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Abstract 

The media plays a pivotal role in time of disaster and catastrophe. It’s not only an entity that 

plays the crucial part of the forum in which information is exchanged between authorities and 

the public, issues are debated and those in power are scrutinized. Journalism contains stories 

about our lives and our values, it tells us how to act and what is to be expected of us. We 

argue that disaster journalism is unique amongst the journalistic genres. The disaster genre is 

a window for a different kind of reporting, it’s inevitably a reporting committed to arousing 

and interpreting emotions. It also creates a rare space where the experience of common people 

becomes more important than that of the elite. 

   The 20
th

 century was a century of overwhelming change, in almost every facet of life and 

society in Sweden and throughout the western world. In this thesis we attempt to find out if 

and how that change has altered the makeup and content of discourses within disaster 

journalism. We do this by comparing the reporting of two great maritime catastrophes, parted 

by 82 years: the sinking of Titanic, 1912, and of MS Estonia, 1994. We will describe the 

reports as they were printed in Sydsvenska Dagbladet, a middle sized local newspaper based 

in Malmoe, Sweden, using qualitative methods and comparative discourse analysis. We study 

similarities and differences in the reporting during the following week after each disaster. The 

themes of the texts have been divided into five discourses: the horror, the rescue, the victims, 

grief and guilt. We find that over the 82 years that separates the two catastrophes a lot of 

things have happened to the journalistic role; it has been professionalized and media logic, 

rules of press ethics and the value of news has altered the face of news reporting. The same 

thematic discourses are there, in 1912 as well as in 1994. Some of them are practically 

identical and some of them are profoundly different, mirroring a digression in society at large 

from a certain type of traditions, values and stories and the telling and teachings of new ones, 

fit for a new era and a different task.
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1. Inledning och problemområde 

1.1 Inledning 

Årtalet är 1912. Det är söndag och klockan är 23.40 natten till den 15 april.  

Kölen på ett stort fartyg klyver tyst den sega havsytan som denna kväll breder ut sig likt en 

spegel över Atlanten och Fredrick Fleet, en av två utkikar på skeppet, är ensam om att 

vistas ute denna natt. Ingen måne lyser över Drömmarnas skepp, endast tusentals glödande 

hål som har punkterat himlavalvets sammetsduk håller honom sällskap. Havsluften är 

bitande kall och den 24-årige utkiken suckar djupt. Den vita röken bolmar ut och skingras 

sedan mot den stjärnklara himlen. När röken är borta sänker han blicken och ser då med 

fasa hur det rakt föröver, ur skuggorna, skrider ett stort isberg. Panikslagen famlar han efter 

telefonen och ringer ner till kommandobryggan: "Iceberg, right ahead!"  

Det osänkbara skeppet Titanic sjönk den 15 april klockan 02.20 och 1522 människor miste 

sina liv i Nordatlantens kalla vatten. Drömmarnas skepp lade sig att vila i mörkret på 

närmare 4000 meters djup. 

Den 28 september 1994, 82 år senare, är en passagerarfärja på väg från Tallinn till 

Stockholm. Sjön är hård, vågorna är närmare fem meter höga och vindbyarna mäter upp till 

30 meter i sekunden. Till följd av det hårda vädret lossnar, klockan 01.15, bogvisiret längst 

fram och vatten strömmar in i fartygskroppen. Detta resulterar i kraftig slagsida och att allt 

löst inne i fartyget kastas åt sidan. Klockan 01.22 kommer första nödropet från färjan. Sju 

minuter senare försvinner fartyget från alla radarskärmar. Panik utbryter och endast de 

starkaste klarar av att klättra ut från det sjunkande skeppet. Alla gamla som inte orkar ta sig 

ur sina hytter lämnas att följa med skeppet ner i havet. När räddningen kommer till 

olycksplatsen syns inget fartyg till, endast livvästar och tomma livflottar på vattenytan. 

På M/S Estonia fanns det 989 personer. 

Endast 137 människor räddades. 

Katastrofjournalistik är en unik genre. Den är unik i den bemärkelsen att den fokuserar på 

känslor och sinnesstämningar och språket tillåts vara mer känsloladdat och känsloväckande. 

Katastrofjournalistik till havs är inget undantag. 

Vi valde att skiva om detta eftersom medierna är en så pass stor del av krisbearbetning och 

för att det är intressant att se hur media bygger upp sina texter kring en katastrof.  
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Det är fascinerande att se hur journalisterna använder sig av de, på sätt och vis, 

undermedvetna diskurserna som styr vad det skrivs om, när det skrivs om och hur det skrivs 

om. Vi vill undersöka om dessa diskurser har förändrats eller ej under den tidsperiod vi har 

valt; tidsspannet på 82 år som finns mellan de båda katastroferna. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna undersökning är att jämföra diskurserna i Sydsvenska Dagbladets 

rapportering av Titanicolyckan och Estoniakatastrofen. 

- Vilka diskurser finns inom katastrofjournalistiken? 

- Vilka teman innehåller dessa diskurser? 

- Vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa diskurser 1912 och 1994? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till de två olyckorna Estonia och Titanic och rapporteringen som följer 

under den första veckan efter vardera katastrof. 

Detta har vi gjort för att avgränsa materialet till en rimlig mängd att arbeta med. 

   Vi tar inte hänsyn till om journalisterna har jobbat etiskt korrekt när de tagit fram sitt 

material. Ingen granskning om huruvida fakta stämmer eller genomförs inte av oss. Inte 

heller huruvida de saker som framställs som sanna är det eller ej. Vi lägger ingen stor vikt 

vid vilka som kommer till tals och var telegrammen, gällande Titanic, kommer ifrån. Vi 

lägger inte heller någon större vikt vid avståndsaspekten, att Titanic sjönk i Nordatlanten 

och Estonia i Östersjön. 

1.4 Disposition 

Efter det första inledande kapitlet kommer det kapitel som presenterar bakgrunden till vår 

undersökning.  Där lägger vi även i korthet fram fakta om Titanic, Estonia och tidningen 

ifrån vilken vi har hämtat vårat material, Sydsvenska Dagbladet. Det tredje kapitlet 

innehåller tidigare forskning där vi definierar katastrofjournalistiken och de demokratiska 

uppgiftera medierna har. Tidigare forskning, vilken vår undersökning är baserad på, läggs 

sedan fram tillsammans med forskningsöversikter som berör vårt ämnesval och följs av en 

närmare presentation av medielogiken. Detta för att öka förståelsen hos läsaren och låta 

denne ha medielogiken i åtanke när materialet redovisas. 
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Vår undersökningsmetod är diskursanalysen och denna presenteras närmare under kapitel 

fyra, Metod och material. Vi förklarar här anledningarna till varför vi just valde Sydsvenska 

Dagbladet och inte någon rikstäckande tidning. Metodkritiken förklarar det som vi inte 

gjorde och även hur undersökningen hade sett ut ifall vi hade valt att även inkludera det 

som vi uteslöt. Tillslut kommer kapitel fem med empiri och analys. Här presenterar vi vårt 

material uppdelat under fem olika diskurser och vardera diskursen mynnar sedan ut i en 

jämförelse mellan Titanics texter och Estonias texter. Slutdiskussionen kommer i kapitel 

sex där djupare sammanfattningar på varje diskurs görs för att ge en slutlig bild av den. 

Detta i sin tur förtydligas och sammanfattas ännu en gång i Summering för att verkligen 

förtydliga det vi kommit fram till. 

   Formmässigt så är de korta meningar som är enkelt kursiverade artikelrubriker tagna ur 

vårat empiriska material. Vi är medvetna om att detta görs för att utmärka boktitlar, men vi 

valde att även göra det på artikelrubrikerna för att dessa skulle sticka ut mer ur texten.  

De dubbla citattecknen märker ut direktcitat men det finns även de, som vi vill framhäva 

lite mer än andra, som står som centrerade utdrag i 10 punkter. Efter dessa utdrag kan man 

se bilagehänvisning till vilken man kan gå om man vill se utdraget i sitt sammanhang. 

Exempel på en bilagehänvisning är: (se bilaga 1:21A). 

   Angående omfattningen på materialet, alla våra utdrag för att exemplifiera i diskurserna, 

så är vi medvetna om att det är väldigt mycket. Detta är avsiktligt då vi vi ville att den som 

läser ska få ta del av så stor mängd originaltexter som möjligt för att kunna följa med och 

dra egna slutsatser och se mönster i rapporteringen. 
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2. Bakgrund 

2.1 Allting började med…  

Vår önskan var först att få undersöka hur journalistens roll har förändrats över tid och vår 

idé var att gör en syntetisk vecka på vardera tre nedslag under ett decennium. Senare fattade 

vi tycke för journalistens roll inom katastrofjournalistiken och lite senare endast 

katastrofjournalistiken i sig och språket kring denna genre. Vi kom då fram till att vi skulle 

undersöka hur katastrofrapporteringen kring två stora fartygskatastrofer såg ut och hur den 

var uppbyggd. Detta är intressant i den mån att man ser hur denna genre har utvecklats på 

de 82 år som skiljer mellan de båda katastroferna. Vi var nyfikna på om rapporteringen tar 

upp samma saker och följer ett liknande mönster. 

2.2 Titanic 

Skeppet Titanic var, natten till den 15 april år 1912, mitt uppe i sin jungfruresa från 

Southampton till New York när det kolliderade med ett isberg. Det dryga 260 meter långa och 

30 meter breda skeppet bar med sig 2224 passagerare och av dessa kunde endast 724 liv 

räddas. Livbåtarna räckte inte till men enligt då gällande föreskrifter, vilka sattes 1894, hade 

skeppet tillräckligt många med sig utan att bryta dessa (se bilaga 1:19C). De livbåtar som 

fanns kunde sammanlagt ta 1200 passagerare men detta utnyttjades inte då paniken försvårade 

räddningsarbetet. Med ombord på skeppet fanns det cirka 130 svenskar. Endast 40 av dem 

räddades. Drömmarnas skepp, byggt av Harland & Wolff i Belfast för rederiet White Star 

Line, ligger nu på närmare fyra kilometers djup (Ne.se). 

 

2.3 Estonia 

När passagerar- och bilfärjan Estonia den 28 september 1994 gick under på sin reguljära färd 

mellan Tallin och Stockholm var det den största civila fartygskatastrofen i Östersjön 

någonsin. 852 människor omkom. Många dog inne i det hastigt sjunkande fartyget, andra i 

vattnet eller på räddningsflottar utanför, några av sina skador sedan de räddats ur havet. 

Endast 137 personer överlevde. 989 personer befann sig ombord, varav 803 passagerare. 

Vädret var hårt. Det blåste sydvästlig vind som tilltog allt mer. Under olycksnatten mätte 

vindbyarna upp till 30 meter i sekunden (Estoniasamlingen.se). 
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2.4 Sydsvenska Dagbladet  

Sydsvenska Dagbladet är inte rikstäckande utan både finns i och fokuserar på Skåne. Den 

grundades 1870, men slogs 1872 ihop med Snäll-Posten, vilken är grundad 1848 och gick från 

att vara politiskt oberoende till att tona ned sin liberala profil i början av 1900-talet. Från 

försvarsstriden 1914 framträdde tidningen som ett högerorgan (Ne.se). Bonnier AB är idag 

huvudägare till Sydsvenskan och tidningens upplaga är 311 000 läsare varje dag enligt 

Orvesto 2008:3 (Sydsvenskan.se). 

 

2.5 Den svenska journalistikens historia 

De första tidningarna under 1800-talet vände sig främst till eliten, det var de som hade råd att 

prenumerera. Enligt Hadenius och Weibull (2003) rapporterade dessa främst om svenska och 

utländska politiska och kulturella institutioner. Mot början av nittonhundratalet breddades 

marknaden. Journalistiken var fortfarande präglad av referat och telegram men en mer 

iakttagande och kommenterande journalistik började sakta ta form. Det fanns också en 

partipolitisk tradition som satte sin prägel på urval av nyheter. På 1870-talet startades den 

första svenska nyhetsbyrån - Svenska Telegrambyrån. 1921 bildades Tidningarnas 

Telegrambyrå. Båda byråer var föremål för censur under andra världskriget. Detta ledde till 

att pressen senare kritiserades för att ha varit för undfallande mot det nazistiska Tyskland, 

sedan den svenska politiska linjen var neutralitet. Detta ledde till att partipolitiska profiler 

började tonas ner.  Enligt Hadenius och Weibull (2003) var den partipolitiska journalistiken i 

början av nittonhundratalet ansiktslös och refererande, delvis på grund av att redaktörer 

snarare var politiker än journalister. 1909 skedde så vad som kom att kallas för Dagens 

Nyheters amerikanisering. Man predikade enkelhet och vikten av att nämna det viktigaste 

först. Man vände sig mot ”etikettsrubriker”, vanan att sammanföra all information om ett 

ämne under samma rubrik (Detta nytänkande hade inte i någon större utsträckning nått 

Sydsvenskan 1912. De flesta texter ryms under övergripande rubriker som ”den hemska 

olyckan på Atlanten” eller ”Titanics undergång”). 1950-talet markerar en övergång från en 

sparsmakad nyhetsförmedling till en bredare journalistisk bevakning. Nyhetsvolymen ökade 

kraftigt.  Mer ”nära” journalistik började ta form. Människor skulle engageras och kunna 

identifiera sig. Fritid och nöjen började ta mer plats. Allteftersom branschen 

kommersialiserades blev dessa drag mer framträdande. Ur dessa omständigheter föddes så 

småningom sensationsjournalistiken, mediedramaturgin och nyhetslogiken. Vi kommer att 

definiera dessa begrepp närmare senare.   
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   Journalistförbundet beslutade 1968 att en yrkeskodex skulle upprättas. Journalister skulle nu 

rapportera olika skeenden och ifrågasätta och spekulera kring dessa (Hadenius, Weibull och 

Wadbring 2008). En universitetsutbildning utformades. Denna professionalisering av 

journalistkåren hade sin udd riktad mot att göra det journalistiska arbetet mer oberoende. 

Journalistiska prioriteringar av bevakningen blev mer normgivande. Journalistiken gick från 

att vara samhällsanpassad till att vara samhällsdrivande. Televisionen var det mest tongivande 

mediet men även andra medier driver självständiga linjer i kontroversiella frågor. 1990-talet 

präglades av en ökad anpassning till publiken och journalistiken började ta alltmer hänsyn till 

människors intressen samtidigt som kommersialiseringen skapade hårdare vinklingar och mer 

personligt profilerade journalister. 
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3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Katastrofjournalistik 

Liselott Englund (2008:24), doktorand i krisjournalistik, menar att mediekonsumenten har 

efter katastrofen behov av att få svar på två stora frågor: Hur kunde det ske och hur stor är 

risken att det händer igen? Englund menar att katastrofjournalistik inte är väsensskild från 

andra typer av journalistik. Framför allt finns vissa likheter med såväl kriminaljournalistiken 

som med krigsjournalistik (Ibid). 

Stig-Arne Nohrstedt, professor i  medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro 

universitet, talar om att katastrofer sätter särskilda krav på journalistiken. De påverkar ofta 

stora delar av samhällets delar och organisationer, med konsekvenser som först och främst 

människoliv, men också materiella skador, miljöförstörelse, påverkan på sociala relationer 

och allmänhetens förtroende för myndigheter och andra institutioner i samhället (Nohrstedt, 

2000:184). 

   Forskningsområdet brukar delas in i katastrof, risk- och kriskommunikationsforskning.  

Nohrstedt definierar katastrof som en händelse som orsakat stora skador på samhället och 

lidande för en betydande del av befolkningen. Risk är ett förmodat hot eller fara. Kris kan 

definieras både på individuell och på kollektiv nivå (Nohrstedt, 2000:185).  

   Media spelar en central roll i vår uppfattning om hur man bör bete sig i en 

katastrofsituation. Birgitta Höijer, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Örebro universitet,  menar att vardagstänkandet om våra egna identiteter såväl som om 

samhället är narrativt konstruerad. Vi konstruerar berättelser om oss själva och om samhället. 

Vi använder byggstenar ifrån våra konkreta upplevelser och ifrån medias diskurser när vi 

konstruerar våra privata och samhälleliga berättelser. Byggstenar ifrån medias diskurser är 

särskilt viktiga eftersom vi inte kan uppleva samhället lika konkret och direkt som vi kan 

uppleva våra egna liv. Dessa berättelser är inte statiska. 1912 fanns en annan typ av berättelser 

om hur man bör agera än det gjorde 1994. Berättelserna förändras i samband med ”verkliga” 

förändringar i samhället och medierapporterna. De privata och samhälleliga berättelserna i 

medborgarnas inre fungerar som referensram för tolkandet av, och relationerna kring, 

dramatiska händelser och specifika kriser (Höijer 2000:82). 

Nohrstedt (2000), behandlar ett antal konflikter som journalister kan hamna i då de 

rapporterar om katastrofer och kriser därför att mediernas roll är komplicerad och 

förväntningarna på journalisterna motsägelsefulla.  
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 Informationskanal eller tredje statsmakt? Å ena sida förväntas medierna tillhandahålla 

en informationskanal som bidrar till samhällets sammanhållning genom att väsentlig 

information sprids genom dess olika delar. Detta är särskilt viktigt i kris- eller 

katastrofsituationer. Å andra sidan ska medierna kritiskt granska makthavarnas 

åtgärder och förhålla sig oberoende gentemot staten.  

 Snabbhet eller korrekt information? I en kris eller katastrofsituation uppstår inte sällan 

en konflikt mellan att skyndsamt förmedla tillgängliga uppgifter och att hinna 

kontrollera uppgifternas riktighet. Här finns två skilda strategier bland journalister. 

Den ena sidan prioriterar snabbhet och förespråkar att all tillgänglig information sak 

förmedlas omedelbart. Att bedöma informationens tillförlitlighet anförtros 

medborgaren. Den andra skolan prioriterar att informationen är korrekt och lägger 

ansvaret om uppgifternas tillförlitlighet på mediet. 

 Förståelse eller förströelse? Mediernas villkor frammanar vissa typiska 

framställningsformer, delar av den så kallade medielogiken. Till denna hör en 

benägenhet att forma innehållet efter vissa schabloner. Exempel är polarisering, 

personifiering och snuttifiering. När det gäller katastrofjournalistik kan dramaturgi och 

upplevelserikedom hamna i konflikt med förståelse och kunskap. Tillspetsningar och 

förväntningar som används för att väcka intresse kan bli en belastning när det gäller att 

förklara mer komplicerade sammanhang.  

 Utvärdering eller nyhetsvärde? Eftersom journalistiken inriktas mot sådant som har 

högt läsvärde blir ett skeende snart ointressant. I samband med katastrofer och kriser 

innebär denna begränsning att medier knappast utgör det incitament till noggranna 

utvärderingar av brister i beredskap och förberedelser som man ibland har efterlyst 

(Nohrstedt, 2000:204). 

 

3.2 Medielogik 

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet,  

uttrycker i korthet att medielogik innebär att det som blir nyheter är sådant som, enligt 

Strömbäck, passar mediernas format, dess organisations interna arbetsvillkor, normer och 

behov av uppmärksamhet (Strömbäck, 2000). Händelser som hör hit, menar han, är sådant 

som bland annat kan tillspetsas, förenklas, polariseras, intensifieras, konkretiseras eller 

personifieras (Ibid). 
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   Tillspetsning; Begränsat utrymme gör att man måste fatta sig kort och att 

omfattande rapporter och liknande måste formuleras i sina huvudpunkter. 

Detaljer ersätts av passande formuleringar. Förenkling; Begränsat utrymme och 

en tidsnöd som oftast omger mottagarna gör också att det inte finns plats för 

komplexitet. Det invecklade måste framställas enkelt och koncist. Polarisering; 

Ska uppmärksamheten kunna upprätthållas måste kontraster i synsätt hållas 

fram. De säkra och enkla uppfattningarna som kan ställas mot varandra ges 

företräde (…). Intensifiering; Ett häftigt utbrott drar till sig mer uppmärksamhet 

än ett försiktigt inlägg. Det gör berättandet mer levande och intresseväckande. 

Konkretition; Det är enklare både att rapportera om och avbilda någonting som 

är konkret (…) Konkreta ting och händelser är också lättare för mottagarna att ta 

till sig (…) Abstraktioner kräver mer av människor (…). Personifiering; Få 

saker är så konkreta som människor. Och få saker intresserar oss så mycket som 

oss själva. Att få den mänskliga touchen på något, att ge ett problem eller en 

åsikt ett ansikte , är ett sätt att locka intresse och uppmärksamhet. Det möjliggör 

identifikation, vilket människor är mottagliga för och berörs av. 

Stereotypisering; Stereotyper är en del av människors kognitiva scheman, och 

kan således ses som ett sätt för oss människor att skapa ordning i det 

informationsflöde som översköljer oss (Ibid). Dessa kognitiva scheman 

arrangerar kunskapen som vi har om världen omkring oss och inverkar på vårt 

sätt att ta in ny och främmande information. Dessa scheman utvecklas av 

minnen eller idéer (Ne.se). 

 

3.3 Krisens faser 

Johan Cullberg är professor i psykiatri och i sin bok Kris och utveckling skriver han om de 

fyra krisfaserna. ”En första chockfas övergår i en reaktionsfas efter vilken följer en ytterligare 

bearbetningsfas fram till  nyorienteringen, som innebär en fullständig återhämtning” 

(2007:143).  Cullberg menar att var och en av dessa faser har sina egna karaktäristiska 

innehåll och terapeutiska problem och att de inte är klart åtskilda från varandra. Dessa 

krisfaser representerar en modell som är ett redskap för att orientera sig i den aktuella krisens 

förlopp (Cullberg 2007).  
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3.4 Tidigare forskning och forskningsöversikter 

Risk- och kriskommunikation började räknas som ett enskilt forskningsområde först på 1990-

talet. Det har mest bedrivits forskning inom området med anknytning till psykologi och 

sociologi. 1993 gavs den första forskningsöversikten ut inom samhällskommunikation; 

Risker, kommunikation och medier (Lidskog, Nohrstedt, Warg, 2000).  I denna antologi 

medverkar nationellt och internationellt framstående forskare ifrån olika discipliner, 

exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, humanteknologi och socialpsykologi. 

Forskningen sammanställdes av dåvarande Styrelsen för psykologiskt försvar, myndigheten 

ligger under försvarsdepartementet och har sedan bytt namn till Myndigheten för säkerhet och 

försvar. Enligt hemsidan är deras uppgift att:  
 

(…) utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att 

samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka 

eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade (Msb.se) 

  

Nohrstedt (2000) sammanfattar forskningsresultaten rörande mediebeteendet i akutfasen, när 

katastrofen sker så här:  

 De snabba, direktsända etermedierna har en viktigare roll som informationskanal än de 

tryckta medierna. 

 De lokala, direkt berörda medierna förhåller sig annorlunda till en inträffad katastrof 

än de nationella medierna. 

 Nyhetsrapporteringen kring en katastrof framstår som fragmentarisk, men kan få en 

fördjupad och förklarande behandling i det övriga mediematerialet. 

 Medierna kan spela en viktig roll för att klara ut besvärliga samhällstörningar i akuta 

sammanhang, men också försvåra genomförandet av åtgärder genom ansvarslöst 

beteende.  

 Medierna kan bidra till att undergräva förtroendet för ansvariga myndigheter genom 

att okritiskt vidarebefordra information och genom att utsätta myndigheternas alla 

utsagor och åtgärder för kritisk granskning. (Nohrstedt, 2000) 

 

2004 publicerade Krisberedskapsmyndigheten en ny forskningsöversikt över kriser, 

kommunikation och medier: Krisjournalistik eller journalistik i kris? (Jarlbro, 2004) Då fanns 

tio års forskning inom området att sammanfatta. Jarlbro menar att det finns vissa generella 

slutsatser att dra om västerländska mediers rapportering. Dels är anonyma källor vanligt, och 

ofta används drabbade och/eller anhöriga som källor. Detta blir vanligare ju längre mediet är 
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ifrån katastrofen. Det är även vanligt med felaktigheter och spekulationer. I dessa 

sammanhang citeras ofta anonyma källor. Katastrofjournalistiken följer medielogiken på så 

vis att händelser som lämpar sig för personifiering och snuttifiering får större utrymme än 

händelser som inte gör det, även om dessa händelser kan vara större katastrofer ur t ex 

humanitär och ekonomisk synvinkel. Katastrofjournalistik blir inte sällan dramatisk 

sensationsjournalistik. Risk- och krisjournalistik kan också ha en påverkan på hur folk 

upplever omständigheter, undersökningar visar att medborgare är benägna att bedöma 

sällsynta risker och katastrofer som vanliga och tvärt om (Jarlbro, 2004). 

     Flodvågskatastrofen i svensk nyhetspress (2005) undersöker rapporteringen om tsunamin 

2004, kommer man fram till att medierna ägnade sig åt väldigt lite granskning och analys och 

bevakade mest vad som hände. Fokus ligger på personliga skildringar och de drabbade 

människornas öden. Många källor är anonyma. Tidningarna använder dock flera olika källor 

så som myndigheter, hjälporganisationer och resebolag. 

   I Disaster journalism as therapy news? (2009) pekar resultatet mot att katastrofjournalistik 

är en unik genre, dels för att icke-eliten får komma till tals i större utsträckning än i andra 

genrer, dels för att man arbetar mycket med känslomässigt laddade paradigm inom 

journalistiken. Detta skapar unika möjligheter för diskurser om solidaritet, men också för 

politisering. Dels får icke-eliten en större politisk makt, men de riskerar också att manipuleras 

och användas som verktyg av etablerade politiska krafter. Man menar också att 

katastrofjournalistiken alltid inleds med att beskriva det horribla. Detta skapar sedan diskurser 

om empati. Empatin föder diskurser om hjälparna, hjältarna. Dessa kan bestå av både offer 

och räddningsarbetare. De väcker i sin tur känslor om nationalism och stolthet. Slutligen 

uppstår en diskurs om ilska, där media försöker finna den eller de som bär ansvaret. 

   Katastrofer har också alltmer börjat presenteras i ”paket”, eller koncept. Tidigare var 

rapporteringen mer spridd genom tidningen, man placerade inte artiklar som behandlade 

samma händelse/ämne tillsammans. Undersökningen visar också att genren är konsekvent 

över tid, att den inte förändrats mycket vad gäller teman och diskurser.   

   En tredje undersökning heter Making sense of different types of crises (2003). Här har man 

tittat på hur svenska media rapporterar om terrorattacker i USA och amerikanska attacker i 

Afghanistan. Man kommer fram till att utländska nyhetsbyråer dominerar som källor, men att 

detta inte alltid förklaras. Spekulationer förekommer ofta. Medialogik används allt oftare 

sedan allt fler tidningar är påverkade av kommersialiseringen av branschen. Medielogikens 

grepp gör det ibland svårt att skilja på fakta och fiktion. Författarna hänvisar till och med till 

teorier om post-journalistik eller pseudo-journalistik.  
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   Media mitt i en orkan (2005) handlar om rapporteringen om orkanen Katrina och den 

humanitära och ekonomiska kris som följde. Resultaten pekar mot att katastrofen snabbt 

politiseras, ansvariga myndigheter och politiker kritiseras. Deras egna röster hörs dock sällan, 

i relation till hur ofta deras agerande kritiseras eller rapporteras. 
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4. Metod och material 

Undersökningen baseras på en granskning av Sydsvenska Dagbladets nyhetsförmedling kring 

förlisningen av Titanic år 1912 respektive Estonia år 1994. Vi har valt att göra en kvalitativ 

innehållsanalys av diskurserna eftersom denna metod lämpar sig bäst för denna sortens 

undersökning/omfattning av textgranskning. Vid bedömningen av nyhetsmaterialet har ingen 

skillnad gjorts mellan tidningens egenproducerade material och byråproducerat material. Vi 

har valt att titta på nyheternas utformning veckan efter respektive katastrof. Anledningen till 

detta var att vi ville undersöka diskurserna i det inledande skedet. Senare lade vi till fem extra 

dagar på Titanicveckan för att den skrivande processen skulle ha kommit lika långt som den 

inom Estonia. Cirka 95% av vårt empiriska material finns med i resultatet. 

 

4.1 Analysprocessen 

Vi började denna underökning med att leta efter diskurser i vårt empiriska material. Vi ser 

katastrofjournalistik som en genre. I denna genre finns det sedan 5 olika diskurser och dessa 

diskurser innehåller ett antal teman. Exempelvis kategoriserade vi texter som behandlade 

hjältar och glorifiering under den övergripande diskursen ”Räddning” sedan samtliga texter 

behandlade räddningsarbetet. Hjältar och glorifiering blev på så sätt teman inom diskursen 

Räddning. De drabbade innehåller texter som behandlar katastrofernas offer, både passagerare 

och fartygspersonal. Denna diskurs innehåller teman traditioner, personifiering och eliten. 

Diskursen Sorg innehåller teman som religion och tröst och diskursen Skuld innehåller teman 

som politisering. Diskursen Det horribla innehåller teman som det makabra och det målande 

språket. 

 

4.2 Diskursanalys 

Diskurser är ordnade mönster som överskrider den enskilda texten och genomsyrar en rad 

andra texter och praktiker. Mönsterna är socialt, historiskt, kulturellt och politiskt bestämda 

och de definierar regler för hur representationer är uppbyggda. Individen skapas som subjekt 

genom språket: vi agerar i relation till diskursens representationer och värden, samtidigt som 

dessa reproduceras när vi agerar enligt dem (Lindgren 2005 :138). 

   Diskurser är förenklat en bild av en social verklighet.  Att analysera en diskurs låter oss se 

hur representationen av olika sociala kategorier, relationer och sammanhang är konstruerade 

och ur vem eller vilkas synvinkel och intresse (Deacon 2007:151). Den kontext i vilken något 
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beskrivs är viktigt för att förstå dess koppling till makt och dominans. En särskild diskurs 

innehåller en implicit eller explicit bild av relationen mellan makt och kunskap, vilken typ av 

makt och kunskap som är viktigt och vem som innehar dem (Deacon 2007 :151). Diskurser 

definierar vad som kan sägas och vad som inte kan sägas om olika enheter i samhället och de 

är ofta avhängiga av den ideologi som de som har makt att formulera ”sanningen” bekänner 

sig till. Vi bygger upp vår sociala värld genom de ord vi använder och de värderingar vi 

lägger i dem. Diskursanalys, enligt Norman Fairclough, är ett försök att blottlägga 

systematiska länkar mellan texter, diskursiva metoder och sociokulturella metoder 

(Fairclough 1995). Fairclough ställer ett antal frågor för att kunna analysera en diskurs i 

texter: Hur framställer texten världen, händelser, personer, relationer? Hur ser dess världsbild 

ut? Vilka identiteter och relationer mellan aktörer gestaltar texten? Vilken relation skapar 

texten mellan läsaren, aktörerna i texten och mellan text- läsare och läsaren och textens 

aktörer? 

 

4.3 Val av material - Sydsvenska Dagbladet 

Vi valde att analysera material som vi samlat in från Sydsvenska Dagbladet; en politiskt 

oberoende och liberal morgontidning (Sydsvenskan.se). För att ta fram materialet har vi 

använt oss av de två mikrofilmsläsarna på Malmö Stadsbibliotek. Angående materialets 

omfattning har vi lika mycket material från de båda katastroferna, däremot skiljer sig 

antalet dagar. Vi började med att ta fram en vecka material från vardera katastrof, från och 

med den dagen som det först stod i tidningen. Lite senare lade vi till fem extra dagar på 

Titanic för att kvantiteten på materialen skulle bli lika stor och för att de båda händelserna 

skulle ha kommit lika långt i den journalistiska processen. Detta för att få de båda 

materialen så lika som möjligt.  

   Anledningen till att vi bara valde material från Sydsvenska Dagbladet var för att vi skulle 

kunna lägga all fokus på en större fördjupning på just denna tidning och därför få en 

bredare och mer omfattande undersökning. Vi kunde, genom att vi bara hade en tidning, 

arbeta med fler diskurser och få ett bättre helhetsintryck, vilket vi var ute efter. Om vi hade 

valt fyra tidningar hade vi kanske kunnat fokusera på en av diskurserna för att få en djupare 

förståelse inom just denna. 

4.4 Metodkritik 

Kanske hade resultatet blivit ett annat om vi hade valt material från till exempel Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet eller någon av kvällstidningarna men vi valde att fokusera på 
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Sydsvenska Dagbladet. Vi ville se händelserna ur en lokal, mellanstor morgontidnings 

perspektiv och inte ur de rikstäckande tidningarnas perspektiv. Anledningen till att vi inte 

valde material från t ex. Aftonbladet var för att tidigare forskning gör gällande att 

kvällstidningarnas katastrofjournalistik är överdriven. Eller som Hadenius och Weibull 

(2004) skriver: ”Kvällspressen brukar ofta kritiseras för sin sensationsjournalistik och för 

att göra hårda vinklingar”(2004:64). 

   Till en början ville vi även gå in i materialet och resonera kring lingvistiken, 

ordkunskapen i texterna, men vi insåg att tiden skulle bli knapp och valde att fokusera 

enbart på dikurserna så att dessa skulle bli ordentligt genomförda. Att undersöka om det 

finns några speciella ’katastroford’ hade kanske kunnat tillföra mer till uppsatsen men vi 

valde att avgränsa oss vid diskurserna. 

   Kanske borde vi även tagit hänsyn till den geografiska aspekten. Titanic hade offer i 

Sverige och även i Skåne, men inte i den utsträckning som Estonia hade. Just därför hade 

det varit intressant att jämföra Sydsvenskan med till exempel New York Times för att se 

om den amerikanska rapporteringen kring Titanic liknar den svenska rapporteringen om 

Estonia. Men vi bedömde att vår tid var för kort för en sådan undersökning. Det hade krävts 

att vi skar ner på diskurserna eller bara valde en av katastroferna - men då hade det blivit en 

annan undersökning. 

   Eftersom vi redovisar 95% av vårt empiriska material i uppsatsens resultatdel och 

beskriver analysprocessen ingående anser vi att undersökningen har hög transparens och 

ger läsaren möjlighet att bedöma reliabiliteten. Vi tycker att vårt material och val av metod 

har validitet i relation till vårt syfte. Diskurser inom rapporteringen av två katastrofer med 

flera gemensamma nämnare och 82 års mellanrum jämförs för att se hur 

katstrofjournalistiken förändrats.Vi anser att vårt resultat till viss del är generaliserbart 

eftersom det överensstämmer med den stora majoriteten av tidigare forskning. Däremot är 

varje katastrof unik i sitt slag, vilket kan göra att detta resultatet inte alltid går att överföra 

på katastrofjournalistik under andra omständigheter. 
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5. Empiri och analys 

5.1 Tema och diskurs 

Vi presenterar här vårat empiriska material genom att analysera de teman vi hittat inom sina 

respektive diskurser. Vi har inordnat texter efter vilken diskurs de behandlar. Vi identifierar 

teman som finns inom beskrivningen av våra fem diskurser; Det horribla, Räddningen, De 

drabbade, Sorg och Skuld.  

När vi analyserade texterna har vi använt oss av Faircloughs frågeställningar: Hur 

framställer texten världen, händelser, personer, relationer? Hur ser dess världsbild ut? Vilka 

identiteter och relationer mellan aktörer gestaltar texten? Vilken relation skapar texten 

mellan läsaren, aktörerna i texten och mellan text- läsare och läsaren och textens aktörer?  

(Fairclough, 1995). Vi har även ställt frågor om vad texten ger för bild av katastrofen, 

vilken relation som bildas mellan läsaren och katastrofen. 

5.1.1 Diskursen Det horribla 

Denna diskurs fokuserar på hur det makabra och horribla från katastrofen återges i 

katastrofjournalistiken. Den journalistiska text som kan passas in under denna diskurs har 

ofta ett mycket målande språk som skapar starka bilder. Många av dessa texter kan klassas 

till sensationsjournalistiken. Medieforskaren Marina Ghersetti menar att 

sensationsjournalistiken är den journalistik som innehåller någon form av överdrift, 

spekulation eller hårdvinkling och som anses vara populistisk, trivial och skandalinriktad 

(Ghersetti 2004). 

5.1.1.1 Titanic 

20 april 1912: Öfverste Gracie förklarar i texten under rubriken En av de räddade berättar. 

Han berättar att en officer hade simmat fram till honom och berättat att just innan Gracies 

huvud dykt upp ovanför vattenytan så hade ”en af Titanics skorstenar fallit alldeles i 

närheten af mig och spridt omkring liken i vattnet.” Gracie skildrar sedan hur han simmade 

från den ena vrakspillran till den andra, tills han slutligen nådde korkflotten: 

Denna blef till sist så öfverfylld att de ombordvarande fruktade, att den skulle sjunka, om flera 

komme upp på den. För att rädda sig själfva voro de tvungna att hindra andra att klättra upp på den. 

Detta var det hemskaste af allt i dessa gräsliga timmar. – Skriken från dem, som flöto i vattnet 

ljuder ännu i mina öron och jag kommer att minnas det till min dödsdag (se bilaga 

20A)(Sydsvenska Dagbladet 20 april). 

En av Titanics passagerare, Mr. Beesley, berättar följande om hur Titanic sjönk: 
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Då klockan var omkring 2 på natten såg jag Titanic sjunka. Fartyget gick ned med fören försat. 

Aktern stod rätt upp i vädret. Allt efter somvattnet trängde in i ångpannorna och maskinerna hördes 

ett fruktansvärt sjudande oväsen. Fartyget stod uppoch ned i nära fem minuter, men mer och mer av 

fartyget försvann i böljorna och till sist såg man intet af det stolta skeppet. I detta ögonblick hördes 

högljudda klagorop och häftig gråt från kvinnorna i båtarna, men detta öfverröstades af de 

hundratals människor, som i sista ögonblicket sprungo öfver bord från Titanic och nu lågo och 

kämpade med döden i det isuppfyllda hafvet. Dessa skrik voro dock förgäfves. Ingen kunde komma 

den till hjälp och alla drunknade (se bilaga 1:20D)(Sydsvenska Dagbladet 20 april). 

22 april: Under rubriken Nya detaljer från olyckan (se bilaga 1:22A) finns ett exempel på 

någonting som kan tolkas som makabert inom diskursen: 

Strax efter sedan Titanic försvunnit i djupet stötta de roende med årorna oupphörligt till 

lik(…)(Sydsvenska Dagbladet 22 april). 

Ännu ett exempel som även det kan tolkas som makabert kan läsa på fredagen den 26e. 

26 april: Under mellanrubriken Från olycksplatsen har passagerare från ångaren Bremen 

berättat att de: 

(…) gått så tätt förbi liken från Titanic att de kunde skilja de särskilda personerna. De sågo 

bland liken, en kvinna som höll ett barn i hvardera armen samt två makar som höllo 

hvarandra omfamnade. Alla hade lifbälten och öfverallt syntes lifbälten flyta omkring  på 

vattnet. De flesta liken funnos mellan två isberg af hvilka det ena delvis splittrats vid 

sammanstötningen med Titanic (se bilaga 1:26A)(Sydsvenska Dagbladet 26 april). 

5.1.1.2 Estonia 

29 september 1994: Dagen efter olyckan under rubriken Fel på port kan ha vållat 

katastrofen förklaras det först av allt hur allvarlig denna olyckan är: ”Över 800 människor – 

de flesta svenskar – omkom i den värsta fartygskatastrofen i Europa sedan andra 

världskriget” (se bilaga 1:29B)(Sydsvenska Dagbladet 1:29 september). 

En ledare avlutas med ord som är typiska för denna diskursen: 

Ty det ofattbara hände: hundratals slukades i det mörka, kalla djupet – söner och döttrar, mödrar 

och fäder. Havet stal dem ifrån oss. Tommrummen kan aldrig fyllas. Det finns blott ett sätt att 

hedra dem, att skänka deras sista, kvalfyllda ögonblick något slags mening: Låt det aldrig hända 

igen (se bilaga 1:29C) (Sydsvenska Dagbladet 29 september). 

Rubriken ÖVER 800 DÖDA kan tyckas göra det horibla ännu mer uppenbart. Några 

exempel ur texten är: 
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De som hann ut ur sina hytter i tid kastade sig handlöst i vattnet. (…) Enligt ögonvittnen rusade 

många ut ur sina hyter i bara nattkläder eller helt nakna. När vatten här och var strömmade in i 

båtens olika utrymmen steg paniken. (…) Överlevande har berättat att flera äldre människor inte 

orkade ta sig upp till utgångarna i det starka motlut som uppstod på grund av slagsidan (se bilaga 

1:29D)(Sydsvenska Dagbladet 29 september). 

Tanken på att det inte finns tillräckligt med tid eller räddningsmatrial att ta till när en 

katastrof inträffar kan sätta skräck i de flesta. Det är bland annat det som tas upp under 

rubriken Tom lever – 50 kamrater dog. Räddningen blåser ur de nödställdas händer utan att 

de kan göra någonting. Alla är hjälplösa och utelämnade på ett stormande hav: 

Tom Johnsson insåg snabbt att gummibåtarna, de uppblåsbara räddningsflottarna, var den enda 

hjälp som stod att finna. Men det var inte många flottar man fick i sjön. Den hårda vinden slet tag i 

flera som singlade iväg likt virvlande löv ute på det brusande havet (se bilaga 1:29H)(Sydsvenska 

Dagbladet 29 september). 

Ute på Estlines terminal i frihamnen i Stockholm gör sedan en engelsk journalist en liknelse 

med den andra katastrofen vi forskar kring i denna uppsats: ”- 900 människor ombord…  

Detta är den största sjökatastrofen sedan andra världskriget. Kanske den största sedan 

Titanic, sade en engelsk journalist som, liksom vi alla, försökte ta in den fruktansvärda 

sanningen” (se bilaga 1:29H). 

I ingressen, under rubriken ’Bara de starka hade en chans’, finns ett bra exempel på något 

som kan tolkas som makabert i diskursen om det horribla. En överlevande berättar hur det 

var strax före passagerarfärjan sjönk: ”Det rådde stor panik innan Estonia sjönk. Gamla, 

sjuka och barn krossades. Bara de starkaste hade en chans” (se bilaga 1:29I). 

30 september: Ännu ett av de bättre exemplen till diskursen om det Horribla finner vi 

under rubriken Svensk brist på bärgningsfartyg. Ingressen inleds med följande: 

Ingen överlever i eventuella luftfickor på Estonia, där vraket ligger på 90 meters djup. Alla är 

ihjälfrusna sedan många timmar (se bilaga 1:30E)(Sydsvenska Dagbladet 30 september). 

I brödtexten följer en förklaring varför det inte utfärds några räddningsaktioner ner till 

vraket. Det förklaras också vad som hade hänt om man hade gjort en räddningsaktion: 

…eventuella räddningsaktioner (hade) sannolikt också slutat i dödlig utgång. Man hade tvingats 

spränga eller skära sig genom skrovet, trycket där inne hade ökat på bråkdelar av en sekund, den 

eventuellt överlevandes lungor hade sprängts (Ibid). 
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5.1.1.3 Jämförelse 

Makabra texter skapar makabra visioner och det kan i vissa fall tyckas att skribenterna 

frossa i detta. Dock kan det ibland, trots att det blir osmakligt, tillföra mycket till texterna. 

Ett målande och direkt språk ger läsaren en känsla av det var så det gick till.  

Ett exempel på detta är när en överlevande från Titanic, Överste Gracie, målande berättar 

om hur en officer hade simmat fram till honom och sagt att just innan hans huvud dykt upp 

ovanför vattenytan så hade ”en af Titanics skorstenar fallit alldeles i närheten af mig 

(Överste Gracie) och spridt omkring liken i vattnet” (se bilaga 1:20A). Gracie berättar även 

hur de hjärtskärande skriken från de som hamnat i vattnet, efter det att Titanic hade 

försvunnit i djupet, ännu ljuder i hans öron och at han kommer minnas det till sin dödsdag. 

   Texterna i denna diskurs påverkar de flesta människor väldigt starkt och journalisterna 

1994 verkar ta till det horribla för att förstärka denna påverkan. 

Det är intressant hur många av rubrikerna från rapporteringen av Estonia som kan placeras 

under denna diskurs: ÖVER 800 DÖDA (se bilaga 1:29D), Tom lever – 50 kamrater dog (se 

bilaga 29H), Bara de starka hade en chans (se bilaga29I), Utö – ond bråd död (se bilaga 

1:30E), Över tusen kan ha dött (se bilaga 1:30E), Mayday! Estonia! Blackout! (se bilaga 

1:02F). År 1912 verkar inte detta upplägg med olika rubriker existera och majoriteten av 

Titanics rubriker löd: Titanics undergång. Rubrikerna hade då sällan täckning i texterna. 

   Vi anser att detta fenomen beror på berättartekniken Tillspetsning. Jesper Strömbäck 

menar att man i denna teknik ersätter detaljer med passande formuleringar och att man ska 

fatta sig kort.  Begränsat utrymme, vilket man har när man sätter rubriker, gör att man 

måste fatta sig kort och som teknikens namn avslöjar så spetsas allt (Strömbäck, 2000).  

Ibland till det sämre. 

5.1.2 Diskursen Räddning 

Denna diskurs innehåller ett fokus på hjältarna och räddningsarbetet kring de båda 

katastroferna samt glorifieringen av dessa. Med ’hjältar’ och ’räddningsarbetet’ syftar vi på 

de fartyg som vände till Titanics undsättning och de ytbärgare och helikoptrar som räddade 

de nödställda från Estonia. Vi ska fokusera på hur dessa hjältar representeras och hur och 

när de kommer fram i media, om de presenteras som anonyma räddare eller som individer 

som även de är med om en traumatisk upplevelse. I denna diskurs kommer vi inte inkludera 

någon av de utsatta som utfört heroiska insatser eller någon i de båda besättningarna. Alltså 

endast de, från början, inte inblandade som kom till undsättning. 
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5.1.2.1Titanic 

Inget direkt räddningsarbete utfärdades under Titanickatastrofen. De fartyg som var i 

närheten hörde nödropen och Carpathia var det första som kom dit och hjälpte till att rädda 

människorna i livbåtarna. Räddningstjänsten utförde ingen aktion i och med att förlisningen 

skedde mitt ute på Nordatlanten. 

17 april 1912: Det första som skrevs om Titanicolyckan i Sydsvenskan publicerades denna 

dag, två dagar efter förlisningen. I den första löpande texten står det endast en mening om 

räddningen: ”Carpathia är på väg till Newyork med de räddade.” På samma sida redovisas 

ett telegram från fartyget Olympia där de meddelar att Carpathia är på väg till New York 

med 868 passagerare från Titanic och att dessa huvudsakligen är kvinnor och barn (se 

bilaga 1:17A). 

18 april: Följande dag skrevs det under rubriken Nya detaljer från den hemska olyckan en 

kort text angående räddningen: 

Alla underrättelser öfverrensstämma däri att ingen av de ångare, som uppfångat Titanics trådlösa 

rop om hjälp, hunnit fram i rätt tid till olycksplatsen. Carpathia, som kom först, fann lifbåtarna med 

de öfverlefvande spridda utefter en 21 mil lång ismassa. På grund av isens starka drift tog det flera 

timmar innan Carpathia kunde taga alla ombord.  De flesta af de räddade hade endast det 

nödvändigaste  klädesplaggen på sig och hade lidit mycket af kölden då båtarna drifvit omkring i 

flera timmar innan Carpathia kom i sikte (se bilaga 1:18A)(Sydsvenska Dagbladet 18 april). 

Under rubriken Carpathia enda räddaren har Kap Race fått ett telegram från kaptenen från 

Olympic där man har uppgett att Carpathia är det enda fartyg ”som har räddade från Titanic 

ombord. Bland de räddade äro andra, tredje, fjärde och femte styrmännen och andre 

Marconitelegrafisten” (se bilaga 1:18B). 

Kaptenen från ångaren Parisian säger att han, under rubriken De öfverlefvande från Titanic: 

”(…) under flera timmar seglat kring bland vraktumparna från Titanic för att upptaga dem, 

som möjligen räddat sig på dessa, men intet funnit”. Precis under detta finns en notis med 

rubriken Skeppsbrutna räddade af fiskebåtar? där en kapten meddelar att han han sett 

fiskebåtar på olycksplatsen (se bilaga 1:18D). Spekulationerna kring att de skeppsbrutna 

kan ha räddats av fiskebåtar, som framkommer i dessa rader, ökar hoppet för de som läser. 

19 april: Det första som skrivs om mottagandet om de överlevande på Carpathia skrivs 

under rubriken Försiktighetsåtgärder vid Carpathias ankomst till Newyork. Där följer ett 

telegram från New York där datumen avslöjar att de ombordvarande från Carpathia har 
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anlänt till New York på eftermiddagen och att: ”Hamnkajen skola afspärras af polis och 

militär. Ett stort antal läkare och sjukvårdare komma genast att gå ombort på fartyget för att 

gifva Titanics passagerare den första hjälpen (se bilaga 1:19E). 
g 

20 april: Denna dagen inleds med en lång text under en rubrik som lyder: Berättelser om 

katastrofen och räddningen. Här berättar en av passagerarna från Carpathia sin berättelse 

om Carpathias räddning av Titanics skeppsbrutna: 

Då vi anlände till olycksplatsen anträffade vi inalles 16 af Titanics räddningsbåtar. 

Ombordtagandet af de skeppsbrutna erbjöd en i hög grad sorglig anblick. Samtliga voro mycket 

utmattade. Rep bundos kring lifvet på de vuxna och barnen lades i säckar. På detta sätt blefvo 

samtliga förde ombort på Carpathia. Några af båtarna voro endast till hälften fyllda med 

passagerare, under det att andra däremot voro så överfyllda, att de voro nära att sjunka. De 

skeppsbrutnas klädsel var i högsta grad olika. En der herrar och damer buro middagsdräkt, andra 

voro endast insvepta i filtar och dukar och andra voro åter i nattdräkt. Så snart samtliga kommit 

ombord på Carpathia blefvo alla, som hade krafter därtill, nedförda i salongerna, där de fingo varm 

frukost. Båtarna hade drifvit omkring under fem timmar och de skeppsbrutna hade lidit mycket af 

det kyliga vädret och de kyliga vindarna (se bilaga 1:20D)(Sydsvenska Dagbladet 20 april). 

25 april: Under rubriken Fru Astors berättelse berättas det att förstaklasspassageraren Fru 

Astor, hustru till den i Titanicolyckan bortgångne Herr Astor, att  det på Carpathia ”inte 

rådde någon rangskillnad, hon uppehöll sig bland och åt tillsammans med 

mellandäckspassagerarna” (se bilaga 1:25A). 

5.1.2.2 Estonia  

29 september 1994: Redan från första dagen det skrevs om Estoniakatastrofen hyllades 

helikoptrarna och ytbergarna för sina insatser i räddningsarbetet. Vi ska inte gå in på 

bildanalyser i vårt arbete, men det kan tilläggas att det publicerades karta och bilder på 

helikoptrar (se bilaga 1:29A) för att visa exakt hur stort räddningarbetet var. Under rubriken 

Över 800 döda beskrivs händelseförloppet i kort och en helikopterförare får beskriva 

förloppet: 

Vid halv två tiden på natten nådde den första finska räddningshelikoptern till olycksplatsen. Under 

timmarna därefter anlände fler helikoptrar från Sverige och Danmark De möttes av en fruktansvärd 

syn. - När vi kom fram var det becksvart, sex meter höga vågor och regn. Vi såg kanske ett fyrtiotal 

räddningsflottar. De flesta var tyvärr tomma. (…) Det mest riskfyllda jobbet utfördes av 

yträddarna. De firades ner i vajrar från helikoptrarna till räddningsflottarna. Där fick de trä selar 

över överlevande eller helt enkelt ta dem i famnen när de lyftes upp till helikoptrarna (se bilaga 

1:29E)(Sydsvenska Dagbladet 29 september). 
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Räddningsarbetet fortsätter att beskrivas efter ett tidsschema under rubriken …och plötsligt 

blev allt tyst. Här börjar man skriva om färjorna som anländer till olycksplatsen: 

De fyra stora Findlandsfärjorna från Silja Line och Viking Line styrde alla mot olycksplatsen. (…) 

Problemet var att inte segla ihop i det svåra vädret. (…) Trots större manöverutrymme kunde de 

stora färjorna inte göra mycket annat än att leda och vara landningsplats för alla 

räddningshelikoptrar (se bilaga 1:29F)(Sydsvenska Dagbladet 29 september). 

30 september: Denna dagens början går i räddningens tecken. Här förklaras tidigt i en puff, 

under rubriken Hjältarna om skräckdygnet, hur: ”tre unga värnpliktiga från F17 i Kallinge 

blev nästan  bokstavligt ’räddande änglar från skyn’ för 30 nödställda människor under 

katastrofnatten på Östersjön” (se bilaga 1:30A). 

Denna puff utvecklas sedan under rubriken Ytbärgare från Kallinge räddade 30 där Patrik 

Nilsson, en värnpliktig ytbärgare, inleder med ett känslosamt uttalande i ingressen: 

– Först när jag var hemma igen kom känslorna - de bra och de dåliga. – Jag har trots allt räddat liv. 

Det känns bra. De dåliga känslorna kommer när jag tänker på alla människor vi inte kunde få upp 

(se bilaga 1:30C)(Sydsvenska Dagbladet 30 september). 

För att läsaren ska förstå vikten av uppdraget för dessa ytbärgare följer en text som skänker 

läsaren denna förståelse: 

Under några fasansfulla timmar på onsdagsmorgonen var det hans jobb att söka efter ännu levande 

människor bland döda kroppar i Estonias vattenfyllda flottar. Att välja vem som som skulle 

vinschas upp i helikoptern. Och att i full sorm och hård sjö fästa vajer och sele kring stelfrusna, 

utmattade och chockade skeppsbrutna. Patrik Nilsson räddade femton människor ur havet.  På 

söndag fyller han 20år  (se bilaga 1:30C)(Sydsvenska Dagbladet 30 september). 

Att man tar upp ytbärgarens unga ålder spär på tankarna om vilken otrolig räddningsinsats 

detta har varit. Deras divisionschef, major Ronnie Larsén, kommenterar de värnpliktigas 

insats med: ”De har upplevt och sett något på gränsen till det overkliga”. Strax innan detta 

förklaras det att flygvapnet inte tränar ytbärgarna i förhållanden liknande det som var under 

Estonianatten eftersom det är för farligt. Just detta upplägg skiljer sig extra mycket från 

rapporteringen kring Titanic. Gällande Estoniakatastrofen lyfter man fram människorna 

som var med och deltog i räddningen. Dessa människor presenteras inte som anonyma 

ytbärgare utan som individer som även de har varit med om katastrofen men varit starka 

och tagit sig genom det och räddat liv. Genom att man förklarar att ytbärgarna inte är 

tränade för så pass svåra förhållanden som det var under natten då Estonia förliste spär man 

på bilden om hur krävande räddningsarbetet var för de värnpliktiga. 
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1 oktober: Under rubriken Ytbärgarna ställdes inför svåra val (se bilaga 1:01E) följer en 

intervju med Matti Rytkönen, en finsk helikopterpilot som var på plats först på 

förlisningsplatsen. Han förklarar att han kände sig maktlös när han skulle bestämma vem 

som skulle räddas först och att hans ytbärgare som var med i helikoptern hela tiden frågade 

förtvivlat om de var de enda på plats. Journalisten skriver sedan: 

Att han och hans helikopterbesättning ändå lyckades rädda över 30 människor till livet ger Matti 

Rytkönen en viss själslig ro. – Man måste gripa efter varje positivt halmstrå, annars går det inte att 

fortsätta jobba, säger han (se bilaga 1:01E)(Sydsvenska Dagbladet 1 oktober). 

I och med denna text slutar vår diskurs om Räddning. I vårt material var detta den sista 

texten som publicerades om de som var med och hjälpte Estonias nödställda. Materialet 

sträckte sig till den fjärde oktober. 

5.1.2.3 Jämförelse 

Redan från första dagen efter Estoniakatastrofen var räddningen en stor del i mediernas 

rapportering. Diskursen har fördjupats sedan 1912. Med fördjupats menar vi att det är mer 

fokus på räddningsarbetet 1994. Några anledningar till den ojämna rapporteringen kan bero 

på en av de aspekter vi har avgränsat oss ifrån; avståndsaspekten. Det är nämligen möjligt 

att besättningen ombort på Carpathia syntes mer i amerikansk press än i Sydsvenskan. En 

annan anledning skulle kunna vara ännu en av de faktorer vi inte ska gå närmare in på i 

denna undersökning; räddningsaktionens olikheter. Titanic förliste i Nordatlanten och 

Estonia i Östersjön och räddningsarbetet gick inte till på liknande sätt. Det stora fokus som 

fanns på hjältarna -ytbärgarna, helikopterpersonalen, räddningspersonalen utifrån- kring 

Estonia existerade inte i texterna kring Titanic dels eftersom det inte fanns några ytbärgare 

och inte några helikoptrar. Titanic var, på den tiden, väldigt svår att nå ute i Nordatlanten 

och därför löste man det genom att skicka ångarna som färdades i närheten av olycksplatsen 

till undsättning. Det fanns ingen annan lösning. 

   Klasskillnaderna var tydliga förr och det omskrivs tydligt (se bilaga 1:25A) hur den rika 

Fru Astor, som var en förstaklasspassagerare, fick sitta och äta och unmgås tillsammans 

med mellandäckspassagerarna när de kom ombord Carpathia. Detta skapar en bild hos 

1912-läsaren att dessa klasskillnader inte kunde efterlevas i den katastrofsituation som 

uppstått. När Estoniatexterna beskriver hur unga och otränade ytbärgarna var för att 

förstärka räddningsinsatsens omfattning framhåller Titanictexterna hur klasserna 

klumpades ihop utan att ta hänsyn. Detta kanske chockar läsaren att det inte ens fanns 

någon tid för det, det som då antagligen var självklart. 
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5.1.3 Diskursen De drabbade 

Denna diskurs innehåller drabbade passagerare och fartygspersonal. 

5.1.3.1 Titanic 

17 april 1912: Den första artikeln om Titanics förlisning publiceras de 17 april 1912. Den 

inleds med information om att majoriteten av de räddade är kvinnor och barn, men också att 

majoriteten av dem tillhör förstaklassen:  
 

White starlinjen meddelar att samtliga första klassens passagerare på Titanic blifvit räddade (se 

bilaga 1:17A)(Sydsvenska Dagbladet 17 april). 

 

Sedan följer en redogörelse för hur eliten klarat sig. Mångmiljonären Astor bland de 

omkomna är rubriken till en artikel om hur många som omkommit och räddats. Här nämns 

eliten vid namn. Om resten av de drabbade nämns bara återigen att majoriteten är kvinnor och 

barn.  De som nämns vid namn förutom Astor är: författarna William Stead och A.G 

Vanderbilt, presidents Tafts adjutant Butt, Titanics kapten Smith och slutligen fru Astor. 

Sedan följer en lista med svenska passagerare som åkte med skeppet.  

   Efter att ha avhandlat den räddade eliten går man in på en central del av denna diskurs; 

vikten av att förklara att de drabbade följt vissa traditioner och sociala förbund. Under 

rubriken De räddade ombord på Carpathia: 
 

Förteckningen över de räddade visar att den största disciplin rådigt ombord på Titanic, i det de 

flesta räddade äro kvinnor och de flesta af de räddade männen äro gifta (se bilaga 1:17D) 

(Sydsvenska Dagbladet 17 april). 

 

Vikten av att olyckan hanterats under ordnade former understryks även av den brittiska 

premiärministern Asquith i ett officiellt publicerat uttalande ifrån Engelska underhuset:  
 

Vi kunna endast ofullkomligt gifva uttryck för vår beundran öfver att de bästa traditionerna till 

sjöss synas ha hållits i ära, att det villigt bragts offer för att skaffa dem, som minst voro i stånd 

att hjälpa sig själfva, den största utsikt till räddning (Bifall) (se bilaga 17G)(Sydsvenska 

Dagbladet 17 april). 

 

18 april: Det berättas att 202 av förstaklassens 325 passagerare överlevt och att 114 av 

andraklassens 285 passagerare överlevt. Dock inget om tredjeklassen. Däremot benämns 

fartygets ledning som hjältar sedan de vördat traditionerna till havs: 

 

(…) kapten Smith och alla fartygets officerare har hjältemodigt stannat på sina poster och funnit 

döden i böljorna (se bilaga 1:18D) (Sydsvenska Dagbladet 18 april). 
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20 april: En ögonvittnesskildring från en av Titanics passagerare, Mr Beesley, publiceras. 

Redogörelsen börjar med lugnet före stormen, man sitter i röksalongen och spelar kort. 

Passagerarna känner av stöten men gör ingen stor sak av den. Motorerna stannar och det ropas 

”alle man på däck!”:  
 

de manliga passagerarna drogo sig tillbaka för att låta kvinnorna komma först, men många 

kvinnor ville ej skiljas från sina män och vägrade gå i båtarna. Flera kvinnor måste med våld 

rifvas bort från sina män och föras ner i båtarna. Ingen som helst oordning förefanns, och ingen 

trängde på för att komma i båtarna. Ej heller hördes några högröstade klagomål och jämmer, 

blott stilla gråt (se bilaga 1:20D)(Sydsvenska Dagbladet 20 april) . 

 

En bild av en särskild stoicism bland offren börjar skapas. Tyngdpunkten ligger på 

självkontroll och värdighet. 

   En ögonvittnesskildring av en överste Gracie publiceras. Han berättar hur han med nöd tog 

sig genom vrakspillror och lik för att slutligen nå en korkflotte, och hur man på flotten var 

tvungen att mota bort andra överlevande för att inte sjunka. Gracie är dock mån om att 

förklara att de som nekades inträde i båten inte hyste något agg. Enligt Gracie mötte de sitt 

öde med förståelse och respekt för de som befann sig ombord:  
 

Många av dem som vi vägrade taga ombord, ropade till oss, då de gingo i döden: lycklig 

räddning, välsigne eder (se bilaga 1:20B)(Sydsvenska Dagbladet 20 april). 

 

Andre styrman på Titanic förhörs av undersökningskommittén. Även han bedyrar att de 

omkomna lugnt fann sig i sitt öde: 
 

Ingen panik uppstod. Man hade inte ens hört klagomål ifrån de som lämnats kvar se bilaga 

1:20A)(Sydsvenska Dagbladet 20 april). 

 

Berättelser om katastrofen och räddningen: Här redogör först en icke namngiven av 

Carpathias passagerare för hur de utmattade och ”förlamade” överlevande får frukost och en 

anonym överlevande berättar: 
 

Nu uppstod rusning mot lifbåtarna, men officerarne drogo upp sina revolvrar och ropade:  

”kvinnor och barn först.” Det blev dock intet vidare bruk för skjutvapen och manstukten 

upprätthölls fullständigt. Då de sista båtarna långsamt drefvo bort från det sjunkande fartyget, 

spelade skeppsorkestern melodin: ”Nerarer my God to thee. Därefter exploderade ångpannorna 

och fartyget rämnade i två delar och sjönk (se bilaga 1:20A)(Sydsvenska Dagbladet 20 april). 

 

Redan nu har olyckan börjat ta en smått mytisk form som berättas med en lätt prosaisk ton. 

Återigen understryks att traditioner beaktats. 
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21 april: Här publiceras berättelser ifrån och om Titanics personal. Andre styrman på Titanic 

förhörs av undersökningskommittén. Sydsvenskan koncentrerar sig på att kvinnor hade 

företräde till livbåtarna och att ingen panik uppstått. Under rubriken Kapten Smith berättas:  
 

(…) räddades beundran för kaptenens hjältemod. I det ögonblick vågorna slogo samman öfver 

fartyget tog han sin ropare och ropade ut öfver folkmängden: ”Visen eder som engelsmän”. 

Ända in i det sista gjorde kapten Smith allt hvad han kunde för att  rädda så många som möjligt 

(se bilaga 1:21A)(Sydsvenska Dagbladet 21 april). 

 

23 april: William H Törnqvist har blivit identifierad som förste styrman. Han kom ifrån 

Sundbyberg och en beskrivning av hans liv bifogas. Man skriver om var han bott i Sverige, 

hans militärtjänst och hans närmaste släktingar. Även bergsingenjören direktör Ernst Sjöstedt 

med familj visar sig ha omkommit. Särskild plats lämnas åt syskonen Tekla och Mauritz 

Karlström och deras morbror Johan Nilsson. Deras unga ålder, 17 och 19, gör att deras öde 

beskrivs som ”En särskilt sorglig och gripande familjetragedi”. En detaljerad beskrivning av 

familjens liv följer. Om Nilssons fru berättas:  

Sorgen drabbar denne så mycket tyngre som modern alltsedan olyckan visat tecken till 

sinnesförvirring. Så djupt har mannens öde gripit henne att det är fara för hennes förstånd (se 

bilaga 1:23C)(Sydsvenska Dagbladet 23 april). 

  

Det är anmärkningsvärt att man talar om moderns psykologiska tillstånd på detta vis. Man 

skulle kunna anta att man inte nödvändigtvis hade gjort det om det hade handlat om en man. 
h 

5.1.3.2 Estonia 

29 september 1994: Tom Johnsson är den förste överlevande som berättar sin historia. 

Rubriken är Tom lever - 50 kamrater dog (se bilaga 1:29H). Sydsvenskan skriver: ”Han är 

glad och lycklig för att vara vid liv men sörjer samtidigt sina arbetskamrater från polisens 

utredningssektion i Stockholm”. På Toms flotte fanns även en estländsk sjöman och två 

estniska flickor: 
 

– Vi höll hårt i varandra för att inte kastas överbord av de kraftiga vågorna (se bilaga 1:29H) 

(Sydsvenska Dagbladet 29 september). 

 

Sydsvenskan skriver: ”De första fyra gångerna lyckades samtliga fyra ta sig upp på flotten 

igen, men när den sista stora vågen kom, just före räddningen, försvann de estniska flickorna i 

havet.”  

– Det var fruktansvärt att se hur de försvann, men vi kunde ingenting göra, sade Tom Johnsson. 

(…) Jag tackar gud för att min familj inte var med på resan. I såna här situationer förstår man 

hur värdefullt men sårbart livet är (se bilaga 1:29H)(Sydsvenska Dagbladet 29 september). 
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Detta är en berättelse om det fruktansvärda, med fokus på det som i bästa fall  lockas fram av 

detsamma: empatin och kärleken. 
 

En andra överlevande som intervjuas är Anders Eriksson från Karlskoga. Han förklarar hur 

han föll ombord när skeppet kantrade och hamnade vid en livflotte. Sydsvenskan skriver: 
 

Orden stockar sig i halsen på honom. Anders Eriksson känner av chocken men säger sig inte 

riktigt ha förstått vidden av tragedin (…) Just att få kontakt med sina anhöriga stod högst på 

prioriteringslistan på Åbo sjukhus i går (se bilaga 1:29H)(Sydsvenska Dagbladet 29 september). 

 

I texten som följer efter rubriken Bara de starka hade en chans intervjuas ”Svenskturken”, 

som endast omnämns som Kardir, på Ekenäs sjukhus utanför Helsingfors. Han berättar om 

stor panik när vattnet forsade in i båten. Han lyckades ta sig till övre däck.  
 

– Där fanns ingen personal alls, ingen hjälp. Vi fick klara oss själva (se bilaga 

1:29I)(Sydsvenska Dagbladet 29 september). 

 

Sydsvenskan skriver: ”Efter ett tag lyckades Kardir ta sig till en livbåt som andra slängt i 

vattnet. Där väntade han och väntade. Först efter sex, sju timmar kom räddningen. Då hade en 

av de fyra personerna, en kvinna, dött i kylan”.  

Denna text är ovanlig eftersom den inte innehåller någon vinkel på hopp, empati eller 

tacksamhet. Tvärtom skildrar den en hård verklighet, en glimt av vad som inte alltid tar sig 

igenom medias dramaturgi. 
 

30 september: Under rubriken Vi kämpade i fem timmar på flotten omskrivs Kent Härstedt, 

29, för första gången. Han beskrivs i ingressen som ”Lundabon och förre politikern”. 

Anslaget är dramatiskt:  
 

Det kalla vattnet i räddningsflotten värmdes delvis upp av dem som inte orkade utan dog (se 

bilaga 1:30C)(Sydsvenska Dagbladet 30 september). 

 

Sedan inleds brödtexten med hur Kent och hans vänner stod i den ”gemytliga” baren: 
 

Stämningen var hög och skratten många när fartyget plötsligt lade sig på snedden. (…) - Den 

trivsamma stämningen förvandlas plötsligt till kaos (se bilaga 1:30C)(Sydsvenska Dagbladet 30 

september). 

 

Den första mellanrubriken är Djungelns lag där Kent berättar hur människor som skadats inte 

kunde hjälpas. Sedan berättar han hur han träffat en tjugoårig kvinna, Sara Hedrenius, på 

däck. De hoppade i havet samtidigt. Detta är början på vad som skulle komma att bli en 

följetong i medierna: ”Kent och Sara”. Vidare berättar Kent hur han hoppat i havet, fick en 

lina runt foten och ”drogs ner i djupet”. Sydsvenskan skriver att ”med vatten i mun och näsa 
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tog Kent i tankarna farväl av sin familj.”  Men Kent blev fri och det första han fick se när han 

kom till ytan vara Sara. Tillsammans tog de sig till en flotte. ”För att skydda sig mot vågorna 

turades de som var i flotten om med att ta de insköljande vattenmassorna. Då slapp de andra 

kylan.” Kent pratar om att han ser fram emot att äta middag med Sara, något de bestämde på 

flotten: 
 

– När vi satt i flotten andra gången sa jag till Sara att hon fick gå till frissan till nästa vecka så att 

vi kan gå ut (se bilaga 1:30C)(Sydsvenska Dagbladet 30 september). 

 

Kent berättar om hur skämten och skratten varit en viktig väg ur förtvivlan och hopplöshet:  
 

– Vid nåt tillfälle sa jag till Sara att nog för att jag är vattuman, men någon måtta får det vara. Då 

säger hon jag är jungfru (se bilaga 1:30C)(Sydsvenska Dagbladet 30 september). 

 

 De fyra stora stockholmstidningarna - Dagens nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen bevakade alla Kent och Sara. Det fanns en skala från kvällstidningarnas 

berättarteknik, som lånats av populärkulturen, såpoperorna och veckotidningarna. Exempel på 

rubriker: Underbart att jag hade Kent (Expressen), De gav varandra ett löfte för livet (AB), 

En kavaljer i sommarnatten (DN), Överlevde tack vare samarbete (SvD), Vi kramades och 

överlevde (Expressen) (Hadenius och Weibull 2004). 
 

2 oktober: Denna dag publiceras en dramatisk artikel med rubriken Mayday! Estonia! 

Blackout! (se bilaga 1:02F). Klassisk dramaturgi med etablerande anslag. I restaurangen 

spelas coverlåtar av Elvis och Beatles. I baren sitter Kent Härstedt. Per Myrbergs gamla hit 

34:an rullar på karaokemaskinen. Sedan sker katastrofen. Läsaren får sedan vakna med Vihlo 

Itäranta, sjukpensionär. Itäranta försöker väcka sin ”hyttkompis” som istället för att fly låser 

in sig på toaletten. Vi får sedan följa flera passagerare genom korridorer av panikslagna 

människor i pyjamas. Kent Härstedt berättar om sin väg ur skeppet. Sydsvenskan skriver: 

”Till en början försökte alla hjälpa varandra, men efter ett tag rådde djungelns lag.”  

Många av passagerarna var skadade med brutna armar och ben. Efteråt visade sig att de 

starkaste överlevt. Av dem som räddats är två tredjedelar män. Sedan följer i stort samma 

berättelse som Härstedt gav den 29e september. Tyngdpunkten ligger på samarbetet mellan 

honom och Sara Hedrenius. Besättningsmannen Henrik Sillaste får berätta en 

solskenshistoria: ”Sillaste räddade sig ur det vattenfyllda maskinrummet genom att klättra 

genom det kantrade fartyget genom skorstenen” (se bilaga 1:02F). 

Artikeln slutar med ännu en solskenshistoria. Några dagar tidigare hade Elmar Öun hjälpt sin 

son Mikael att lasta en lastbil full av kläder som sonen skulle leverera till en estnisk barnfond 

i Tallin. Elmer åker ner till Estlines kontor och får glädjebeskedet: ”(…)Elmer Öun blev 
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obeskrivligt glad och alla tidningar och radioreportrar fotograferade och filmade hans stora 

leende” (se bilaga 1:02F)(Sydsvenska Dagbladet 2 oktober). 
 

5.1.3.3 Jämförelse 
g 

Vad gäller rapporteringen om Titanic kategoriseras nyhetsförmedlingen av främst två teman. 

Det är eliten och traditioner. Tredjeklassens passagerare är minst sagt marginaliserade i 

rapporteringen. Nyhetslogiken speglar dåtidens hierarkiska samhälle. Eliten har förtur till 

räddningsbåtarna och de har förtur till nyhetssidorna. Det finns även inslag av glorifiering av 

deras handlingar. President Tafts adjutant Butt hyllas för att han skjutit tolv personer som 

försökt ta sig ombord en flotte, för att sedan själv bli skjuten. Flera av vittnesskildringarna 

talar annars om att ett lugn rådigt medan man satte sig i båtarna. Man kan anta att dessa 

vittnen tillhör förstaklasspassagerarna, som tidigt under kvällen, innan någon större panik 

uppstått fått tillgång till livbåtarna. Vittnen talar också om att flera av livbåtarna inte var fulla 

när de i början firades ner. När sedan tredjeklasspassagerarna kom upp på däck uppstod så 

kaos och Titanics personal började skjuta. Men personalens val glorifieras ändå. Få 

skildringar av offren, särskilt under de första dagarna, handlar om tredjeklassen. Däremot 

viger man mycket plats åt levnadsbeskrivningar av politiker och författare.  

   Det andra temat, tradition, är centralt i rapporteringen. Syftet för detta tema tycks vara att  

lugna och trösta de anhöriga genom att försäkra dem att de omkomna dött med värdighet, 

under ordnade och respektfulla former, men även att de överlevande överlevt med värdighet. 

Man lär också läsarna vad som är kutym i en krissituation. Det är centralt att man även i en 

sådan situation uppträder civiliserat. Dessa traditioner är bland annat: kvinnor och barn i 

första och andra klass har företräde till räddningsbåtar, därefter män i första och andra klass 

som är gifta och slutligen så tredjeklasspassagerarna. Man är även noga med att understryka 

att panik inte uppstått, och att inget onödigt våld utövats.  

   Personalen på Titanic hanteras med respekt. Deras val rättfärdigas, och de skuldbeläggs 

inte, även om många av deras handlingar var tvivelaktiga. De framställs som att de försökte 

reda upp röran, och stå emot det tryck som ”pöbeln” så småningom satte på dem. 

Tredjeklassens passagerare figurerar ofta i tysthet. De utgör en massa, och de hotar med sin 

storlek det lugn och de traditioner som är så viktiga. När ordningen bryts är det ofta på grund 

av att massan inte nöjer sig med att exluderas från elitens bild av ”ordning”. Ordning i detta 

sammanhang handlar om social hierarki.  

   Diskursen de drabbade innehåller, i rapporteringen av Estonia, teman som samarbete och 

solskenshistoria. Verktyget är huvudsakligen personifiering. Av de som överlevde var Kent 
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och Sara de som blev mest kända. De blev hårt exponerade i medierna och blev ett begrepp, 

ett slags emblem för händelsen. 

   Nyhetsförmedlingen bygger upp ett motsatsförhållande mellan människor i en 

katastrofsituation, som grupp och som individer. ”Djungelns lag” står mot empati och 

samarbete. Man får ett intryck av att de som samarbetat är de som haft störst chans att 

överleva. Hotet stod bland annat individualisterna för. Artiklarna innehåller en tydlig 

dramaturgi, och är även benägna att lägga till dramatiska grepp, som att insinuera att Kent och 

Sara hade blivit eller kunde bli ett kärlekspar. Deras historia passade väl i mallen och var lätt 

för läsarna att identifiera sig med. Hollywoods filmatisering av fartygskatastrofen: ”Titanic” 

innehåller ironiskt nog en liknande historia om ett kärlekspar som samarbetar, slits ifrån 

varandra för att åter finna varandra etc. I filmen dör den manlige karaktären Jack, Kent 

Härstedt däremot framhärdade. Jämförelsen är intressant eftersom den är en bild av hur nära 

den dramaturgi som journalister använder ligger den som används av filmskapare och andra 

historieberättare och kulturbärare. 

   Nyheterna blir allt mer fiktionaliserade. Berättelsen om Kent och Sara blev vid någon 

tidpunkt fiktion. Texterna är skrivna som om det rör sig om två älskande som möts innan 

”stormen sliter dem isär” och sedan återförening och kamp för överlevnad genom att kramas. 

Enligt Hadenius och Weibull styrker historier som dessa uppfattningen att mediernas 

funktioner vidgas. Medierna levererar historier där syftet inte ens huvudsakligen går ut på att 

informera, utan även att underhålla, skapa affekt, forma och tolka verkligheten. Kent och Sara 

personifierade undret (Hadenius och Weibull 2003:376). Skillnaderna mellan teman inom de 

båda diskurserna är stor. Estoniarapporteringen innehåller förhållandevis lite elit jämfört med 

Titanicrapporteringen, som domineras av eliten. Personifiering används i viss mån av båda 

tiders journalister, men tekniken har fördjupats och 1994 använder man nästan uteslutande 

personifiering som berättarteknik. 
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5.1.4 Diskursen Sorg 

Var inte rädd. Det finns ett hemligt 

tecken. Ett namn som nu skyddar dig 

när du går. 

Din ensamhet har stränder in mot 

ljuset. Var inte rädd.  

I sanden finns det spår. 

Han älskar dig. Han väntar dig i 

kväll. 

En kväll när du förstår hans 

hemlöshet och hur han längtar efter 

dina steg. 

Från evighet har han stämt möte 

här. Var inte rädd. Det finns en 

mörklagd hamn.  

Du ser den inte nu,  

men färdas dit. 

 

En dag ska du bekänna högt hans 

namn, hans kärleks frid som 

ingenting begär.  

Du är på väg. En dag blir natten vit. 

En dag. Och stjärnor växer ur hans 

famn. Var inte rädd. Det finns en 

mörklagd hamn. Du ser den inte nu. 

Men du färdas dit.  

 

(Eggenhorn, Psalm 256) 

 

En dag efter Estoniakatastrofen skrevs denna text av författaren Ylva Eggenhorn. Hon 

deltog då i en direktsänd radioandakt och pratade om rätten till vår sorg, till att inte bli 

tröstade för snabbt (1999 Bilaga 6, Ett språk för sorg, SOU). Hon avslutade sedan med att 

framföra sin nyskrivna text. Den kom senare in i psalmboken som den tonsatta Psalmen 

256. 

Diskursen Sorg tar upp den sorg och saknad som finns efter en katastrof. Den rymmer även 

andra teman så som stöd, religion och medmänsklighet och kyrkan spelar en viktig roll, 

detta främst i Estoniadelen. I diskursen tas även sorgeflaggning upp och mycket 

symboliserar den sammanhållning som uppstår efter en katastrof; medmänskligheten får 

stort utrymme och man ställer sig tillsammans för att söka stöd och kraft hos varandra. 

5.1.4.1 Titanic 

18 april 1912: Det första som skrivs i diskursen om sorg är publicerat tre dagar efter det att 

olyckan inträffat. Alltså två dagar från och med det att det först omskrivs i tidningen. Under 

rubriken Nya detaljer från den hemska olyckan finns mellanrubriken På half stång och 

brödtexten lyder: 

Till Lokalanz telegraferas från London: På alla ångbåtsbolag här flaggades igår på half stång. 

Namnen på de 401 af de räddade från Titanic saknas ännu (se bilaga 1:18A) (Sydsvenska 

Dagbladet 18 april). 

Detta är det enda som skrivs om flaggning på halv stång i Sydsvenska Dagbladet. Lite 

senare, i Estoniaavsnittet, kan man se att det är mycket mer förekommande att man skriver 

om sorgeflaggning. Längre ner i samma spalt  under rubriken Titanic-olyckan beklagas står 

det att talmannen, vid öppnandet av Andra kammaren, beklagar det inträffade: 

(…) berörde talmannen i ett kort anförande den bestörtning hvarmed hela världen mottagit 

underrättelsen om den olycka som drabbad Hvita Stjärnlinjens nya och största ångare ”Titanic” på 
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dess första resa från England. Oerhörd vore den därvid lidna metriella förlusten och olyckan redan 

af denna anledning ägnad att väcka djupaste beklagande. Men ännu mera beklagningsvärt vore den 

stora förlusten af människolif och talaren vore öfvertygad om att han tolkade kammarens stämning 

inför hvad som timat då han uttryckte samtliga dess medlemmars varma medkänsla för alla dem 

som genom den sorgliga händelsen förlorat anhöriga eller vänner (se bilaga 18C)(Sydsvenska 

Dagbladet 18 april). 

Vidare följer texten med ett uttalande från talmannen i Första kammaren: 

- De senaste dagarna har bud nått oss om att det ute på det stora världshafvet timat en olycka, mera 

fruktansvärd än någon, som ligger inom nu lefvande människors minne. I sådana ögonblick går 

från alla land känslor af djupaste sorg och deltagande (se bilaga 18C)(Sydsvenska Dagbladet 18 

april). 

Denna sortens texter kommer att bli mer förekommande lite längre fram i diskursen, i 

rapporteringen av Estonia. En närmare analys av detta tar vi upp i avsnittet Slutsats och 

diskussion. 

19 april: Kung Georgs beklagande är rubriken på det telegram som Kung Georg har 

skickat till USAs president Taft: 

- Det ligger drottningen och mig om hjärtat att försäkra Eder och det amerikanska folket om den 

djupa smärta vi känner över den fruktansvärda förlust af människolif (…) (se bilaga1:19C) 

(Sydsvenska Dagbladet 19 april). 

20 april: Det sista som skrivs om sorg, medkänsla och religion finns under rubriken 

Berättelser om katastrofen och räddningen. Religionen förekommer knappt i Titanicdelen i 

denna diskurs. Religion eller som i detta fallet nedan, en gudstjänst, nämns bara en gång 

under den vecka vi har undersökt. Den förekommer i samband med att de skeppsbrutna 

räddas ombord på Carpathia: 

Sedan när de räddade hade fått något att äta, hölls en gripande gudstjänst, som bevistades af de 

räddade och af Carpathias passagerare samt en del af besättningen (se bilaga 1:20D)(Sydsvenska 

Dagbladet 19 april). 

5.1.4.2 Estonia 

29 september 1994: På löpet i en liten ruta under rubriken Fem dagars landssorg för de 

döda (se bilaga 1:29B) berättar man att en nationell minnesgudstjänst kommer att hållas i 

Storkyrkan i Stockholm på söndagen och att statsministern rekommenderar att 

sorgflaggning ska ske på alla statliga byggnader till och med söndag.  
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Artikeln, som går under rubriken Mellan hopp och förtvivlan, inleds med en talande ingress 

som är typisk för denna diskurs: 

Lever våra anhöiga? Hur kan vi hjälpa? Hur kunde det hända? Under hela den nattsvarta onsdagen 

strömmade gråtande och chockade anhöriga, präster, journalister, frivilliga, frälsningssoldater, 

läkare, filtleverantörer och utländska TV-team till Estlines terminal ute i frihamnen i Stockholm för 

att få svar på sina frågor (se bilaga 1: 29H). 

Denna ingress vittnar om att alla är drabbade, inte endast de närmast anhöriga. Landssorgen 

sprider sig lavinartat och folk söker tröst, hjälp och stöd. Kyrkan blir extra viktig och det 

visar sig inte minst i artikeln: 

- Om kyrkan har en uppgift i människors liv så är det sannerligen att finnas till hands i en sådan här 

svår situation, sade biskop Svenungson. Biskopen berättade att han sänt faxmeddelanden till 

samtliga Stockholms församlingar för att uppmana prästerna att ge de katastrofdrabbade högsta 

prioritet under dagen: ställ upp för de anhöriga, öppna era kyrkor, finns till hands, åk ut till 

terminalen! Och prästerna kom. I tjocka tröjor, hastigt slängda över prästskjortorna, skyndade de in 

till de förtvivlade anhöriga, som samlats på den övre våningen i terminalen (se bilaga 

1:29H)(Sydsvenska Dagbladet 29 september). 

Religionen spelar en stor roll i Estoniadelen av denna diskurs. I slutet i samma artikel finns 

mellanrubriken Anders lever! Mitt i den grymmaste sorg finns en strimma glädje i form av 

denna text. En kort berättelse om Kjell Edholm som skulle mött sina båda arbetskamrater i 

Frihamnen då han får reda på olyckan. Nu har han fått reda på att en av hans kollegor, 

Anders Eriksson, lever. 

30 september: Artikeln Sorgen, vreden, tankarna inehåller en intervju med en 

lastbilschaufför hur hans liv har påverkats efter katastrofen och hur han känner för det 

inträffade. Man gör här även en liknelse vid Palmemordet: 

Sverige upplever ett trauma och en sorg som efter mordet på stadsminister Olof Palme. Människor 

söker vägar och platser att uttrycka sin sorg och sitt deltagande med offren på m/s Estonia. I foajen 

på länsstyrelsen vid Kungsgatan i Malmö skrev ett hundratal människor på någon timme igår 

kondoleanser i den bok som lagts ut. (…) …låt alla inse hur skört livet är och att på nytt älska och 

uppskatta varandra. Amen (se bilaga 1:30D)(Sydsvenska Dagbladet 30 september). 

Strax efter fortsätter texten under mellanrubriken Fler besök i kyrkan. Denna rubriken talar 

för sig själv. Kyrkans roll fortsätter att vara framträdande i Sydsvenskans texter även 

följande dagar. 
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1 oktober: På bilaga 1:01E står rubriken Tjugo barns mammor borta. Denna artikel handlar 

om en kommun i Närke som heter Lindesborg. Brödtextens första ord lyder: ”Vem kan 

lindra en sådan smärta som barn och makar känner när det grymma beskeden kommer?” 

I denna text beskriver man hur den lilla kommunen har drabbats. Eftesom det är en liten 

kommun och många av de som omkom var kommunanställda, pratas det mycket om hur 

man ska ersätta posterna efter alla dessa människor: 

Det kan synas makabert att just detta med att ersätta så många anställda är ett  så stort problem. 

Men sådan är verkligheten. Livet måste gå vidare (se bilaga 1:01E) (Sydsvenska Dagbladet 1 

oktober). 

Innehållet under rubriken Sorgegudstjänster över hela landet (se bilaga 1:01E) tar 

mestadels upp var någonstans det kommer hållas minnesgudstjänster i den geografiska 

närheten. Även ärkebiskop Gunnar Wemans bön som lästes upp i landets kyrkor denna 

helgen får inleda brödtexten. 

3 oktober: I varje kyrka tändes ljus för Estoniaoffren (se bilaga 1:03B). Detta är rubriken 

på måndagen, dagen efter att landet har haft gudstjänster för Estoniaoffren. Här återges i 

korthet hur sörjandet gick till i olika kyrkor samt vilka psalmer som sjöngs i 

Kirsebergakyrkan i Malmö. 

Det sista som skrivs inom denna diskurs finns under rubriken Rikets toppar sökte trösta i 

fullsatt kyrka (se bilaga 1:03C). Gamla stans största kyrka är fylld till bredden med, som det 

står ”kungahus, Estlands president, riksdagens talman, nuvarande och tillträdande 

statsministrar. Regeringsledamöter och riksdagsmän. Och många, många anhöriga och 

vänner till katastrofens offer.” 

5.1.4.3 Jämförelse 

Media är en stor del i sorgbearbetningen; på många plan tar de upp andras öden. Denna 

diskurs fokuserar på teman som, förutom sorg, är saknad, stöd, religion och 

medmänsklighet.  

   Att uppmärksamma andras sorg, genom dessa teman ovan, visar för läsarna, och speciellt 

de drabbade, att de inte är ensamma och att det finns tröst att få. Kanske också för att de ska 

bli påminda om att deras familjer och vänner är extra viktiga i kristider. Efter varje tragisk 

olycka blir världen på nytt påmind om att gemenskap är ovärderligt och att man ska älska 

och uppskatta varandra. I sorgen finns även hopp och i de grymmaste av Estonias 

sorgtexter finns strimmor av glädje. Detta kanske för att balansera upp det hemska. 
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Texterna om Titanic innehöll knappt något av de teman som finns i Estonias texter och det 

är här den stora skillnaden finns i diskursen. Det finns nästan inga likheter mellan sorgen i 

Titanic och sorgen i Estonia. Den text som är mest lik Estonias sorgtexter finns på bilaga 

18C, där talmannen, vid öppnandet av Andra kammaren, beklagar det inträffade. Han börjar 

med att beklaga den materiella förlusten och förklarar sedan att det är ännu mer 

beklagansvärt med den stora förlusten av människoliv. Han uttrycker medlemmarnas 

”varma medkänsla för alla dem som genom den sorgliga händelsen förlorat anhöriga eller 

vänner.” Det står ingenting om någon internationell sorgedag, sorgeflaggning eller en 

minnesstunder för svenskarna som fanns ombort på Titanic. Inte heller om religion, präster 

eller intervju med någon svensk som var med om katastrofen. 

5.1.5 Diskursen Skuld 

Den som utreder skuld i katastrofer som är orsakade av den mänskliga faktorn har ofta två 

perspektiv att titta på. Dels den långa historiska orsakskedjan som leder upp till olyckan och 

dels den eller de enskilda anstiftarna. Skulddiskursen ägnas mer spaltmeter för varje dag som 

går efter en olycka. Efter ett tag kan man inte utesluta att en viss bitterhet hunnit infinna sig 

bland många läsare och inblandade. Chocken över det horribla har lagt sig något och de 

ansvariga ska hittas och ställas till svars. 
 

5.1.5.1 Titanic 

18 april 1912: Första texten om skuld publiceras den 18 april under rubriken 

Räddningsmaterielet otillräckligt? 

Tidningarna här (Berlin) klandra skarpt ångbåtsbolagen för att de ej äro försedda med tillräcklig 

räddningsmateriel. Titanic hade sålunda endast 16 båtar, hvilket är orsaken till att så många 

människor omkommit fast hafvet var lugnt och det dröjde flera timmar innan fartyget sjönk (se 

bilaga 1:18A)(Sydsvenska Dagbladet 18 april). 

 

I texten under rubriken Titanic varnad för isdrifterna berättar man om hur den franska 

ångaren La Tourine varnat Titanic för ismassor och två isberg som de passerat. Titanics 

kapten ”svarade med att tacka för de värdefulla upplysningarna”. Så slutar texten.  Detta 

skulle i viss mån kunna uppfattas som ironi. Är det så skulle det även kunna kategoriseras 

som galghumor och det redan ett par dagar efter förlisningen. Men att journalisten på detta vis 

framhäver sin person, om än subtilt, hör inte till vanligheterna i resten av materialet. Kanske 

är denna tolkning alltför påverkad av nutida populärkultur, men samtidigt är ironins historia 

lika lång som litteraturens. I just skulddiskursen och i detta sammanhang fungerar ironin 

utmärkt som berättarform. Texten fyller ingen annan funktion än att just förklara att kapten 
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Smith struntade i varningarna. Den avslutande meningen ger en slående bild av den cynism 

som rederiets ledning - och det högmod som kapten Smith gjorde sig skyldig till under 

olycksnatten.  Detta ter sig vara ett steg ifrån tidens speglande och rapporterande journalistik, 

som ännu inte traditionellt ersatts eller kompletterats av en mer systematiskt granskande och 

kritisk yrkesattityd.   
 

19 april: Det rapporteras om hur man i New York-pressen: .  
 

(…) framkastar beskyllningar om att ångaren uppenbarligen framgått med yttersta kraft midt i 

natten, ehuru kapten Smith icke var okunnig om att han hade att passera ett simmande isfält (se 

bilaga 1:19A(Sydsvenska Dagbladet 19 april)). 

 

Senare förklarar man att kapten Smith råkade ut för en olycka även på sin förra tur: 
 

(…) hade olyckan att föra Titanics systerfartyg Olympic, när denna råkade ut för en olycka. 

White starlinjen hade gett kapten Smith tillfälle att godtgöra sig (se bilaga 1:19A) (Sydsvenska 

Dagbladet 19 april). 

 

(…) af den orsaken skall han med full fart ha genomfarit själfva isbergsregionen (se bilaga 

1:19A). 

 

Sydsvenskan skriver att dessa uppgifter publicerats ”såsom stämningssymptom” och ska inte 

tas som sanningar innan en grundlig sjörättslig undersökning genomförts. Man intar alltså åter 

en tidstypisk diplomatisk hållning men påpekar dock samtidigt att:  
 

(…) fartygsledningen redan med döden sonat eventuell försumlighet är ett tecken på att just 

någon form av försumlighet har tagit plats (se bilaga 1:19A)(Sydsvenska Dagbladet 19 april). 

 

Denna tvetydighet är inte ovanlig i Sydsvenskans rapportering. Ibland får man nästan intryck 

av att journalisten rymmer en yrkesuppfattning som innehåller två diametrala motsatser – 

viljan att värdera och tolka och en uppfattning om att detta är olämpligt. Ett annat exempel på 

detta är när man rapporterar om hur White starlinjens New York- byrå ”belägras dag och natt 

av sörjande” som vill veta hur olyckan kunde ske: 
 

Hvarför fanns inte räddningsbåtar nog? Hvarför rusade man genom isfältet? (…) White 

starlinjens tjänstemän kunna icke afge svar på detta. (…) Äfven de, hvilka hysa den största 

sympati med kapten Smith, som sjönk med sitt fartyg, kunna icke fritaga honom från misstanken 

att ha riskerat allt bara för att ha uppnått ett rekord (se bilaga 1:19B) (Sydsvenska Dagbladet 19 

april). 

  

Frågan om huruvida livbåtarna var tillräckligt många eller ej dryftas. Det konstateras att 

Titanic hade mycket färre livbåtar än passagerare, men mer än tillräckligt enligt gällande 

föreskrifter. 
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(…) hvilka (föreskrifterna) datera sig från 1894 och äro alldeles föråldrade (se bilaga 1:19C) 

(Sydsvenska Dagbladet 19 april). 

 

Vid ett av få tillfällen kommenterar skribenten de utländska telegrammen:  
 

Påfallande är att det i telegrammen endast är tal om räddade passagerare från första och andra 

klass , medan ingenting nämnes om mellandäckspassagerarna (se bilaga 1:19C). 

 

Man påpekar också att det vore ”i hög grad bittert” om man inte försökt att rädda även 

kvinnor och barn i tredjeklass. 
 

20 april: Olyckan har satt igång en diskussion om fartygens storlek. Man vänder sig från att 

skuldbelägga enskilda personer till att hantera problem med reglementen och övergripande 

felaktigheter i sjöfartsindustrin.  
 

Den frågan gjöres huruvida skeppen tillåtits växa så att befälhavaren icke längre kan kontrollera 

dem. (…) man frågar sig hvad är fördelen med en sådan ökning och svaret blir det lilla ordet – 

vinst (se bilaga 1:20A)(Sydsvenska Dagbladet 120 april). 

 

 

22 april: Telegrafisten Bride säger i förhör med senatutskottet att han sänt nödsignaler, och 

först skrattat åt detta det eftersom det var så absurt med tanke på att Titanic var osänkbart.  

Han sände bland andra meddelande till tyskägda Frankfurt, som var det fartyg som antogs 

vara närmast. När Frankfurt frågade vad som var fel, valde Bride att inte svara. Han sade att 

det var på grund av att:  
 

Hvarje telegrafist som mottog en nödsignal, genast skulle underrätta sin kapten därom (se bilaga 

1:22A)(Sydsvenska Dagbladet 22 april). 

 

Titanics andretelegrafist, Philips ska, när Frankfurt undrade vad som var fel, kallat Frankfurts 

telegrafist för ”narr”. Frankfurts kapten säger att de efter nödsignalerna genast satt kurs mot 

Titanic och ankommit till olycksplatsen 10.15. Då var redan flera andra skepp där. 
 

23e april: Sydsvenskan skriver om lyxen ombord ”hafsjättarna”.  Journalisten använder nu 

flera värderande uttryck, bl.a. kallas lyxen för ”vanvett”. Man kan här skönja ett visst förakt 

för överklassens utsvävningar och sätt att prioritera. 
 

(…) stigit till vanvett, och intet utrymme härför sparats, har man icke kunnat finna rum för 

lifbåtar i tillräckligt antal (se bilaga 1:23B)(Sydsvenska Dagbladet 23 april). 

  

24 april: White starlinjens chefdirektör Bruce Ismay offentliggör en längre redogörelse. Han 

avsäger sig all skuld. Han kallar pressens anklagelser mot honom, som t ex att det skulle 

föregått något slags rekordförsök, för löjliga och vill inte ens bemöta dem. Han avslutar med:  
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Slutligen vill jag uttala en förhoppning att alla skeppsredare måtte af denna fruktansvärda 

katastrof ha lärt att de hittills ha satt allt för stor tillit till de vattentäta skotten, och att de 

räddningsbåtar som nu begagnas äro af en fullkomligt föråldrad konstruktion (se bilaga 1:24A) 

(Sydsvenska Dagbladet 24 april). 

 

Ismay talar som om han vore medietränad. Ovanstående citat är nästan ett skolboksexempel 

på hur man gör ett utlåtande i pressen om man är skyldig. I en tid då media, i alla fall svensk 

sådan, inte kritiserar och vinklar kan man också komma undan med att blåneka och vägra 

kommentera. 

Matros Fleet, befann sig vid kollisionen i Titanics vaktkorg och hade som uppgift att se efter 

is. Han säger till undersökningskommitén att han kunnat upptäcka isberget i god tid med en 

marinkikare, men en sådan har man inte försett honom med. Detta bevärdigas bara några 

meningar. Det är anmärkningsvärt att Fleet inte skuldbeläggs över huvudtaget. Kanske är hans 

position så anspråkslös att han inte uppfattas som någon som kan hållas ansvarig för sina val.  

Inte någon av de ansvariga och inblandade tar alltså på sig någon skuld, detta är inte heller 

någonting som Sydsvenskan kommenterar eller fördjupar sig i. 
 

25 april: Artikeln som följer efter rubriken Tyskarna och Titanic inleds med ”Stör mig icke, 

du är en narr”. Detta är vad Titanics telegrafist svarade det tyska skeppet Frankfurts förfrågan 

om olyckan. Återigen intar journalisten en värderande och tolkande hållning. Tyngdpunkten 

ligger på bristen på solidaritet och medmänsklighet. Skribenten tillåter sig till och med att bli 

lite filosofisk: 
 

Hur många hundra människors lif, som denna ohöflighet, detta bevis de båda ledande 

sjöfartsnationerna kostat, är icke godt att säga. Men att under en sådan olycksnatt 

öfverhufvudtaget en mänsklig hjärna kan behärskas av sådana nationella hatkänslor ger en 

förunderlig inblick i människosjälen (se bilaga 1:25A)(Sydsvenska Dagbladet 25 april). 

 

28 april: I artikeln Hafvets kyrkogård talar man om den plats utanför Sable island, där Titanic 

sjönk, som havets kyrkogård. Det presenteras siffror om att 218 skepp ifrån hela världen ska 

vila där.  
 

(…) tröstlös del af hafvet. 1730 förlorade 350 människor lifvet där med trupptransportskeppet 

Hermes (se bilaga 1:28A)(Sydsvenska Dagbladet 28 april). 

 

Detta är en intressant del av skulddiskursen eftersom man skulle kunna påstå att den 

eliminerar, eller åtminstone förminskar den mänskliga faktorn i olyckan. Det har hänt 218 

gånger förut. Denna vinkel ger en eftersmak av att människan är obetydlig och vädrets och 

havets krafter mäktiga. Platsen för förlisningen beskrivs som en av de farligaste för sjöfart i 
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världen. I denna kontext blir matros Fleets brist på kikare och Ismays högmod mindre 

betydlig. Den största skuldbördan flyttas över på omständigheter utanför människans kontroll, 

på naturen.  
 

5.1.5.2 Estonia 

29 september 1994: I ledaren Döden i havet skrivs det följande: 
 

Vid två tillfällen, Jan Hewelius och nu Estonia, har färjorna lagt ut ifrån hamnar i Östeuropa. Allt 

talar för att säkerhetsmedvetandet inte är vad det borde vara i dessa samhällen, där allt ifrån slarv 

till ren kriminalitet frodas i det kaos som uppstått i övergången från plan till marknad, från 

diktatur till demokrati. Här krävs omedelbara åtgärder och bestämda krav från grannarna i väst 

(se bilaga 1:29C)(Sydsvenska Dagbladet 29 september). 

 

Hårda ord i ledaren. Vem som bär skulden är solklart. Det är inte en person, inte en ledning, 

inte en regering - det är en främmande kultur och ett system. Kanske skulle man till och med 

kunna sträcka sig till att säga att det är ideologier; socialismen, kommunismen. Eller vad som 

blivit kvar i deras kölvatten. De nordiska farvattnen beskrivs som världens farligaste, implicit 

sedan diktaturens fall. Det finns nästan en smått nationalistisk underton: ”Sverige” 

förekommer sju gånger i texten, ”nationen” en gång. Det talas om ett ”nationellt trauma” och 

att ”nationen sluter sig samman”. Det är i alla fall skribentens bild av vad som sker. En annan 

vinkel hade kunnat vara att länderna runt Östersjön sluter sig samman och delar varandras 

sorg, men här är tesen den motsatta. Man skyller ifrån sig, sluter sig, felet ligger inte hos oss, 

det ligger på korrupta ester som låtit ”säkerhetsrutinerna luckras upp, medvetet eller 

omedvetet”. Just ”medvetet eller omedvetet”, är minst sagt en fruktansvärd insinuation och 

anklagelse att rikta mot- faktiskt hela Estland- dagen efter olyckan. 

   I texten som följer efter rubriken Jumbofärjornas saga all? Talas det om relationen mellan 

storlek och tekniska problem. Tesen är att säkerheten ökar om fartygen blir mindre: 
 

Jumbofärjorna är säkerheten själv så länge allt fungerar. (…) om lasten i lastutrymmena är 

felaktigt förankrade och det blåser rejält är jumbofärjan rena likkistan (se bilaga 1:29I) 

(Sydsvenska Dagbladet 29 september). 

 

Detta tema känns igen ifrån skulddiskursen om Titanic. 
 

30 september: Ledaren Estonia måste bärgas inleds med ett krav på bärgning för att reda ut 

vad som skett. Detta spås bli kostsamt men är enligt skribenten nödvändigt: 
 

Säkerheten måste förbättras – kosta vad det kosta vill. Blott ett pris är i detta sammanhang för 

högt; det som hundratals människor fick betala i ett kallt och stormigt hav (se bilaga 

1:30B)(Sydsvenska Dagbladet 230 september). 
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I sin andra ledare sedan katastrofen skiftar nu chefredaktören något, från att först lagt skulden 

på de baltiska länderna, delar han den nu mellan dem och rederinäringen i stort. Efter att ha 

kritiserat branschens brist på initiativförmåga vad gäller säkerheten för passagerarna låter han 

sedan läsarna veta vilka som är orsaken till att inga förändringar skett trots upprepade 

katastrofer: 
  

Säkerhet kostar och det är bland fattiga länder som motståndet är starkast mot skärpning av de 

internationella sjöfartskonventionerna (se bilaga 1:30B)(Sydsvenska Dagbladet 230 september). 

 

I Rederier teg om läckor offentliggör nu Sjöfartsverket information om att sex andra färjor 

haft fel på sina bogportar men inte rapporterat detta. Sydsvenskan använder nedryckaren: Om 

de följt lagen kunde olyckan stoppats, skulden läggs nu på flera olika rederier som använder 

båtar av samma typ som ms Estonia. 
 

Enligt Bengt –Erik Stenmark (sjösäkerhetsdirektör vid sjöfartsverket) har de rederier som varit 

utsatta för incidenterna brutit mot lagen när de inte rapporterat om händelserna, hade de gjort det 

hade bristerna kunnat åtgärdas och Estonia-katastrofen undvikas. – Etiskt sätt är det här mycket 

allvarligt, säger Stenmark (se bilaga 1:30C)(Sydsvenska Dagbladet 30 september). 

 

 Sorgen, vreden, tankarna handlar huvudsakligen om sorg men även om skuld. Man har 

intervjuat chaufförer och tekniker på rederier:  
 

Magnus Nilsson: - Jag lider verkligen med de anhöriga till alla som följde med i djupet. 

Samtidigt blir jag förbannad. Jag har hämtat släp från östfärjor i Åhus och Landskrona och det 

jag sett är hemskt (se bilaga 1:30D)(Sydsvenska Dagbladet 30 september). 

  

Här befästs chefredaktörens tes om att felet ligger hos de utländska rederierna, som lades fram 

i ledaren den 29 september. En Christer Bruzelius, ansvarig för teknik och säkerhet på Nordö-

Link, bedyrar att det inte finns några problem på hans rederi men att han sett hur det ser ut ”i 

öst”. Han vägrar även att spekulera i vad som gått fel.  
 

Under rubriken Miljarder upprörda tårar av saltvatten berättas om att Skansenchefen Hans 

Alfredsson har gästat Tv4 Nyhetsmorgon och läst upp sina tankar om katastrofen: 
 

 Men inuti mig finns en vrede, inte riktad mot den själlöst oskyldiga östersjöns miljarder 

upprörda tårar av saltvatten, utan mot den girighet som tvingar plåthotellet att ge sig av i 25 

sekundmeters storm med 900 människor ombord för att tjäna några kronor (se bilaga 1:30D) 

(Sydsvenska Dagbladet 30 september). 

 

Hans Alfredsson är en folklig och älskad person i det svenska kulturlivet. Man skulle kunna 

påstå att han förknippas med värden och begrepp som urholkats och kommit att nästan 

förlöjligas som uttryck för pretentioner under åttio- och nittiotalen: medmänsklighet, 
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solidaritet, kärlek, etc. Det är intressant att han får formulera och symbolisera folkets smärta 

med utgångspunkt i ett språkbruk som är känslosamt och sentimentalt, ett språk som inte 

nödvändigtvis ryms inom journalistiken. Tyngdpunkten i hans uttalande ligger på tröst och 

empati, men det finns även en svidande kritik mot redarnas girighet och cynism. 
 

1 oktober: Ledaren En tekniks undergång innehåller en bild av det brinnande luftskeppet 

Hindenburg. Skribenten drar paralleller mellan denna notoriska händelse och den senaste 

tidens färjekatastrofer. Detta är chefredaktörens tredje ledare sedan olyckan, det är också 

tredje gången som han skiftar skulden något, nu handlar den dels om ”jätteteknikens” 

baksidor, bristande säkerhetsregler och om en ”sanering” bland färjelinjerna. De som inte har 

råd att vidta säkerhetsåtgärder kommer att falla bort, enligt skribenten. 
 

Jättefärjor kan vara för stora och osäkra. Det är oacceptabelt att i oförändrade former fortsätta en 

verksamhet som utsätter människor för stora faror. Den chock och förstämning som nationen 

upplever efter Estonia kan bara förstärkas när en av de ansvariga, för säkerheten, 

sjösäkerhetsdirektör Bengt Erik Stenmark vid sjöfartsverket, säger sig länge burit på misstanken 

om att en färjekatastrof skulle kunna inträffa (se bilaga 1:01B)(Sydsvenska Dagbladet 1 oktober). 

 

Fiffelflagg orsakar olyckor är en debattartikel av Thomas Nilsson vid Svenska 

Sjöfolksförbundets Skåneregion i Helsingborg. Denna artikel markerar början på en djupare 

politisering av olyckan. Skribenten letar sig uppåt i hierarkierna och hittar skulden på högsta 

politiska instans: Regeringen. 
 

Vi har i färskt minne de senaste årens intensiva kamp för att förhindra den avgående regeringens 

försök att införa systemet med billiga och rättslösa besättningar under svensk flagg. Regeringen 

Bildt, ivrigt påhejad av bl.a. redaren för MS Estonia, försökte göra den svenska flaggan till en 

bekvämlighetsflagga (…) Sjöfartsbranschen ger utrymme för många tvivelaktiga aktörer  (…) 

varför gjorde inte regeringen Bildt mer för att förhindra olyckor av Estonias typ under sina tre år 

i regeringen (se bilaga 1:01C)(Sydsvenska Dagbladet 1 oktober). 

 

Kommunikationsminister Mats Odell (Kd) anklagas för att ha förhalat sjöfackens 

påtryckningar för säkerhets och flaggfrågor. Skribenten menar att rederiet bedriver 

”slaveriverksamhet” och ”slakteriverk”. Vidare förklaras att besättningen inte kan lastas sedan 

de är ”offer” för politiker och näringsliv.  
 

Underbetalda och utan villkor tvingas de arbeta för dem som har råd att betala. (…) Vi kommer 

att fortsätta jaga oseriösa redare som utnyttjar människor som slavar för att arbeta för dem (se 

bilaga 1:01C) (Sydsvenska Dagbladet 1 oktober). 
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Sjöfartsverket erkänner sitt misslyckande innehåller för första gången någon går ut och 

erkänner ett misstag, tar på sig en skuld. Den 30 september riktade Stenmark hård kritik mot 

rederierna. Två dagar senare uppdagas det att han det är hans egen organisation som felat. 

 

I torsdags anklagade sjöfartsverkets sjöfartsdirektör Bengt-Erik Stenmark flera rederier för 

lagbrott sedan de inte rapporterat skador på färjornas bogportar (…) men igår avslöjades att 

sjöfartsverket i flera fall fått rapporter om bogskador (…) - Vi har fått rapporter men 

informationen har stannat på fel nivå. Jag medger att min organisation har misslyckats (se bilaga 

1:01D)(Sydsvenska Dagbladet 1 oktober). 

 

2 oktober: Kontrollerna är tönterier är rubriken på den artikel i vilken Åke Sjöblom, 

överinspektör på Sjöfartsverket i Malmö, som inspekterade Estonia dygnet innan hon sjönk, 

gör ett uttalande sedan han är tveksam till de kontroller av färjorna som genomförs just nu:  
 

– Någon måste tala om för Mats Odell (kommunikationsministern) att han är inne på fel kurs. 

Han borde ägna sig åt olyckans orsaker istället för att hugga huvudet av den organisation som 

han har huvudansvaret för, Åke sjöblom, överinspektör på sjöfartsverket Malmö, som 

inspekterade Estonia dygnet innan hon sjönk (se bilaga 1:02B)(Sydsvenska Dagbladet 2 oktober). 

 

Kommunikationsministern har kritiserat interninformationen inom verket. Detta verkar 

rimligt sedan sjöfartsdirektören själv medgett att det funnits allvarliga brister dagen innan. 

Sjöblom menar att det inte skett en katastrof på en svenskflaggad båt än. Han menar att han 

och de sina inte har laglig rätt att kräva saker av utländska rederier. 
 

 (…) om vi fick den rätten blev det varken import eller export till Sverige, utan tvärstopp, säger 

Sjöblom (se bilaga 1:02B)(Sydsvenska Dagbladet 2 oktober). 

 

Sjöblom säger att det är alltför många skepp som är undermåliga med svenska mått mätt.  

Själv går han systematiskt till väga och vill inte ”trötta ut” sin personal med att göra ”hafsiga 

inspektioner”. Han menar att inspektörerna inte har tillräckliga instrument för att göra bra 

bedömningar, och att sjöfartverket är maktlösa mot de utlandsflaggade färjorna. 

 Mot slutet av veckan handlar alltså skulddiskursen om hur olika verk och 

politiska instanser och ledare bollar ansvaret och skulden mellan varandra.  
h 

5.1.5.3 Jämförelse 

Skulddiskursen pendlar i samhällets hierarki. På Titanic når den aldrig riktigt ner till arbetarna 

men det gör den på Estonia; tekniker och lastarbetare beskylls för att ha slarvat och vara 

inkompetenta. På Titanic beskylls inte ens utkiken matros Fleet, som höll utkik utan kikare. 

När det gäller Titanic går man ganska omedelbart till de högsta posterna, rederiets ledning 

och kaptenen. Man uppehåller sig sedan där under merparten av diskursen. När det gäller 
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Estonia blir olyckan alltmer politiserad med tiden. Pressen letar skuld ifrån lastkajen hela 

vägen upp i regeringen. Sydsvenskans chefredaktör driver också en tes om att skulden i stort 

ligger hos Estland, som en korrupt post-diktatur. Men även färjeindustrin i stort kritiseras hårt. 

I utredningarna efter Titanic nekar alla inblandade till någon som helst skuld. När det gäller 

Estonia går sjöfartsverkets sjöfartsdirektör ut och erkänner att hans organisation misslyckats. 

Däremot finns i efterdyningarna av båda olyckor en kritik mot girigheten. Man skulle kunna 

säga att omständigheterna i båda fall i stort är produkter av cyniska marknadsekonomiska 

strategier. Utgifter kontra intäkter. Det uppmärksammas i skulddiskursen i båda fall och 

journalister, anhöriga och överlevande uttrycker avsky och bestörtning. 
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6. Slutsatser och diskussion 

Vårt syfte med denna undersökning var att jämföra diskurserna i Sydsvenska Dagbladets 

rapportering av Titanicolyckan och Estoniakatastrofen och den röda tråden för oss har varit 

granskningen av katastrofens olika stadier. 

   Våra frågeställningar var följande: Vad finns det för diskurser? Vad finns det för likheter 

och skillnader mellan diskurserna? Vi svarar på dessa i de olika sammanställningarna av 

diskursanalyserna (Det horribla, Räddningen, De drabbade, Sorg, Skuld) nedan. Dock ges 

frågeställningen om vad det finns för likheter och skillnader ett mer fullständigt svar i 

kapitel fem i Jämförelsen efter vardera diskurs. 

6.1 Sammanfattning av Det horribla 

Inom denna diskurs var likheterna i texterna mellan Titanic och Estonia extra stora.  

I beskrivningen av denna diskurs skrev vi att de texter som kan passas in i här klassas till 

sensationsjournalistiken och med detta menar vi, precis som Ghersetti (2004) skriver, att 

denna sortens texter riskerar att vara överdrifter eller spekulationer. De kan även stundtals 

vara sensationslystna. Dessa texter tillför krydda till katastrofen. Ett exempel på detta kan 

man se på bilaga 1:22A där man förklarar hur de roende, strax efter det att Titanic 

försvunnit, stötte till ”lik” med årorna. Ett exempel från Estonia finns på bilaga 1:30E då 

det klargörs att ingen kommer överleva i eventuella luftfickor på Estonia eftersom alla är 

ihjälfrusna sedan många timmar. 

   ”Det massmediala intresset knyter sig numera dock inte till vanliga dödsfall utan till 

olycksdöden. Ju fler omkomna, desto större rubriker. Ju vidrigare omständigheter, desto 

bredare läsekrets”. Så uttrycker sig Bringéus (1999 Bilaga 5, Lära av Estonia, SOU) i 

bilagan Död och begravning ur kulturhistoriskt perspektiv ur Statens offentliga utredningar. 

Rubriken ÖVER 800 DÖDA (se bilaga 1:29D) lockar till läsning och bekräftar precis det 

som Bringéus säger. Han menar även att döden alltid har haft ett nyhetsvärde och att detta 

går långt bak i tiden och tar själaringningen som exempel. Han förklarar sedan att man såg 

till att hålla begravningar i samband med att det vistades mycket folk i och utanför kyrkan 

(Bringéus 1999 Bilaga 5, Lära av Estonia, SOU). 

   I många fall används alla förlorade människoliv som sensationsskapande. Detta visar sig 

extra tydligt dagen efter Estoniakatastrofen då, den tidigare diskuterade rubriken, ÖVER 

800 DÖDA breder ut sig högst upp på ett uppsalag (se bilaga 1:29D). I denna text förklaras 

det att många äldre inte orkade ta sig upp på grund av slagsidan och hur dessa sedan fick 

lämnas kvar.  
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   Att de förlorade människoliven agerar sensationsskapare och intresseväckare är för att 

döden fortfarande intresserar folk precis som den gjorde förr på kyrkbacken. Detta är 

antagligen anledningen till att Titanics och Estonias texter inom denna diskursen är så pass 

lika; döden fascinerar. 

   I texterna kring Titanic finns det också dödssiffror men dessa är inte lika framträdande 

som de var 1994 och vi uppfattade det även som att dessa siffror,till skillnad från Estonias, 

fokuserade mer på hur många som överlevt och inte hur många som avlidit.  

Det verkar som att hoppet om överlevande förr var mer prioriterat än att rapportera om hur 

många som förolyckats. År 1994 spelar man mycket på döden och det plötsliga som så 

brutalt tog så många liv. 

6.2 Sammanfattning av Räddningen 

Ytbärgarna som räddade överlevande från Estonia förblir inte anonym räddningspersonal 

utan de framträder med bild, namn och ålder och i detta fallet betonar man speciellt deras 

ålder. Vi tror att tidningarna uppmärksammar detta för att få folk att inse vilken otrolig 

räddningsinsats det har varit från deras sida trots deras unga ålder. Detta understryks av 

deras divisionschef då han, på bilaga 1:30C, förklarar att de unga värnpliktiga, som 

fortfarande är tonåringar vid tidpunkten av räddningsinsatsen, har fått uppleva någonting på 

gränsen till det overkliga. Man är noga med att påpeka att flygvapnet inte tränar ytbärgarna 

i förhållanden liknande det som var under Estonianatten eftersom det är för farligt. Detta 

ger även det en bild av av hur imponerande räddningen var då läsarna förstår att ytbärgarna 

inte hade upplevt något förhållande i närheten av det som rådde unde katastrofnatten. Detta 

’tillåter’ publiken att fasa över det inträffade ännu mer och prisa hjältarnas tapperhet.  

   Gällande Titanics räddning så skrivs det bara om hur ångaren Carpathia kom och 

plockade upp de överlevande ur flottarna. Detta beskrivs som mest detaljerat på bilaga 

1:20D då en av passagerarna på Carpathia berättar hur de skeppsbrutna togs ombord på 

deras skepp. Ingen från det räddande skeppet Carpathia kommer således till tals och inte 

heller någon av de räddade. 

   Om man åter ska spekulera kring om huruvida besättningen ombord på Carpathia 

framträdde mer i t ex. The New York Times än i Sydsvenska Dagbladet kan man ha i 

åtanke hur olika journalister jobbade då och hur det jobbar idag. Det var först i början av 

1960-talet som journalistiken blev en profession. Med profession innebär ett yrke som 

utövas först efter det att den som ska praktisera det har fått gå en specialutbildning inom 

området. Hadenius, Weibull och Wadbring (2008) skriver det år 1968 beslutades att en 
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yrkeskodex skulle upprättas. Journalister skulle nu rapportera olika skeenden och 

ifrågasätta och spekulera kring dessa. 1912 existerade alltså inte denna yrkeskodex och 

journalistens uppgift bestod endast av att referera utan att själv spekulera eller spetsa till 

historien (Ibid). 

6.3 Sammanfattning av De drabbade 

 

I Pantti och Wahl-Jorgensens undersökning Disaster journalism as therapy news pekar 

resultaten mot att katastrofjournalistik är unik därför att icke-eliten får ovanligt mycket 

utrymme. Detta kan sägas stämma vad gäller de drabbade i Estoniaolyckan men inte i samma 

utsträckning vad gäller Titanics offer. Majoriteten av källorna är icke-elit 1994 men inte 1912. 

På Titanic har de rika och berömda företräde, det är även deras öden, dels som källor och dels 

som historier som dominerar.  ”Disaster journalism as therapy news” visar även att 

katastrofjournalistiken blivit ett koncept, ett paket. Det visar även vår undersökning, 1912 

finns en viss organisation av artiklarna, men 1994 arbetar man mer målmedvetet, med ett mer 

läsarvänligt och lockande format.  

   I undersökningen Flodvågskatastrofen i svensk nyhetspress visar resultaten att media ägnar 

sig mer åt personliga skildringar än granskning. Majoriteten av vårt material får sägas vara 

personliga historier. Vi uppfattar det inte som att journalisterna själva ägnar sig i någon större 

utsträckning åt granskning, varken 1912 eller 1994. Samtlig tidigare forskning visar att en 

katastrof är en katalysator för rykten och motstridiga fakta. Det stämmer även i våra 

undersökningar. Särskilt intressant är detta i Titanic eftersom Sydsvenskan här publicerar 

tillsynes allt som når dem genom telegrafen. På samma dag kan flera motstridiga fakta 

förekomma. De största skillnaderna mellan 1912 och 1994 måste sägas vara personifieringen 

och att icke-eliten får komma till tals i mycket större utsträckning -94. Man kan kanske i 

journalistiken se frukten av försöken att bryta ned hierarkierna och klasserna under 1900-talet. 

Men kända personer är viktiga även i rapporteringen efter Estonia. Det har inte förändrats. 

Temat tradition är en stor och viktig del i rapporteringen 1912, i princip obefintlig 1994.  

Höijer (2000) talar om ”vardagstänkandet”. Det innefattar erfarenheter från vardagslivet, av 

vilka också erfarenheterna från mediernas diskurser är en del. Höijer menar att våra tankar om 

våra identiteter och om samhället är narrativt konstruerat. Här spelar traditioner en viktig roll. 

De berättar för oss hur vi ska uppföra oss. Det faktum att Titanic sjönk på fyra timmar och 

Estonia på tjugo minuter gör det svårt att generalisera huruvida traditioner till sjöss hade varit 

en lika viktig del av diskursen vad gäller Estonia, om man hade haft tid att tänka på 

konventioner i en katastrofsituation. Höijer (2000) menar att berättelserna om samhället i 
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folks vardagstänkande inte är statiska utan dynamiska och förändras i takt med förändringar i 

samhället i stort. Det finns en berättelse om vår tid som handlar om en ökad individualism och 

”djungelns lag”, vilket skulle kunna vara en del av förklaringen till skillnaderna i denna 

diskurs. Majoriteten av Titanics överlevande var kvinnor och barn, medan majoriteten på 

Estonias överlevande var män i åldern 20-24. Men eftersom tidsförloppet är så annorlunda i 

de båda katastroferna är det som sagt svårt att generalisera. 

   Den ökade dramatiseringen och personifieringen, i rapporteringen om olyckor och 

katastrofer, ökar möjligheten för läsarna att identifiera sig med offren. Det ger en starkare 

känsloupplevelse och skapar en inre dialog: ”Vad hade jag gjort”, ”Hur hade jag reagerat”, 

etc. Det gör också att den klassiska förvarsmekanismen: ”Det aldrig händer mig”, långsamt 

monteras ned. Det ökar rädslan, skapar fobier och hypokondri. Människor börjar förvänta sig 

att en olycka ska drabba dem. I någon bemärkelse har de redan upplevt flera; genom 

journalistikens förmåga att personifiera, dramatisera och skapa känslor. Vill man hårddra 

detta faktum skulle man kunna säga att katastrofjournalistiken lämnar läsaren traumatiserad. 

Man skulle till och med kunna påstå att det har allt mer blivit genrens essens.   

 

6.4 Sammanfattning av Sorg 

Journalisterna 1994 väcker frågor i sorgen så som: Varför? Lever våra anhöriga? Hur kan vi 

hjälpa? Hur kunde detta ske? Konstant ställer journalisterna frågor i sina texter, precis som 

om de själva söker svar på dessa och går igenom en sorgebearbetning. Detta samtidigt som 

deras texter agerar sorgebearbetning till läsarna.Vi kom fram till att rapporteringen kring 

Estonia i stora drag följde mönstret av ”den vanliga sorgebearbetningen” som en människa 

går igenom efter en traumatisk upplevelse. Sydsvenska Dagbladet avverkade, under veckan 

som följde efter färjekatastrofen, alla kris- och sorgfaserna.  De fyra faserna är Chockfasen, 

Reaktionsfasen, Bearbetningsfasen och Nyorienteringsfasen (Cullberg 2007). 

   I Chockfasen känner man ofta en känsla av bedrövelse eller overklighet och man kan även 

göra saker som man annars inte skulle göra; få panik, gråta eller skrika offentligt (Umo.se). 

Den drabbade individen håller även verkligheten så långt ifrån sig på alla tänkbara sätt 

(Cullberg 2007). Vi tänker här främst på tidningens första dag då ledaren ’Döden i havet’ där 

det skrivs om de förspillda liven, förtvivlan hos de anhöriga, vrede, vanmakt och det som har 

inträffat beskrivs som meningslöst. Även frågan ’hur kunde detta ske?’ står med relativt tidigt 

i texten. Sedan bekräftas sorgen och det som ligger i framtiden för alla drabbade: ”Ett tungt 

utdraget sorgearbete har nu tagit sin början” (se bilaga 1:29C). 

   När man är i den andra fasen, Reaktionsfasen, så börjar chocken gå över och man börjar ta 
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till sig det som har hänt. I detta stadie brukar man känna sig förvirrad och vara upptagen av 

sorg och saknad (Umo.se). Denna fas stämmer extra bra in på diskursen Sorg och alla de 

Gudstjänster och minnesstunder som omskrivs i tidningen. Människor börjar förstå vad som 

skett, vill visa sitt stöd och ha någonstans att sörja. 

   Bearbetningsfasen är den tredje fasen och det är i den fas man försöker leva med det 

inträffade (Umo.se). Individen börjar åter vända sig mot framtiden igen (Cullberg 2007). På 

bilaga 01E finns ett typiskt exempel på hur man försöker leva med det inträffade. Texten 

handlar om ett litet samhälle som har mist 33 kvinnor och stadsbyggnadskontorets halva kost- 

och måltidsavdelningen som förser skola och äldrevård med mat och som nu måste ersätta 

dessa personer. Ett direktcitat från texten lyder: ”Det kan synas makabert att just detta med att 

ersätta så många anställda är ett  så stort problem. Men sådan är verkligheten. Livet måste gå 

vidare.” 

  Slutligen finns den fjärde fasen, Nyorienteringsfasen. Cullberg (2007:154) skriver: ”Under 

denna sista fas (…) lever individen med det förgångna som ett ärr som alltid kommer att 

finnas men som inte behöver hindra livskontakten”. I den minns man det som har hänt men 

man börjar ta tag i livet på nytt (Umo.se). Under denna fas ryms bland annat säkerheten och 

skuld hand i hand som för att lösa vad som egentligen hände. Detta mynnar ut i att man till 

slut diskuterar alla åtgärder efter olyckan; åtgärder för att en händelse som denna inte ska 

kunna inträffa någonsin igen. 

   Precis som vi skrev i jämförelsen i diskursen Sorg innehåller texterna om Titanic knappt 

något av våra teman (sorg, saknad, stöd, religion, medmänsklighet) som ingår i diskursen och 

därför ingen sorgebearbetning. Var det så att det var mer sorg och död förr och att det därför 

inte var sensation? Var det tabu att prata om sorg och att få sörja? Eller är det så enkelt att det 

var som vi tidigare nämnt i diskursen Räddning att det inte var dåtidens journalisters uppgift 

att trösta och skriva känsloväckande om religion och saknad? Bara att rakt av referera och 

lägga fram den fakta som kom in till redaktionen. Med stor säkerhet är det det senare 

alternativet; det var inte medias uppgift att blanda och väcka känslor tillsammans med 

presenterad fakta eller att själva spekulera kring ämnet (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008). 

   I undersökningen Flodvågskatastrofen i svensk nyhetspress beskriver Maria Jonsson det 

som vi har ställts inför i denna diskurs. Hon menar att varje kris är unik och att 

kommunikationen därför blir specifik för varje situation. Att göra jämförelser blir därför svårt 

då förutsättningarna ser så olika ut (2005). Förutsättningarna för Titanictexterna är definitivt 

inte dem samma som Estoniatexternas. 
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6.5 Sammanfattning av Skuld 

Skuld är en diskurs som Wahl-Jorgensen och Pantti kallar ilska i sin undersökning Disaster 

journalism as therapy news. De menar att skulddiskursen föds ur en diskurs om ilska. Det är 

onekligen så att en ilska och ett krav på ansvar infinner sig hos läsare och journalister ganska 

snart efter olyckan. I undersökningen ”Framing Katrina” visar man att katastrofer snabbt 

politiseras och att de som utpekas som ansvariga får relativt få möjligheter att själva uttala sig. 

Det stämmer ganska bra med vår undersökning. 1912 rapporteras i pressen om rederiets och 

anställdas förhör inför kongressen, men få intervjuas direkt. Samtliga ansvariga nekar till alla 

anklagelser, inte nog med det, de har en ganska arrogant inställning till media. 1994 

politiseras olyckan nästan omedelbart, anklagelser mot både baltländerna i allmänhet och mot 

den svenska regeringen, mot rederiverksamheten, etc, utbyter varandra. De utpekade får 

möjlighet att uttala sig.  

1994 verkar man ha lärt sig en viktig läxa, mediatränarnas mantra: ljug aldrig. Man måste inte 

säga hela sanningen, men att blåneka är oftast professionellt självmord. Till skillnad från 1912 

tar åtminstone ett statligt verk; Sjöfartsverket, på sig en del av skulden.    

   I skuldfrågan tillåter journalisterna sig att spekulera. Nohrstedt (2000) menar att de ökade 

produktionskraven gjort att många medier och redaktioner gör avkall på traditionella normer 

och värderingar, som källkritik och saklighetskontroll. Detta påverkar såklart trovärdigheten. 

Vår undersökning visar att journalisterna hade samma situation 1912, men inte samma sätt att 

arbeta. Man publicerade merparten av de telegram och den information som kom in. Läsaren 

fick själv avgöra vad som kunde tänkas vara riktigt och inte. Men att trovärdigheten för 

journalistiken sjunker under en katastrof ger också anklagade möjlighet att, som i Titanics 

fall, avfärda misstankar mot dem som ”mediahysteri” och ”tramserier”. 1994 finns också en 

viss sådan tendens, men när någon får en hård anklagelse riktad mot sig, tas den i regel på 

allvar och man bemöter den.  

   Medias uppgift att granska borde vara central i en katastrofsituation, särskilt en som kan 

antas vara ett resultat av den mänskliga faktorn. Det verkar dock finnas en viss ovilja att peka 

ut enskilda individer. Om få personer är ansvariga för en katastrof som krävt många 

människoliv, står oerhört mycket på spel. De ansvariga riskerar sina professionella, politiska, 

kanske till och med sociala liv. Det ger journalister en benägenhet att skuldbelägga 

organisationer och system, inte i någon större utsträckning enskilda tjänstemän eller personer. 

1912, när anställda på Titanic förhördes i kongressen, fick flera av dem redogöra för huruvida 

de följt traditioner till sjöss; hade de exempelvis låtit alla kvinnor och barn gå i båtarna innan 
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de själva tog plats, etc. Det finns ingen skuldbeläggning av de män som klarade sig på 

Estonia. Det nämns inte överhuvudtaget som något slags etiskt felsteg att rädda sig själv i 

första hand. Att granska huruvida samhälleliga konventioner och traditioner beaktats av de 

drabbade medborgarna tycks inte ses inte som en del av journalistikens uppdrag 1994. Vad 

som granskas är myndigheter, branscher och regeringar. 1912 däremot, tycks även 

medborgarna granskas av media.  

  

6.6 Slutligen 

Den kanske viktigaste faktorn bakom journalistikens förändring det senaste århundradet torde 

vara professionaliseringen. Den har gett journalisten en annan roll i samhället. Rollen har av 

olika medievetare beskrivits som att journalisten har gått ifrån att stå utanför maktens 

korridorer och försynt kika in, till att ta plats i dess centrum. Mycket handlar om makten över 

dagordningen. Men också makten att formulera ”sanningen”. Enligt Hadenius och Weibull 

(2003) tycker majoriteten av journalister att deras viktigaste roll är information och 

granskning. Det mål som formulerades i 1994 års pressutredning och som betonade 

forumfunktionen anses något mindre viktig. I utredningen framgår också att journalistkåren 

har sedan dagstidningarna blev oberoende av partisympatier sett sig som anti-etablissemanget. 

Detta har varit framträdande i vår undersökning sedan Estoniaolyckan politiserades i mycket 

större utsträckning än Titanicolyckan. Det senaste århundradet har också gått igenom ett antal 

nyhetsideologier. 

Kommersialiseringen av mediesystemet och snävare ekonomiska ramar har lett till en 

anpassning av nyheternas utformning. Begrepp som mediedramaturgi och nyhetslogik har 

introducerats. Journalistens roll har alltmer börjat handla om att skriva det som säljer. Att lära 

ut grekernas sätt att bygga dramer på journalisthögskolor bidrar inte nödvändigtvis till en 

”bättre” journalistik i bemärkelsen mer ”sann”. Snarare tvärt om. Fenomenet vinkling av 

nyheter bidrar inte ofta till en kritik mot kåren då källor känner sig felrepresenterade, citat tas 

ur sin kontext och händelser ges en prägel som inte tar hänsyn till mer än just en synvinkel. 

Objektivitetsbegreppet blir därmed något av en anomali. Att negativa nyheter säljer mer än 

positiva ger också i längden oundvikligen läsarna en negativ bild av verkligheten. 

Katastrofjournalistik lämpar sig utmärkt för negativ vinkling, sensationsjournalistik och 

personifiering.  Formens makt över innehållet har i vår undersökning ökat. Detta är en bild 

som delas av många kritiker av den moderna nyhetsförmedlingen. Begrepp som 

pseudojournalistik har använts i vissa sammanhang. Dagens nyheter tenderar att presenteras 



Page | 55  
 

som underhållning, förmedlad genom en dramaturgi likt den som används av dramaturger 

inom populärkulturen.  Journalister har blivit vår tids sagoberättare. Historien om ”Kent och 

Sara är ett ypperligt sådant exempel. Deras berättelse är central i rapporteringen kring 

Estoniakatastrofen och blev föremål för fiktionalisering. Överhuvudtaget är rapporteringen 

1994 präglad av dramaturgi, det är en berättelse med en början, ett mitt och ett slut. 1912 års 

rapportering präglas av dåtidens referatjournalistik. Man ägnar också mer plats åt detaljer som 

har rationaliserats bort i 1994 års nyhetsförmedling, kanske med hänsyn till rådande modeller 

som gör gällande att det som inte direkt ”för historien vidare” bör utelämnas. Samtidigt 

förmedlade Sydsvenskan 1912 förhållandevis okritiskt telegram. Ingen energi lades ner på 

källkritik eller en självständig granskning.  

6.7 Förslag till vidare forskning 

Rapporteringen kring katastrofer och extrema situationer måste även den följa etik och moral. 

Det hade varit intressant att se huruvida dessa etiska spelregler efterlevs i krisrapporteringen 

och om hänsynslöshet mot intervjupersoner, i detta fallet chockade, är stor. Detta kan gå hand 

i hand med en bildanalys för även där är etik och moral några punkter som ska efterföljas.  

   Ytterligare ett förslag till vidare forskning kan vara att göra samma undersökning som vi 

gjort nu dock endast om Titanic och istället jämföra en svenska tidning med tex. New York 

Times. En undersökning där man jämför rapporteringen kring Estoniakatastrofen i Sverige 

och Estland främst ur synpunkt på skuld hade också varit intressant att genomföra. Detta då 

mycket av skulden lades på Östblocket i Sydsvenska Dagbladet. 
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