J. L. (1998) Positivism 
   eller hermeneutik: handling, planering och humanvetenskap Dialogos:Stockholm
59 Se s. 23ff i uppsatsen
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Viktigt att nämna är att jag, för att fördjupa och mer precist beskriva min analys, även 
har använt mig av mer allmän retorisk teori och använt mig av den retoriska 
begreppsapparaten. 

Statusläran och apologiateorin
Under denna rubrik vill jag ställa upp statusläran och apologiateorin för att visa på 
deras specifika innehåll och uppbyggnad. Jag börjar med att gå igenom statusläran för 
att ge visa på och ge en förståelse för dess struktur. Sedan ställer jag upp Benoits 
Apologiateori och där jämför jag även de två teorierna för att visa på likheter och 
skillnader.

Statusläran
Nedan presenterar jag statusläran med de latinska rubrikerna som Lausberg 
använder.60 Kennedy nämner att lärans uppbyggnad har debatterats mycket och att 
terminologin, antalet kategorier och underkategorier har varierat mycket beroende på 
vilken retoriker som presenterar läran.61 Jag har valt att presentera läran med de delar 
som Cicero tar upp i De Inventione.62 Det är dock viktigt att vara medveten om att de 
fyra status med underrubriker som presenteras nedan egentligen endast utgör basen 
av ett mer komplext statussystem. För att förtydliga lärans uppbyggnad kommer jag 
att, i anknytning till varje del i systemet, väva in exempel och olika aspekter på delen i 
sig för att fördjupa resonemanget och ge en ökad förståelse för innebörden av 
statusen.  

Status coniecturae: person - handling. Denna status koncentreras på ”saken i fråga” –
ligger det verkligen till som det sägs att det gör? Har gärningen verkligen begåtts? 
Hände verkligen någonting vid den specifika tiden, det specifika datumet? Var den 
utpekade del i skeendet? Talaren bör i denna argumentationsstrategi ge bevis för att 
det är på ett eller annat sätt, att han eller hon är skyldig eller inte. Denna strategi ska 
svara på frågan an sit, det vill säga om någonting har hänt.

Denna argumentationsstrategi måste bevisa eller motbevisa motivet, möjligheten och 
målet med gärningen. Som bevis för hur troligt eller otroligt det är att gärningen 
genomfördes av personen i fråga listar Cicero bland annat gärningsmannens natur, 
karaktär, rikedomar, vanor och mål.63 Även gärningen i sig själv får stå med bevis då 
talaren exempelvis måste överväga gärningens nödvändighet, plats, tid och resultat 
för att undersöka huruvida det som ansetts skett faktiskt har skett.

Status finitionis: definition av handlingen. Här går försvaret in på en språklig nivå och 
behandlar vilka begrepp som bör användas för att beskriva saken i fråga. Strategin 
går ut på att svara på frågan om vad som har hänt (quid sit/quid fecerit). Kanske har 
man i den tidigare status coniecturae kommit fram till att talaren är skyldig till brottet 
men frågan är om det bör definieras som exempelvis mord, dråp, självförsvar eller 
som en olycka. Beroende på definitionen kan då brottet vara mer eller mindre 
rättsstridigt och ge högre eller lägre straffsats. Dock menade Cicero även att det inte 

                                                
60 Lausberg (1998)
61 Kennedy (1994) s. 101
62 Cicero (1993)
63 Kennedy (1963) s. 309
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räckte att endast definiera brottet, man var även tvungen att bevisa definitionen och 
sedan jämföra den med vad den anklagade gjort.64

Status qualitatis: handlingens art. är nästa steg på statusskalan och ska svara på frågan 
hur någonting skett (quale sit). När man rett ut att talaren är skyldig och att 
definitionen bör vara att det rör sig om ett mord ifrågasätts i denna nivå handlingens 
karaktär eller kvalité. Kan dådet anses berättigat, dygdigt eller hedervärt i någon mån, 
eller kan man finna andra förmildrande omständigheter? Denna nivå har fyra 
undernivåer, som kan ses som möjliga strategier för att hantera status qualitatis.

Relatio Criminis: Motanklagelse. Man anklagar den eller de som anklagar för 
någonting de har gjort eller för att själva haft ”ett finger med i spelet”. Man 
kan även attackera de som anklagar ex. ”Hur kan ni anklaga mig, ni som…”. 
Eller anklaga den som lidit skada av gärningen: ”Han dog, men han vara ju en 
tjuv!” 
Comparatio: Jämförande resonemang. Här jämför man brottet med andra brott 
för att visa på brottets natur och på dess möjliga fördelaktiga följder. Kanske 
hindrade brottet något värre från att hända? Kanske ter det sig mindre 
graverande i jämförelse med ett annat brott?  

Remotio Criminis: Skuldförflyttning. Man erkänner brottet men förflyttar 
skulden för brottet till en annan person eller sak. Kanske lydde man bara 
order eller var tvingad att begå gärningen på ett eller annat sätt. Ansvaret för 
gärningen ligger alltså på någon eller något annat, exempelvis en överordnad, 
ens livspartner, nationen, lagen, krig eller sjukdom (Quintilianus nämner även 
vin och kärlek som exempel). Lausberg menar att remotio criminis ligger mycket 
nära och är en typ av translationis (se nedan) eftersom det handlar om att föra 
över diskussionen till en annan fråga.65

Concessio: Erkännandet. Man erkänner både brott och skuld. Denna status är 
uppdelad i ytterligare två delar.

Purgatio: Renandet. Man erkänner dådet men kommer med 
rättfärdigande förklaringar som ligger nära skuldförflyttningen. Här 
finns dock ett element av att man lägger tyngd på sina goda avsikter 
och att man utförde handlingen i välmening. Kanske visste man inte 
bättre (error) eller handlade i en ödets nyck (casus). Slutligen kan man 
ha varit tvungen (necessitas) eller helt enkelt glömt någonting som gjort 
att man inte kunde möta sina åtaganden (oblivio).  

Deprecatio: Avbönen. Detta är den absolut svagaste nivån av försvar 
eftersom hela skulden för gärningens olagliga natur, och syfte helt 
medges av den åtalade. Lausberg menar att då man i purgatio
fortfarande i någon mån kunde försvara sig själv och sin handling, 
finns i deprecatio inte någonting kvar. Alla argument som rör ”saken i 
fråga” räknas bort då sakfrågan dvs. att brottet har begåtts är helt 

                                                
64 Cicero (1993) 2.53 ff  
65 Lausberg (1998) s. 77 §183
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fastställd. Det man i deprecatio fortfarande kan hävda i sin 
argumentationslinje är att personen tidigare skött sig fläckfritt och att 
denna gärning endast var ett avsteg, eller att personen redan avtjänat 
sitt straff, exempelvis då han/hon lidit mycket under utredningen. 

Status translationis. Lindqvist benämner denna strategi som överförande argumentation och 
strategin innebär att föra över frågan till ett annat område och ifrågasätta rättens eller 
åklagarens jurisdiktion, alternativt ifrågasätta hela den rättsliga processen. Kanske 
skedde dådet på landsbygden, där stadens lagar inte är applicerbara, kanske har den 
åklagade immunitet. Ett sätt att använda denna status är att, som Slobodan Milosevic 
gjorde vid FN-tribunalen i Haag 2004, vägra att alls erkänna domstolen. 

Andersen delar in status translationis i två delar beroende på om det handlar om ett 
ifrågasättande som har med handlingen eller domstolsordningen att göra.66 Vidare 
presenterar han ytterligare fyra delar som faller in under denna status. Detta kommer 
jag dock inte gå in på här då det blir alltför tekniskt och knutet till domstolsprocessen 
och lagtexten, vilket inte är fokus i denna uppsats. Qunitilanus ifrågasätter status 
translationis då han anser att den är av alltför annorlunda natur för att passa in i den 
resterande strukturen.67 Han menade att den egentligen inte borde vara en egen del 
då det faller utanför systemet att börja ifrågasätta själva rätten och åklagarens 
jurisdiktion och dessutom ifrågasätta själva legitimiteten i att frågan som kommit upp 
undersöks. I antikens romerska processer passade även denna del dåligt in eftersom 
jurisdiktionen var en fråga som fastställdes innan själva prövningen av fallet började. 
Dock har ingen tidigare retoriker valt att helt bortse från status translationis i 
presentationen av statusläran, varför jag väljer att anse att det är en godtagbar strategi 
inom statuslärans ramar. Lausberg skriver att status translationis i vissa fall sällas in 
under status qualitatis. Han menar också att status translationis har en självklar del i alla 
andra delar av statusläran eftersom rätten hela tiden måste ifrågasätta sin jurisdiktion 
allteftersom fallet går vidare.68

Apologiateorin 
Det finns många likheter med statuslärans steg och Benoits apologiateori. Nedan 
kommer jag att använda både statuslärans och Benoits terminologi för att tydliggöra 
sambanden. Dessutom kommer jag att kortfattat redogöra för Benoits mening om 
resultatet av varje strategi.69

Benoit ställer upp fem kategorier av handlande för återupprättande av anseendet. 
Han anmärker att de olika strategierna kan vara antingen fullbordade 
(consummatory) eller instrumentella (instrumental). En fullbordad strategi får 
personen i fråga att uppnå sitt kommunikativa mål utan andra strategier till hjälp. En 
instrumentell strategi fungerar som bidragande till att personen uppnår sitt mål –
men är inte den enda orsaken till det. Numreringen av strategierna är i enlighet med 
den numrering som Benoit själv presenterar.

                                                
66 Andersen (1996)Avsn. 5.5 s. 162
67 Quintilianus (1933) III:VI:68ff
68 Lausberg (1998)s.60 §132f & s. 82 §197
69 Uppställningen nedan är ett sammanfattande referat av Benoits uppställning som står att finna i 
    Benoit (2005) s. 74ff
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1. Förnekelse (Denial)
En person kan antingen förneka att han eller hon begått den felaktiga handlingen 
eller förneka att händelsen ens har förekommit. Personen kan exempelvis visa på ett 
alibi eller visa på att bevisen blivit manipulerade. 
Resultat: Om detta accepteras bör personen frias från skulden. 
Jämförelse: Förnekelsen ligger mycket nära statuslärans status coniecturae som handlar 
just om att fokusera på saken i fråga och kopplingen till den anklagade. 

2. Undvikande av ansvar (Evading responsibility)
Om man inte kan förneka att någonting har hänt kan man erkänna händelsen men 
inte ansvaret för den. Kanske hade man inte kontroll över situationen, hade inte 
tillräcklig information eller kan påvisa att det var en olyckshändelse. Under denna 
kategori kan personen även framhålla de goda (hellre än de onda) intentionerna 
bakom handlandet.
Resultat: Skuldbeläggningen på personen bör lättas
Jämförelse: Skuldförflyttningen liknar remotio criminis och framhållandet av de goda 
intentionerna återfinns i concessio purgatio.  

3. Minska händelsens negativa karaktär (Reducing Offensiveness)
Här handlar det om att minska publikens grad av agg gentemot personen i fråga. 
Detta kan man, enligt Benoit, göra på sex olika sätt. 
Resultat: Alla dessa sex strategier bör minska publikens misstro mot personen och 
återupprätta personens anseende; i alla fall till viss del. På grund av att alla sex 
strategier, enligt Benoit, skall få samma resultat väljer jag att endast undantagsvis 
kommentera resultatet av varje strategi. 

Stödja (Bolstering) – Genom att lyfta fram och påminna om personens goda karaktär 
och tidigare goda handlingar kan man minska publikens avoga inställning. Benoit 
menar dock att denna strategi får bäst resultat om personens karaktär och tidigare 
handlingar står i proportion och relevans till den nuvarande anklagelsen.
Jämförelse: Att framhålla god karaktär liknar concessio deprecatio.

Minimera (Minimization) – Personen kan visa på att handlingen inte var så illa som 
den först verkade och hade inte så negativa konsekvenser som det påståtts.
Jämförelse: Strategin handlar mycket om att definiera och visa på förmildrande 
omständigheter vilket liknar status finitionis och concessio purgatio/deprecatio.

Skilja (Differentiation) – Om personen kan jämföra handlingen med andra 
handlingar av sämre karaktär och skilja dem från varandra kan publiken få ett annat 
perspektiv på handlingen och då hysa mindre agg mot personen i fråga.
Jämförelse: Jämförelsen återfinns i comparatio. 

Överföra (Transcendence) – Personen kan söka överföra handlingen till ett annat 
sammanhang och ställa det i ett annat kontext för att ge publiken nya referensramar 
och perspektiv.
Jämförelse: De överförande elementen liknar comparatio och status translationis.   

Attack på anklagarna (Attack accuser) – Benoit menar att om den anklagade även är 
ett offer så kan denna strategi återupprätta hans eller hennes anseende. Personen kan 
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då alltså välja att själv attackera de som anklagar för att minska trovärdigheten hos 
anklagarna och även få effekten av att det tar udden av handlingens dåliga karaktär. 
En annat möjligt utfall är att en attack på motparten kan få publikens 
uppmärksamhet riktad åt annat håll och det kan på så viss rädda den anklagades 
anseende.   
Jämförelse: Attacken återfinns i statslärans translationis – den överförande 
argumentationen och i relatio criminis - motanklagelsen.

Kompensation (Compensation) – Den anklagade erbjuder sig att ge kompensation 
(exempelvis pengar eller tjänster) för att på så vis uppväga det kränkande hos 
handlingen. Om kompensationen accepteras som tillräcklig för att uppväga 
handlingens dåliga karaktär bör den negativa effekten som handlingen haft på 
personens anseende även den försvinna. 
Jämförelse: Denna strategi finner ingen motsvarighet i statusläran. 

4. Förbättringsåtgärder (Corrective action)
Här kan personen i fråga antingen svära på att låta situationen återgå som de var 
innan händelsen inträffade eller lova att bättra sig (mend one’s ways) och lära av det 
som hänt för att förhindra att det händer igen. Denna strategi kan man ta till utan att 
erkänna skuld för handlingen. I denna strategi handlar det dock inte om att 
kompensera för att uppväga någonting utan om att ställa saker tillrätta.
Resultat: Under förutsättning att personen har makten att ställa saker tillrätta kan 
anseendet stärkas.
Jämförelse: Inga motsvarigheter står att finna i statusläran.

5. Djup ånger (Mortification)
Personen erkänner, tar skulden för händelsen och ber om förlåtelse. En viktig 
komponent i denna strategi, menar Benoit, är att ångern måste uppfattas som äkta 
och ärlig av publiken för att uppnå den önskade effekten. Benoit lyfter även fram att 
denna strategi med fördel binds samman med förslag på förbättringsåtgärder, men att 
strategierna även kan förekomma oberoende av varandra. 
Resultat: Om ursäkten bedöms som äkta kan den felaktiga handlingen bli förlåten.
Jämförelse: Denna strategi liknar deprecatio det vill säga ”avbönen” i status qualitatis.

Vid en genomgång blir det tydligt att Benoits teori ligger nära statusläran men den 
innehåller ändå element som tillför nya perspektiv. Exempelvis är Benoits punkt om 
Förbättringsåtgärder någonting som inte nämns inom statusläran men som jag nedan tar 
upp som en komponent i pudelstrategin.
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Vad är en pudel?
Nedan vill jag söka reda ut vad som kännetecknar en pudel och sätta strategin i 
samband med statusläran och apologiateorin. På så vis vill jag blotta grunden för 
pudeln, beskriva vad en pudel egentligen är och vilka komponenter den består av. Jag 
kommer även att presentera en mall för hur pudeln generellt kan se ut och jag 
kommer att använda denna mall i analyserna som följer. 

Pudelns struktur och status
I Fredrik Runsiös och Karl-Ola Nilssons Mediedrev- så överlever du beskrivs pudeln som 
en av flera möjliga budskapsstrategier som man i en situation där man blir granskad 
eller ifrågasatt kan välja att använda för att förmedla sitt budskap.70 Andra strategier 
som de nämner för att få fram budskap är, bland annat, att gå till attack (status-
/translationis/finitionis/coniecturae), att förneka (status coniecturae) och att försöka 
minimera problemet genom att beskriva det i förminskande ordalag (status finitionis). 
De beskriver pudeln som en ”förbehållslös ursäkt”. Jämfört med apologiateorin ska då 
pudeln innehålla strategin ”djup ånger” (mortification) och på statusskalan hamnar 
således pudeln under concessio och kan då innehålla element av både purgatio och 
deprecatio. Med bakgrund av detta kan det centrala elementet i pudeln alltså sägas vara 
ursäkten.  

I inledningen av denna uppsats tog jag upp den mall som Göran Hägg i en 
debattartikel i Aftonbladet ställt upp.71 Han menar där att man gör en pudel genom att 
erkänna felet/misstaget, ursäkta sig och beskriva ett åtgärdspaket för mottagarna. 
Häggs mall blir dock en väldigt schematisk bild av vad en pudel är och bör vara, 
någonting som jag ställer mig något kritisk mot. Kritiken som riktas mot positivistisk 
trovärdighetsforskning rör även kommunikationsforskning i allmänhet.72

Kommunikation passar sällan väl in i schematiska mallar men för att förstå 
kommunikation som till ytan bär likheter så finns det få andra tillvägagångssätt. 
Barbara Biesecker resonerar kring just detta när hon reflekterar kring den retoriska 
situationen utifrån Derridas différance-begrepp.73 Hon menar att retoriska situationer 
ständigt konstrueras och rekonstrueras. Mönstren för situationen och därigenom 
kommunikationen är i ständig rörelse men genom detta kan man ändå sätta fingret på 
de mer övergripande elementen i kommunikationen som konstrueras och 
rekonstrueras. Utifrån detta perpektiv menar jag att en schematisk mall, trots vissa 
förbehåll, ändå kan vara en bra utgångspunkt för vidare analys och någonting som jag 
tänker använda i min uppsats.

På en mer generell nivå kan man säga att det Häggs uppställning tydliggör är vilka 
talhandlingar som bör finnas med i pudeln, det ska inte bara vara en ursäkt utan även 
ett erkännande och ett löfte om bättring. Erkännandet kan variera i statusnivå 

                                                
70 Runsiö och Nilsson (2005) s. 59ff
71 Aftonbladet (050502) ”Debattskolan 8: Den svåra konsten att ’göra en pudel’ – och lyckas med den”      
s. 30-31 
72 Se ovan s.16
73 Biesecker B. A. (1999). ”Rethinking the Rhetorical Situation from within the Thematic of 
Différance” ur Lucaites, Condit & Caudill (ed.) Contemporary rhetorical theory: A reader, Guilford Press: 
New York
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beroende på hur man erkänner och hur man väljer att lägga ansvaret, exempelvis kan 
man erkänna men skjuta över skulden på någon annan; remotio criminis. Ursäkten 
skulle man kunna se ha statusen concessio deprecatio men att ursäkta sig är inte en uttalad 
strategisk talhandling inom statusläran. Däremot finns både ursäkten och 
åtgärdsförslaget upptaget av Benoit som strategier (Djup ånger, Kompensation och 
Förbättringsåtgärder). Häggs uppställning innehåller alltså delar från såväl statusläran 
som Benoits apologiateori, vilket som jag ser som en viktig insikt att ta med mig 
vidare in i analyserna.

Jag ser dock ytterligare ett problem med Häggs uppställning, förutom det 
schematiska, nämligen att uttalandena där är numrerade i följd. I tal är sällan följden 
helt självklar utan man kastar ofta om och kan då exempelvis ursäkta sig först och 
sedan erkänna eller förklara vad man ska göra åt saken. Jag vill därför använda Häggs 
mall som en utgångspunkt för vidare analys av strategin, men väljer att bortse från 
Häggs numrering av talhandlingarna. 

Det saknas dock fortfarande en definition av vad som föregår och orsakar pudeln, 
alltså när en pudel blir en möjlig strategi. Det saknas helt enkelt en analys av den 
retoriska situation som resulterar i den specifika kommunikationstypen, något som 
jag anser är en nödvändighet för att kunna definiera och upptäcka pudeln. Ett 
kriterium för den retoriska situationen som föregår en pudel skulle kunna vara det 
som Nord beskriver; att en skandal eller ett drev inte uppstår förrän flera medier 
uppmärksammat och ifrågasatt en händelse.74 Därtill bör medias granskning av det 
skedda nödvändigtvis vara av obekväm art för huvudpersonen i fråga för att han eller 
hon ska välja pudelstrategin. Enligt Benoit kommer inte heller en ursäkt på fråga innan 
en persons anseende är hotat - granskningen bör alltså ha att göra med 
huvudpersonens anseende och fortsatta förtroende för sin person men i politiska 
sammanhang kanske framförallt för sitt ämbete. Förutom detta bör det övergripande 
syftet med att använda pudelstrategin vara att få medias (obekväma) granskning att 
upphöra och (kanske) även vinna några sympatier, få upprättelse eller vidare 
förtroende för sitt ämbete och rädda sitt anseende. Detta hänger väl ihop med den 
status vi konstaterade att pudelstrategin bör inneha – status qualitatis concessio. 

En viktig komponent i uppställningen av den retoriska situationen är målgruppen 
eller publiken. I detta sammanhang, eftersom medierna är de drivande aktörerna i 
drevet och syftet med strategin är att få medias bevakning att upphöra bör de ses 
som en primär målgrupp. Dock är det av vikt att även se att det kan finnas 
målgrupper bortom medierna. Allmänheten, det politiska partiet eller andra grupper 
som speciellt blivit påverkade av det snedsteg som lett fram till pudeln är viktiga att ta 
hänsyn till. Hur dessa nås kan självklart variera men en viktig kanal är exempelvis 
media. 

Huruvida syftet med pudeln alltid uppfylls eller inte är svårt att dra generella slutsatser 
om. Här kan partitillhörighet, tidigare förseelser och typ av ämbete spela in, dock vill 
jag framhålla att syftet med strategin är relativt klart. Resultatet är dock beroende på 
olika faktorer och bör bedömas från fall till fall. 

                                                
74 Nord (2001) s. 26
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Sammanfattning: Mall för en pudel    
Nedan vill jag söka sammanfatta och konkretisera den ovanstående diskussionen och 
presentera en tydlig mall för pudelstrategin. Jag utgår från Bitzers modell för den 
retoriska situationen och tillför Häggs lista för att beskriva kommunikationsgången 
och talhandlingarna. Jag för även in statusläran och apologiateorin för att precisera.

En handling eller liknande har tagits upp av flera media och de pekar på att ett 
möjligt fel eller misstag begåtts. En person pekas ut som ansvarig och krävs på 
förklaringar. Personens anseende antingen i sitt ämbete eller som person är under 
attack. Situationen kräver offentlig/medial kommunikation för att lösas. 
Kommunikationen måste syfta till att möta de anklagelser som framkommit och bör 
således vara av försvarande eller förklarande art. Målet med kommunikationen ska 
vara att gjuta olja på vågorna, styra bort fokus från den uppmärksammade ”affären” 
samt vinna upprättelse, rädda anseendet eller få vidare förtroende för sitt ämbete. 
Målgruppen blir således primärt medierna som personen vill ska sluta granska men 
även allmänheten, det politiska partiet eller andra specifikt berörda grupper är viktiga 
målgrupper som personen genom medierna då kan nå. 

Kommunikationen skall ha sin grund i concessio samt innehålla apologiastrategierna 
”Djup ånger” (Mortification), ”Förbättringsåtgärder” (Corrective action) eller 
”Kompensation” (Compensation). Nedanstående talhandlingar (utan inbördes 
ordning) skall finnas representerade:

Erkännande  -  Ursäkt  -  Åtgärdsförslag
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Fyra pudlar
Nedan går jag igenom fyra fall där huvudpersonen blivit anklagad för att ha gjort en 
pudel. Jag sätter fallen i samband med den ovan uppställda mallen och väver då också 
in statusläran samt reder ut den retoriska situationen. Jag väljer här att lägga fokus på 
statusläran men Apologiateorin är synnerligen närvarande då den har en stark 
koppling till mallen för pudeln. Jag kommer även återkomma till sambandet mellan 
pudlarna, statusläran och apologiateorin i diskussionsdelen. 

Jag börjar med att presentera hur den pudel som gav upphov till begreppet såg ut, 
därefter är fallen ordnade i kronologisk tidsordning. 

Jan O Karlsson (2002) – Urpudeln
År 2002 höll Jan O. Karlsson (dåvarande bistånds- och migrationsminister) en 
presskonferens. Karlsson hade kvitterat ut dubbla löner, både statsrådslönen och 
avgångsvederlag från Eus revisionsrätt, han hade även låtit betala sin kräftskiva med 
skattepengar. Innan presskonferensen hade Karlsson uttalat sig på ett relativt 
osympatiskt och bryskt sätt då han blev ifrågasatt av journalister och ombedd att 
svara på frågor. Då hade han exempelvis framhållit:

- Vad jag gör med mina pengar är min ensak75

Detta uttalande visar på att Karlsson går in i sitt försvar på en hög nivå på 
statusskalan. Han ifrågasätter medias rätt att döma honom – status translationis och om 
tanken var att få tyst på frågvisa journalister fungerade det dåligt. Skriverierna 
upphörde inte och Karlsson blev då tvungen att tillgripa andra alternativ.

Den retoriska situationen kan beskrivas som följer: Jan O. Karlsson står inför en 
mediegranskning som han önskar ska upphöra, hans trovärdighet i sitt ämbete är 
ifrågasatt då hans handlingar tagits upp som ytterst tveksamma och är satta under 
lupp. Han behöver göra ett uttalande till media och allmänheten för att vinna tillbaka 
förtroendet. Han valde då att göra ett uttalande under en presskonferens då han kan 
nå båda sina målgrupper – media och allmänheten.  

Vid presskonferensen hade Jan O. Karlsson intagit en mer ödmjuk inställning än han 
tidigare påvisat och sade: 

- Jag förstår att många människor känner upprördhet över att jag har två löner. 
Jag förstår också att många människor undrar varför jag hanterade denna 
upprördhet hos människorna så okänsligt som jag gjorde. [...] Jag förstår 
dessutom fullväl att människor ställer sig frågande inför den middag som jag 
hade i mitt hem för några veckor sedan. Allt det här förstår jag, jag har lärt 
mig en hel del under den gångna veckan. 76

Karlsson presenterade under presskonferensen även ett förslag på åtgärd där han 
skulle skänka bort sin statsrådslön till Olof Palmes minnesfond.

                                                
75 Eskilstuna-kuriren (021105) ”Jan O Karlsson avstår inte ersättning från EU” s. 8
76 Presskonferens Jan O Karlsson SVT1 2002-11-11
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- Det här är säkert ingen perfekt lösning på problemet [...] Men det är den 
lösning jag funnit och som känns rätt för mig. Jag är fullt medveten om att 
jag ändå kommer att ha en inkomst som de flesta människor är långt ifrån att 
någonsin komma upp i.77

Implicit i detta uttalande ligger ett försvar som ifrågasätter huruvida det skedda 
egentligen alls är ett brott - status coniecturae. Frågan är om det är ett brott att tjäna 
pengar. Ur ett socialdemokratiskt perspektiv så finns det grunder för att tycka att det 
är ett brott – möjligen inte i laglig mening men i moralisk mening. Tjänar man 
mycket pengar upphör man nämligen till viss del att stå för de socialdemokratiska 
grundvärderingarna som stöttar sig på arbetarklassvärderingar. Detta dilemma nämns 
även av Karlsson som menade att han redan vid tillträdandet som minister såg att de 
dubbla lönerna skar sig med hans värderingar grundade i arbetarrörelsen.  

Under presskonferensen erkände han även att det var olämpligt att skattebetalarna 
fick stå för kostnaderna när han anordnade kräftskiva i hemmet. Dock ville han 
framhävda att det inte rörde sig om en kräftskiva utan det var en 
representationsmiddag och gick då in på status finitionis.

- Jag har försökt visa att den middag som vi åt [...] egentligen inte uppfyller 
kraven på de kräftskivor varken du eller jag festat oss igenom. [...]78

Men han menade även att han borde ha haft bättre kännedom om de regler som 
gäller för representation i hemmet och att han skulle betala tillbaka pengarna (concessio 
deprecatio oblivia).

I slutet av Karlssons anförande under presskonferen kommer ursäkten.

- En sak som jag väldigt gärna vill föra fram. Jag vill be om ursäkt för det sätt 
som jag bemötte många av er på för en vecka sedan. Det var fel av mig att 
svara på era frågor så stingsligt och arrogant som jag gjorde [...] Förklaringen, 
som inte är något försvar, och det vill jag understryka att det inte är något 
försvar, det är bara för att försöka förklara mig [...] Jag är ledsen för att 
presskonferensen utvecklade sig på det sättet den gjorde och det ber jag er, 
som drabbades av det om förlåtelse för. 79

Intressant nog är denna ursäkt inte en ursäkt för någonting annat än att han var 
otrevlig vid den tidigare presskonferensen och riktar sig till journalisterna, inte till 
folk i allmänhet. Under sitt anförande nämner han inte explicit att han ber om ursäkt 
eller vill ha förlåtelse för sina handlingar när det gäller de dubbla lönerna eller 
kräftskivan. Dock kan man nog se att det faktum att han framhåller att han gjort fel 
och visar förståelse för ilskan som människor känt inför de felen faktiskt ber om 
ursäkt, om än dock inte uttalat.80

                                                
77 Presskonferens Jan O Karlsson SVT1 2002-11-11
78 Ibid.
79 Ibid
80 Den ursäkt som Pål Jebsen hänvisar till (se inledningen) nämns inte under presskonferensen. 
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Egentligen gjorde Jan O. Karlsson inte bara en utan två pudlar under denna 
presskonferens. Den första har med de dubbla lönerna att göra och den andra rörde 
kräftskivan/representationsmiddagen. Båda dessa händelser blir bemötta och 
ursäktade av Karsson och kommunikationen kring de båda faller inom ramarna för 
pudelns kommunikationsmall, dock med några skillnader.

I uttalandena om de dubbla lönerna följer hans kommunikation mallen jag ställt upp 
till punkt och pricka. Han börjar med att erkänna, han ursäktar sig – eller visar i alla 
fall på förståelse för att det är ett problem och presenterar sedan på ett åtgärdspaket 
riktat till Olof Palmes minnesfond. Grunden i consessio är tydlig. Men han väljer även 
att använda concessio purgatio necessitas som får samspela med remotio criminis då han 
pekar på att EU:s revisionsrätt inte låtit honom avböja avgångsvederlaget. På det 
sättet skjuter han, till viss del, ifrån sig anklagelserna och sin egen skuld i skeendet då 
han visar på att han inte kunde gå till väga på annat sätt. Genom necessitas och remotio 
criminis får han EU:s revisionsrätt att verka mycket stelbenta och Karlsson får på så 
vis lite upprättelse; han hade ju trots allt försökt stoppa utbetalningarna, att det sedan 
inte gick (på grund av regelverk hos EU:s revisionsrätt) är ju en annan fråga.

När det gäller kräftskivan/representationsmiddagen följer Karlsson även här tydligt 
mallen för pudelstrategin. Men i denna fråga väljer han dock att gå in på status finitionis
när han omdefinierar kräftskivan som endast en middag. Man skulle kunna se det 
som att Karlsson i denna fråga håller huvudet något högre än i frågan om de dubbla 
lönerna. Visst är Karlsson skyldig till att ha använt skattebetalarnas pengar men om 
det rör sig om en representationsmiddag istället för en kräftskiva är handlingen 
mindre felaktig – om ens felaktig alls. Karlsson använder slutligen concessio purgatio 
error när han menar att han ”borde känt till reglerna bättre”. Error spelar på en mycket
grundläggande mänsklig princip, nämligen errare humanum est eller att fela är mänskligt. 
Karlsson visar sig, genom användningen av error, inte vara bättre (eller sämre) än 
någon annan – han är bara människa – en strategi som kan skapa identifikation och 
igenkänning hos målgruppen och således även vara en väg att skapa pistis i Ramirez 
mening.

Den genomgående försvarslinjen i Karlssons uttalanden följer mallen för pudelstrategin
väl. Han erkänner dock inte helt utan förbehåll (concessio) utan blandar in en hel del 
andra element ur statusläran i sitt försvar, exempelvis status finitionis, remotio criminis, 
purgatio, necessitas och error. På så sätt mildrar han sin egen skuld i frågan samtidigt som 
han skjuter över viss skuld på andra aktörer - vilket även det styrker hans mening att 
han inte egenhändigt gjort något felaktigt. Karlsson vidmakthåller till viss del att det 
han gjort egentligen inte handlar om ett brott (status coniecturae respektive status
finitionis) och underbygger på så vis sitt första uttalande som ligger på status translationis
nivån. Dessutom – om man tittar noggrannt på Karlssons ursäkt så kan man se att 
han egentligen inte ber om ursäkt för sina handlingar när det gäller de dubbla lönerna 
och kräftskivan, i de frågorna framhåller han att han gjort fel – vilket i sig är en sorts 
ursäkt. Men den explicit uttalade ursäkten (citerad ovan) är en ursäkt riktad till 
journalisterna där han ber om ursäkt för att han var otrevlig vid den tidigare 
presskonferensen.

Karlssons pudel är, så att säga, inte helt igenom renrasig utan blandas ut med 
strategier som ligger högre upp på skalan.
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Resultat
Karlsson behövde inte avgå efter sin pudel. Statsminister Göran Persson uttalade sig 
och menade att han inte ansåg att Karlsson begått tillräckligt stort misstag för att 
berättiga en avgång. Huruvida Karlssons trovärdighet fick sig en törn efter affären är 
svårt att säkert fastställa. Snart efter presskonferensen publicerades ett antal artiklar 
som var öppet kritiska till Karlssons handlingar och han sätt att hantera kritiken. Inte 
bara journalister kommenterade affären utan även kollegor och allmänhet var öppet 
kritiska. Flera ledande socialdemokrater och högt uppsatta personer inom LO 
uttalade sig exempelvis i Katrineholms Kuriren och krävde Karlssons avgång. De 
tyngsta argumenten som där framhölls var att han var okänslig och inte längre var 
trovärdig som socialdemokrat.81 Ordföranden i Handelsanställdas förbund, Ninel 
Jansson, menade att Karlsson borde avgå eftersom hans ställning i politiken blivit 
mycket svag då fokus snarare låg på hans person än på politiken. Karlsson fick dock 
även upplyftande kommentarer av exempelvis Marita Ulvskog (dåvarande 
kulturminister) som menade att han gjorde ett mycket bra jobb i sitt ämbete och var 
en synnerligen viktig person i regeringen.82

Jens Orback (2004) – Hästen som blev en pudel
År 2004 utnämnde dåvarande statsministern Göran Persson Jens Orback till 
jämställdhetsminister. Orback kom från en socialdemokratisk bakgrund och hade 
tidigare varit ordförande för SSU:s innerstadskrets i Stockholm. Dessutom hade han 
både arbetat som journalist och programledare för det granskande magasinet 
Striptease på Svt samt med jämställdhetsfrågor i regeringens Pappadelegationen och
Jämställdhetsdelegationen. 

Utnämnandet av Jens Orback som jämställdhetsminister följdes av starka känslor och 
högljudd kritik. Orback sågs i vissa grupper som ett hot mot feminismen och kallades 
i en debattartikel i Aftonbladet för kolonialist, familjefundamentalist och 
nykonservativ.83 I en radiointervju i Ekot 14 november 2004 skulle Orback av allt att 
döma försöka bemöta kritiken från HBT-aktivister och istället visa sig vidsynt och 
fördomsfri, men resultatet var det helt motsatta.

- Jag hade också en härlig syster till min mormor, som bodde i Kanada. Hon 
bodde med en häst där. Jag tyckte det var underbart. Låt människor leva med 
vem de vill, hur som helst. Jag har inga synpunkter på det. […] det sas just  
att hon levde ihop med hästen. De levde väldigt nära och de levde i några 
skjul däruppe. Och det var en nära relation och det verkade vara lyckosamt 
för dem båda.84

De som varit kritiska mot ministern från början avsåg sig ha fått vatten på sin kvarn 
och rasade över Orbacks uttalande som tolkades som att Orback likställde 
homosexualitet med djursex och tidelag. Dessutom fick han kritik för att inte ha 
förstått sin roll som jämställdhetsminister, som i mångt och mycket handlar om att 

                                                
81 Katrineholms-kuriren (021109) “Partivänner kräver Jan O Karlssons avgår” s. 18
82 Sveriges Radio “Ministrar om Jan O Karlssons kräftskiva” http://www.sr.se/cgi-     
bin/ekot/artikel.asp?Artikel=144724: 
83 Aftonbladet (041104) “Orbacks idéer är skrämmande” s. 42
84 Aftonbladet (041115) ”OK att leva med häst” s. 6-7
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möjliggöra för folk att leva som de vill – oavsett kön, etnicitet eller trosbekännelse. 
Orbacks första svar på denna kritik var vaga och bortförklarande, till Aftonbladet sa 
han att han kände sig missförstådd och ångrade sig med förbehållet ”om det tolkas 
som det verkar göra”.85 Han sa även:

- Jag vet inte vad jag menade […] Det var absurt att jag skulle vara homofob 
eftersom många av mina vänner och släktingar är homosexuella, så jag drog 
till med ett delvis absurt exempel. […] Deras kritik får stå för dem själva […] 
Det var kanske inte helt rätt att släppa ur mig som exempel.86

Orback börjar alltså sitt försvar på en nivå liknande den Jan O. Karlsson valde. 
Orback går in i sitt försvar via status finitionis genom att delvis erkänna att det kan ha 
varit ett olyckligt uttalande men att det missuppfattats. Orback går även in på status 
qualitatis när han ger sig på att förklara uttalandets karaktär, här samspelar status 
qualitatis med status finitionis. Intressant nog kommer Orback även med en 
motanklagelse, relatio criminis, när han menar att absurda anklagelser ska bemötas med 
absurditeter och således även menar att de som kommer med kritik inte har rätt att 
vare sig tolka eller döma eftersom premisserna inte stämmer (status translationis).   

I Orbacks tidiga uttalanden kring radiointervjun kan man alltså finna en uppsjö av 
olika status som samverkar. Orbacks val att inte direkt använda concessio är jämförbart 
med Jan O. Karlssons sätt att hantera kritiken (se ovan). Karlsson framhölls som 
ytterst osympatisk och trots att Orback inte snäste av pressen på samma sätt är hans 
bemötande av kritiken mot honom snarare en motattack än en ursäkt och han visar 
sig oförstående för den alternativa tolkningen av uttalandet. Kritiken rullade alltså 
vidare och ännu lite senare kände sig Orback tvungen att gå ut med en ordentlig 
ursäkt. Orbacks möjlighet att sitta kvar på sin ministerpost var ifrågasatt från olika 
håll men även hans person sattes i fokus och han framställdes som klumpig, ignorant 
och ointelligent. Men inte bara Orbacks trovärdighet och kompetens i sitt ämbete 
blev ifrågasatt; även statsminister Göran Persson anklagades för att ha haft en dold 
agenda vid utnämningen av Orback som jämställdhetsminister. Författaren Birgitta 
Stenberg menade att fokus borde ligga på Perssons tankar bakom att sätta en 
uppenbart okunnig person på ministerposten och att Persson hade som mål att 
”ställa tillbaka klockan”.87 För att återupprätta sig själv, både som person och som 
riksdagsman krävdes nu, bland annat av homosexuella grupper, att Orback tog 
åtgärder i form av en offentlig ursäkt. Detta för att lugna den debatt som blossat upp 
i media. I Orbacks retoriska situation blir målgruppen än viktigare att se till. Då en 
specifik grupp känt sig särskilt träffade av uttalandet och krävt en ursäkt blir det 
viktigt att inte bara göra en allmän ursäkt utan även rikta ursäkten till den specifika 
målgruppen.  

Nu lät rubrikerna alltså annorlunda. Nu bad Orback om ursäkt ordentligt. Till 
Svenska Dagbladet sa Orback: 88

                                                
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Aftonbladet (041115) ”Kritikerna: Du har inte fattat nåt, Orback” s. 7
88 Svenska Dagbladet (041116) ”Orback tvingades be om ursäkt” s. 7
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- Det har blivit en soppa av det här. Jag uppfattar mig som motsatsen till 
homofob och min mening var aldrig att säga något diskriminerande mot 
homosexuella. Men det är mottagaren som bestämmer hur ett uttalande ska 
uppfattas och därför ber jag så hemskt mycket om ursäkt. […] Det blev fel 
och mitt bästa sätt att ursäkta mig med blir nu att visa vad jag står i den 
praktiska politiken.

I Dagens Eko kvart i fem sa Orback till TT:89

- Sen var jag onödigt drastisk och det vill jag be om ursäkt för eftersom det har 
tolkats som en koppling och en del gör kopplingen till intima förhållanden 
mellan människor och djur […] Jag kunde inte i min vildaste fantasi tro att 
man skulle göra den här tolkningen.

Denna argumentationslinje stod Orback fast vid i ett otal olika uttalanden till diverse 
media. Hans försvar grundades då i erkännandet, concessio, men han framhåller ändå 
envist att tolkningen är felaktig och vill visa på ärligt uppsåt och väver således in 
purgatio i sitt försvar och lägger då delvis över skulden på de som tolkat hans 
uttalande på ett illvilligt sätt. Meningen ”i min vildaste fantasi” omdefinierar 
situationen från allvarlig till något löjlig och överdriven och han verkar inte riktigt ta 
kritiken på allvar. Även att ”det har blivit en soppa av det här” visar på att Orback 
inte ser på uttalandet eller händelsen som allvarlig utan som behäftat med ett löjets 
skimmer.  

Orbacks pudel är intressant ur statussynpunkt och bär flera likheter med Jan O. 
Karlssons strategi. Ingen av dem går direkt in på concessio utan gör det först efter 
påtryckningar utifrån. Båda använder flera olika statusnivåer i sitt försvar, den stora 
skillnaden är dock att Karlssons pudel visar på en större uppriktighet och en 
förståelse för kritiken som Orback, genom status finitionis och purgatio inte gör. Orback 
presenterar heller inte riktigt någon form av gottgörelse, såsom mallen för pudeln 
föreskriver. Däremot visar han på en vilja att fortsätta sitt arbete i den praktiska 
politiken, vilket i egenskap av jämställdhetsminister ändå handlar om att arbeta med 
frågor som rör kärnan i hans pudel. Ett starkt och målinriktat politiskt arbete med 
jämställdhetsfrågor kan vara det löfte som Orback implicit ger. Detta kan möjligtvis 
ses som ett sorts löfte om åtgärder, en av komponenterna i pudeln, men det är i så fall 
endast antytt.

Om man menar att Karlssons pudel inte var helt igenom var renrasig så skulle man 
kanske kunna säga att Orbacks pudel var något svanslös. 

Resultat
Intressant nog definerar inte Orback själv sin pudel som en pudel. I en artikel i 
Aftonbladet meddelade han att han endast efter att en man han hyste stort 
förtroende till sagt sig blivit sårad tyckt att en ursäkt var på plats.90 Tydligen tyckte 
alltså inte Orback själv att uttalandet var så illa som det uppfattades av många, och 
                                                
89  Stockholm, SR, P1, 2004-11-15 Uttalandet finns även att hämta ur Sveriges 
     Radios kvart i fem-arkiv, http://www.sr.se/ekot/1645.asp?artal=2004
90 Aftonbladet (041115) ”OK att leva med häst” s. 6-7
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flertalet av Orbacks uttalanden i intervjuer efter ursäkten visar på en oförståelse för 
kritikens vidd, någonting som enligt Runsiö och Nilsson kan ha legat honom i fatet. 
De menar att man, även om man anser kritiken vara felaktig, ändå måste visa en 
förståelse för de känslor man upprört.91 Detta hänger mycket ihop med det Benoit 
trycker på; att den ånger man bör visa upp ska vara äkta, vilket är svårt att
åstakomma utan förståelse.   

Mycket av den kritik som Orback fick efter sitt uttalande kan sägas ha samband med 
den kritiska hållning mot honom som person som fanns redan efter Perssons 
utnämnande av honom till jämställdhetsminister. Speciellt höjdes röster från RFSL 
och riksdagens HBT-förening som kände sig kränkta av ministerns jämförelse och 
generade över att ha Orback som statsråd. Men även andra aktörer visade på sitt 
missnöje. Gustav Fridolin (mp) menade att det inte räckte med en ursäkt utan att 
Orbacks förtroende för att arbeta med frågor kring sexuellt likaberättigande var kört i 
botten, han ifrågasatte även Orbacks kompetens att sitta i regeringen.92

Få krävde dock Orbacks avgång. I min genomgång av materialet säger de flesta av de 
tillfrågade att uttalandet var olyckligt och att Orback framstod som klumpig, omogen 
och korkad. Många pekar också på att Orbacks trovärdighet i sitt ämbete tagit stor 
skada. Att i egenskap av jämställdhetsminister uttala sig på ett ogenomtänkt sätt i en 
av sina huvudfrågor upprörde många, särskilt i HBT-kretsar. Hans uttalanden togs 
dock mycket lättare av den bredare allmänheten, vilka kanske inte kände sig lika 
träffade och mer avfärdade Orbacks uttalande som en groda. Den svaga trovärdighet 
han hade redan när han tillträdde sin ministerpost kan nog antas ha påverkat hans 
trovärdighet efter pudeln i negativ riktning. Men säkert är nog att hans utgångsläge var 
någonting han borde ha tagit större hänsyn till i sin pudel och då visat på större 
förståelse i sitt erkännande och i sin ursäkt. För att öka sin trovärdighet kanske även 
ett mer explicit åtgärdsförslag hade varit på sin plats. 

Bosse Ringholm (2005) – ”De är så jävla slöa”
Den 19 september 2005 gav dåvarande vice statsministern Bosse Ringholm en 
telefonintervju med en reporter från Tv4. Intervjun hade handlat om illegala 
spelautomater och Ringholm hade klargjort att hans mening var att polisen gjorde 
vad de kunde för att bekämpa den illegala spelmarknaden. Intervjun avslutades men 
Ringholm glömde slå av högtalartelefonen, reportern fick då höra Ringholm fortsätta 
diskutera polisens kompetens med en medarbetare.

- Jag kan ju se om du går in hos en tobakist i Stockholm här. Många 
har ju ett draperi och försök komma bakom det draperiet så får du 
se vad som står där. Där står oftast en illegal spelmaskin. Det är ju 
inte svårare för kvarterspolisen att gå in och kolla det, men det gör de 
inte. De är så jävla slöa.93

Vice statsministern refererade även till en polis som uttalat sig om mängden illegala 
spelautomater som ”en idiot” och sa att ”de prioriterar att inte göra någonting, för då 

                                                
91 Runsiö och Nilsson (2005) s. 60
92 Aftonbladet (041115) ”Kritikerna: Du har inte fattat nåt, Orback” s. 7
93 Aftonbladet (050920) ”Ringholms avlyssnade samtal – ord för ord” s. 6-7 
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gör de inget fel”. På kvällen samma dag som uttalandet gjorts sändes det i sin helhet 
och Ringholms retoriska situation är given: Ringholm behöver, för att undvika alltför 
stor medieuppmärksamhet och storm kring uttalandet gå ut med en offentlig 
dementi, detta även för att rädda sin plats som vice statsminister. Han behöver göra 
klart att det som sades inte är det han och/eller partiet står för och även ge en 
förklaring till varför han gjorde uttalandena för att inte framstå som en hycklare. Sent 
på kvällen den 19 september mötte Ringholm pressen där han förklarade att hans 
uttalande kom i affekt då han var frustrerad över att antalet spelautomater inte 
minskat. Dessutom menade han att han inte hade någon anledning att försöka 
försvara det han sagt och att det inte fått honom att ifrågasätta sin plats i regeringen.

- Jag tycker inte illa om svensk polis. De gör ett bra arbete[…] Det 
var vårdslöst gjort och jag ber om ursäkt om någon känner sig drabbad 
av de uttryck jag använt. De är inte försvarbara. Polisförbundet har 
rimligt skäl att reagera. 94

- Jag fällde olämpliga och vårdslösa uttryck om polisen. Jag kan bara 
be om ursäkt […] Jag tycker inte så om polisen. 95

På frågan kring varför han kallade en enskild polis för ”idiot” svarade Ringholm: 

- Det var en fundering kring att han påstod sig veta att det fanns 3000 
illegala spelautomater. Jag tycker inte att han är en idiot, jag tycker inte 
någon människa är det.

Ringholms argumentationslinje är relativt klar och rak. I jämförelse med den pudel Jan 
O. Karlsson gjorde 2002 vilken innehöll en mängd olika statuslägen, innehåller 
Ringholms pudel inte lika stor variation. Samtidigt kan man konstatera att också han 
spelar med flera olika status. Till att börja med går Ringholm in i sitt försvar genom 
concessio. Det hela är inspelat och utkablat och det är ingen idé för honom att neka till 
anklagelserna. Dock drygar han ut sitt concessio med purgatio när han kommer med 
förklaringar och förmildrande omständigheter (frustrationen över situationen) och 
flyttar på så vis upp skulden från honom som konkret person till en mer abstrakt 
organisationsnivå. Vidare finns det element av status finitionis när han tar upp att det 
hela egentligen inte handlade om en åsikt utan om just frustration och att han talade i 
affekt. Denna status samverkar här med remotio criminis och de två används även för 
att förflytta skulden.  Ringholms strategi innehåller således två element. Det första är 
erkännandet, det andra är bortförklaringen och skuldförflyttningen (som här blir i 
stort sett samma sak). Emellertid hamnar han genom att förflytta skulden i ett 
dubbelt dilemma då han genom att kritisera polisen som organisation även kritiserar 
regeringen som bär det yttersta ansvaret för organisationen inom polisväsendet.  

Det är intressant att Ringholm själv nämner att han anser att det inte finns anledning 
att försvara sina påståenden. Här kan man se en antydan till status translationis då man 
kan tolka det som att Ringholm inte tar avstånd från sitt uttalande på ett speciellt 
kraftfullt sätt utan snarare tar relativt lätt på det och snarare ifrågasätter att han är 

                                                
94 Svenska Dagbladet (050920) ”Ringholm kallar poliser slöa” s. 8
95 Aftonbladet (050920) ”De är så jävla slöa” s. 6
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anklagad. Dock finns det en andra tolkning och man kan se hans mening som en 
implicit syftning på att hans uttalande inte behöver försvaras då det inte speglar vad 
han egentligen tycker. 

I Ringholms pudel saknas dock en viktig komponent, nämligen åtgärdsförslaget. 
Möjligen kan man finna att det ligger en implicit åtgärd dold när Ringholm talar om 
sin frustration. Frustration är vanligtvis någonting man arbetar för att bli av med och 
om frustrationen beror på organisationsproblem kan man tolka det som att åtgärder 
kommer att tas för att förbättra organisationen; detta är dock alltför implicit för att 
kunna belägga på ett säkert sätt. Tydligt är att Ringholm erkänner och ursäktar sig, 
men vad han sedan ska göra åt saken nämner han inte. Ringholms pudel är således 
inte komplett enligt den mall som presenterats ovan.

Resultat 
Kritiken mot Ringholms uttalanden lät inte vänta på sig och den kom från många 
håll. Oppositionsledaren Fredrik Reinfeldt och centerledaren Maud Olofsson 
ifrågasatte Ringholms trovärdighet och utpekade honom som hycklare. Olofsson 
menade även att Ringholm borde lämna regeringen men hennes åsikt delades inte av 
Kristdemokraternas Göran Hägglund som ironiserade över situationen och menade 
att Ringholm var en tillgång för oppositionen och därför borde sitta kvar. Jan 
Karlsen, Polisförbundets ordförande, kände sig kränkt och menade att 
polisförbundet och poliskårer över landet borde få ursäkter och förklaringar. 
Under min genomgång av det tryckta material som publicerats kring affären är det 
dock förvånansvärt få som kräver Ringholms avgång. I en analys skriver Lena Mellin 
att Ringholm inte kommer vara tvungen att avgå delvis beroende på att trycket på 
honom inte är tillräckligt stort men även för att hans uttalande satte fingret på en 
spridd folkligt förankrad åsikt om polisen.96 I en omröstning på aftonbladet.se 
röstade 42 647 personer och 76,4 procent svarade ”ja” på frågan: ”Är polisen för slöa 
i arbetet”.97 Det fanns alltså inga direkta folkliga påtryckningar som krävde 
Ringholms avgång. Istället fick vice statsministern stöd i sitt uttalande, bland annat av 
undersökningar såsom aftonbladets omröstning, men även av Leif GW Persson, 
professor i kriminologi, som i Aftonbladet uttryckte att ”polisen i väsentliga stycken 
är en ineffektiv och usel organisation”.98

Ringholm fick även kritik för sin helomvändning och snabba ursäkt. Runsiö och 
Nilsson tar upp Ringholm som exempel på en pudel men menar att Ringholm kanske 
hade kunnat göra annorlunda. De menar att det hade räckt om Ringholm gjort en 
halv pudel, det vill säga bett om ursäkt för sitt plumpa och generaliserande språk men 
inte ändrat sig i sakfrågan.99 Kanske hade det varit en framgångsrik strategi att inte
pudla i detta fall och följa Runsiö och Nilssons råd. Att döma av det massiva folkstöd 
som Ringholm hade för sin åsikt så hade han mycket väl kunnat dra nytta av sina 
uttalanden och vända dem till sin fördel. Han hade möjligtvis kunnat låta sin 
frustration över den dåliga organisationen inom polisen bli startskottet på en 
framtida utredning och ett möjligt förändringsarbete. Kanske hade en sådan 

                                                
96 Aftonbladet (050920) ”Pudeln räddar teflonministern” s. 7
97  Aftonbladet (050920) ”Läsarna: Ringholm har rätt” s. 10
98 Aftonbladet (050920) ”Läsarna: Ringholm har rätt” s. 10
99 Runsiö och Nilsson (2005) s. 60
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fokusförflyttning låtit honom behålla en större del av sitt trovärdighetskapital. Men, 
trots detta, vill jag ändå framhålla att Ringholms pudel bör ses som en lyckad strategi. 
Framförallt då strategins syfte – att få drevet att upphöra och till viss del rädda 
trovärdigheten – uppfylldes. 

Cecilia Stegö Chiló (2006) – Pudeln som inte var en pudel 
Den 6 oktober 2006 presenterade den då nytillträdde statsministern Fredrik Reinfeldt 
den nya regeringen där Cecilia Stegö Chiló skulle sitta som kulturminister. Stegö 
Chiló fick ett blandat mottagande och var relativt okänd i kulturkretsar och kom 
direkt från en chefsposition på tankesmedjan Timbro. Flera såg hennes bakgrund 
från det marknadsliberala Timbro som ett problem, andra menade att det kunde vara 
bra med ett par nya ögon på posten. En av de som gick ut hårdast i sin kritik var 
teaterchefen för teater Galeasen, Sophia Artin, som menade att utnämningen var ett 
hån och inte kunde tolkas som någonting annat än en krigsförklaring mot hela 
kultursverige, döden för humanismen och konsten samt ett hot mot demokratin.100

Dagen efter Stegö Chilós tillträde avslöjade hon i en intervju med Svenska Dagbladet 
att hon använt svart arbetskraft både i hemmet och i yrkeslivet. Hon kommenterade 
det med orden:

- Jag har fått hjälp både när jag hade små barn och genom hela mitt 
yreksliv av människor jag både betalat svart och vitt. Det är lika bra 
jag säger det med en gång. Vill ni avsätta mig på de grunderna får ni 
göra det.101

Några dagar senare avslöjade Dagens Nyheter att hon inte betalt tv-licens på minst 
sexton år. Skandalen var ett faktum - att den person sokm i förlängningen är högst 
ansvarig för public service i Sverige själv inte betalade avgiften för just public service 
var oacceptabelt. Den retoriska situationen är således tydlig: Stegö Chiló behövde 
kommunicera ut sitt buskap kring varför hon valt att göra som hon gjort. Då hon var 
relativt ny på sin post och hade fått ett mycket blandat mottagande var pressen på 
henne att ställa saker tillrätta än större. Hennes trovärdighet var redan ifrågasatt, för 
att rädda sin trovärdighet och sin ministerpost måste hon agera. 

Ministern började sitt försvar genom att, via sin pressekreterare, söka bortförklara sitt 
licensskolk genom att meddela att det berodde på att hon flyttat in och ut ur landet. 
Denna förklaring godtogs dock inte då hon varken före sin flytt utomlands eller efter 
att hon flyttat tillbaka till Sverige betalt licensen. Stegö Chiló krävdes således på 
ytterligare förklaringar. 

Vid en presskonferens uttalade hon sig ytterligare kring saken och sa:

- Det kan ha funnits skiftande motiv men inget är tillräckligt bra. Det 
finns inget som rättfärdigar detta och jag är genuint ledsen över detta.102

                                                
100 Svenska Dagbladet (061007) ”Enkät: Vad tycker du om valet av kulturminister?” s. 5
101 Svenska Dagbladet (061007) ”Statsråd erkänner svarthjälp” s. 14
102 Svenska Dagbladet (061012) ”Ministern kan inte förklara” s. 6-7
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Hon framhöll även att det var viktigt för henne att göra rätt för sig och att hon var 
mycket engagerad i public service-arbetet. Hon hade också kontaktat Radiotjänst för 
att betala tillbaka licensavgiften retroaktivt. Hon meddelade också att hon inte hade 
för avsikt att avgå.

Efter presskonferensen steg Stegö Chiló ut ur strålkastarljuset och svarade endast på 
frågor genom sin pressekreterare. Hon blev polisanmäld av både Radiotjänst och 
Svenska Transportarbetareförbundet, den senare anmälde henne för användandet av 
svart arbetskraft. Den sextonde oktober, endast tio dagar efter att hon tillträdde, 
valde Stegö Chiló att avgå. I ett pressmeddelande förklarade hon sitt val:

Genom att inte betala TV-avgift och att anlita s.k. svart hemhjälp, 
har jag under tiden innan jag blev statsråd begått förseelser som inte 
är acceptabla, men som jag på alla sätt försökt att rätta till. Den 
ambitionen har nu stoppats av Radiotjänst i Kiruna AB och Svenska 
Transportarbetarförbundets polisanmälningar. Eftersom det inte 
kommer att vara möjligt att inom rimlig tid reda upp situationen ser 
jag inte längre någon möjlighet att genom ett engagerat och 
kompetent arbete reparera den skada jag åsamkat regeringen.103

Stegö Chilós argumentationslinje är relativt svår att följa. Inte för att hon, som i vissa 
tidigare fall, använder sig att flera olika status i sitt försvar utan för att hon inte direkt 
försvarar sig. Genom affären håller sig Stegö Chiló relativt osynlig och gör inga stora 
framträdanden i tv eller långa intervjuer i pressen. Kulturministerns kommunikation 
består endast av uttalanden via pressekreteraren, en presskonferens där saken 
berördes som en av ett flertal punkter samt via ett pressmeddelande där hon 
meddelade sin avgång. 104

Tydligt är dock att kulturministerns försvar håller en ganska hög status-linje och det 
hon främst försvarar är licensskolket. Den svarta arbetskraften hamnar i skymundan,
antagligen då skolket från licensen fick större proportioner i media och sågs som en 
allvarligare förseelse med tanke på hennes ställning som kulturminister. Användandet 
av svart arbetskraft varken försvaras eller ursäktas utan konstateras endast i ett tidigt 
uttalande (se ovan). Möjligen finns det där en antydan till status translationis när hon 
klargör att ”Vill ni avsätta mig på de grunderna får ni göra det“.

Stegö Chiló börjar genom att erkänna brott och skuld för licensskolket men förflyttar 
skulden till yttre och förmildrande omständigheter (hennes flytt utomlands) vilket 
lägger hennes inledande försvar på nivån remotio criminis med inslag av purgatio. 
Hennes försvar har här även inslag av både status coniecturae och status translationis då 
det implicit finns en syftning till att brottet inte kan ses som ett brott eftersom hon 
inte befann sig i landet. Hon följer således inte helt mönstret för pudeln utan lägger sig 
inledningsvis på en något högre nivå. Samtidigt kan hennes försök till gottgörelse för
brottet ses som ett indirekt erkännande av det. 
                                                
103 Pressmeddelande 16 oktober 2006, finns att läsa på:  
    http://www.regeringen.se/sb/d/7570/a/71067
104 Detta kan jämföras med dåvarande handelsminister Maria Borelius som begått nästintill identiska 
    misstag som Stegö Chiló men som valde att sitta i en morgonsoffa och ursäkta sina handlingar snart 
    efter att de avslöjats. Dock med samma slutresultat som Stegö Chiló – båda avgick.
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I sitt slutliga pressmeddelande lägger hon sig något lägre och erkänner sitt brott och 
sin skuld men försöker samtidigt rättfärdiga sina handlingar med uttalandet att hon 
på alla sätt försökt att ställa dem till rätta (purgatio). Likt Jan O. Karlsson spelar hon 
på det mänskliga i att göra fel men med den stora skillnaden att hon inte menar att 
hon inte visste bättre (error) utan talar om händelserna i relativt abstrakta ordalag som 
“förseelser som inte är acceptabla“. Hon frågar även: “Hur blir det med vår 
demokrati om politiken bara har plats för felfria människor?“. Återigen spelar hon på 
de rättfärdigande element som finns i purgatio och man kan säga att hon flyttar över 
skulden, genom remotio criminis, till det faktum att hon bara är människa och således 
inte felfri.

Intressant nog så använder hon sig av en motanklagelse, relatio criminis, i direkt följd 
efter sitt erkännande genom att utpeka Radiotjänst och Transportarbetareförbundet 
som svarta får som satt stopp för hennes goda avsikter. Genom att anklaga dessa två 
direkt efter att hon framhållit sin egen ambition hamnar hennes erkännande i ljuset 
av relatio criminis och det tar på så vis udden av hennes skuld och lyfter fram hennes 
egen ambition att rättfärdiga sig själv.

Egentligen kan man inte säga att Stegö Chiló i sitt pressmeddelande ber om ursäkt 
för sina handlingar. Hon framhåller att hon är ledsen för att behöva lämna regeringen 
och kulturdepartementet men ingenstans står det explicit att hon beklagar att hon 
handlat fel – snarare tvärtom. Hon har visserligen handlat fel, det konstateras tydligt, 
men hon har nu försökt att handla rätt. Hennes försök har dock stoppats och det är 
anledningen till att hon inte kan fortsätta sitt arbete som kulturminister. Radiotjänst 
och Transportarbetareförbundet är alltså direkt ansvariga för hennes avgång – inte 
hon själv och hennes misstag. Det är även tydligt att hon fortfarande håller huvudet 
högt när hon framhåller sin kompetens och sitt engagemang. Hennes 
pressmeddelande innehåller även inslag av status translationis där hon på sätt och vis 
ifrågasätter de som dömer henne, framförallt medierna. 

Sammantaget hamnar Stegö Chilós försvar i ett relativt högt statusläge, som i 
huvudsak präglas av motattacken, inte erkännandet och ursäkten. Frågan jag ställer 
mi gär: Gjorde Stegö Chiló verkligen en pudel? Hon följer inte den mall som 
fastslagits för pudeln när det gäller statusnivåerna men följer ändå den mer 
övergripande strukturen; erkännande – ursäkt – åtgärdsförlag. 

Resultat 
Som redan nämnts valde Stegö Chiló själv att avgå. Kraven på hennes avgång var 
många och när hennes avgång blev officiell var åsikterna minst lika blandade som vid 
hennes tillträde. På teater Galeasen öppnades champagneflaskor medan andra tyckte 
att hon inte fått tid att visa vad hon skulle kunnat göra på minsterposten. Fredrik 
Reinfeldt respekterade hennes beslut men framhöll också att han trodde hon blivit en 
bra kulturminister om hon suttit kvar. Detta trots att Reinfeldt, enligt Expressen, rakt 
ut krävt hennes avgång och hotat med att ge henne sparken om hon inte gick 
självmant.105

                                                
105 Expressen  (061917) ”238 timmar som minister” s. 12-13
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En intressant aspekt i Stegö Chilós försvar är hennes val av osynlighet. Hennes 
frånvaro i medierna är en strategi som helt går emot de råd som medietränare ger i 
skandalsituationer där man istället ska synas och bemöta anklagelserna.106 Frågan är 
om Stegö Chiló hade klarat sig bättre om hon varit mer synlig, visat sin ånger i tv-
rutan istället för i svarta bokstäver på vitt papper. Kanske hade hon då kunnat 
förmedla ett större pathos, och visat sig mer mänsklig och återigen alluderat på den 
mänskliga faktorn. Istället verkar Stegö Chiló aldrig ärligt ledsen eller upprörd och 
hon ber aldrig om uräkt på ett sätt som kan tolkas som uppriktigt. Detta stöds av 
Expressen som fått information om att Stegö Chiló själv såg affären som någonting 
som skulle blåsa över.107 Genom att tolka hennes ursäkter i skenet av hennes höga 
försvarslinje bleknar ursäkterna och skuldöverflyttningen hamnar i fokus. Visserligen 
erkänner hon sitt brott, hon ber om ursäkt och presenterar ett åtgärdsförslag, som 
mallen föreskriver, men ångern framstår inte som äkta. Kanske beror det på att hon 
aldrig sätter sina handlingar i det större perspektiv som många av hennes kritiker gör 
– att hon som kulturminister och ytterst ansvarig för public service borde vara den 
som värnar om institutionerna, inte försöker undergräva dem – för då blir hon just 
det hot som chefen för Teater Galeasen beskriver.

Frågan är om kulturministern hade kunnat sitta kvar om hon valt en annan 
försvarslinje. Efter att Stegö Chilós licens-skolk blivit uppmärksammat var det flera 
andra ministrar i regeringen som anmälde tv-innehav. Bland andra erkände 
migrationsminister Tobias Billström att han struntat i att betala under en 
tioårsperiod. Billström förklarade sig med att säga att han tidigare sett det som ett 
ställningstagande då han inte ansåg vare sig SR eller SVT vara några bra institutioner. 
Han bad dock om ursäkt för sina handlingar, menade att han tyckte annorlunda idag 
och såg det som en självklarhet att han skulle börja betala.108 Därmed tystades kraven 
på hans avgång. Kunde Stegö Chiló ha gjort på ett liknande sätt? Hade hon kunnat 
göra en poäng av att hon inte tyckte SR och SVT gjorde ett tillfredställande jobb och 
på det sättet motivera sitt arbete som kulturminister – att peka på att hon nu hade 
möjlighet att förändra och förbättra dessa institutioner? Hade hon kunnat använda 
sina tidigare förseelser som argument för varför hon borde få sitta kvar på sin 
ministerpost? Frågorna är komplexa och går inte att svara på i efterhand. Dock kan 
man nog, med relativt stor säkerhet hävda att hon hade kunnat hantera situationen 
annorlunda. Med mer pathos, tydligare status och snabbare, kraftfullare 
kommunikation hade utfallet kunnat se annorlunda ut.  

Jämfört med de pudlar som tidigare presenterats och analyserats finns det viktiga 
skillnader mellan dem och Stegö Chilós pudel. Framförallt handlar det om att hennes 
hantering av affären inte direkt präglas av att be om ursäkt och ångra sig utan snarare 
tvärtom. I hennes sista uttalande finns inga egentliga ursäkter, endast motattacker 
och skuldbeläggning. Hennes pudel är inte helt genomförd, alla stegen finns 
visserligen med men statusen vacklar och äktheten i känslorna som Benoit påpekar är 
mycket betydelsefull lyser med sin frånvaro. Kanske kan man gå så långt som att säga 
att Stegö Chilós pudel rentav inte riktigt är en pudel och som försvarsstrategi är 
misslyckad. Hennes pudel blottar inte strupen utan, för att fortsätta med 

                                                
106 Klein och Nilsson (1997) s.18 & Runsiö och Nilsson (2005) s. 43ff
107 Expressen  (061917) ”238 timmar som minister” s. 12-13
108 Svenska Dagbladet (061012) ”Ministern kan inte förklara” s. 6-7
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pudelliknelsen från tidigare, ser det ut som att Stegö Chilós pudel endast på 
kommando lägger sig ned och morrar men vägrar rulla runt. 

Perspektiv på pudeln
Under denna rubrik vill jag diskutera olika perspektiv på pudeln som jag funnit under 
mitt arbete. Bland annat kommer jag att ta upp trovärdighetsaspekten, pudelns 
effektivitet och det paradoxala i strategins popularitet.

Pudeln och trovärdigheten
En av mina forskningsfrågor rör huruvida pudeln påverkar trovärdigheten hos den 
som använder den. Det är ingen lätt fråga att svara på och det går egentligen inte att 
sätta upp några definitiva regler för hur trovärdigheten påverkas eller ens dra några 
generella slutsatser. Min utgångspunkt är dock, som tidigare nämnts, att pudeln 
oundvikligen påverkar trovärdigheten. Men då mänsklig kommunikation inte är svart 
eller vit så blir svaret på frågan kring hur trovärdigheten påverkas ofrånkomligt 
spekulativ. Trots detta vill jag hävda att pudeln är intimt förknippad med frågor om 
trovärdighet; den är ett verktyg för att, om inte återupprätta sitt förtroende, så för att 
rädda trovärdigheten från att helt gå förlorad. Flera av personerna i mina fall ovan 
visar att de är medvetna om att deras trovärdighet fått sig en törn. Exempelvis 
nämner Jan O Karlsson det under sin presskonferens:

- Naturligtvis förstår jag att mitt förtoende är naggat i kanten och det är jag 
uppriktigt sorgsen över. Jag hoppas innerligt att kunna återvinna det 
förtoende som har visats mig.109

Detta hänger ihop med att personerna, i ett steg i pudeln - ”gottgörelsen” eller 
”åtgärdsförslaget” - ofta nämner någonting som ska visa på att de är personer att 
räkna med – vilket hänger nära ihop med en av trovärdighetens två delar – förväntan. 
Klein och Nilsson menar att det är ett riskfyllt åtagande att försöka täcka upp, ljuga 
och sopa saker under mattan – om det upptäcks blir följderna mycket stora. Däremot 
skriver de att ”att erkänna ett obetydligt misstag eller misslyckande ger inga större 
skadeverkningar (och kan faktiskt stärka förtroendet)”.110 Ramírez resonerar på 
liknande sätt och visar på att om man visar sig stark på andra punkter så vinner man i 
längden – att man inte kan allt visar mänsklighet och genom att visa mänsklighet 
vinner man solidaritet.111 En annan viktig slutsats som Ramírez drar är att det inte 
finns någon teknik för tillitsskapande och att det inte heller går att inte planera. 
Alltför tydliga intentioner verkar beräknande och skapar tillitens motsats dvs. misstro 
eller tvivel. Viktigt att lyfta fram här är att pudeln inte kan ses som en tillits- eller 
trovärdighets-skapande strategi utan en tillits- eller trovärdighets-räddande strategi. Det 
märks exempelvis när man tittar närmare på den pre-pudel som statsminister Reinfeldt 
använde vid tillsättandet av den nya handelsministern Ewa Björling. Även där är 
dragen av pudeln tydliga. Den nytillsatta handelsministern sa efter presskonferensen, 
då allt var erkänt och ursäktat:

                                                
109 Presskonferens Jan O Karlsson  SVT1 2002-11-11
110 Klein och Nilsson (1997) s. 53
111 Ramírez (1995) s. 142
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- Det är klart att det är tråkigt att det har hänt och jag beklagar det 
men att det är ändå bättre att vara ärlig med det.112

Inslagen av pudelstrategins komponenter, företrädelsevis erkännandet och ursäkten är 
tydligt närvarande. Här går pudeln ut på att se till så att man inte behöver rädda 
trovärdigheten men den ökar inte heller på trovärdighetskapitalet. Det är även tydligt 
att Björling, genom att säga att det är ”bättre att vara ärlig med det”, är medveten om 
riskerna med att lämna svartjobben och fortkörningsböterna outtalade – för då kan 
en räddningsaktion bli aktuell.

Inressant att nämna i detta sammanhang är att ett relativt utmärkande drag i pudlarna 
ovan är att ursäkterna inte alltid ursäktar just det som anklagelsen gäller. I exempelvis 
Jan O. Karlssons fall kan man ana en strategi som går ut på att erkänna någonting 
mindre kontroversiellt för att flytta fokus från det mer kontroversiella. Karlssons 
ursäkt riktas till journalisterna och handlar om att han ber om förlåtelse för sitt 
arroganta beteende. Men de dubbla lönerna eller betalningen av kräftskivan ursäktas 
inte uttryckligen. Samma sak gäller i Orbacks fall där han snarare ber om ursäkt för 
att tolkningen blivit felaktig – inte explicit för att han sagt någonting fel. Ursäkten får 
då rollen som fokusförflyttare som, lite elakt tolkat, tillåter personen i fråga att ta en 
smitväg som mildrar trovärdighetsförlusten. Detta är kanske inget helt genomgående 
och så pass utmärkande drag att man kan tala om ytterligare en komponent i pudeln
men ändå är det någonting som ger pudeln nya dimensioner och visar på strategins 
möjligheter när det gäller att ”rädda” trovärdigheten.

Ett intressant perspektiv på pudeln är det som Lotta Hördin i Helsingborgs Dagblad 
skriver om; att en pudel kräver mer ”än att bara ligga på rygg och sprattla med benen. 
Annars går det inte att återvinna förlorad trovärdighet”.113 Hon menar att det, 
förutom de tre ovan listade stegen; erkännande, ursäkt och gottgörelse, måste finnas 
en uppföljning till strategin för att den ska vara fullständig och acceptabel. Om inte 
media eller någon annan kontrollinstans följer upp huruvida de åtgärder som föreslås 
i pudelns tredje steg faktiskt följs faller pudeln på sitt eget grepp och trovärdigheten 
hos pudelmakaren sjunker. Detta är en intressant och högst relevant synpunkt, som 
dock faller något utanför strategin då det inte är pudelmakaren som står för denna del 
av kommunikationen. Men kanske är det någonting för medierna att faktiskt börja 
med – just för att pudeln inte ska bli en enkel utväg för den pressade politikern, men 
även för politikern att välkomna för att stärka sitt trovärdighetskapital.

Ethos
Trovärdighet har en stark koppling till ethosbegreppet och påverkas då av både vad 
som sägs men kanske framförallt vem som säger det. Man kan även säga att 
trovärdigheten efter en pudel är beroende av trovärdigheten innan. Detta är någonting 
som Benoit skriver om – att tidigare rykte och ethos, är viktigt för att kunna bygga 
ett övertygande och effektivt försvar.114 Även Kjeldsen tar upp detta ur ett annat 
perspektiv när han skriver om tre olika typer av ethos som en talare bör förhålla sig 

                                                
112 Aktuellt  SVT2 2007-09-12
113 Helsingborgs dagblad (071213) “Vad är en pudel värd?” s. A4
114 Benoit (2005) s. 69 ff
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till när han eller hon bedömer situationen. 115 De tre typerna är: inledande 
(innledende/initial), tilldelat (avledet/derived) och slutligt (endelig/terminal). Det 
första är alltså det ethos en person har innan han eller hon börjar tala, det andra 
skapas medan han eller hon talar och det sistnämnda är det intryck mottagarna har av 
talaren när denne talat färdigt. 

För att exemplifiera kan vi se på de fyra ovan presenterade fallen. Jan O. Karlsson 
och Bosse Ringholm ansågs innan sina pudlar båda som kompetenta personer och 
deras trovärdighet i sitt ämbete var inte direkt ifrågasatt. Ringholms och Karlssons 
affärer blåste också över relativt snabbt och påverkade inte deras vidare karriärer 
nämnvärt. Det kan jämföras med Stegö Chiló och Orback som redan innan pudeln var 
relativt starkt ifrågasatta från olika håll både för sin kompetens och för sin person, 
den effekt pudeln fick på deras trovärdighet och karriärer var långt större. Inger 
Arenander, inrikespolitisk kommentator, gav sina synpunkter på Orbacks pudel och 
menade att han ”lagat till en för honom helt onödig förtroendedebatt. De som innan 
han tillträdde ifrågasatte hans kunskaper och ambitioner att verka för jämställdhet 
och feminism får ett nytt argument emot honom.”.116 Slutsatsen man kan dra av detta 
resonemang är, som sagt, att en pudel inte bara påverkar trovärdigheten efteråt utan 
även påverkas av trovärdighetskapitalet innan. 

För att ytterligare utveckla detta resonemang så spelar även en persons ämbete och 
politisk hållning in när pudeln bedöms – pudeln bedöms inte som en strategi isolerad 
från verkligheten utan är i allra högsta grad beroende av den. Den politiska agenda 
som en person har och den politiska färg som han eller hon bekänner sig till och 
representerar sätter gränser för vad personen kan, bör och förväntas göra. Ett 
perspektiv på detta ger Murray Edelman, som beskriver politik ur ett 
konstruktivistiskt perspektiv och menar att nästintill allt inom politiken bland annat 
ledarna, fienderna och språket är målmedvetet konstruerat för att förse massan med 
ett övertygande budskap.117 Det är alltså inte personerna bakom politikerna 
mottagarna ser utan endast den bild personerna inom politiken konstruerat som 
kablas ut via medierna. Allt inom politiken hänger således metonymiskt ihop som 
delar i ett större målmedvetet konstruerat sammanhang, ett sammanhang som alltså 
dikterar reglerna och sätter gränserna för vad en politiker kan och bör göra.

För att ta ett exempel så förväntades inte Mona Sahlin missköta sina deklarationer 
eftersom hon representerade ett parti som skapat bilden av inkomstskatt som ett steg 
i välfärden. Dessutom hade Sahlin själv förstärkt sitt ethos som del i partiets bild
genom att använda det personliga mottot: ”Det är häftigt att betala skatt”. Att hennes 
handlingar inte överensstämde med partiets bild och den bild hon byggt upp kring 
sig själv kan ha varit en bidragande orsak till att hennes fall blev så stort.

Man kan alltså säga att personer med olika politisk tillhörighet tillåts agera olika då 
deras politiska färg sätter förväntningarna. I enlighet med Ramírez resonemang kring 
tvåenigheten i pistisbegreppet och förväntningarnas dominans när det gäller 
trovärdighet så är det oundvikligt att trovärdigheten får sig en törn när 

                                                
115 Kjeldsen (2006) s. 125 ff
116 Expressen (041116) ”Hästen som blev en hel pudel” s. 12
117 Edelman (1998)
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förväntningarna sviks. Dessutom riskerar politiker som trampat i klaveret sitt 
trovärdighetskapital i olika hög grad beroende på vilken politisk färg de föredrar och 
vilket slag klavertrampet är av. Ytterligare en aspekt på detta är att även mottagarens 
politiska tillhörighet spelar in när ett klavertramp bedöms, hur förlåtande mottagarna 
är beror alltså både på mottagarnas egna politiska ståndpunkter men även på 
politikerns. Det blir, med bakgrund av detta resonemang, rimligt att anta att inte alla 
kan göra en pudel – endast den som har förtroendekapital nog kan klara av en pudel
och gå starka (om än lite tilltufsade) ur situationen. Frågan är vilken strategi de 
personer med lägre förtroendekapital då ska välja? Detta är en intressant fråga som 
jag tyvärr inte kan svara på i denna uppsats, men som manar till fortsatt forskning 
inom området.

Moral
Lars Nord påpekar att det just är moral och personers klandervärdhet som idag i 
högre grad än tidigare står i centrum för mediedreven.118 Har någon gjort någonting 
som inte stämmer överens med hans eller hennes moraliska grunder eller kärnvärden 
så kan skandalen alltså bli av större mått. Ett bra exempel på det tas upp av Runsiö 
och Nilsson, de skriver om hur moralfrågorna hamnade i centrum av debatten när 
stadsmissionen år 2003 råkade in i blåsväder. Stadsmissionens chef hade, enligt 
media, stora löneförmåner, fifflade med lägenheter och levde dessutom inte enligt 
den etiska kod som han själv föreläste om.119 Chefens handlingar gick alltså stick i 
stäv med organisationens bild utåt, som någon som värnar om de svaga och utsatta i 
samhället och även har hög moral. Runsiö och Nilsson menar att det var på grund av 
detta som organisationens väg tillbaka blev svår och lång.

Att frågor om moral och kärnvärden är viktiga för media kan man även se i pudlarna
ovan. En av anledningarna till att Stegö Chilós och Orbacks pudlar inte direkt föll väl 
ut kan vara att tyngden där låg mer på moralen och regelbrottet i deras handlingar. 
Att  kulturministern på ett viktigt sätt ”inte stödde” svt och public service-tanken 
uppfattades inte bara som okunskap i ämbetet utan även som omoraliskt men kanske 
snarast som någonting som gick emot de kärnvärden en kulturminister i allmänhet 
förväntades ha. Dessutom kan Stegö Chiló, på grund av hennes bakgrund, ha setts 
som en alltför stark aktör som utmanade både journalister och kulturetablissemanget, 
något som förstärktes när skandalen uppdagades. Ett annat perspektiv på Stegö 
Chilós fall är det Johansen tar upp - att en ”vanlig människa” lättare kan spela på 
devisen ”det är mänskligt att fela” eftersom han eller hon inte själv satt upp 
reglerna.120 Men den som författat reglerna, politikern, kan inte bryta mot dem lika 
lätt – speciellt inte om politikern i fråga uppmanar andra att följa regelverket. I 
Orbacks fall så visade hans uttalande också på bristande kunskap men även på brist i
moral och hans kärnvärden ifrågasattes tydligt av bestämda grupper. Visserligen så 
kan man säga att även Karlssons affär hade moraliska inslag. Det sågs som 
omoraliskt för en socialdemokrat att lyfta dubbla löner och det stred mot de 
kärnvärden en person med rötter i arbetarrörelsen i allmänhet förväntades stå för. 

                                                
118 Svenska Dagbladet (2007-04-24) ”Moralen i fokus när medierna släpper loss drevet”
      http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/samhalle/artikel_221309.svd (080412)
119 Runsiö och Nilsson (2005) s. 106 ff
120 Johansen, A. (2002) Talerens troverdighet::tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk
     Universitetsförlaget: Oslo s. 26 f
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Dock tror jag att Karlsson tidigare anseende och grundliga genomgång av affären på 
presskonferensen och att han själv satte fingret på det moraliska dilemmat var det 
som tog fokus ifrån det och gjorde hans pudel framgångsrik.   

Slutsatsen man kan dra av denna diskussion är nog att det faktiskt inte är lika lätt att 
göra en pudel som det först kan verka. En pudel är en ganska komplicerad retorisk 
strategi - en strategi som ser enkel ut på ytan men egentligen kräver mycket 
eftertanke, analys och planering för att syftet ska uppnås. En skandalsituation är i sig 
trovärdighetshotande och även om strategin kan fungera som stoppteknik för att få 
dreven att hejda sig så är strategin, som nämnt, endast ett medel för att rädda 
trovärdigheten. Alla situationer är olika och beroende på i hur hög grad 
trovärdigheten blivit hotad så kan trovärdigheten också räddas i olika stor 
utsträckning.

Pudelns paradox
Tidigare i uppsatsen nämnde jag det paradoxala i att en så ”svag” strategi vunnit 
popularitet och huruvida en person verkligen vill visa ”svaghet” i en utsatt situation. 
Men samtidigt som det är en strategi där statusen är väldigt låg är det ändå viktigt att 
inte visa sig svag. Klein och Nilsson samt Ramírez påpekar styrkan i att kunna visa 
sig mänsklig, erkänna sina fel och brister och kunna be om ursäkt (se ovan). Och 
genom att visa på ett seriöst intresse för att rätta till misstaget, felet eller snedsprånget 
visar man på styrka i en utsatt situation, vilket kan påverka trovärdigheten i positiv 
riktning, och då väga upp de negativa effekterna. Baserat på detta kanske pudeln  inte 
är en så ”svag” strategi.

Ett annat drag i pudeln ställer även det svagheten i strategin i ett annat ljus.
I fallen jag analyserat argumenterar pudelmakarna relativt genomgående utifrån flera 
olika statusnivåer i sina pudlar. Grunddraget av concessio återkommer i samtliga, men i 
dem finns också ofta inslag av exempelvis status finitionis, remotio criminis, relatio criminis 
och status translationis. Detta gör att statusnivån på pudeln inte alltid blir så lätt att slå 
fast utan pudelns status blir till viss del vacklande. Detta kan vara någonting som 
ytterligare stärker pudeln. Genom inblandningen av strategier högre upp på 
statusskalan förstärks försvaret, väger upp det genomgående draget av concessio och 
kan då även göra att trovärdighetskapitalet inte minskar lika drastiskt. 

Kan man då hävda att pudeln enbart en skenbart svag strategi?

Beroende på hur man väljer att blanda in andra status högre upp på statusskalan så 
kan man alltså förstärka pudeln. Dessutom kan pudeln, även det beroende på vilka 
status man väljer att blanda in, spela på det mänskliga i att fela, vilket exempelvis Jan 
O. Karlsson och Cecilia Stegö Chiló lyfter fram. Att på det sättet visa sig svag kan 
alltså i vissa situationer vara en styrka. Ett annat exempel på detta visade sig när 
Stockholms finansborgarråd Kristina Axén Olin år 2007 gjorde vad jag ovan kallat 
för en pre-pudel. Hon gick ut med sitt tablett- och alkoholmissbruk innan media skrev 
om det och föregick således ett potentiellt drev mot henne eller mot hennes 
arbetsgivare (som Axén Olin kritiserade för sin alkohol- och drogpolicy). För det fick 
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hon mycket beröm, bland annat av flera pr-konsulter som menade att hon visade på 
styrka, ärlighet och handlingskraft.121

Pudelns effektivitet
Det primära syftet med att göra en pudel är att få mediebevakningen att upphöra eller 
att få drevet att avta. Pudeln ska alltså fungera som en stoppteknik. Mina analyser 
tycker jag visar varför strategin är relativt effektiv och att syftet med den ofta 
uppfylls. Mediebevakningen av samtliga av personerna i fallen jag tagit upp avtog 
efter att strategin tagits i bruk, undantaget Stegö Chiló, där mediebevakningen 
fortsatte, dock med en annan riktning än innan. Men det Stegö Chiló gjorde kan 
heller inte helt och fullt räknas som en pudel och av den anledningen hamnar den 
något vid sidan om i resonemanget. Viktigt att påpeka är även att man inte kan dra 
generella slutsatser om pudelns effektivitet endast baserat på de analyser jag här 
genomfört. Det går inte att veta hur medierapporteringen hade sett ut om pudeln inte 
tagits i bruk eller huruvida drevet avstannat även om personen i fråga valt en annan 
strategi. Men kanske kan man dra försiktiga slutsatser utifrån den tendens som fallen 
ändå visar på, det vill säga att strategin är effektiv som stoppteknik.

Det råder delade meningar om huruvida man bör undvika att göra en pudel eller inte. 
Olle Stenholm, pressombudsman, skriver i en artikel i Dagens Nyheter att ”Det som 
till sist fäller personer är ofta inte vad de gjorde utan att de klantar sig. Om man 
lägger korten på bordet direkt och ber om ursäkt blir den storyn bara en eller två 
dagar. Sen är den ute.”122 Runsiö och Nilsson tror inte lika starkt på strategin utan 
menar att man bör vara försiktig med att göra pudlar och i ett pudelläge alltid överväga 
om man kan göra på annat sätt.123 Ur en retorisk synvinkel så är förberedelserna och 
analyserna innan ett framträdande avgörande för resultatet. Det allra viktigaste om 
man har hamnat i en situation där en pudel skulle kunna vara en möjlig utväg är alltså 
att analysera situationen. Syftet, målgruppen och möjliga hinder är saker som är extra 
viktiga att gå igenom när man har bestämt sig för att göra en pudel. Exempelvis hade 
Bosse Ringholm kanske kommit fram till att han kunnat göra på annat sätt om han 
analyserat situationen mer grundligt. Dock är det viktigt att påpeka att pudeln oftast är 
en strategi som används i en pressad situation där tiden kan vara knapp – vilket gör 
att just förberedelsefasen blir lidande. Men kanske är det bättre att då vänta litet –
förbereda sig ordentligt och likt Jan O. Karlsson vara grundlig i sin genomgång av 
affären och visa ett genuint intresse för att förstå situationen och ställa den till rätta. 
De första minuterna i sin presskonferens ägnade Karlsson just till att förklara inte 
bara att han förstod kritiken utan han konkretiserade den även genom att förklara 
exakt vad han förstod. 

En, som nämnt, något försiktig slutsats av detta resonemang är att pudeln fungerar väl 
som stoppteknik. Dock är det viktigt att i varje pudelsituation överväga vilka 
möjligheter man har och kartlägga situationens komponenter, detta för att pudeln ska 
bli så effektiv som möjligt. 

                                                
121 Dagens Nyheter (071116) ”En styrka att kunna berätta om svaghet, anser pr-proffsen” s. 14
122 Dagens Nyheter (061019) ”Drevet inte värre än förr” s. 11
123 Runsiö & Nilsson (2005) s. 59f
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Pudeln, Statusläran och Apologiateorin
En annan av mina forskningsfrågor handlar om huruvida statusläran kan kopplas till 
pudelstrategin och om statusläran är aktuell som analysmetod idag. Jag tycker att jag 
genom mina analyser av de fyra olika fallen har visat att statusläran på ett bra sätt 
fungerar som analysverktyg för att beskriva vad en person i en försvarssituation väljer 
att göra. Statuslärans begreppsapparat hjälper till att sätta fingret på vad som 
verkligen sker och underlättar att se handlingarna bakom texten eller orden. 
Statusläran är även till stor hjälp för att kunna upptäcka och visa upp pudelns struktur 
och karaktärsdrag.  

Benoit menar att statusläran är mestadels av deskriptiv natur. Jag är något kritisk till 
Benoits åsikt då retoriken av tradition är en praktisk lära. Visserligen beskriver 
statusläran olika statusnivåer och visar inte direkt vilka resultat man kan vänta sig 
men samtidigt kan man fråga sig huruvida en beskrivning inte också kan fungera som 
en uppmaning. Att statusläran är indelad i nivåer från hög status till låg status menar 
jag visar på ett preskriptivt perspektiv och jag menar även att nivåindelningen i sig är 
en styrka i statusläran som saknas i apologiateorin. Nivåindelningen visar på ett 
samband och ett samspel mellan de olika strategierna som inte riktigt framgår i 
Benoits modell. Den som väljer en alltför hög statusnivå i sitt försvar kan således 
relativt enkelt se vad nästa steg kan vara och gå vidare till det. 

Min tanke med att lyfta in Benoits teori kring apologia kom just ur denna idé om det 
deskriptiva i statusläran och det preskriptiva i Benoits teori. Dock är jag inte helt 
övertygad om att apologiateorin tillför så mycket som jag först hoppades på. 
Visserligen redogör Benoit i stor utsträckning för det möjliga utfallet av de olika 
strategierna. Men jag vill samtidigt upprepa mig och påminna om att det i situationer 
där det handlar om mänsklig kommunikation och inte om rent positivistiska 
resonemang inte går att dra generella slutsatser eller sätta upp regler. Alla resultat av 
mänsklig kommunikation är beroende av många fler faktorer än som ryms i en 
villkorsuppställning. Alltså går det inte att sätta upp konditionala formler liknande 
”Om X så Y”, i alla fall inte om man står inför ett mediedrev och vill rädda sin 
trovärdighet.

Trots detta, så tycker jag på intet sätt att det är lönlöst att sammanföra statusläran
och Benoits apologiateori. Som jag visat i avsnittet om apologia så kan man i de flesta 
av Benoits strategier finna likheter med statusläran.124 Exempelvis bär attack på 
anklagarna (attack accuser) likheter med status translationis och relatio criminis och 
strategin skilja (differentiation) är mycket lik status finitionis och comparatio. De båda 
teorierna går i mångt och mycket in i varandra men jag tycker att apologiateorin 
tillför viktiga komponenter och perspektiv. Inte minst reder Benoit ut huvuddragen i 
den retoriska situationen som föreligger då apologia kan vara aktuell utan han visar 
även vilket mål och syfte strategierna har.125 Detta menar jag är en styrka i Benoits 
teori och gör teorin mycket lämplig att använda som analysverktyg. Dessutom 
innehåller apologiateorin element som förklarar innehållet i pudeln där statusläran 

                                                
124 se s. 21ff i uppsatsen
125 Målet och syftet med statuslärans strategier nämns dock av exempelvis Quintilianus men inte på 
     samma schematiska vis som Benoit väljer att ställa upp det på. Se exempelvis Quintilianus (1933) 
     III.VI.1-103
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faller till föga. Viktiga komponenter i pudeln såsom förbättringsåtgärder (corrective 
action), kompensation (compensation) och djup ånger (mortification) tas inte upp av 
statusläran men finns i apologiateorin.

Jag menar alltså att en sammanförsel av statusläran och apologiateorin, något 
liknande det jag gjort i avsnittet om apologia och det Charles Marsh gör i artikeln The 
syllogism of apologia: Rhetorical stasis theory and crisis communication är mycket fruktbart.126

Tillsammans ger teorierna en mer sammansatt bild av försvarssituationen och de 
möjliga strategier man kan välja i sitt försvar. En förståelse för statusläran ger även en 
djupare förståelse för apologiateorin och tvärtom. Dock menar jag att statuslärans 
uppbyggnad och karaktär av trappa gör det lättare att se hur aktörerna blandar 
”starkare” och ”svagare” försvarsstrategier. Detta framgår inte i apologiateorin, där 
alla strategier är till synes likvärdiga. Här menar jag att statusläran tillför ett perspektiv 
som både är intressant och viktigt i analyser av försvarssituationer.

Men kanske är det så att det egentligen inte spelar någon större roll huruvida man 
väljer statsuläran eller apologiateorin som utgångspunkt i en analys av 
försvarssituationer; de fungerar både enskilt och i samspel. En av de viktigaste 
sakerna som retoriken påbjuder är att inte bara se vad som sägs utan även varför, hur
och när. Den retoriska situationen är således central i analysen och reder man ut den 
så är det mindre viktigt om man kallar en strategi för förnekelse (Denial) eller status 
coniecturae. Dock är en sammansmältning av de båda teorierna kanske att föredra i 
strävan efter att kunna beskriva verkligheten så mångfasseterat som möjligt.

                                                
126 Marsh, C.  (2005)”The syllogism of apologia: Rhetorical stasis theory and crisis communication” ur 
Public Relations Review 32: 41-46
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Slutsatser
Nedan vill jag söka sammanfatta diskussionen ovan och tydligt visa på de slutsatser 
som jag genom mina analyser och diskussioner kommit fram till. 

- Pudeln är en mer mångfassetterad strategi än man vid första anblick anar. 
Många faktorer spelar in när man ska bestämma sig för att göra en pudel. 
Exempelvis bör det moraliska i handlingarna, vad som förväntas av personen 
på grund av hans eller hennes politiska tillhörighet och personens 
trovärdighetskapital eller inledande ethos utredas. Detta för att kunna avgöra 
om en pudel är den mest lämpliga strategin för personen i fråga eller inte.

- Pudeln är endast en skenbart svag strategi. I en pudel är draget av concessio starkt 
men den blandas ofta upp med strategier som har högre status. Samtidigt 
spelar pudeln på det mänskliga i att begå misstag och på styrkan i att visa 
svaghet. Genom samspelet mellan dessa två faktorer kan pudelns status 
förstärkas och fokus kan förflyttas från de svagare elementen i strategin till de 
starkare. 

- Statusläran är ett mycket användbart verktyg för att förstå, beskriva och 
analysera pudeln som försvarsstrategi och den är i högsta grad tillämpbar på 
skeenden i dagens samhälle. Dock tillför Benoits apologiateori viktiga 
element som ytterligare kan hjälpa till att beskriva och förstå händelser och 
följderna.  

- Pudeln är en effektiv stoppteknik när man befinner sig i en 
mediedrevssituation. Dock är strategins effektivitet beroende av noggranna 
förberedelser och analyser av situationen. En förståelse för anklagelserna, 
målgruppen och eventuella hinder är av stor vikt för att strategin skall få 
önskad effekt.   
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Appendix: Rekommendationer för 
pudelmakare
Att beskriva kommunikation på ett preskriptivt sätt är någonting som jag genom hela 
uppsatsen brottats med. Just därför att det inte är helt lätt. Trots detta vill jag i 
Benoits anda men även i den klassiska retorikens anda (som även den andas 
preskriptivitet och rekommendationer) ändå sammanställa ett antal konkreta punkter 
som jag genom min uppsats har kommit fram till bör tänkas över i en möjlig 
pudelsituation. Strategin är ändå en strategi som rekommenderas från olika håll. Något 
motsägelsefullt skriver Runsiö och Nilsson att pudelstrategin, trots varningar, är en 
strategi som rekommenderas när ett fel eller ett misstag har begåtts. ”Den som ska 
spela rollen som makthavaren som gjort fel har bara att erkänna felet, visa ånger eller 
förtvivlan över sina handlingar och be om förlåtelse.127 Dock är det viktigt att se varje 
situation som unik och inte se dessa punkter som regler, utan snarare som ingångar 
och topiker för utvärdering av situationen.

Uppskatta situationen – Underskatta den inte
Du har hamnat i ett mediadrev som du vill ska upphöra. Men vad är det som har 
hänt egentligen? Varför är fok upprörda? Var noga med att se över situationen och 
alla dess komponenter. Kanske kommer du då fram till att det är en storm i ett 
vattenglas eller så är proportionerna helt logiska. Men utgå även ifrån kritiken är 
befogad, det är sällan saker uppstår ur tomma intet. Runsiö och Nilsson skriver: ”Är 
anklagelserna felaktiga ska man visa förståelse för att det kan se ut som om fel har 
begåtts och att människor därför med all rätt är upprörda.”128

Överväg om du har trovärdighetskapital nog för att göra en pudel
Alla klarar inte av att göra pudlar och det kan finnas ett samband mellan det ethos du 
har innan om du ska lyckas eller inte. Analysera alltså din egen trovärdighet för att se 
om den klarar av de påfrestningar skandalen och en pudel innebär. 

Var inte övermodig
Lägg dig inte på alltför hög statusnivå när du går in i ditt försvar. Det kan ta mer på 
trovärdigheten att först visa sig dryg och arrogant för att sedan svänga och visa sig 
förstående och ledsen, då kan nämligen äktheten i ångern gå förlorad. 

Spela inte för gallerierna
En viktig komponent i pudeln är dess äkthet – känns den inte äkta kommer den heller 
inte att mottas som äkta. Spelad ånger eller en ursäkt som endast bygger på tomma 
ord utan förståelse för situationen leder ingenvart. Benoit nämner att en viktig 
komponent i strategin djup ånger (mortification) är att den måste bedömas som äkta 
och ärlig om den felaktiga handlingen ska bli förlåten. Är du inte uppriktigt upprörd, 
ledsen eller ångerfull eller förstår du inte anklagelserna kan det vara bättre att välja ett 
annat tillvägagångssätt.

                                                
127 Runsiö och Nilsson (2005) s. 60
128 Ibid s. 60
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Gör på ”rätt sätt”
Se till att samtliga av talhandlingarna ”erkännande”, ”ursäkt” och 
”gottgörelse/åtgärdsförslag” finns med i ditt försvar. Tänk på att inte hålla huvudet 
för högt utan låt ditt försvar grundas i status qualitatis concessio men lyft in andra delar 
av statusläran beroende på vad situationen kräver. I Runsiö och Nilssons Mediedrev –
så överlever du framhåller författarna vikten av att göra pudeln på ”rätt sätt”. De 
exemplifierar med ett fall där tre landslagsspelare i ishockey tagit med en berusad 
kvinna till hotellrummet och haft sex med henne alla tre. De gjorde alla snygga 
pudlar och bad alla om uräkt; fansen, landslagsledningen och familjerna men de 
glömde bort kvinnan i fråga.129 Så ska du be om ursäkt – gör det till rätt personer och 
på rätt sätt!

Var beredd på att resultatet inte blir det du har tänkt
Bara för att du har erkänt, bett om ursäkt och lagt fram ett åtgärdsförslag så är det 
inte säkert att du får ryggen fri. Målet och syftet med pudeln står fast men till syvende 
och sist är det en mängd faktorer som avgör huruvida pudeln i ditt fall är en lyckad 
strategi och då är det bara att börja analysera vad som gick snett.

Allt går inte att pudla bort
Olika saker är olika lätta att pudla bort. Det verkar som om frågor om moral, 
övertygelser och kärnvärden är svårare att pudla sig igenom med lyckat resultat. Gå 
igenom vad ditt mediedrev egentligen handlar om, ifrågasätts din kompetens för att 
du kört för fort kan en pudel fungera bra men om du, likt Mona Sahlin, sagt att det är 
häftigt att betala skatt och sedan fifflar med kontokort kanske en pudel inte kan 
rädda dig.

                                                
129 Runsiö och Nilsson (2005) s. 73
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