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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den första månadens rapportering kring 

försvinnandet av Madeleine McCann och på så sätt få en bild av vilka faktorer som skapade 

ett så stort publikt och medialt intresse för just detta fall. För att kunna svara på detta ställs tre 

övergripande frågor – vilka aspekter lyfter medierna fram i rapporteringen, hur bidrar 

dramaturgisk bearbetning till att forma rapporteringen samt vilken betydelse får huvudaktörer 

i rapporteringen. 

 

Undersökningen görs genom en kvalitativ analys av återkommande teman i rapporteringen. 

Denna kompletteras med en kvantitativ innehållsanalys för att få fram statistik på hur mycket 

utrymme visa aspekter får samt vilka benämningar som görs vid porträtteringen av Madeleine 

McCann.  

 

Det undersökta materialet består av artiklar från tidsperioden 5 maj 2007 till och med den 7 

juni 2007 i Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter.  

 

De teoretiska ramverk uppsatsen utgår ifrån är teorier om socialkonstruktivism, nyhetsvärde, 

medielogik och narrativ berättande. 

 

Resultatet visade att den främsta faktorn till att fallet uppmärksammades är genom den 

personifiering som gjordes av Madeleine McCann och hennes föräldrar. Personifieringen 

leder till att rapporteringen kan konstrueras till en nyhetsberättelse. Genom mediernas 

dramaturgi och berättartekniker konstruerats fallet till ett high-profile-crime som leder till att 

en parasocial-interaktion uppstår mellan Madeleine och publiken. 

 

Nyckelord 
Madeleine McCann, narrativ, personifiering, medielogik, high-profile-crimes, parasocial-
interaktion 
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1 Inledning	  

 

”En dotter som försvinner spårlöst måste vara varje förälders värsta mardröm. Men 200 

tonårsflickor som kidnappas och förs bort på pickupflak mitt i natten? Så vansinnigt att det 

nästan blir abstrakt, det är för svårt att ta in. Så låter en av förklaringarna till mediernas 

futtiga rapportering kring de bortrövade skolflickorna i Nigeria, som främst har 

uppmärksammats på sociala forum under hashtaggen #bringbackourgirls” så skriver Natalia 

Kazmierska i Aftonbladet om rapporteringen av de 239 flickor som kidnappades från ett 

skolinternat i Nigeria tidigare i år. 

 

Varje år försvinner flera tusentals barn runt om i världen. Ibland uppmärksammas 

försvinnandet i medierna en kort period, ibland bara med en notis och i de flesta fall inte alls. 

Men det finns en flickas försvinnande som har fått en medieuppmärksamhet som kan 

jämföras med mediehändelser som prinsessan Dianas död eller mordet på Olof Palme. Ett 

försvinnande som fick en hel värld att engagera sig i sorg och sökande. Än idag, sju år senare 

är fallet på medieagendan och titt som tätt dyker det upp artiklar om det ännu ouppklarade 

försvinnandet av den brittiska flickan Madeleine McCann. Ett fall som har utvecklats till ett 

av vår tids mest omskrivna kriminalfall. Ett fall som det troligtvis kommer att fortsätta skrivas 

om och refereras till under många år framöver.  

 

Jag själv har många gånger fascinerats av den stora medieuppmärksamhet som följt 

försvinnandet kring Madeleine. Frågor har väckts varför just detta fall har fått en sådan stor 

medial uppmärksamhet jämfört med andra kidnappningsfall, och vad det är som gjort att så 

mycket engagemang skapades kring flickans försvinnande och hur behovet att hela tiden läsa 

de senaste nyheterna väcktes. Nyheter som egentligen inte talar om något nytt utan endast är 

spekulationer och teorier om vad som skulle kunna ha hänt flickan. I denna uppsats analyserar 

jag den inledande rapporteringen kring Madeleines försvinnande. Genom att undersöka vad 

som lyftes fram kring försvinnandet och vilken mediedramaturgi den inledande 

rapporteringen hade, kommer jag förhoppningsvis att kunna svara på frågan hur bevakningen 

fick en hel värld att engagera sig i flickans försvinnande och varför rapporteringen fortfarande 

pågår. 
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2 Syfte	  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den första månadens rapportering kring 

försvinnandet av Madeleine McCann i svenska medier, och på så sätt få en bild av vilka 

faktorer som skapade ett så stort publikt och medialt intresse för just detta fall. Jag kommer 

att studera vilka dramaturgiska berättartekniker som används för att konstruera en 

nyhetsberättelse kring händelsen. Detta genom att kartlägga vilka aspekter som driver 

händelseförloppet framåt samt att studera och analysera huvudaktörerna och de egenskaper de 

tillskrivs i nyheterna. 

 

2.1 Frågeställningar	  

 
Ø Vilka är huvudaktörerna i rapporteringen och på vilket sätt framställs dessa? 

 

Ø Vilka aspekter lyfter medierna fram i den inledande rapporteringen kring Madeleine 

McCanns försvinnande? 

 

Ø Hur bidrar dramaturgisk bearbetning (språk och berättarteknik) till att forma 

rapporteringen kring Madeleine McCanns försvinnande? 

 

2.2 Material	  och	  avgränsning	  

 

Det finns ett enormt material att tillgå kring Madeleine McCann. Mediebevakningen av fallet 

har pågått sedan den 4 maj 2007. Vid en enkel Google sökning med sökordet ”Madeleine 

McCann” dyker än idag upp artiklar kring det senaste nytt i utredningen, både från utländska 

och svenska medier. Med tanke på den stora mängden artiklar, har en stor del i mitt arbete 

varit kring avgränsning. Avgränsningen har skett i två steg. I ett första steg har jag valt att 

avgränsa mig till att titta på hur rapporteringen kring försvinnandet såg ut i svenska medier. 

Anledningen till detta är att Madeleines försvinnande har blivit väldigt uppmärksammat i 

Sverige trots att det handlar om en brittisk flicka utan någon egentlig koppling till Sverige. 

Därför finner jag det intressant att titta på hur den svenska rapporteringen kring händelsen såg 

ut, och hur denna gjort att Madeleines försvinnande fått en sådan stor genomslagskraft i 

Sverige.  
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Ett andra steg i undersökningen har varit att göra en avgränsning i det material som finns att 

tillgå i svenska medier. I en sökning på Madeleine McCann i mediearkivet Retrievers databas 

får man fram ca 2 600 artiklar i svenska medier. 

 

Med anledning av det stora antalet artiklar har jag valt att avgränsa mig till den första 

månadens rapportering. Första månadens rapportering anser jag tillräcklig för att besvara 

frågeställningarna och att uppfylla syftet. Under den första månaden efter försvinnandet 

hamnade Madeleine och hennes familj på medieagendan och blev uppmärksammade i hela 

världen. Den medieuppmärksamhet kring fallet som skapades under denna inledande period 

anser jag är avgörande för att rapporteringen har kunnat fortsätta. Under denna månad 

skapades många av de teman som har refereras till under den långa mediehistoria som fallet 

har utvecklats till.  

 

Efter att gjort en genomgång av första månandens rapportering i de flesta svenska medier har 

jag har valt att avgränsa mig till att undersöka Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheters 

bevakning. Skälet till detta är att dessa är Sveriges tre största tidningar med stor läsarkrets. 

Jag har undersökt de artiklar som finns att tillgå i mediernas egna webbarkiv. Perioden jag har 

undersökt är från den 5 maj 2005 till och med den 7 juni 2005. Denna period kan ses som en 

första epok i bevakningen då rapporteringen den 7 juni 2007 tar en vändning till att handla om 

misstankarna om föräldrarnas inblandning i fallet. Aftonbladet har under denna period 

publicerat 31 artiklar, Expressen 39 artiklar och Dagens Nyheter 17 artiklar. Totalt sett blir 

det 87 artiklar, dessa artiklar har jag noggrant analyserat för att hitta genomgående teman i 

rapporteringen. En utförligare beskrivning om hur urvalet gått till presenteras i metodkapitlet.  

 

Disposition 

I inledningen presenteras uppsatsidén och jag förklarar varför det är intressant att undersöka 

rapporteringen kring Madeleine McCann. Sedan presenteras syftet och avsikten med 

undersökningen och de frågeställningar analysen ska besvara. Läsaren får i avsnittet Fallet 

Madeleine McCann en övergripande bakgrund kring försvinnande för att lättare kunna hänga 

med i undersökningen. Jag har inte funnit någon tidigare forskning om bevakningen av 

Madeleine McCann i svenska medier, däremot presenteras i avsnittet om tidigare forskning 

två studier om Madeleine McCann i brittisk press och portugisisk press. Jag presenterar även 

en studie av Marina Ghersseti och Håkan Hvitfelt som handlar om rapporteringen kring 

Prinsessan Diana i svenska medier. I teoridelen presenteras de teoretiska utgångspunkter som 
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har fungerat som grund för min analys. I metodkapitlet presenteras vad en kvalitativ 

respektive en kvantitativ innehållsanalys innebär och hur jag själv tillämpat metoderna på mitt 

material. I analyskapitlet presenteras de teman jag fått fram och frågeställningarna besvaras. 

Läsaren finner i slutet en slutdiskussion kring resultatet av undersökningen. 

 

2.3 Fallet	  Madeleine	  McCann	  

 

I följande beskrivning av Madeleine McCanns försvinnande har jag utgått ifrån den bild jag 

skapat mig om händelsen efter det stora antal artiklar jag läst om händelsen, samt efter att ha 

läst Kate McCanns bok om händelsen. För ytterligare information kring vad som har hänt 

finns det en stor mängd att tillgå, exempelvis på både svenska och engelska versionen av 

Wikipedia som har en relativt utförlig faktabaserad beskrivning av händelsen. 

 

Den 3 maj 2007 försvinner Madeleine McCann spårlöst från familjens hotellrum på Ocean 

Club i Praia del Luz vid den portugisiska Algarvekusten. Madeleine och hennes mamma, 

pappa och två småsyskon befinner sig i Portugal på en semesterresa tillsammans med tre 

andra par och deras barn.  

 

På kvällen den 3 maj lämnar Madeleines föräldrar Kate och Gerry McCann henne och 

syskonen ensamma sovandes på hotellrummet för att gå ut och äta middag med sina vänner på 

en tapasrestaurang på hotellområdet. Alla i sällskapet turas om att gå och titta till barnen 

under middagens gång. När Kate kl. 22 går för att titta till Madeleine och tvillingarna 

upptäcker hon att Madeleines säng är tom och fönstret bakom sängen står vidöppet. 

Tvillingarna ligger kvar i sina sängar och sover, men Madeleine är spårlöst försvunnen. En av 

de största polisutredningarna någonsin i Portugals historia för att hitta ett försvunnet barn drar 

igång. Samtidigt startar en medierapportering kring Madeleines försvinnande som ska 

omnämnas som vår tids mest bevakade kriminalfall och den nya tidens såpopera (Littorin, 

2007). 

 

Kate och Gerry drar omgående igång en omfattande kampanj för att hitta Madeleine och 

startar bloggen www.findmadeleine.com. Hemsidan får över 70 miljoner besök på bara tre 

dagar och stora donationer görs från både kändisar och privatpersoner.  
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Flera personer har varit misstänkta för bortförandet men ännu har ingen gripits. Den 7 

september 2007 tar utredningen och likaså mediebevakningen en stor vändning när 

Madeleines mamma Kate McCann delges misstanke om brott. Dagen efter delges även Gerry 

McCann misstanke. En massiv rapportering om föräldrarnas inblandning i kidnappningen 

inleds. Brittiska tabloider går senare ut med offentliga ursäkter för de påståenden de har gjort 

om föräldrarnas inblandning.  

 

Ännu är det oklart vad som har hänt Madeleine McCann och spekulationerna och teorierna 

har fortsatt florera under åren som gått. 

 

3 Tidigare	  forskning	  	  

 

I studien Media Justice: Madeleine McCann, intermedialisation and trial by media in the 

British Press (2012) skriver författarna Chris Greer och Eugene McLaughlin om hur 

Madeleine hur brittiska nyhetstidningar konstruerade rapporteringen kring fallet till en trial-

by-media (TBM) av föräldrarna. Med begreppet trial-by-media menar författarna den 

marknadsdrivna allmänna ”domstol” som pågår i medierna genom att personer anses skyldiga 

innan motsatsen är bevisad vilket leder till en slags medierad bestraffning. I artikeln 

applicerar författarna TMB begreppet på Madeleines föräldrar och beskriver hur två vanliga 

medborgare blev superkändisar och global underhållning på grund av den ofantliga 

mediareaktionen på försvinnandet av deras dotter. 

 

En liknande studie har gjorts av Helene Machado och Filip Santos (2009) om begreppet trial 

by media applicerat på bevakningen av försvinnandet i portugisiska tidningar. I artikeln 

försöker författarna komma fram till vilka ramar och narrativ de olika tidningarna har använt i 

sitt berättande om händelsen för att få publiken att ta ställning och på så sätt skapa en trial-by-

media effekt  

 

Båda dessa två tidigare forskningsartiklar har inspirerat mig och varit hjälpsamma i min egen 

analys av svenska mediers bevakning av fallet.  

Journalistikforskaren Marinas Ghersetti skriver i sin avhandling Sensationella berättelser 

(2000) om nyheter som fått extremt mycket uppmärksamhet i svensk media. I sin studie 

analyserar hon nyhetsrapporteringen kring prinsessan Dianas död 1997 och den om 

kidnappningen av tre svenska biståndsarbetare i Angola 1987. Resultatet av studien visar på 
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att de båda nyhetsfallen formades och presenterades med hjälp av klassiska och 

standardiserade berättartekniker. Genom att använda sig av en viss typ av dramaturgi 

konstruerades personer, förhållanden och händelser till karaktärer, konflikter och intriger i en 

nyhetshistoria.  

 

Marina Ghersetti har även tillsammans med Håkan Hvitfelt gjort studien Slutet på sagan – 

Prinsessan Dianas - död i press, radio och TV. Undersökningen berör flera aspekter kring 

massmediernas roll och villkor, både i Sverige och internationellt. Författarna tar upp aspekter 

som hur mediernas ekonomiska villkor leder till en vag gränsdragning mellan informativt och 

underhållande innehåll. Författarna menar på att Dianas död och bevakningen kring den kan 

ses som det senaste yttrycket för en förändrad journalistik, som tillkommit under tryck av 

ökad konkurrens mellan olika medier. Detta bottnar i de förändrade ekonomiska och även 

tekniska villkoren för medieverksamheterna. Detta har lett till att i en del medier och 

framförallt de kommersiella ”blir de dramaturgiska greppen allt uttrycksfullare och 

spekulationerna allt vidlyftigare”. Författarna tar även rapporteringen kring Bill Clintons 

utomäktenskapliga förhållande med den tidigare praktikanten Monica Lewinsky som ett 

exempel på effekterna av en förändrad mediestruktur. 

 

4 Teori	  

 

Socialkonstruktionism	  

 

”Syftet med konstruktionism är vanligen att visa att det som verkar vara absoluta 

oföränderliga fakta inte är det (Thurén 2007:141)”. 

 

Inom socialkonstruktivismen menar man på att samhället är socialt konstruerat. Forskning 

utifrån ett social konstruktionistiskt perspektiv går ut på att utforska hur dessa sociala 

konstruktioner går till. Ett fenomen ses som en produkt av mänsklig aktivitet, både vårt sätt 

att beskriva fenomenet och uppfatta det. Socialkonstruktivismen och brottsjournalistik sett 

som ett fenomen kan beskrivas på följande sätt (Alvesson & Sköldberg 2008:83): 

1. Många tror att x (mediebilden) av ett brott är naturligt och oundvikligt (utgångspunkt). 

2. Mediebilden vi får om ett visst fenomen skulle kunna sett annorlunda ut och det är inte 

alls oundvikligt att rapportera om det på ett visst sätt (huvudpoäng). 



 10 

3. Många socialkonstruktivister antar ofta att x (i detta fall en viss typ av mediebild) är 

dåligt och att det vore bättre om x förändrades eller försvann (slutsats). 

 

4.1.1 Konstruktionen	  av	  brott	  i	  medierna	  

 

Yvonne Jewkes skriver i boken Media and Crime (2004) om konstruktionen av brottsnyheter. 

Jewkes gör en analys om hur brottsnyheter är tillverkade utifrån ideologiska linjer. 

Jeweks är kritisk mot det pluralistiska paradigmet där synsättet är att avregleringen och 

flertalet kanaler som tillkommit gör att alla minoriteters intressen förses. Jewkes menar på att 

detta är ett idealistiskt synsätt som är orealistiskt och inte stämmer med verkligheten. Jewkes 

beskriver i stället hur all medieindustri och profilering av nya kanaler kontrolleras och ägs av 

en liten grupp vita, välbärgade medelklass män. Vilket leder till vinstdrivande intressen av 

medieinnehållet (Jewkes 2004:37). Istället för att se medier som en spegel som reflekterar 

världen menar Jewkes på att man snarare bör se medier som en prisma som ständigt 

snedvrider och beskriver den värld de själva försvarar. Jewkes menar på 

att medierna ger en hegemonisk bild av verkligheten och skapar stereotyper av kriminalitet 

utifrån klass, etnicitet och kön (Jewkes 2004:23).  

 

Även Ekecrantz och Olsson skriver om beskriven journalistiken som en prisma och har ett likt 

synsätt som Jewkes, på journalistiken som en institution. Estern Pollack refererar i sin 

avhandling Medier och brott (2001) till det Det redigerade samhället. Om journalistikens 

beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia (1994) där Ekecrantz och Olsson 

beskriver journalistiken som en institution växt fram i kamp med andra institutioner och 

gradvis erövrat ett större område åt sig själv. Den journalistiska institutionen kan förstås som 

en social institution som utgör en tolkningsgemenskap, som klär sitt sätt att förstå verkligen i 

språklig dräkt som utövar ett ansenligt inflytande i det sociala livet (Pollack, 2001).  

Ekecrantz och Olsson problematiserar händelsebegreppet genom att tala om vad de kallar den 

journalistiska händelsen, i vilken själva rapporteringen av händelsen, den journalistiska 

insatsen och interaktionen mellan journalist och omgivande samhälle inkluderas. ”Författarna 

avser inte att reducera händelserna till enbart journalistiskt konstruktioner, men menar på att i 

den journalistiska produkten går det att utlösa något om processen av urval av yttre händelser 

– eller av nya vinklingar på gamla händelser – händelser, av relationen källa journalist och 

journalist-läsare. Därmed fungerar den journalistiska händelsen som en ”prisma genom vilket 
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de transformationer, som journalistiken speglar, undergår och åstadkommer, kan göras 

synligare (Ekecrantz & Olsson 1994:38-39 i Pollack 2001:60)”. 

 

4.2 Nyhetsvärde	  

 

Mediebilder är versioner av verkligheten som är kulturellt bestämda och beroende av två olika 

faktorer. Först och främst är den medierade bilden av verkligheten skapad av organisationens 

produktionsvillkor och strukturella faktorer som påverkar nyhetsrapporteringen, som till 

exempel att nyheter väljs ut för att passa in i reportrarnas tidsscheman. Den andra faktorn är 

hur nyheter väljs ut för att tillgodose publikens förväntningar och tillmötesgå vad publiken 

vill ha (Jewkes 2004:36-37). Dessa händelser väljs ut utifrån specifika nyhetskriterier som 

avgör nyhetsvärdet. Nyhetsvärdet är den bedömning journalister gör om hur intressant en 

historia är för publiken (Jewkes 2004:37). 

 

Brottslighet har alltid ett stort nyhetsvärde men även inom brottsnyheter finns kriterier som 

kan klassa en händelse att ha högre nyhetsvärde än en annan (Jewkes 2004:40). 

Förutom de klassiska nyhetsvärdena som tröskelvärde, förenkling, förutsägbarhet och 

personifiering, är nyhetsvärden speciella för brottsrapportering risk, sex, kändis, person med 

hög status, våld, spektakulära eller grafiska bilder, barn, konservativ ideologi och politisk 

diversion (Jewkes 2004:40). 

 

Jewkes poängterar att nyhetsvärden kommer att väljas ut och presenteras olika av olika 

nyhetsmedier. Jewkes är inriktad på brittiska medier och beskriver hur tidningen The Sun 

skiljer sig från Independent och BBC. Jewkes menar på att även inom organisationer som 

verkar väldigt lika, exempelvis som den brittiska tabloidpressen, finns det skillnader i 

nyhetsrapporteringen. Vissa prioriterar en slags mänsklig vinkling av historien och utformar 

nyheten för att tilltala kvinnliga läsare medan andra tabloider sensationaliserar brottsnyheter 

och tillämpar en skandaliserande ton (Jeweks 2004:20). 

 

4.2.1 Nyhetsvärdet	  kring	  barn	  

 

Få brott genererar en så känslomässigt laddad nyhetsbevakning som bortförandet av ett barn 

(Greer och McLaughlin 2012). I dagens konkurrensutsatta nyhetsmiljö är barn en av de få 

säkra saker som lockar publikens ögon, både online, i tidningar och på tv. Bilden av ett hotat 
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barn är det perfekta ”dragplåstret”. Detta genom att barn står för oskyldighet och deras oskuld 

står i kontrast till illvilliga (och ibland ondskefulla) vuxna (Moeller 2002:39). Kidnappade 

barn kan inte bara uppnå status som de perfekta offren, utan även som heliga offer, då barn är 

de mest sårbara i samhället då de inte själva kan skydda sig mot våld och ondska. Barn står 

för oskuld och ett liv fullt av potential som ännu inte är levt. På så sätt är alla 

barnkidnappningar ”ett brott mot det heliga” (Greer och McLaughlin 2012)  

 

Trots detta är det bara en minoritet av alla barn som försvinner som anses ha nyhetsvärde och 

får uppmärksamhet i medierna. När ett barn försvinner beror det på flera faktorer vilken 

uppmärksamhet fallet får i medierna. Om barnet är ungt, flicka, vit, medelklass och 

konventionellt attraktiv är det mer sannolikt att fallet får uppmärksamhet än om den 

försvunna personen är tillexempel en pojke som anses ha lägre en samhällsklass (Jeweks 

2004:52). Även offrets familj spelar en roll för hur mycket publicitet ett fall får. Så som hur 

föräldrarna uppträder på presskonferenser och hur villiga de är att dela med sig av fotografier 

och hemgjorda videofilmer av sitt försvunna barn spelar en stor roll för nyhetsvärdet (Jeweks 

2004:52). 

 

4.2.2 High-‐profile-‐crimes	  

 

De få barn som uppfyller alla dessa kriterier, ses som ”high-profile-crimes”. Medialiseringen 

av ett ”high-profile-crime” drivs av att framhäva det heliga och oskuldsfulla barnet. Det ska 

framhäva föräldrarnas ångest genom offentliga vädjanden och skapa en bild av en ond 

kidnappare. På så sätt kan känslomässiga och övertygande nyheter säljas och det 

kommersiella behovet fyllas (Jewkes 2004:104). ”High-profile-crimes” kan betraktas som 

paniksituationer. De kännetecknas av rädsla, osäkerhet, ångestfyllda föräldrar och desperat 

hopp. En omfattande nyhetsbevakning är ofta en stor resurs i utredningen då det väcker 

allmänhetens medvetande, vilket i sin tur kan leda till tips om försvinnandet (Innes, 1999). En 

förutsättning för nyhetsbevakningen av ett ”high-profile-crime” är det visuella. Bilder av det 

försvunna barnet förstärker dramat och tilltalar den förskräckta och samtidigt fascinerade 

publiken. Bilderna av det kidnappade barnet blir ikoniska till representationer av barnets 

heliga oskuld (Greer och McLaughlin 2002). Med tanke på hur ovanliga ”high-profile-

crimes” med barn är så kan de jämföras med andra stora mediehändelser som kungliga 

bröllop och statsbegravningar som blir en del av en kollektiv händelse genom massmedierna. 

Genom det human-interest ”high-profile-crimes” får, ger den sympati och lidande för offret 
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och familjen som skapas till att samhället förs samman i vad som kallas ett ”imagined 

community”. Detta innebär att det skapas en slags offentlig sorg som för människor samman 

och det bildas en föreställning om närhet i samhället (Jewkes 2004:104). 

 

4.3 Medielogik	  

 

En utgångspunkt om man vill förstå nyhetsjournalistikens urval är det faktum att det råder ett 

ständigt överskott på information och ett ständigt underskott på uppmärksamhet. 

Nyckeln till framgång på samtliga de marknaderna medierna konkurrerar om, är att fånga 

publikens uppmärksamhet. Ju bättre förmåga ett medium har att fånga publikens 

uppmärksamhet, desto bättre går det för mediet på de olika marknaderna. Den hårda 

konkurrensen om publiken skapar ett tryck på medierna i åtminstone två dimensioner. För det 

första beroende på vilka händelser som väljs ut och uppmärksammas och för det andra hur 

dessa händelser utformas och presenteras. För att klara sig i konkurrensen handlar det om att 

ta hänsyn till det egna formatet och följa det egna mediets medielogik (Nord och Strömberg 

2002:33). 

 

Medielogik är ursprungligen utformad av David L. Altheide och Robert P. Snow (1979) för ca 

20 år sedan. Medielogik innebär vissa mer eller mindre uttalade grundregler för hur man ska 

arbeta med allt innehåll i ett visst medium (Altheide & Snow 1979). ”Tesen går ut på att 

medier förser publiken med mallar eller tolkningsmönster som denna sedan använder för 

tolkning och fenomen utanför medierna (Ghersetti och Hvitfelt 2000:37)”. Medieformatet 

fungerar alltså som en mall för hur ett visst innehåll ska presenteras i ett visst medium.  

Ett exempel är kvällstidningarnas medielogik. Kvällstidningars innehåll har förändrats i takt 

med den allt hårdare konkurrensen och sjunkande upplagorna. Vi ser allt mer sex, mer 

skandaler, mer brott och betydligt mer kändisjournalistik. De personer som är kända från 

medierna blir i kvällstidningarna våldsamt exponerade och deras liv dramatiseras under den 

tid som personen befinner sig på den mediala scenen. Men framförallt blir det mer 

halvfaktiskt innehåll, och det är i stort sätt oavsett vad kvällstidningarna uppmärksammar. Det 

som eventuellt har hänt beskrivs inte som det har hänt, utan istället så dramatiskt och 

konfliktfyllt som möjligt. Man driver kampanjer och skapar opinion som genererar fler 

nyheter (Hvitfelt och Nygren 2008:38).  

 

Ett mediums medielogik vänder den klassiska spegelmetaforen, att medierna endast speglar 
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verkligheten till sin motsats. Istället för att medierna speglar verklighet så speglar 

verkligheten medierna och dess logik. Medielogiken har inom svensk och nordisk forskning 

kommit att förknippas med ett antal journalistiska grepp och tekniker som används för att 

fånga människors uppmärksamhet, bland annat genom personifiering (Nord och Strömbeck 

2002). 

 

4.3.1 Personifiering	  

 

Ett centralt dramaturgiskt grepp i den journalistiska texten är att vinkla. Nyheter beskrivs 

sällan ur ett helhetsperspektiv, istället framhävs och betonas vissa aspekter. Att vinkla nyheter 

innebär att man sätter händelsen i ett annat bredare perspektiv, och på så sätt gör man 

händelsen meningsfull. Det i särklass vanligaste sättet att göra detta är genom personifiering 

(Hvitfelt och Ghersseti 2000:39). Något av det mest konkreta som finns är människor. Det är 

också få saker som intresserar oss människor lika mycket som andra människor, och 

personifiering möjliggör identifikation. Att ge en händelse eller ett skeende ett mänskligt 

ansikte är därför ett effektivt sätt för medierna att locka publiken (Nord och Strömbeck 2002). 

Genom personifiering riktas uppmärksamheten till en eller flera människor som deltar i ett 

kollektivt händelseförlopp. På så sätt blir det den enskilda människan som skapar 

nyhetsberättelsen (Hvitfelt och Ghersetti 2000:39). Personifiering som journalistisk 

arbetsprincip verkar i två delar. För det första i det journalistiska urvalet då händelser om 

enskilda personer prioriteras. För det andra i den journalistiska bearbetningen då dessa 

personer framställs ytterligare genom att de ofta blir huvudpersoner i nyhetsberättelsen. 

Personifieringsprinciperna varierar mellan olika medier och redaktioner. Mest framträdande 

är principen i kvällstidningar (Hvitfelt och Ghersetti 2000). 

 

4.3.2 Para	  social-‐interaktion	  

 

Genom personifiering av händelser lär publiken känna de personer som förekommer ofta i 

medierna (Hvitfelt och Ghersetti 2000). Detta kallas para social-interaktion. Teorin går ut på 

att mediernas publik utvecklar relationer, lika de relationer man har i det verkliga livet, till 

personer i medierna. Detta genom att publiken intrigerar och lär känna igen och sympatisera 

med personer som florerar i medierna. Men det är inte med verklighetens mediepersoner 

publiken intrigerar utan det är stereotypiska roller som dessa personer själva spelar, eller som 

de tilldelas av medierna. Bandet som skapas mellan publiken och medierna grundar sig bland 
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annat på att publiken upplever att de är delaktiga i händelseförloppet genom att de följer vad 

som beskrivs i medierna. Genom att hela tiden läsa om vad som sker blir personerna i 

historien som ”vänner” till publiken. Visa studier visar på att para-social-interaktion kan 

fungera som ett substitut för interaktion med vänner i den verkliga världen (Hvitfelt och 

Ghersetti 2000:29). 

 

4.4 Narrativt	  berättande	  

 

”En förutsättning för att nyheter ska få mening och vara informativa är att de olika språkliga 

uttrycken som medierna förfogar över sammanfogas i en berättelse, baserad på given 

dramaturgisk struktur (Ghersetti 2000:41)”. Den dramaturgiska strukturen ser annorlunda ut i 

olika typer av samhällen, vilken dramaturgi som används beror på en kulturellt förankrad 

berättelseteknik som är bekant för både sändare och mottagare. Den klassiska 

berättartekniken, även kallad dramaturgi, vilken används i det västerländska samhället 

härstammar från antikens drama och Aristoteles verk Poetiken (1961). Denna klassiska 

berättarteknik är tydligt framträdande i brittiska och amerikanska dramaproduktioner och 

Hollywoodfilmer och kallas anglosaxisk dramaturgi. Tekniken bygger på att berättelser enligt 

den anglosaxiska dramaturgiska- modellen är uppbyggda kring en början, mitt och ett slut. 

Grunden för berättandet är förändringen och rörelsen från ett tillstånd till ett annat. Andra 

element som är centrala tekniker är att det finns en intrig, konflikt eller krisperspektiv som 

antingen slutar i katastrof (tragedi) eller lyckligt (drama, komedi). Dessa element synliggörs 

genom personer. Den traditionella berättartekniken handlar alltid om personer och det är vad 

dessa personer gör som är det centrala för berättelsen. Personerna i berättelsen tilldelas 

stereotypiska karaktärsdrag, den onde och den gode, förövaren och offret, överheten och den 

förtryckte. Genom att berättelsen har ett mänskligt innehåll (human interest) kan åskådaren 

uppleva identifikation som är en förutsättning för att han eller hon ska känna sig berörd, 

engagerad och vilja ta del av berättelsen (Ghersetti 2000:42). 

 

Göran Holmberg (1995) beskriver hur den objektiva nyhetsjournalistiken kan beskrivas som 

en narration. Holmberg refererar till medieanalytikern Bengt Nermans (1973) synsätt på 

journalisten som en dramatiker eller en regissör som väljer scenen, huvud samt biroller och 

rubriker. Holmberg menar på att detta sätt att se på journalistiken ger forskaren många 

fördelar. ”Man blir mer vaksam på journalistens möjligheter att bakom objektivitetens 

täckmantel välja sida genom hans möjligheter att göra urval. Ute på ett reportage träffar han 
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ett antal personer och intervjuar dem. Han kan välja vilka personer som ska spela huvudroller 

och genom att han bara får plats med ett par repliker av vardera har han stor makt när det 

gäller att påverka hur läsaren uppfattar de intervjuade (Holmberg 1995:102)”.  

Holmberg menar på att genom att se journalisten som någon som berättar en historia öppnar 

sig andra tolkningsmöjligheter kring nyhetsförmedling. Den klassiska journalistiska 

självbilden där journalisten är den osynliga, objektiva av de fakta han stöter på i omvärlden 

blir genom detta synsätt problematiskt. Opartiskhet och saklighetsaspekten konkurrerar med 

behovet av trygghet och igenkännande hos publiken. Man kan enligt detta synsätt betrakta 

nyhetsförmedlingen som ett symboliskt system där fakta, detaljer och händelser förmedlas 

men där helheten följer narrativa, mystiska och rituella mönster. Den journalistiska uppgiften 

blir att berätta historier som förklarar saker som förbryllar, så som skrämmande händelser. 

Men även att definiera samhället, genom att berätta om hur det går för dem som bryter mot 

samhällets normer. Rapporteringen ger på så sätt en symbolisk bild av hur ett visst samhälle 

ser på ett visst beteende. Skurkar och hjältar pekas ut och vad som är rätt och fel bestäms 

(Holmberg 1995:103). 

 

Michael Cornfield (1988) har definierat det narrativa draget i nyhetsförmedling som det drag 

som gör att journalisten informerar genom aktörer som utför något och att han berättar i 

sekvenser av början, mitt och slut (Holmberg 1995:103). En historia innehåller sex olika 

element. 1. Det narrativa draget 2. Temat 3. Miljön 4. Intrigen 5. Personerna 6. Synvinkeln. 

En nyhetshistoria som utnyttjar alla dessa ingredienser har goda förutsättningar att bli läst och 

uppskattad (Holmberg 1995:103). En viktig teknik i historieberättande journalistik är att dra 

ut på avslöjandet och att höja spänningen med olika knep.  

 

5 Metod	  

 

5.1 Kvalitativ	  innehållsanalys	  	  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen går ut på att tolka och förstå de underliggande egenskaper 

en text och bild kan ha (Ghersetti och Hvitfelt 2000). En textanalys syftar till att genom ett 

kvalitativt sätt välja ut och förhålla sig till olika typer av texter och deras innehåll samt att 

skapa kunskap om texternas mening utifrån ett välavgränsat undersökningsproblem. 

Forskaren väljer i en konkret analys de begrepp och analysredskap som är bäst ägnade till att 

belysa den eller de aspekter av texten man undersöker (Østbye m.fl. 2008:63). Den kvalitativa 
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innehållsanalysen har sin bakgrund i europeiska teoritraditioner. Förlöparen inom humaniora 

är hermeneutiken, en tolkningslära som utvecklades i avsikt att bestämma vad religiösa och 

juridiska texter skulle kunna betyda, och som fortsatte med litterära analyser på 1800- och 

1900-talet. Det kan handla om att tolka texter, handlingar och språkliga utryck men även 

materiella saker som arkitektur och tavlor. Vi gör genom våra tolkningar fenomenen 

meningsfulla, alltså fenomenet måste tolkas för att kunna förstås. Våra tolkningar gör vi 

genom vår tidigare förförståelse och genom vissa sociala och kulturella normer. När ett 

fenomen är svårtolkat, är det ofta fundamentala förhållanden som ligger bakom och 

fenomenet kräver ett visst angreppssätt för att tolkaren skall kunna göra sin tolkning (Gilje & 

Grimen 2007:172). Den hermeneutiska cirkeln är ett huvudtema för hermeneutiken och har 

ända från början varit att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med 

helheten (Alvesson & Skjödberg 2008:193). ”Delarna i texten tolkas utifrån texten som helhet 

och helheten utifrån delarna. Innebörden av en speciell term i en text kanske måste tolkas 

utifrån det större sammanhanget, textens helhet. När termens innebörd står klart framstår 

kanske texten i ett nytt ljus (Bergström & Boréus 2005:25)”. 

 

En central uppgift i en innehållsanalys är att bestämma vad texten man analyserar egentligen 

handlar om, det som inte är direkt tillgängligt på ytan men det texten djupast handlar om. 

Detta kan kallas textens tema. En tematisk analys innebär en rörelse neråt, från textens yta till 

dess djupare skikt. ”Först analyseras ytan, beskrivningar av gestalter, handling och argument, 

för att sedan fortsätta med en fördjupande beskrivning av de värden som gestalterna är bärare 

av (Østbye m.fl. 2003:76)”. 

 

5.2 Kvantitativ	  innehållsanalys	  

 

En kvantitativ innehållsanalys innebär att genom registrering göra en systematiskt och 

objektiv beskrivning av textinnehållet. Denna analysmodell är lämplig för att studera 

förhållanden som kan mätas och räknas. Målet med en kvantitativ analys är att andra forskare 

som går igenom samma material ska komma fram till samma resultat. Detta kallas 

intersubjektivitet (Østbye 2008). I min undersökning har jag använt mig av en kvantitativ 

innehållsanalys för att kvantifiera de mönster som jag har hittat i rapporteringen. Detta har jag 

gjort genom att räkna hur många gånger ett visst tema förekommer i de analyserade medierna. 

Genom min kvantitativa analys strävar jag efter att göra en siffermässig analys av de teman 
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som jag hittat när jag analyserat materialet.  Den kvantitativa undersökningen fungerar i min 

undersökning som ett komplement till den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

5.3 Tillvägagångssätt	  

 

Jag har tillämpat både ett kvalitativt och ett kvantitativt angreppssätt i min analys. Syftet med 

undersökningen har varit att hitta de teman i texterna som är återkommande i den inledande 

rapporteringen och som på så sätt har varit till betydelse för utvecklingen av historien och den 

bild som skapades av händelsen. Jag hävdar att dessa teman definierar den inledande narrativa 

konstruktionen av fallet. För att få fram dessa teman har jag gjort en tematisk analys. Detta 

genom att göra på samma sätt som Ghersetti gör i sin analys av nyhetstexterna kring Angola 

och Diana. Jag har tagit fasta på de kvalitativa egenskaperna i nyhetstexten som är ”typiska, i 

betydelsen att de närmast är att likna vid återkommande karaktärsdrag i artiklarna (Ghersetti 

2000:71)”. 

 

En artikel eller ett inslag kan vara uppbyggd kring endast en specifik aspekt, men den kan 

också handla om flera olika aspekter. De aspekter som är mest relevanta för min studie, har 

jag delat upp i teman, som i sin tur kan liknas vid delberättelser i rapporteringen (Ghersetti 

2000:117). Efter att ha gått igenom alla artiklar har jag gjort en kvantitativ analys att 

kvantifiera mina observationer och påvisa i vilken utsträckning de används och förekommer i 

de analyserade medierna.  

 

5.3.1 Urval	  av	  material:	  

 

Urvalet till analysen har gjorts genom att undersöka de artiklar Aftonbladet, Expressen och 

Dagens Nyheter publicerat om Madeleine McCann mellan den 5 maj och 7 juni 2007. 

Anledningen till att jag valt att undersöka två kvällstidningar och en morgontidning är för att 

fallet har fått störst genomslagskraft och genererat flest artiklar i kvällstidningarna. Då fallet 

fått ett relativt stort utrymme i Dagens Nyheter som räknas som en morgontidning har jag 

funnit det intressant att även analysera deras bevakning och för att se om det finns några 

distinkta skillnader mellan tidningarna. Detta då Dagens Nyheter kännetecknas för att stå för 

en mer kvalitetsinriktad journalistik medan kvällspressen ofta kännetecknas för en mer 

sensationsdriven populärjournalistik. Nedan följer en kort presentation av de olika 

tidningarna. 
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Expressen:  

Kvällstidning med huvudsakliga intäkter från lösnummerförsäljning och annonser. Expressen 

är en liberal tidning som ägs av Bonnierkoncernen. 

 

Dagens Nyheter:  

Beskriver sig själva på den egna webbsajten som ”oberoende liberal, vi står fria från partier, 

organisationer och ekonomiska maktsfärer”. Även Dagens Nyheter ägs av 

Bonnierkoncernen. 

 

Aftonbladet:  

Kvällstidning med den politiska beteckningen "obunden socialdemokratisk". Ägs av den 

norska mediekoncernen Schibsted med 91 procent av aktierna, medan Landsorganisation i 

Sverige (LO) innehar resterande 9 procent. 

 

De artiklar som har analyserats är nyhetsartiklar från den specifika tidsperioden, ingen 

skillnad har gjorts på egenproducerade artiklar eller artiklar producerade av nyhetsbyråer.  

 

5.4 Metodkritik	  	  

 

Kvalitativa forskningsstudier handlar om tolkning och blir på så sätt subjektiva. En kritik till 

min metod är att studien kan bli svår att reproduceras av andra forskare då det inte går att 

garantera att dessa läser och tolkar texterna på samma sätt som jag. För att öka 

tillförlitligheten i min egen studie har jag jobbat med att påvisa bevisens omfattning. Detta 

genom att jag stödjer mina resonemang med direktcitat från artiklarna samt visar resultatet av 

en kvantitativ studie.  

 

6 Analys	  

 

Huvudaktörerna 
 

Den mest framträdande aspekten i rapporteringen kring händelsen är personifieringen av 

Madeleine och hennes föräldrar Kate och Gerry McCann. Genom att Madeleine lyfts fram 

gång på gång lär publiken känna henne och en para-social-interaktion av publiken till flickan 
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kan skapas. Genom de beskrivningar som görs kring henne ges flickan en identitet och 

publiken kan identifiera sig med händelsen. Personifieringen av Madeleine gör försvinnandet 

av ett barn i Portugal till något konkret som publiken lätt kan ta till sig. De andra mest 

framträdande aktörerna i historien kring fallet är Kate och Gerry McCann, Madeleines 

föräldrar. Kate och Gerry får en betydande roll i utvecklingen kring bevakningen av fallet 

genom både sina egenskaper och genom de aspekter kring deras handlande som lyfts fram. 

Genom dessa aktörer skapas en historia kring händelsen.  

 

Nedan följer en beskrivning hur porträtteringen kring Kate och Gerry samt Madeleine gått till 

med exempel från de olika medierna.  

Nedan visas det kvantitativa resultatet av vilka benämningar som används av Madeleine 

McCann i rapporteringen. Det Madeleine kallas i medierna är en väsentlig del av den bild som 

skapades kring henne. 

 

6.1 Kvantitativ	  analys	  -‐	  Aftonbladet	  

 

Antal artiklar: 31 
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6.2 Kvantitativ	  analys	  Expressen	  

 
 
 

Antal artiklar: 39 

6.3 Kvantitativ	  analys	  –	  Dagens	  Nyheter	  

 
 
 

Antal artiklar: 17 
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Sammanfattning: 

 

Den benämningen som används mest i alla medier är Madeleine. Det tar inte långt tid förens 

medier börjar referera till händelsen genom att enbart skriva Madeleine i rubriker. Detta tyder 

på att det förutsätts att publiken vet vad rapporteringen handlar om och redan känner till 

huvudpersonen i rapporteringen. En vanlig förekomst är att lyfta fram det faktum att det 

handlar om ett litet barn genom att använda benämningen ”lilla Madeleine” eller ”lilla 

flickan”. Även genom att skriva treåriga/fyraåriga flickan (Madeleine fyllde fyra en vecka 

efter försvinnandet) lyfts det gång på gång fram att det handlar om ett litet barn. I artiklar som 

beskriver nya spår eller misstänkta gärningsmän är det vanligt att lyfta fram dramatiken i 

händelsen genom benämningen ”kidnappade” eller ”bortrövade” Madeleine. 

 

6.4 Kvalitativ	  analys	  

 

Huvudaktören i historien är offret, Madeleine McCann. Redan i de första artiklarna som 

släpps om Madeleine börjar konstruktioner av ett offer som ska bli ”hela världens dotter”. 

Direkt när nyheten om Madeleines försvinnande släpps börjar direkt en personifiering av 

flickan i både Expressen och Aftonbladet. 

 

Lilla Madeleine McCann var på semester i Portugal med sina två yngre tvillingsyskon och 

föräldrarna från Leicestershire i Stobritannien. (Aftonbladet 2007-05-05). 

 

Varje kvart lämnade Gerald, 38, eller Kate, 39, restaurangen för att gå till rummet och 

kontrollera att barnen mådde bra, uppger BBC. Men när Kate McCann kom till rummet 

klockan 22.00 var lilla Madeleine försvunnen (Expressen 2007-05-05). 

 

Både Aftonbladet och Expressen hänger direkt med på att forma händelsen till ett ”high-

profile-crime”. Det faktum att Madeleine är en vit, söt flicka från ett brittiskt medelklasshem 

gör henne till det perfekta offret. Inte bara i de brittiska kvällstidningarna utan även i de 

svenska. Madeleine exemplifierar kvällstidningarnas medielogik och täcker behovet att sälja 

lösnummer med hjälp av artiklar som fångar publikens uppmärksamhet. De teorier som hur 

det perfekta offret medierats till att bli ett heligt offer går lätt att applicera på den konstruktion 

som skapades direkt kring Madeleine i kvällspressen. Ett exempel är genom hur både 

Aftonbladet och Expressen vid ett flertal tillfällen beskriver Madeleines klädsel. 
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Föräldrarna gick till restaurangen som bara är till för gästerna på anläggningen. Kvar i 

sovrummet sov Madeleine i sin blommiga pyjamasjacka och vita kortbyxor bredvid 

småsyskonen Sean och Amelie - och sitt rosa gosedjur (Expressen 2007-02-12). 

 

Madeleine bär rosa kläder och håller en Barbie-ryggsäck i handen. På väg in flygplanet 

snubblar hon till (Expressen 2007-29-05). 

 

En annan del av personifieringen sker genom de citat från presskonferenser där Kate 

beskriver Madeleines egenskaper, genom dessa värdeord skapas en bild kring flickan som 

berör.  

 

Madeleine är en underbar, smart, rolig och omtänksam liten flicka. Hon är så speciell. - 

Snälla, snälla, gör henne inte illa. Snälla, skräm henne inte. Snälla, säg var vi kan hitta henne 

(Aftonbladet 2007-05-11).  

 

Detta är även exempel på hur konstruktionen kring det ”oskyldiga offret”. Genom 

beskrivningen av flickans pyjamas och gosedjur som förknippas med barndom och genom hur 

journalisten väljer att lyfta fram citaten påverkas läsarens bild av Madeleine. Mammans 

beskrivningar ger flickan en identitet vilket leder till att publiken lär känna henne. Även då 

det lyfts fram att ett vittne tror sig ha sett Madeleine byggs bilden av den söta lilla flickan på.  

 

Marie Olli såg Madeleine på en bensinstation i Marocko med en man i 30-årsåldern för tio 

dagar sedan. Den kidnappade fyraåringen var klädd i pyjamas. - Jag är säker på att det var 

Madeleine. Hon var en söt flicka med ett väldigt gulligt ansikte, säger Marie i Daily Mirror. - 

Hon stod själv en meter från en man. Hon verkade ledsen och lite vilse (Expressen 2007-05-

19). 

 

Även i Dagens Nyheter sker en personifiering av Madeleine, dock inte i samma utsträckning 

och med samma dramatiska berättarteknik som i kvällspressen. Känslan är att Dagens 

Nyheter snarare hänger på de narrativ som skapas kring Madeleine i kvällstidningarna. 
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6.4.1 Kate	  och	  Gerry	  McCann	  

 

Mediebevakningens andra huvudaktörer är Madeleine McCanns föräldrar Kate och Gerry 

McCann.  

 

En tydlig vinkel i personifieringen kring Kate och Garry McCann är deras bakgrund som 

läkare. Att Gerry McCann är hjärtspecialist nämns redan under den första dagen i 

Aftonbladet. I Expressen benämns både Kate och Gerry McCann som ”Läkarna Gerry och 

Kate McCann” redan i den första artikeln. Även Dagens Nyheter beskriver flera gånger 

föräldrarnas bakgrund. 

 

En annan del kring konstruktionen kring föräldrarna McCann är en bild av en strikt, produktiv 

och bestämd pappa som kämpar för målet att hitta Madeleine porträtteras, medan Kate är den 

känslosamma mamman som vädjar till omvärlden och ständigt är nära ett sammanbrott.  

 

Ytterligare en aspekt i personifieringen kring Kate och Gerry är deras tro. Många gånger 

nämns att de är katoliker. Främst är det beskrivningar av Kate och hur hon ber för att hitta sin 

dotter. På Madeleines 4-årsdag nio dagar efter försvinnandet skriver Aftonbladet om den 

Gudstjänst Kate och Gerry medverkat i rubriken lyder ”Här ber hon för sitt barn (Aftonbladet 

2007-05-11)”. I texten som följer kan vi läsa om då Kate kommer till kyrkan för att be för sin 

dotter. 

 

Kate McCann kliver ur bilen utanför och går med tunga steg, nersjunket huvud och hängande 

axlar in i kyrkan vid stranden i Praia da Luz på Portugals sydkust. Hon stöder sig på en 

väninna. De sätter sig längst fram. Kyrkan är fullsatt, klockan är tio på förmiddagen och 

prästen Haynes Hubbard har precis inlett gudstjänsten. Han uppmanar de närvarande att 

komma fram, be för Madeleine och beröra ljuset, en symbol för hoppet. Kate McCann reser 

sig först. Några kvarter bort ligger semesterlägenheten där dottern rövades bort för en vecka 

sedan (Aftonbladet 2007-05-11). 

 

I Expressen beskrivs hur Kate egentligen skulle serverat saft och tårta på Madeleines 

fyraårskalas hemma i England, men hur hon istället satt längst fram och lyssnade på bönerna 

för att hennes kidnappade dotter skulle hittas levande. Här kan vi se hur historien tillspetsas 

ytterligare, det redan dramatiska blir ännu mer dramatiskt när situationen jämförs med hur den 
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skulle varit om Madeleine inte försvunnit. Artikeln visar även hur Gerry framställs som den 

mer rationella av de båda föräldrarna. 

 

När prästerna mässade att när vi i dag samlas för Madeleines födelsedag, höjer vi våra 

händer och ber till Herren, hade mamma Kate svårt att hålla tårarna borta. Pappa Gerry 

gick fram och sa: - I dag skulle vi fira vår dotter Madeleines fyraårsdag. I stället sitter vi här. 

Vår olycka har inte bara påverkat oss, den har påverkat våra föräldrar, syskon, släktingar, 

ja, hela Portugal och människor i England, Skottland, Irland och USA. - Det har gett oss 

styrka, hopp och mod. Hoppet att få Madeleine tillbaka har gett oss styrka. Vi ber för 

Madeleine och för oss själva och vi tror att vi snart ska få se henne igen (Expressen 2007-05-

13). 

 

Dagens Nyheter skriver ingenting om gudstjänsten och nämner ingenting om föräldrarnas 

trosuppfattning förutom en gång, då Kate och Gerry ska träffa påven Benedictus XVI, vilket 

är ytterligare en av de aspekter som får mycket utrymme i medierna den första månaden. 

Mötet med påven slås upp stort i både Aftonbladet och Expressen. Aftonbladet skriver hur nu 

hur även Påven ger sig in i jakten på Madeleine. Mötet generar ett flertal artiklar i båda 

medierna och i ett citat i Aftonbladet beskrivs Gerrys upplevelse av händelsen med en 

hänvisning till publikens engagemang för dotterns försvinnande: 

 

– Det var nog det starkaste jag känt någon gång, förklarade en allvarlig Gerry. Vi vet att Gud 

hör våra böner. Det finns tusentals människor runt om i världen som ber för oss och för 

Madeleine (Aftonbladet 2007-05-31). 

 

6.4.2 Vädjan	  

 

Under den inledande månaden går Kate och Gerry vid flera tillfällen ut och vädjar i medierna 

för att få tillbaka sin dotter. Vid dessa tillfällen beskrivs deras handlande och föräldrarna 

tillskrivs egenskaper som förkrossade, uppgivna och desperata. 

 

Igår vädjade flickans mamma, Kate McCann, till kidnapparen i tv. Med söndergråtna ögon 

tittade hon in i kameran – Snälla, skada henne inte (Aftonbladet 2007-05-08).  
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Dagens Nyheter vid av ett mer sakligt beskrivande jämfört med Expressen och Aftonbladet 

angående vädjandena och lyfter inte fram föräldrarnas agerande i situationerna.   

 

Mamman till den brittiska treåring som kidnappats i Portugal vädjade på måndagen direkt 

till förövaren sedan det framgått att polisens huvudmisstänkte var en brittisk man. Madeleine 

är en vacker, skärpt, rolig och omtänksam liten flicka. Hon är så speciell. Snälla snälla gör 

henne inte illa, sade modern Kate McCann i ett uttalande som hon läste upp för journalister 

(Dagens Nyheter 2007-05-07). 

 

Beskrivningarna om föräldrarnas vädjanden leder till identifikation och gör historien 

spännande och dramatiskt.  

 

Genom de känslomässiga beskrivningarna av föräldrarnas kamp kan läsarna känna 

föräldrarnas ångest och förtvivlan och en känsla kring vad som är ”en förälders värsta 

mardröm” skapas. 

 

Aspekter 

 

6.5 Kvantitativ	  analys	  –	  Dagens	  Nyheter	  

 

 
Aspekter som lyfts fram en gång eller flera i antal artiklar.  
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6.6 Kvantitativ	  analys	  -‐	  Aftonbladet	  

 
Aspekter som lyfts fram en gång eller flera i antal artiklar.  

 

6.7 Kvantitativ	  analys	  -‐	  Expressen	  

 
Aspekter som lyfts fram en gång eller flera i antal artiklar.  
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6.8 Kvalitativ	  analys	  

 

6.8.1 Försvinnandet	  
 
En kväll för tre veckor sedan låg Madeleine McCann och sov i familjens hotellrum i 

portugisiska Praia da Luz. Samtidigt som hennes föräldrar åt på restaurang en bit därifrån 

tog sig någon in i rummet - och kidnappade den lilla flickan (Expressen 2007-05-24). 

 

Den aspekt som fått störst utrymme i alla mediernas rapportering är grundhandlingen i 

historien, Madeleines försvinnande. Det är också huvudnyheten och inledningen på den 

fortsatta berättelsen i både Expressen och Aftonbladet som är först med nyheten den 5 maj. 

Dagens Nyheter börjar rapportera om händelsen först den 6 maj med rubriken ”Portugisisk 

polis i kidnapparjakt”. Dagens Nyheter lyfter senare i artikeln fram aspekter kring 

försvinnandet. Denna aspekt av historien är den som innehåller flest dramatiska inslag. Främst 

gäller detta i Aftonbladet och Expressen som framställer nyheten med mer värdeladdade, 

emotionella och associationsrika ord än vad Dagens Nyheter gör. Detta genom att personifiera 

och lyfta fram beskrivningar om hur Madeleine låg och sov i sin blommiga pyjamas. 

Samtidigt kom en kom någon och kidnappade det oskyldigt sovande barnet, en mycket 

ondskefull handling som det går att bygga en dramatisk historia kring. Återigen använder sig 

kvällstidningar av fler dramatiska beskrivningar kring händelsen.  

 

6.8.2 Middagen	  

 

Grundhandlingen i en historia kan i sin tur ge upphov till nya och parallella handlingar. Inte 

sällan glider berättelsens fokus mellan olika handlingsplan, beroende på hur 

händelseförloppet utvecklas och hur journalisten väljer att lyfta fram olika perspektiv framför 

andra (Ghersetti 2000:174). En parallell handling i framställningen kring Madeleines 

försvinnande blir det faktum att föräldrarna McCann lämnade barnen ensamma på 

hotellrummet för att gå på restaurang. Aftonbladet lyfter fram detta redan i första rubriken 

kring Madeleines försvinnande Kidnappades - från hotellet - Föräldrarna gick på restaurang 

- då försvann Madeleine, 3 (Aftonbladet 2007-05-05). Artikeln inleds med en beskrivning av 

händelseförloppet kring försvinnandet. 
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Barnen fick stanna på hotellet när föräldrarna gick på restaurang under chartersemestern. 

Då kidnappades deras dotter. Nu letar hela Portugal efter Madeleine, 3 (Aftonbladet 2007-

05-05). 

 

Även i Expressen beskrivs att föräldrarna gick på restaurang den första artikeln om fallet.  

Madeleine McCann, 3, försvann spårlöst i torsdags kväll. Hennes föräldrar, läkarna Gerald 

och Kate McCann, åt middag på en tapasbar vid hotellets pool bara två minuter från 

familjens hotellrum (Expressen 2007-05-05). 

 

En grund i den anglosaxiska dramaturgin är rörelsen från ett tillstånd till ett annat, enligt ett 

linjärt tidsperspektiv där varje sekvens i berättelsen leder till något annat. Sekvenserna bildar 

på så sätt ett orsakssammanhang (Ghersseti, 2000:174). Restaurangbesöket blir genom denna 

framställning en orsak till försvinnandet av Madeleine, vilket i sin tur leder till nya sekvenser 

där det skapas en konflikt kring föräldrarnas agerande. Beskrivningarna kring 

restaurangbesöket kan därav ses som en av intrigerna i historien, och blir på så sätt ett 

drivande element som skapar dramatik i historieutvecklingen. Genom den underliggande 

anklagande tonen kring händelsen skapas en viss ifrågasättning om föräldrarnas handlande. 

Genom rapporteringen skapas en bild av hur ett visst samhälle ser på ett visst beteende, 

publiken kan diskutera huruvida de själva skulle lämna sina barn ensamma eller inte och på så 

sätt även peka ut föräldrarna som ”skurkar” i historien. 

 

Även Dagens Nyheter skriver vid flertal tillfällen om restaurangbesöket. 

Flickan och hennes tvååriga tvilling syskon låg och sov när föräldrarna gick ut. Därefter 

tittade föräldrarna regelbundet till barnen. Men när de återvände vid 22-tiden var dörren och 

ett fönster öppna och Madeleine försvunnen (Dagens Nyheter 2007-05-07). 

 

Dagens Nyheter väljer även att publicera en artikel där föräldrarna ”förklarar sig” angående 

restaurangbesöket. 

 

– Skulden vi känner över att vi inte varit där i den stunden kommer aldrig att lämna oss, sa 

Gerry McCann, som förklarade det hela med att restaurangen låg så nära att det inte kändes 

som mer än att barnen låg och sov medan de satt i sin trädgård (Dagens Nyheter 2005-05-

25). 
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Den underliggande tonen av skuld och misstanke som har förmedlats bekräftas den 6 juni av 

Aftonbladets reporter genom att inleda en artikel med meningen: 

 

Nu är den ställd, frågan som ingen vågat närma sig: Är ni, Madeleines föräldrar, inblandade 

i kidnappningen?(Aftonbladet 2007-06-07). 

 

Journalisten gör påståendet att alla har ställt sig frågan om föräldrarnas inblandning i 

kidnappningen efter att en tysk journalist vid en presskonferens ställt frågan till Kate och 

Gerry McCann. I artikeln beskrivs händelsen på ett dramatiskt sätt genom att Gerry framställs 

som att han nervöst försvarar sig. 

 

När tyska radioreportern Sabina Müller ställt sin fråga spreds en obehaglig känsla i lokalen. 

Med darrande röst svarade Gerry McCann. - Ärligt talat tror jag inte att så är fallet. Jag tror 

att det är en väldigt liten minoritet av folket som kritiserar oss. Vi åt middag i barnens närhet 

och tittade till dem väldigt, väldigt regelbundet, sa han i ett långt försvarstal. - Jag har aldrig 

tidigare hört någon betrakta oss som misstänkta. Polisen i Portugal gör det absolut inte 

(Aftonbladet 2007-06-07). 

 

Dagens Nyheter skriver också om händelsen men på ett inte lika dramatiskt sätt. Händelsen 

nämns som ett sidospår i en artikel som har huvudtemat att det är ett telefonsamtal som är 

polisens senaste spår i utredningen. Händelsen kring den tyska journalistens historia nämns i 

slutet av artikeln. 

 

Paret Kate och Gerry McCann reser runt i Europa för att få uppmärksamhet kring fallet så 

att bilden av deras dotter inte ska glömmas bort, och det var när de mötte tyska journalister 

som en kvinnlig reporter frågade hur det kändes att "allt fler" misstänker dem eftersom de 

agerar på ett sätt som inte är normalt för föräldrar som fått ett barn bortrövat. (Dagens 

Nyheter 2007-06-07). 

 

6.8.3 Paradiset	  som	  blir	  helvetet	  

 

Platsen som Madeleine har försvunnit ifrån blir en återkommande aspekt i rapporteringen. I 

Dagens Nyheter beskrivs platsen i samband med händelsen kring försvinnandet. I både 

Aftonbladet och Expressen skapas en mer dramatisk plats genom att den vid flera tillfällen 
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beskrivs som en idyll som krossas ”Sista timmarna med familjen. Madeleine sitter och 

plaskar i poolen vid hotellet i Praia da Luz tillsammans med pappa Gerry McCann och 

lillasyster Amelie. Sju timmar senare är idyllen krossad - och Madeleine försvunnen”. Detta 

är ytterligare ett exempel på hur berättartekniken kring att röra sig från ett tillstånd till ett 

annat används. Miljön beskrivs som en idyll, vilket är ett positivt värdeladdat ord, som på 

några sekunder krossas. Associationer till paradiset som blir till helvete skapas vilket är något 

vi känner igen från sagorna och tidigare dramatiska händelser och på så sätt kan ta till oss 

lättare. Samtidigt skapas en känsla av identifikation i beskrivningarna om turistorten, många 

läsare kan identifiera sig med känslan av att vara på semester och befinna sig i ”paradiset”.  

 

Ett exempel på detta är hur Expressen lyfter fram miljöaspekter samma dag som man släpper 

artikeln om Madeleines försvinnande genom att ha med en till artikel om försvinnandet med 

rubriken ”Turister letade istället för att sola” i texten kan vi läsa om hur ”Polisen söker efter 

treåringen med helikopter och spårhundar. Samtidigt letar kriminaltekniker efter spår i 

hotellrummet. Sedan försvinnandet är det få turister som badar eller solar på semesterorten. 

De flesta hjälper till att leta efter lilla Madeleine. Tidigt i morse pågick fortfarande sökandet 

efter flickan (Expressen 2007-05-05)”.  

 

Det skapas en känsla av hur paradiset plötsligt blivit till helvetet för fler än bara Madeleine 

och hennes familj, Praia del Luz är nu en otrygg plats som man inte vill vistas på. 

  

Ett overkligt grymt brott. Något liknande har aldrig hänt här, säger Paul Luckman, 

chefredaktör för den engelskspråkiga tidningen The Portugal News. - Den som gjorde detta 

valde en plats där människor alltid känt sig trygga. Nu är alla på sin vakt (Aftonbladet 10/5). 

 

Aftonbladet skriver om hur barnet och människorna alltid känt sig trygga och kunnat leka 

fritt, det skapas en känsla av att kidnapparen klampat rakt in i barnens trygga värld. 

 

På gräset vid lekplatsen rusar en liten tjej med mörka flätor runt - under uppsikt av sin 

pappa. De två tennisplanerna ligger öde. Ingen badar i poolen vid tapasbaren där 

Madeleines föräldrar satt och åt. Här, med uppsikt över hela området på 

semesteranläggningen Ocean Club, kan kidnapparen ha spanat på sitt offer. Grannarna i det 

idylliska semesterparadiset Praia da Luz Portugal har svårt att förstå. - Våra barn har alltid 
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kunnat röra sig fritt. Här har aldrig funnits något farligt - inte ens mitt i natten, säger Pupa 

Walia, som driver en indisk restaurang tillsammans med sin familj (Aftonbladet 2007-05-09). 

 

Expressen använder ytterliga ett grepp för att skapa identifikation för den svenska publiken 

genom att beskriva om det finns några svenskar på platsen, att koppla till Sverige är ett 

vanligt journalistiskt grepp vid katastrofsituationer, Praia del Luz framställs på detta sätt som 

en numera skrämmande plats inga svenskar bör vistas på. 

 

Inget av de stora svenska charterbolagen har Praia da Luz som resmål, deras hotell finns 

framför allt i Praia da Rocha längre österut på Algarvekusten. Några svenska hus- och 

hotellförmedlingar på internet förmedlar boende i Praia da Luz. För tillfället finns ett fåtal 

svenska turister boende på hotellen i orten (Expressen 2007-05-05). 

 

6.8.4 Folkets	  engagemang	  

 

En ytterligare aspekt som är vanlig i alla medierna är att skriva om vilket engagemang 

försvinnandet av Madeleine skapat hos allmänheten. Det lyfts fram att både kändisar, 

affärsmän och privatpersoner visar sitt stöd och engagerar sig i händelsen och att Madeleine 

ska föras tillbaka till säkerhet.  

 

Fyra dagar efter försvinnandet går fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo ut och vädjar till 

kidnapparen. Aftonbladet skriver om händelsen i en artikel med rubriken Snälla träd fram – 

Ronaldo vädjade till förövaren (Aftonbladet 2007-05-09). I artikeln beskrivs hur 

fotbollstjärnan har påverkats av hårt av händelsen då han nyligen blivit engelsk ligamästare 

men ändå har svårt att känna glädje. David Beckham går ut och vädjar för att Madeleine ska 

återlämnas välbehållen till familjen.  

 

Fotbollsstjärnorna David Beckham och Cristiano Ronaldo har redan gått ut och vädjat att 

Madeleine McCann ska återlämnas välbehållen till familjen. Under söndagens FA Cup-final 

väljer det engelska fotbollsförbundet att visa videoklippet som föräldrarna producerat, 

uppger Sky News (Expressen 2007-05-18). 

 

Dagens nyheter väljer att inte rapportera om fotbollsstjärnorna men rapporterar när en 

affärsman donerat en stor summa pengar. En brittisk affärsman har erbjudit sig att betala en 
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miljon pund, över 13 miljoner kronor, till den som lämnar information som leder till att den 

kidnappade Madeleine återfinns (Dagens Nyheter 2007-05-11). 

 

Dagens Nyheter rapporterar även om att Harry Potter författarinnan J.K Rowling donerat 

pengar till sökandet.  

 

I artikeln skriver Dagens Nyheter om att beloppet är oklart men att Klart är i alla fall att 

Rowlings bidrag är större än Sir Philip Greens, Top Shops ägare (Dagens Nyheter 2007-05-

14).  

 

Både Expressen och Aftonbladet skriver vid flera tillfällen om hur människor, turister, 

Storbritannien, Portugal eller till och med hela världen har engagerat sig i sökandet. Genom 

detta förstärks känslan av ett imagined community, där alla deltar i sökandet och engagerar sig 

i fallet.  

 

Hela Storbritannien har engagerat sig i lilla Madeleine, som i torsdags kväll rövades bort 

från en semesteranläggning i Praia da Luz, Portugal. En vän till familjen McCann har utfäst 

en belöning på 1,3 miljoner kronor till den som kan lämna uppgifter som leder till att flickan 

återförenas med sin familj (Aftonbladet 2007-05-09). 

 

6.8.5 Jakten/Mysteriet	  

 

Redan från dag ett startar ett ”vem har gjort det narrativ”. Ett sätt att hålla liv i historien blir 

att hela tiden lyfta fram det faktum att Madeleine fortfarande tros vara i liv Många skurkar 

presenteras i historien och direkt inleds en jakt på den skyldige/skyldiga. Aftonbladet och 

Expressen presenterar flera gånger misstänkta gärningsmän baserat på vittnesuppgifter. Man 

rapporterar även om hur vittnen har sett Madeleine på olika platser.  

 

Vittnen har sett kidnappade Madeleine, 3, med en kvinna på en bensinstation. 

Säkerhetskameror filmade kvinnan. - Vi är fortfarande positiva, säger Madeleines föräldrar. 

 Filmen visar hur en kvinna och en ung flicka, som liknar Madeleine, stannar på 

bensinstationen Galp på A22-motorvägen, uppger Daily Express. Kvinnan uppmanar flickan 

att säga "tack" till personalen, men barnet vägra (Expressen 2007-05-10). 
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Norskan Marie Olli, 45, såg kidnappade Madeleine i Marocko. Fyraåringen vädjade till en 

man om att få återförenas med sin mamma. - Jag är 99,9 procent säker på att jag såg 

Madeleine, säger Olli (Aftonbladet 2007-05-18). 

 

Här ser vi ett exempel på hur storyn prioriteras och hur dramatiska uppgifter från mindre 

trovärdiga källor prioriteras framför mindre dramatiska uppgifter från mer trovärdiga källor 

som exempelvis polisen. 

 

Spänningen höjs och historien utvecklas till vad som skulle kunna liknas med en kriminal-

roman. Det handlar redan från början inte om några nyheter utan snarare håller medierna liv i 

historien genom att skriva om spekulationer. I Dagens Nyheter är det vanligare att ”nya spår” 

i utredningen lyfts fram och man är mer restriktiva kring att skriva ut misstänkta.  

 

7 Slutdiskussion	  

 

Alla teman är kopplade till varandra och kan ses som en fläta som uppstår genom varandra 

och tillsammans skapar en nyhetsberättelse kring händelsen. Den inledande rapporteringen 

går att placera som en berättelse med en början, mitt och ett försök till ett avslut. 

Försvinnandet och konstruktionen av huvudaktörerna kan ses som berättelsens början, de 

teman som tas upp därefter, som föräldrarnas vädjanden, publikens engagemang och kritiken 

mot föräldrarnas restaurangbesök är historiens mitt som innehåller intriger och konflikter. 

Temat jakten och det ”vem har gjort det” narrativ som skapas kan ses som en jakt på 

historiens slut och upplösningen där vi ska få reda på om det blir ett lyckligt slut eller en 

tragedi. 

 

Det nyhetsvärde Madeleine erhåller genom att vara en ung söt flicka från en representativ 

medelklassfamilj gör att hon har alla ingredienser för att bli en framgångshistoria för 

medierna från dag ett. Personifieringen av Madeleine gör att man direkt blir mycket berörd av 

historien och gärna vill läsa mer om utvecklingen. Historien följer direkt ett narrativt 

berättande och Madeleine tilldelas rollen som det oskyldiga heliga offret i enlighet med 

Jewkes teorier om high-profile-crimes. 

 

Jag vill här återkoppla till min inledning om hur 200 flickor som försvinner mitt i natten på ett 

pickup-flack är för svårt att ta in. Madeleine är ett exempel på motsatsen och visar på hur 
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mediernas medielogik fungerar vid dessa typer av händelser. Det blir lättare att både 

konstruera och skapa en historia kring ett människoliv. Det möjliggör artiklar om pyjamasar 

och kramdjur, om en flickas egenskaper som beskriver en flicka full av liv, glädje och charm. 

Det skapas på så sätt en parasocial-interaktion kring Madeleine. Vi får ett ansikte, vi lär känna 

Madeleine och vi kan jämföra henne med våra småsyskon, våra döttrar eller bara något barn 

vi känner och håller kärt. Tidningarna konstruerar direkt bilden av hela världens dotter eller 

småsyskon, och vem kan egentligen släppa tanken på vad som har hänt ens dotter.  

 

Mycket kritik har riktats mot rapporteringen och den uppmärksamhet Madeleine har fått 

jämfört med andra kidnappningsfall. Liza Marklund har skrivit en krönika på Expressen med 

namnet ”Varför bryr vi oss om Madeleine om hur hon har blivit alldeles förbluffad av den 

uppmärksamhet Madeleine har fått. ”Jag menar inte att vara respektlös, men vad är det som 

är så särskilt med just det här fallet? Varför bryr vi oss om just den här förlorade flickan? 

Det kan inte bara vara för att hon är söt och blond, det finns massor med andra försvunna 

småflickor som är både sötare och blondare (Marklund, 2007-09-23)”. 

 

Jag har genom min analys och de kopplingar som jag sett till mitt teoretiska ramverk dragit 

slutsatsen att vi bryr oss om Madeleine genom den bild som medierna konstruerat kring fallet. 

En förklaring till att Madeleine uppmärksammades från början är för att föräldrarna sökte sig 

till medierna för att få tillbaka sin dotter. Kate och Gerry McCann använde sig av PR-folk 

som vet hur mediernas medielogik ser ut och vilka strängar man ska spela på. För medierna är 

försvinnanden ett tillfälle att genom journalistiska berättartekniker konstruera en 

verklighetens dokusåpa där produkten som säljs är dramatik och beröring. Genom att Kate 

och Getty under den första månaden sökte sig till medierna för att få världen att leta efter 

deras dotter blir deras egna liv, egenskaper och handling föremål för mediernas bevakning 

och publikens intresse. Ett pris Kate och Gerry McCann får betala i kampen för att få tillbaka 

sin dotter, något de sällan kan ha undgått då mediebevakningen slår tillbaka med full kraft och 

de själva blir misstänkta i fallet.  

 

Även om Dagens Nyheter har visat fallet stor uppmärksamhet visar min analys att det är 

främst kvällspressen som driver på historien runt Madeleine och hennes familj. Jag skulle 

genom denna beskrivning vilja påstå att teorierna om medielogik och personifiering skulle 

kunna utvecklas ytterligare. Genom personifiering ges möjlighet till långa mediehistorier. 

Personifieringen som skedde genom att Madeleine och hennes föräldrar blev huvudaktörer i 
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händelsen gjorde att publiken ville fortsätta läsa om händelsen. Vilket i sin tur leder till att 

medierna kan publicera ett halvfaktiskt innehåll där brist på fakta leder till nyheter med 

spekulationer som innehåll. Nyheterna berättar inte vad som har hänt Madeleine, ändå väljer 

vi att läsa, för vi känner Madeleine och hennes familj, och vi kommer fortsätta läsa tills vi får 

reda på om vad som har hänt. 

 

8 Vidare	  forskning	  

 

En vidare forskning skulle kunna vara att jämföra första månandens narrativ kring Kate och 

Gerry McCann med rapporteringen den tid de var misstänkta för inblandningen i sin dotters 

försvinnande. En annan intressant undersökning skulle kunna vara att jämföra de 

dramaturgiska grepp som använts i rapporteringen kring Madeleine med andra stora 

mediehändelser. Även en produktionsmässig studie kring varför just detta fall fått sådan stor 

uppmärksamhet med intervjuer med journalister och redaktörer som skrivit om Madeleine och 

om hur de uppfattar bevakningen skulle kunna utgöra ett framtida intressant studieobjekt. 
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