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The purpose of this paper is to examine the image of the Titanic disaster in two Swedish 

newspapers reports of the disaster. By analysing various newspapers reporting of the disaster, 

we wish to investigate whether there are differences in reporting of gender and class in order 

to say something about the contemporary outlook and the prevailing social beliefs. 

 

The source material that the study is based upon comes from the Swedish newspapers 

Aftonbladet and Svenska Dagbladet and their reports from the 15 April to the 30 April 1912 

and the reporting from the time of the sea-hearings completion (22 May and 31 July 1912). 

 

The study finds that news reporting follows the same standards, however, are different in style 

of performance because of the newspapers' differing positions. 

 

The study finds that a distinction is made between the reporting of men's and women's 

behaviour. Whether a man followed or violated norms leads him criticized or praised in the 

newspapers. Women's behaviour is hailed independent if they followed the standard of what 

was feminine or masculine behaviour in a disaster. 

 

The study also finds that a distinction is made between passengers of the various classes in the 

reporting. The majority of reports concerning individuals in the First Class are in positive 

terms. Second Class is mentioned sparingly. Third Class passengers often stand as examples 

of improper behaviour. Third Class passengers are not mentioned as individuals in the 

reporting, in addition to the list of Swedish passengers. From the study of the newspapers 

reports the conclusion is that the upper social classes’ behaviour is acceptable and should be 

transferred to the lower social classes. The upper class will stand as a beacon for the whole 

community. 
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KAPITEL 1: INTRODUKTION 

 

I introduktionskapitlet presenteras undersökningen samt förevisar en kortare introduktion till 

forskningsområdet. I kapitlet motiveras även valet av undersökningsområde. Kapitlet avslutas 

med uppsatsens syfte och frågeställningar. Genomgående i uppsatsen kommer ord och 

personer med figuren * att beskrivas ytterligare i Bilaga 1.  

 

1.1 Inledning 

Den 15:e april 1912 mottog världen en chockerande nyhet: världens största fartyg, RMS* 

Titanic, hade kolliderat med ett isberg under sin jungfrufärd på väg till New York, USA från 

Southampton, Storbritannien. Med sig i djupet hade hon tagit mer än hälften av de människor 

som var ombord, hela 1496 av de 2207 passagerarna och besättningsmännen hade drunknat. 

Tidningar runt om i världen rapporterade flitigt kring katastrofen och de överlevandes 

berättelser skildrades för läsare runt om i världen. Ingen annan fartygsolycka har skildrats lika 

mycket i litteratur och genom film som Titanic-katastrofen vilket har medfört att Titanic-

katastrofen är en händelse med stort mytologiskt skimmer över sig. Bland annat genom 

mytbildningen kring skeppets orkester som spelade till sista stund och hur kvinnor vägrat gå i 

livbåtarna då de inte vill lämna sina makar. Mytbildningen om världens största ”osänkbara” 

lyxfartyg som med full fart i natten kolliderade med ett isberg och gick under, synes tydligt 

redan i de första dagarnas rapportering efter katastrofen.  Klass och genus spelade en stor roll 

beroende på om du kom att räddatas eller fick gå under med fartyget (se bilaga 2), vilket har 

accentuerats genom otaliga berättelser om heroiska män från första klass som gick under utan 

att försöka rädda sina liv, enbart för den skam det skulle medföra att överleva, och hur 

kvinnor och barn sattes i livbåtarna för att ro bort i den mörka natten.  

 

1.2 Problemformulering 

När en nyhetstidning läses försöker tidningen beskriva vad som hände vid en viss tidpunkt. 

Det är det som kallas en nyhet. Dock så redovisar en tidningsartikel inte bara vad som hänt 

utan den förmedlar också ställningstaganden, det vill säga normer och värderingar från den 

som publicerat texten. Tidningar ger inte bara svar på vad som hänt, de ställer också frågor till 

läsaren som denne själv måste svara på. Hur läses tidningen? Även läsarens egna erfarenheter 

och värderingar styr hur artikeln läses. Andra frågor som ska beaktas är om det som står är 

sant och hur har artikeln påverkats av sin författare? I dagens samhälle finns det ett mycket 

större medieutbud vilket gör att värderingar och normer för ett helt samhälle är svårare att 
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lokalisera. Tack vare det stora medieutbudet idag med så många olika aktörer har gjort att 

människor idag ställer sig mer kritiska mot vad tidningar skriver. Går undersökningen 100 år 

bakåt i tiden fanns inte samma kritik mot tidningars nyhetstexter eftersom tidningsutbudet inte 

var lika stort och det som skrevs i tidningarna ansågs vara sanning och genom detta blev 

tidningar norm för hur samhället ska tycka och tro, i alla fall för de som köper tidningen.
1
 

Tidningen blev ett fönster för de värderingar och normer som var rådande vid tiden för dess 

publicering. Normer och värderingar kring sociala konstruktioner kan således undersökas 

genom att studera tidningars texter.  

 

Titanics förlisning är en av de största fartygskatastroferna som har inträffat. Hon var sin 

samtids mest luxuösa och största fartyg som seglade på Atlanten. Hon betraktades av gemene 

man som osänkbar, så stora fartyg skulle väl omöjligen kunna sjunka, bara av den 

anledningen att de var stora. Detta återspeglas också i antalet livbåtar som medfördes. När 

katastrofen var ett faktum kunde bara mindre än hälften av de ombordvarande räddas. 

Kaptenen ger order om att kvinnor och barn ska räddas först. Ser man till antalet överlevande 

(se bilaga 2) ser man att kvinnor och barn hade bäst chanser att överleva. Men man ser även 

att klass spelade en viktig roll. Procentuellt överlevde fler utav första klass än av de övriga. 

Sedan kommer andra klass och efter kommer tredje klass, sist kommer besättningen. Bilden 

av Titanic-katastrofen är bilden av män som lugnt och sansat väntar på att kvinnorna och 

barnen ska lämna fartyget innan de själva tar plats. Till bilden hör även de plikttrogna 

besättningsmedlemmarna, med kapten Smith* i spetsen, som går under med fartyget.  

 

Hur återpeglar sig då detta i dåtidens tidningsrapporteringar? Om tidningarna reflekterar 

samhällets normer, hur framträder dåtidens sätt att se på världen och samhället i den tidens 

tidningar? Hur framställs de som följer normerna? Och hur framställs de som bryter mot de 

normer och värderingar som samhället har? Vad ansåg tidningarna vara viktigt att rapportera 

om katastrofen till allmänheten? Hur skriver de svenska tidningarna? De svenska 

passagerarna var efter britterna och amerikanarna den tredje största gruppen ombord Titanic. 

Påverkar detta svenska tidningars rapportering om katastrofen? 

 

 

                                                 
1
 Lundgren, Ney & Thuren: Nyheter: Att läsa tidningstext 1999:7 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka bilden av Titanic-katastrofen i Aftonbladets 

och Svenska Dagbladets rapportering om densamma. Genom att analysera olika tidningars 

rapportering om katastrofen vill vi undersöka om det finns skillnader i rapporteringen 

gällande genus och klass för att på så sätt säga något om dåtidens omvärldsbild och rådande 

sociala föreställningar. 

 

För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur rapporterades Titanic-katastrofen i svenska tidningar? 

 Hur skildras männen och kvinnornas beteende vid katastrofen? 

 Hur beskrivs de överlevande/omkomna i media beroende på klass? 
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KAPITEL 2: METOD OCH MATERIAL 

 

I detta kapitel redogörs det för den metod som används i vår analys av tidningsmaterialet. I 

kapitlet redogörs för hur materialet ska bearbetas och senare ställs mot varandra. Här 

redovisas även för hur de källkritiska kriterierna kan användas för att analysera 

tidningsmaterialet. I kapitlet presenteras även undersökningsmaterialet, avgränsningarna av 

detta samt en källkritisk diskussion genomförs.  

 

2.1 Metod 

I uppsatsen kommer vi att referera till själva uppsatsen som studien. Vi har i uppsatsen haft 

ansvar för skrivandet av olika delar. Jonas har ansvarat för skrivandet av bakgrunden (4.2), 

undersökningen om Svenska Dagbladets rapportering (5.1.2; 5.2.2; 5.2.3), kapitel 1 samt för 

huvudsaklig textgenomgång och textredigering. Tommy har ansvarat för kapitel 2, kapitel 3, 

Forskningsläge (4.1) och undersökningen av Aftonbladets rapportering (5.1.1; 5.2.1; 5.3.1). 

Kapitel 6 och 7 har vi författat tillsammans. Efter att varje avsnitt har blivit klart har vi 

granskat varandras texter och sett till att hela uppsatsen har ett liknande stil och språk. 

 

2.1.1 Kvantitativ kontra kvalitativ metod 

I undersökningen kommer både en kvantitativ och kvalitativ studie att genomföras. Den 

kvalitativa studien kommer dock att få en mer framträdande roll i studien. Den kvantitativa 

studien kommer att användas för att se utbredningen av positiva och negativa tidningsartiklar i 

jämförelse mellan tidningarna. Att kombinera kvalitativa och kvantitativa studier är ett vanligt 

sätt att arbeta inom historieämnet när man genomför historiska undersökningar.
2
 Eggeby och 

Söderberg påstår att den kvantitativa analysen alltid ligger till grund för olika företeelsers 

omfattning vid en given tidpunkt och hur de förändras över tid. Det historiska källmaterialet 

blir inför forskaren ett råmaterial av data som måste analyseras. Forskarens främsta uppgift 

blir att finna olika strukturer i dessa data, historiken ska alltså finna olika mönster inom 

källmaterialet. Dessa mönster eller strukturer blir viktiga för forskaren när denne vill finna 

stöd för olika påståenden om vilka syften som kan uppdagas i historiska förlopp.
3
 Genom 

kvantifiering kan stora mängder information ordnas i enkla formuleringar till exempel genom 

att fastställa ett genomsnittstal av all data som analyserats. En kvantitativ metod ger den 

historiska forskningen ett verktyg för att fastställa ett fenomens omfång och utbredning.
4
 Den 

                                                 
2
 Kjeldstadli: Det förflutna är inte var det en gång var 1998:176 

3
 Eggeby & Söderberg: Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och humanister 1999:20 

4
 Kjeldstadli 1998:218–219 
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kvantitativa metoden blir således viktigt i studien kring nyhetsrapporteringen kring Titanic-

katastrofen, då den hjälper studien fastställa omfånget på olika tidningars syn på nyhetsvärdet 

kring specifika delar av Titanic-katastrofen och dessa delars betydelse om vad som ansågs 

vara viktigt att rapportera till svenska läsare. Kvantitativa metoder används dock aldrig för 

deras egen skull. En kvantitativ metod med enbart siffror ger ingen fullständig bild av 

människors verklighet. Metoden är inte ett självändamål utan är ett redskap i en analys. 

Framförallt behöver all den statistik som metoden kommer fram till analyseras så att 

innebörden av resultatet klargörs för att sedan knytas till studiens frågeställningar.
5
  

 

Den aktuella studien kommer även använda sig av en kvalitativ metod. Kjeldstadli påpekar att 

det är ett vanligt tillvägagångssätt att arbeta med både kvantitativa och kvalitativa metoder på 

samma material.
6
 Repstad beskriver kvantitativ och kvalitativ metod som motsattser, men 

säger också att det är nästan omöjligt att undvika siffror och mängdangivelser i en kvalitativ 

forskning. Dock påpekar Repstad att dessa siffror och mängdangivelser får en underordnad 

betydelse när det gäller en kvalitativ forskning. Inom en kvalitativ metod är det i större drag 

texten som är det centrala arbetsmaterialet. Observationer av det som sker är det mest centrala 

när det gäller kvalitativa metoder men eftersom observationer av miljöer, personer och 

händelser enbart kan behandlas om de skrivs ner blir det texten som blir det centrala att 

analysera.
7
 Genom att studien kring Titanic-katastrofen genomförs genom att analysera 

tidningstexter blir studien en kvalitativ textanalys med en kvantitativ underton för att hjälpa 

studien finna en struktur bland de data som insamlats.  

 

Journalister drivs av två syften. Plikten att informera, det vill säga vara sanningsenlig, 

analytisk och pedagogisk. Journalisten drivs också av lusten att berätta, att skildra, 

dramatisera, personifiera och konkretisera. När en nyhet ska berättas går det inte att berätta 

allt på en gång. Berättaren måste börja någonstans och i och med det valet har berättaren 

automatiskt riktat uppmärksamheten gentemot en specifik del av nyheten och detta styr hur 

mottagaren betraktar resten av nyheten.
8
 Journalisten väljer således en infallsvinkel som styr 

resten av rapporteringen. Journalister ska resonera vilka argument som ska lyftas fram i texten 

och vilka ord som gör det lättast för mottagaren att ta till sig texten. Genom att lyfta fram 

                                                 
5
 Eggeby & Söderberg 1999:20–21 

6
 Kjeldstadli 1998:176 

7
 Repstad: Närhet och distans: Kvantitativa metoder i samhällsvetenskap 2007:13–14   

8
 Lundgren, Ney & Thuren 1999:42–43 
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detta till ytan kan vi svara på frågor som varför journalister har valt att skriva så som de har 

gjort.  

 

2.1.2 Nyhetsvärdering. 

Nyheter får olika genomslag i olika tidningar. Urvalet av vilka nyheter som anses vara 

viktigast att förmedla kallas nyhetsvärdering.  Gemensamma principer bland tidningar är att 

nyheten ska vara ny. Nyheten ska också vara under en begränsad tid. Den sista gemensamma 

principen är att människor är intressantare än kollektiv. Exempelvis är statsministern mer 

intressant än regeringen. Det är oftast ”elitmänniskor” som nyheterna behandlar. Vanliga 

människor hamnar i tidningen om de är offer eller förrövare. När en människa beskrivs i 

negativ mening i en nyhet tenderar denne att bli syndabock för ett större problem eller blir ett 

exempel på något större. Nyhetsvärderingen är inte objektiv utan det är upp till varje 

journalist/tidning att värdera olika nyheter. Därför är det viktigt att vara medveten om olika 

tillvägagångssätt för nyhetsvärdering.
9
  

 

Studien använder sig av Lundgren, Ney & Thuréns massmedieretoriska analysmodell för att 

undersöka nyhetstexterna och på så sätt skapa en bild av den rådande historiska kontexten för 

tiden vid Aftonbladets och Svenska Dagbladets utgivningar. Frågor som analysmodellen tar 

upp är om tidningstextens skapare gör skillnader mellan klass och kön. Studien undersöker 

om urvalet som har gjorts är tendentiöst och vinklat och vad detta gör för läsarens uppfattning 

om nyhetstexten. Med detta är undersökningen inne på textens framförande och den språkliga 

gestaltningen där studien kommer att undersöka om olika situationer presenteras i positiva 

eller negativa ordalag gällande exempel av kvinnors och mäns beteende och människor från 

olika samhällsklassers agerande. Analysmodellen hjälper studien att undresöka de två 

tidningarnas tendens för att på så sätt försöka förstå de olika tidningarna, och på så sätt 

samhället i stort, gällande deras värdegrund och deras syn på klass och genus. Genom att 

belysa tidningarnas rapportering gällande behandlingen av samma händelse blir det tydligt för 

studien hur tidningen har präglats av sin värdegrund. Således blir det viktigt för studien att 

genomföra en komparativ studie mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet
10

.  

 

                                                 
9
 Lundgren, Ney & Thuren 1999:44–46 

10
 Lundgren, Ney & Thurén 1999: 52-56 



 

7 

 

2.1.3 Komparativ metod 

Komparativa metoder kännetecknas främst av antaganden om att det finns likheter och 

skillnader mellan olika studieobjekt. Tillsammans ger dessa likheter och skillnader forskaren 

en större förståelse för fenomenet som studeras i sin helhet. I den här studiens fall innebär 

detta fenomen rapporteringen kring Titanic-katastrofen. Den enklaste formen av typologi 

analyserar endast två typer, dessa typer kallas dikotomier. Dikotomierna som kommer att 

undersökas i den här studien blir de likheter och skillnader som studien uppmärksammar i 

Aftonbladets och Svenska Dagbladets, manligt och kvinnligt, överklass och underklass. Den 

egenskap som förenar komparativa analysmetoder är deras förmåga att analysera likheter och 

skillnader hos specifika fall. Det som analyseras är således vad som framkommer när två 

exempel sätts i relation till varandra. I den här studien innebär detta hur dikotomierna 

förhåller sig till varandra. Något annat som kännetecknar den komparativa analysmetoden är 

att den möjliggör studier kring relationer mellan faktorer samt analysen av dessa faktorer. I 

studien är dessa faktorer relationerna mellan tidningarnas politiska inriktning och deras 

utgivningsstrategi.
11

  

 

2.2 Material 

2.2.1 Avgränsningar 

Valet av att göra en presshistorisk undersökning gjordes för att en sådan undersökning medför 

det enklaste sättet att undersöka vilka tankar och åsikter som var rådande för tiden. Studien 

har valt att använda två rikstäckande svenska tidningar med olika inriktningar för att på så sätt 

belysa nyhetsrapporteringen från olika infallsvinklar. De tidningar som valts är Svenska 

Dagbladet och Aftonbladet. Valet av de här två tidningarna har gjorts utifrån deras olika 

utgivningsstrategier då Aftonbladet är en kvällstidning och Svenska Dagbladet är en 

morgontidning.
12

 Tidsavgränsningen är gjord från och med den 15 april 1912, dagen efter 

Titanic kolliderade med isberget, och följer rapporteringen månaden ut till och med den 30 

april 1912. Detta för att begränsa den oerhörda datamängd som redan under dessa dagar bildas 

utav tidningarnas rapportering samt utifrån Lundgrens, Ney & Thuréns resonemang om att det 

inte får ta för lång tid mellan en händelse och rapporteringen av denna.
13

 Därmed blir 

månadens utgång en god avgränsning. Till detta har vi även valt att göra nedslag i 

nyhetsrapporteringen kring tiden för sjöförhörens avslutade och rapporternas publicering 

                                                 
11

 Denk: Komparativa analysmetoder 2012:9-12 
12

 www.ne.se/lang/aftonbladet; www.ne.se/lang/svenska-dagbladet. Hämtat 130415 
13

 Lundgren, Ney & Thurén 1999:45 

http://www.ne.se/lang/aftonbladet
http://www.ne.se/lang/svenska-dagbladet
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vilket var den 28 maj 1912 när det gäller det amerikanska sjöförhöret och den 30 juli 1912 för 

det brittiska.
14

 Valet att ta med rapporteringen kring sjöförhören gjordes utifrån de nya fakta 

som lades fram i rapporterna då sjöförhören avsåg att reda ut vad som orsakade katastrofen 

och vem som bar ansvaret för den.
15

 Rapporteringen kring sjöförhören varierar beroende på 

tidning och har inte fått något stort utrymme alls.
16

 

 

2.2.2 Källkritisk diskussion 

De fyra källkritiska kriterierna kallas äkthetskriteriet, tidskriteriet, oberoendekriteriet och 

tendens. De här kriterierna används för att lösa problem kring sanningshalten i det material 

som forskaren undersöker
17

. Studien syftar inte till att nå sanningen kring Titanic-katastrofen. 

Studien kommer därför att använda de källkritiska kriterierna för att förklara varför 

tidningarna skrev som de skrev. Äkthetskriteriet blir i det här fallet onödigt att ta i beaktande. 

När tidskriteriet diskuteras kan studien snabbt fastslå att det går minst tre dygn mellan 

katastrofen och landstigningen i New York den 18 april 1912 med fartyget Carpathia*.
18

 

Under den här tiden kan de överlevande genomgå de olika källkritiska elementen som kan 

påverka berättelsen av katastrofen. Att offren för katastrofen talar med varandra om sina 

minnen anser den här studien vara oundvikligt och kan komma att påverka deras minnesbilder 

från katastrofen. Även sociala konventioner och föreställningar om hur människor borde föra 

sig under en katastrof kan med tiden påverka hur människorna ombord på Titanic minns olika 

händelser. Om två oberoende källor återberättar en händelse på liknande sätt kan det vara för 

de har talat med varandra men det kan också vara att de sociala konventionerna har styrt dem 

mot deras svar. Därför blir det viktigt för studien att inte ta två stycken oberoende källor i 

tidningsmaterialet som behandlar samma händelse som en sanning. Utan istället resonera 

kring om deras utsagor kan återspegla en social konvention om hur det borde vara. Göran B 

Nilsson kallar detta ett normativt beroende av gängse konventioner.
19

 Genom återberättandet 

av händelser ombord på fartyget Titanic kan studien således använda tidskriteriet för att finna 

de sociala konventioner som styr tidningarnas återberättande av katastrofen. Skrivs frågor från 

reportrar ut i tidningen blir de också ett underlag för att förklara varför katastrofens offer 

svarar på ett visst sätt. Det tredje källkritiska kriteriet talar om källans oberoende. 

Tidningsartiklar bygger på andras berättelser i mångt och mycket. Där är det material studien 
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arbetar med traderat utifrån de överlevandes berättelser och vad andra har skrivit om olyckan, 

då många nyhetstexter hämtas från telegrambyråer. Dock blir tidningsmaterialet en 

primärkälla utifrån studiens undersökning kring de sociala konventionerna gällande genus och 

klass under en katastrof vid tiden av tidningens utgivande.
20

 Materialet blir för studien en 

kvarleva över hur sociala konventioner och konstruktioner för tiden manifesterades i tidningar 

gällande Titanic-katastrofen. Studiens källmaterial är tendensiöst i grunden då tidningar och 

journalister är tendensiösa även om de sägs vara neutrala i nyhetsrapporteringen.
21

 Tidningens 

politiska färg kommer att påverka rapporteringen och journalistens personliga åsikter 

påverkar dennes sätt att se på verkligheten. Att tidningar och journalister är tendensiösa 

medför dock inte att deras rapportering från olika händelser är oanvändbara för studien. 

Genom att studera tendensen hos tidningarna kan studien finna hur deras politiska vinkling 

eller journalistens värderinger påverkar texten och på så sätt finna de sociala konventioner 

som var rådande för tiden vilket är studiens huvudsyfte. Journalistens källkritiska granskning 

blir lidande då denne måste lägga fram sina fakta efter de uppgifter som finns tillgängliga just 

vid den tiden. Enligt Thuren medför detta att journalister kan vara emotionellt engagerade i 

det de skriver och på så sätt vinklar händelsen utifrån tidens sociala konventioner om hur det 

borde vara.
22

  

 

2.2.3 Svenska Dagbladet 

Svenska dagbladet (SvD) bildades 1884. Från och med januari 1885 utgavs tidningen varje 

helgfri dag i två upplagor: en Stockholmsupplaga och en landsortsupplaga. Under slutet av 

1890-talet fick tidningen den prägel som den behöll långt in på 1900-talet.
23

 Under Zethelius 

tid som huvudredaktör fick SvD 1907 en kontrakterad rätt på att tidningen skulle redigeras i 

en anda utan partipolitiskt engagemang. Tidningen bytte vid denna tid aktieägare och 

Diskontobank fick ekonomiskt inflytande över tidningen. Bankens direktörer var verksamma 

politiker av konservativ läggning vilket medförde att tidningen orienterade sig mer åt höger. 

Detta märktes tydligt under storstrejken 1909 då tidningen stödde arbetsgivarna. 1911 hade 

SvD tagit steget fullt ut till att vara ett högerorgan som propagerade för deras sak.
24

 Under det 

tidiga 1900-talet gick tidningen bra och 1912 uppgavs bruttoupplagan till 43 000 exemplar. I 

den redaktionella ledningen skedde en förändring 1911 som kom att bli av stor vikt. Ewald 
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Stomberg tar över som redaktionssekreterare och kom att styra redaktionen och vara deras 

inofficiella redaktionschef. Stomberg ville mer än gärna gå i åsiktsstrid med Dagens Nyheter 

men eftersom SvDs ledning inte ville amerikanisera tidningens journalistik fick Stomberg och 

SvD gå en annan väg. SvD hade en stabil och konservativ läsarkrets som tyckte tidningen var 

bra som den var och inte ville se några radikala förändringar av dess yttre. Annonserna täckte 

förstasidan. Texterna i tidningen började ofta med en översikt av dagens eller gårdagens 

utrikeshändelser. Smånotiser från utlandspressen hade en stor plats i tidningen. Rubrikerna för 

artiklar och notiser var för den här tiden relativt små och hela nyhetssidan var symmetriskt 

uppställd. När verkliga stora händelser inträffat ändrades dock tidningens stela 

rubrikssystemet och blev till stora rubriker med detaljerade uppgifter. Tidningen försökte 

dock undvika sensationsnyheter för att inte stöta sig med tidningens läsare.
25

 

 

2.2.4 Aftonbladet 

Aftonbladets grundades 1830 av Lars Johan Hierta. År 1884 tar Hiertas yngsta dotter Anna 

över tidningen med sin make Gustav Retzenius. Under deras tid blev tidningen mycket 

konservativ och moraliserande. 1907 köps Aftonbladet av Harald Sohlman. Den dåvarande 

upplagan låg på cirka 30 000 exemplar, ungefär lika många som Svenska Dagbladet. Sohlman 

sitter kvar som chefredaktör under många år och under hans fortsätter tidningen att vara i det 

högerpolitiska lägret.
26

 Med hjälp av utländska förebilder drev Aftonbladet pressens 

utveckling mot den moderna masspressen. Den nya populärpressen fick stöd av den nya övre 

medelklassen som ville ha en ökad näringsfrihet och liberala reformer. De nya influenserna 

hämtades främst från Amerika där sensationsnyheter och aktiv journalistik var framträdande. 

Då tidningarna ökade i upplaga blev de tillika mer intressanta för annonsörer. Dåtidens 

kritiker av denna tidningsform, med stora delar av annonsering och sensationsjournalistik, 

kallade detta för en amerikanisering av nyhetstidningarna. För denna nya form av journalistik 

kom Aftonbladet att få utstå hård kritik från de mer konservativa tidningarna som menade att 

journalistiken blev mer okultiverad och vulgär.
27
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KAPITEL 3: TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

I detta kapitel redogörs för den teori som undersökningsresultatet ska ställas mot. Detta ska 

stå som ett ramverk för studien. Begreppen katastrofer och kultur kommer att presenteras för 

att hjälpa läsaren förstå hur studien har valt att tolka de här allmänna begreppen.  

 

Kjeldstadli anser att teori är en begreppsmässig helhetsuppfattning om det som ska studeras. 

Det är något som anger hur studiens delar har ett samband i studiens helhet. Teorin syftar 

enbart inte till att något har hänt utan vill också förklara varför det hände. En teori går dock 

över en beskrivande generalisering och vill istället förklara vad som händer under en situation 

med vissa specifika villkor. En människa går aldrig in i en situation helt förutsättningslöst. 

Den information forskare tror sig ha om verkligheten bygger på ackumulerat vetande från 

tidigare generationer. Med detta menas att det vi ser, ser vi med en viss infallsvinkel som vi 

fått med oss genom tidigare generationer. Denna infallsvinkel är det som avgör hur vi ser på 

saker och ting. För att förhindra ett subjektivt tolkande av begreppsanvändningen i denna 

studie blir det således viktigt att studien förklarar hur begreppen används för att således frångå 

det subjektiva tolkandet från studiens läsare. Det är således ett val studien behöver göra om 

det är fördomar hos läsaren eller valet av teori som avgör vilka svar läsaren kommer fram 

till.
28

 Ett problem för studien är att den kan vara tvungen att göra ett urval styrt utifrån teorin 

på grund av att materialet är för stort. Med detta menar Tosh att varje teori kan bevisas genom 

att urvalet av historisk fakta görs enbart efter teorin och fakta som står i kontrast med teorin 

väljs bort.
29

 För att motverka detta strävar den här studien efter att använda flera teorier på 

samma material. Genom att använda flera teorier kan studien täcka hela det område som 

frågeställningarna berör.
30

 Kjeldstadli har ett liknande resonemang där flera teorier 

tillsammans kan hjälpa forskaren att nå en förklaring över hela det fält som ska undersökas 

som i den aktuella studien fall är klass och genus i en katastrofsituation.
31

 Med Tosh och 

Kjeldstadlis resonemang i åtanke använder sig denna studie av olika teorier gällande klass och 

ett teoretiskt resonemang kring begreppet katastrof och vad det medför för genusrelationerna 

mellan man och kvinna.  
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Med hjälp av Kjeldstadlis och Toshs resonemang har den här studien valt att använda 

universitetslektor Per Folkessons definition av begreppet katastrof och vad det medför för 

relationen mellan manligt och kvinnligt, och Ginzburgs klassteori för att konstruera de sociala 

relationerna mellan könen och klass under Titanic-katastrofen för att sedan applicera det på 

nyhetsrapporteringes bild av katastrofen utifrån två av de största tidningarna i Sverige.  

  

3.1 Katastrofer och genus 

Folkesson definierar en katastrof innebär att ett relativt ordnat vardagstillstånd plötsligt 

förändras till ett tillstånd gällande liv och död. Folkesson skiljer på fyra olika sorters 

katastrofer, där allvarliga olyckor, likt Titanic-katastrofen är en av dessa.
32

 Det som definierar 

katastrofer är den plötsliga kampen mellan kaos-ordning och liv-död. Katastrofer skiljer 

människor från deras grundläggande livsvillkor och den upphäver människors självklara 

kontakt med sitt livssammanhang. En katastrof förändrar människors villkor gällande 

existens, värdighet, identitet och trygghet. Katastrofer nollställer all säkerhet och orsakar 

kollektiva och personliga trauman. Katastrofer är direkta händelser som ofrånkomligt ger 

upphov till att relationer mellan människor bryts eller omformas. Den livsfara som många 

människor i en katastrof befinner sig i eller tror sig befinna sig i gör att omvandlas den 

rådande sociala strukturen och blottar strukturer som inte förekommer i vardagslivet.
33

 När en 

katastrof inträffar börjar människor sammarbeta för att evakuera eller för att hindra eller 

lindra katastrofen Detta är enligt Folkesson den mest iögonfallande sociokulturella effekten av 

en katastrof och dessa samarbetsformer som utformas är starkt könssegregerade. Relationen 

mellan könen framträder på nya sätt som inte syns i vardagslivet och med nya konsekvenser. I 

vardagslivet kännetecknas mäns roll av ett konsekvent försprång gentemot kvinnor genom 

olika företräden, privilegier och förmåner. En katastrof upphäver dessa privilegier tillfälligt 

och istället överförs de till kvinnan. På normativa grunder åtskiljs kvinnor och män. 

Kvinnorna ska evakueras från platsen för katastrofen och männen ska bege sig mot 

katastrofen för att så gott det går bekämpa den trots de dödliga riskerna. Män utsätts på så vis 

för en högre risk än kvinnor och blir också mer försumbara under katastrofen. De omformade 

och segregerade könsrollerna som uppstår under en katastrof får stora konsekvenser för de 

män som inte åtföljer sin mansroll. De män som sviker sitt kön straffas hårt, ibland med 

                                                 
32
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dödlig utgång. Katastrofer utspelas ofta inom korta och begränsade tidsutrymmen vilket gör 

att det inte finns tid för förhandlingar gällande frågan hur män ska agera.
34

 

 

3.2 Klass och kultur 

En historisk disciplin gällande forskning kring kultur är mentalitetshistorien som inriktar sig 

på de gemensamma attityder och sinnestillstånd under en viss tidsperiod. Forskare studerar 

det som är gemensamt för alla under en epok. Forskaren är inte intresserad av det medvetna 

övervägandet hos människor utan istället studeras det som är underförstått och styr 

människorna omedvetet. Dock har forskningen ställt sig frågor om det går att studera det 

omedvetna och om inte människors sociala situation glöms bort i mentalitetsforskningen.
35

  

Genom Kjeldstadlis resonemang kring kulturhistoria och mentalitetshistoria lyfts en bild av 

att kultur är något gemensamt för alla inom ett samhälle eller grupp och som går tvärs igenom 

olika samhällsklasser inom kulturen. Carlo Ginzburg professor i historia vid universitetet i 

Bologna lyfter dock fram en bild som skiljer sig från Kjeldstadli. Ginzburg argumenterar för 

att även om normer och värderingar i en kultur är de samma för alla individer inom kulturen 

kommer dessa normer och värderingar att tolkas olika beroende på den klasstillhörighet och 

erfarenheter av klass som individer bär med sig. Ginzburg anser att begreppet kultur är 

klasslöst och på så sätt blir det godtyckligt och intetsägande. Genom att tala om en kultur 

inom ett samhälle påstår Ginzburg att risken finns att de lärda männens åsikter blir 

representativa för alla inom den specifika kulturen. Det är enligt Ginzburg bättre att tala om 

en form av klasstruktur istället för kultur.  Det Ginzburg påstår är att människor från 

varierande klass och som är medvetna om sin klasstillhörighet kan, trots att de har samma 

mentalitet uppfatta och tolka saker olika. Detta påstår Ginzburg beror på att vår klass eller 

vårt sätt att leva/uppväxt påverkar oss i hur vi tolkar ett material.
36

 

 

3.3 Konstruktion av klass och genus 

Ian Hacking argumenterar att det är idéer, värderingar och självklara antaganden om individer 

och grupper som genom språket görs till en bestämd sorts individer genom att de pekas ut 

som socialt problem. Hacking påstår att ett likande resonemang kan föras kring den sociala 

konstruktionen genus. Är genus en konstruktion utifrån en idé om genusbestämda personer 

eller är genus konstruerat utav de genusbestämda personerna själva, genom institutioner, 
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språk eller genom sina kroppar? Genusvetenskapen fokuserar delvis på hur en person med 

särartade genusegenskaper har konstruerats utav vissa genusinstitutioner, genom olika sätt att 

uppföra sig, språkbruk samt hur alla dessa påverkar personens upplevelse av sig själv.
37

  

 

Alice Kessler Harris har samlat de här konstruerade föreställningarna, i ett begrepp hon kallar 

gendered imagination. Hon påstår att kön utgör en central del av den sociala konstruktionen 

runt vilket social organisation och uppfattningar av rättvisa är konstruerade och på vilka de 

sociala grundprinciperna är byggda på. Olika synsätt om kön ramar in diskussioner om vad 

som är möjligt och skapar gränserna för vad som är politiskt rimligt. Kön är dock inte det 

enda eller den viktigaste källan för förändringar i politiska frågor, men den fungerar som en 

avgörande insats av opartiskhet och en har viktig medlande roll.
38

 

 

Ulrika Holgersson ger i sin artikel, Hur ska vi förstå klass i historien idag?, några 

utgångspunkter för att studera klass i de samhällsförändringar som skedde i början av 1900-

talet.  Holgersson menar att diskussionen om klass ofta behandlar hur människor på ett 

objektivt sätt beskriver och delar in samhället och människor i olika grupper. Holgersson 

menar att klass ska tolkas i termer av klassificering. Klass ska inte ses som en objektiv 

kategori utan som något som konstrueras, något vi människor gör med vårt språk och kroppar, 

exempelvis genom att beskriva och sortera olika grupper av människor precis som vi gör med 

genus. Holgersson tar hjälp av sociologen Rosemary Cromptons tre huvudsakliga 

betydelsedimensioner av begreppet klass. I den första betydelsen symboliserar klass prestige, 

livsstil eller status. I den andra betydelsen ses klass som strukturerade ojämlikheter mellan de 

med makt och ekonomiska resurser och de utan. I den tredje betydelsen är klasser verkliga 

eller potentiella politiska eller sociala aktörer Holgersson diskuterar hur Marx använder 

klassbegreppet som ett sätt att organisera produktion av välstånd i ett samhälle. Men de 

ekonomiska förhållandena påverkar också människans medvetande vilket har medfört att en 

konflikt mellan olika klasser har uppstått i varje givet historisk tillfälle och på så sätt blir 

begreppet klass politiska och sociala aktörer.
39

 

    

Shamal Kavhe fann i sin forskning angående Centralförbundet kring socialt arbete (CSA) att 

CSA kategoriserade individer under det tidiga 1900-talet i kategorier såsom den bildade 
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klassen och den kroppsarbetande klassen. För CSA var det inte individen i sig som intressant 

utan det var de olika kategorier av individer som CSA hade som fokus. För att överhuvudtaget 

kunna kategorisera olika individer behövdes ett normaltillstånd som utgångspunkt för 

eventuella avvikelser hos individer.  Genom sin forskning visar Kavhe hur de bildade 

klasserna ansågs besitta de rätta egenskaperna och blev således normen för vilka egenskaper 

de krävde att arbetarklassen skulle besitta. Det var alltså de högre klasserna som bestämde hur 

normen för alla individer i ett samhälle skulle se ut. CSA bildades av de bildade klasserna och 

deras främsta uppgift var att sprida kunskap om sociala frågor. Det var alltså de som ansågs 

sitta på svaren i sociala frågor om vad som var rätt och fel, bra och dåligt. CSA ville höja den 

moraliska och intellektuella utvecklingen som i sin tur skulle öka arbetarnas ansvarskänsla 

och på så sätt öka sin egen ställning och i sin tur då hela samhällets utveckling. Som sagts 

tidigare var det dock de högre och bildade klasserna som var normbilden för hur 

arbetarklassen skulle vara för att nå en ökad ställning och för att samhället skulle utvecklas i 

en positiv riktning.
40
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KAPITEL 4: FORSKNINGSLÄGE OCH BAKGRUND 

I det här kapitlet redogörs det för den tidigare forskningen kring klass och genus runt tiden 

för Titanic-katastrofen. I kapitlet redogörs det även för olika fakta kring Titanic och det 

dåtida samhället. Syftet med detta är att ge läsaren en större inblick i ämnet samt att sätta in 

studien i en samtidskontext. Den bakgrund som tecknas och de argument som utkristalliserar 

sig i forskningen kommer att utgöra en ram föranalysen av tidningsundersökningen.  

 

4.1 Forskningsläge 

4.1.1 Klass och genus i Sverige under tidigt 1900-tal 

Jens Rydström och David Tjeder har sammanställt den svenska genushistorien. I sin forskning 

för författarna ett resonemang kring hur den svenska liberala kvinnorörelsen formerade sig i 

slutet av 1800-talet och snabbt fick gehör för sina idéer om kvinnors rätt till sin egendom med 

starkt stöd av sina inflytelserika män. Även utbildning var en viktig fråga för den tidiga 

kvinnorörelsen. Det ska dock påpekas att det var borgarklassens kvinnor som drev frågan om 

utbildning framåt. Utbildningen skiljde sig mellan män och kvinnor där kvinnornas ämnen 

inriktade på det humanistiska området och språk. Männen hade sin tyngpunkt i teoretiska 

ämnen. Utbildningens tyngdpunkt låg i att förbereda könen för olika roller i samhället. Genom 

att kvinnan tog en större plats i samhället fick det till följd att det västliga genussystemet 

omdefinierades i början av 1900-talet. Under de omvälvande förändringar som inträffade 

under sena 1800-talet ändrades förutsättningarna för vad som var ett manlighetsideal. 1800-

talets mansideal som byggde på självbehärskning och impulskontroll byttes mot ett ideal som 

betonade det fysiska och aggressivitet, som kanaliserades och tog sig uttryck genom den 

manliga kroppen.
41

 Om man diskuterar arbetarrörelsens historia påstår Rydström & Tjeder att 

frågan om kön och klass löper som en röd tråd i diskussionen. Freidrich Engels påstod att 

kvinnoförtrycket var en produkt av privategendomen. Engels menade att äktenskapet var en 

produkt av hur samhällets produktion var organiserad där det var män som styrde hur 

privategendomen skulle fördelas, vilket krävde monogami för att män skulle kunna 

kontrollera vem som fick ärva dem och deras namn. Socialdemokraten Axel Danielsson 

argumenterade utifrån Engels tankar att det inte finns någon kvinnofråga då den helt enkelt 

skulle lösas automatiskt om klassförtrycket försvann. Dock var det var många män från 

arbetarklassen som såg kvinnan som ett hot eftersom de konkurerade med dem om jobb och 

bröt in i den manliga arbetarkulturen. Vid den andra svenska arbetarkongressen i Norrköping 
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1882 diskuterades kvinnoarbete och i en resolution sammanfattades för och nackdelar med 

detta. Nackdelarna var i klar majoritet och de flesta av dem speglar en föreställning av att män 

och kvinnor hade olika uppgifter i samhället.
42

 

 

4.1.2  Mäns förväntade handlingsförfaranden vid katastrofer 

Per Folkesson har undersökt de sociala konstruktioner som var gällande ombord på Titanic. 

Efter kollisionen med isberget när kapten Smith får vetskap om situationens allvar meddelar 

han ordern ”Kvinnor och barn först”. Med ordern menades att kvinnor och barn skulle sättas i 

livbåtarna och lämna skeppet för att föra dem till en säkrare position. Senare har det 

framkommit att regeln inte tillämpades på samma sätt över hela fartyget. Regeln tillämpades 

inte heller för kvinnorna ur tredje klass på samma sätt som en gjorde för kvinnor i andra och 

första klass. Gällande män har Folkesson undersökt de korrekta sätten för män att överleva 

och ett inkorrekt sätt för män att överleva. Det korrekta sättet att överleva var att följa 

huvudregeln kvinnor och barn först för att sedan när kvinnor och barn var i livbåtarna själv 

kunna sätta sig i säkerhet om det plats över i livbåten. Nygifta män som befann på fartyget 

med sin hustru på smekmånad kunde få plats i livbåtarna utan att stämplas som fega. Män 

kunde också överleva genom att hjälpa till att ro i livbåtarna. Den sista chansen för män att 

överleva var att kämpa mot det iskalla vattnet mot andra män i samma situation och hoppas på 

att bli räddad av en återvändande livbåt. Ett inkorrekt sätt att överleva var genom att rädda sig 

på något annat sätt en det som beskrivs ovan. Exempelvis berättas det om män som klädde ut 

sig till kvinnor för att få plats i en livbåt.
43

  

 

Den centrala punkten gällande Rydströms & Tjeders forskning kring genus under sent 1800-

tal och tidigt 1900-tal är att all diskussion kring genus under denna tid bygger på 

föreställningar om den sociala konstruktionen att kvinnor och män har olika uppgifter i 

samhället som de måste sköta för att samhället ska fungera. Även Folkessons forskning visar 

på hur kvinnor och män hade olika uppgifter när det kom till katastrofer. Forskingen gjord av 

Hacking, Harris, Holgersson och Kavhe visar på hur de sociala konstruktionerna har 

uppkommit och hur de har styrts av de som hade makten att konstruera vad/vem som var ett 

problem i samhället.  
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4.2 Bakgrund 

4.2.1 Det tidiga 1900-talets samhälle 

Mellan åren 1850 – 1930 emigrerade 1,25 miljoner svenskar till Amerika. Den största 

emigrationsvågen skedde mellan åren 1879 – 1894 då närmare en halv miljon svenskar 

lämnade Sverige. Därefter började emigrationen avta, dock med vissa toppar under tiden fram 

till Första världskriget. Efter kriget kom ännu en topp, dock så började den restriktiva 

amerikanska lagstiftningen att påverka emigrationen negativt. I slutet av 1920-talet översteg 

antalet återemigranter, alltså svenskar som återvände till sitt hemland, antalet emigranter till 

Amerika, en trend som fortsatte framöver.
44

 Intressant för denna studie är den topp som 

skedde 1910 vars efterdyningar sträckte sig fram till Första världskrigets utbrott (1914), då 

Titanic-katastrofen skedde inom denna tidsram.  

 

För de första emigranterna gick resan till en början direkt mellan Sverige och Amerika. Under 

1850–60-talen började dock amerikanska och brittiska bolag att ta över emigranttrafiken. 

Under 1860-talet for nästan samtliga emigranter via England till Amerika. För de svenska 

emigranterna gick resan från Göteborg till Hull i England, sedan vidare över landet till 

Liverpool där de gick på atlantfartygen till Boston, New York eller Quebec. De emigranter 

som anlände till New York fick först föras ut till Ellis Island för att genomgå olika kontroller 

innan de fick släppas in i landet. De som inte klarade dessa kontroller fick återvända till sitt 

hemland.
45

 De amerikanska och brittiska bolagen fortsatte att dominera trafiken fram till 

Första världskriget. 1915 startade Svenska Amerika Linien en direkt förbindelse mellan 

Sverige och Amerika och tog i och med detta över rollen som den främsta transporten till det 

nya landet för de svenska emigranterna.
46

 För den svenska marknaden var Titanic främst ett 

emigrantfartyg. Flertalet av de svenskar som reste med fartyget reste i tredje klass (se nedan). 

De flesta av alla de som reste i tredje klass på Titanic var emigranter. Amerikanska 

myndigheter krävde att alla fartyg som förde med sig emigranter klassificerade som 

emigrantfartyg.
47

  

 

4.2.2 Synen på manligt och kvinnligt under tidigt 1900-tal i Sverige 

Under 1800-talet utvecklades borgerligheten till en stark grupp i samhället. Den började 

kritisera och motverka den gamla eliten, adeln, och skapade nya föreställningar om hur män 
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och kvinnor skulle föra sig. Adeln hade fötts till sina positioner, borgerligheten däremot 

framlyfte istället det personliga strävandet och ansvaret och den fria individens duglighet att 

skapa sig en position i samhället. Den nya bilden av manlighet som växte fram ur 

borgerligheten blev således bilden av en man som arbetade för ekonomiskt välstånd och 

oberoende.
48

 Männen skulle vara slutna, ha en bestämd karaktär och odla sin självstyrka. 

Även den medicinska vetenskapen började betona skillnader mellan män och kvinnor och 

påpeka mera manliga och kvinnliga drag vilket gjorde dem mer lämpade för olika ting. 

Männens förmodade starka individuella styrka förmodades göra dem mer anpassade för det 

mer stressande livet på arbetsmarknaden. Kvinnorna betraktades i motsatts till männen som 

följsamma och mjuka. Kvinnans uppbyggnad pekade på att hon inte var ämnad att själv styra 

över sitt liv utan skulle istället styras av andra. Kvinnor ur de högre samhällsklasserna ansågs 

på grund av sin skörhet vara oförmögna till arbete men lämpliga som mödrar och omvårdare 

inom den privata sfären.
49

 Den icke-arbetande hustrun blev en symbol för den framgångsrike 

mannen och bilden av mannen som familjeförsörjare.
50

  

 

4.2.3 Titanic 

För beskrivningar av själva fartyget, se bilaga 3.  

 

RMS Titanic* avreste på sin jungfrufärd den 10 april 1912 från Southampton, Storbritannien. 

Efter att ha stannat för att plocka upp passagerare och gods vid Cherbourg, Frankrike och 

Queenstown (nuvarande Cobh), Irland lämnade hon Europa med 2207 människor ombord (se 

bilaga 2).
51

 Av dessa var 123 svenskar varav fyra reste i första klass, sex i andra och 

resterande (113) reste i tredje klass.
52

 Svenskarna utgjorde den tredje största gruppen 

passagerare ombord och svenska var det näst största språket ombord på fartyget efter 

engelskan.
53

  

 

Resan fortskred lugnt de första dagarna. Allteftersom Titanic kom allt längre ut på Atlanten 

sjönk temperaturen. Fartyget började även motta isvarningar från andra fartyg i närheten.
54

 

Söndagen den 14 april mottog Titanic ett flertal isvarningar. Vid 23-tiden på kvällen hade 
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fartyget SS Californian* stött på ett isfält, kaptenen hade då valt att stanna för natten och lät 

skeppets telegrafist meddela andra fartyg om isfältet. Californian kontaktar Titanic men blir 

avbruten av Titanics telegrafist John Philips som just fått kontakt med fastlandet och håller på 

att sända passagerarnas (främst första klass) telegram dit. Californians telegrafist valde då att 

stänga ner sin station för natten och gå till sängs. Titanic fortsatte sin färd genom natten. Hon 

gick inte för full maskin utan ångade fram med något sänkt fart, troligen runt 18 knop. Vid 

23.40 siktade männen i utkiken ett stort svart objekt som snabbt närmade sig fartyget. De slog 

genast larm och meddelade bryggan: ”Isberg rakt föröver”. Vakthavande befäl på bryggan var 

förstestyrman William Murdoch*. Han gav direkt order om dikt styrbord*. Murdoch slog 

sedan Stopp i maskin och sedan Full fart back. Litet mer än en halv minut återstod till 

kollisionen och till en början verkade fartyget inte reagera men sedan började hon sakta gira 

babord. Dock var det försent. Titanic stötte emot isberget på styrbordssidan under vattenlinjen 

och skrapade mot det. Påfrestningen på skrovet blev för stort och plåtarna trycktes in. Vattnet 

började forsa in i de skadade sektionerna.
55

 Titanic kunde hålla sig flytande med fyra av de 

främre sektionerna vattenfyllda, vid kollisionen med isberget skadades fem och en halv.
56

 

Samtidigt med kollisionen hade de vattentätaskotten börjat stängas. Kapten Smith kom ut på 

bryggan strax efter kollisionen och beordrade stopp. Nästan genast uppmärksammades det att 

fartyget lutade litet föröver mot styrbordssidan. Att något allvarligt hade inträffat stod klart, 

men hur allvarlig situationen var visste de inte. Titanics konstruktör Thomas Andrews* 

kallades till bryggan och han och kapten Smith gick ner för att inspektera skadorna. Väl där 

konstaterade Andrews att Titanic hade mellan en och en och en halv timme kvar. Kapten 

Smith gick då upp till Marconi-stationen* och instruerade telegrafisterna att börja sända 

nödsignaler och begäran om assistans.
57

 Många skepp svarar på nödsignalen. Det närmaste 

fartyget är Cunards RMS Carpathia på väg från New York till Medelhavet. Carpathia befann 

sig dock fyra timmar från Titanics position och kunde omöjligen hinna fram innan fartyget 

gick under.
58

 

 

Kapten Smith gav order om att livbåtarna skulle göras i ordning för att kunna firas vid 00.05. 

De främre områdena på nedersta däcken hade redan börjat vattenfyllas. Den första livbåten 

(livbåt 7) firades vid 00.45. Livbåten lastades inte till sin fulla kapacitet, det gjorde inte heller 

de övriga förutom livbåt 15 som var den enda som fullastades. Anledningen var att 
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besättningen var osäkra på om båtarna skulle klara av påfrestningen. Livbåtarna hade dock 

testats på varvet innan Titanic lämnade Belfast och klarade där kapaciteten med godo. Dessa 

resultat hade dock stannat på varvet och inte lämnats till besättningen.
59

 

 

Ett problem för tredjeklass passagerarna var att det inte fanns någon direkt väg för dem att ta 

sig upp till livbåtarna. Livbåtarna fanns på A-däck och för att nå dit måste man ta sig igenom 

både andra och första klass utrymmen. Tredjeklass passagerarna fick inte fritt gå upp utan en 

steward måste leda en grupp upp till livbåtarna. Många tredjeklass passagerare kom dock 

aldrig upp till båtdäck medan det fortfarande fanns några livbåtar kvar. Det fanns ingen plan 

för hur en evakuering skulle ske och inga livbåtsövningar hade genomförts. Därmed skedde 

lastningen oordnat. På badbordssidan tilläts inga män gå i livbåtarna men på styrbordssidan 

kunde de gå i om inga kvinnor och barn syntes till. Under tiden som livbåtarna firades 

fortsatte Titanic luta mer och mer förut. Till slut började propellrarna att höja sig över 

vattenytan.
60

 

 

Från Titanic observerades vad som kunde vara ljuset från ett annat fartyg vid horisonten. 

Eftersom fartyget inte svarade på nödsignalerna skickade man då upp nödraketer i ett försök 

att få kontakt med fartyget. Detta visade sig dock vara resultatlöst och fartyget försvann 

senare. Det visade sig dock efteråt att SS Californian, som hade stannat vid ett isfält för 

natten, även det hade observerat ett ljussken från ett fartyg vid horisonten. Likaså hade olika 

ljussken förekommit över det fartyget som kunde ha varit fyrverkerier. Detta fartyg försvann 

dock efter en stund.
61

 

 

Den sista livbåten firades runt 02.00. Då fanns fortfarande runt 1 500 människor kvar ombord. 

Livbåtarna A och B var inte uppfällda utan gled ner i havet. Några av de som hamnade i 

vattnet lyckades rädda sig på dessa.
62

 Bara några minuter innan Titanic sjönk bröts strömmen 

ombord. Maskinisterna hade arbetat in i det sista för att hålla igång generatorerna. Ju högre 

Titanics akter höjde sig över vattnet desto kraftigare blev påfrestningarna på skrovet. Till slut 

orkade inte skrovet med tyngden utan fartyget bröts isär vid vattenytan. Fören försvann ner i 

djupet. Aktern lade sig vågrät men började genast luta framåt igen där vattnet forsade in. 
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Slutligen stod hela akterpartiet rakt upp. Sedan började den sjunka rakt ner och försvann 

under ytan. Klockan var då runt 02.20.
63

 

 

Carpathia ankom till platsen vid 04.00-tiden. Kvar av Titanic var då ett vrakfält fyllt med 

bråte och livlösa kroppar samt livbåtarna med de 712 överlevande. Carpathia började bärga 

livbåtarna och föra de överlevande ombord. Vid 09.30-tiden ankom Californian till platsen 

just när de sista livbåtarna plockades upp. När alla livbåtarna var bärgade satte Carpathia kurs 

mot New York och Californian lämnades kvar för att söka efter fler överlevande. Även för de 

överlevande ombord på Carpathia upprätthölls klassgränserna. Nyheten om Titanics 

förlisning spred sig och när Carpathia anlände till New York på kvällen den 18 april väntade 

över 40 000 människor vid kajen.
64

 

 

Två sjöförhör genomfördes efter katastrofen. Det amerikanska förhöret påbörjades dagen efter 

att Carpathia hade ankommit till New York. Nyckelvittnen, såsom Bruce Ismay* och 

besättningsmedlemmar, hölls kvar i USA för att förhöras. Dessutom förhördes passagerare 

som kunde ge övriga upplysningar utan risken att bli avskedade från rederiet. Förhöret 

avslutades 28 maj 1912. Kapten Smith ansågs ha varit oansvarig. Antalet livbåtar kritiserades, 

att de inte lastats till full kapacitet och dess otillräckliga utrustning samt att säkerhetsrutinerna 

inte hade efterföljts eller fungerat. Brittiska handelsdepartementet fick skulden för att det inte 

fanns livbåtar till alla och fick i stort sätt skulden för hela katastrofen.
65

 Det brittiska 

sjöförhöret påbörjades den 3 juli 1912 och avslutades den 30 juli samma år. Sjöförhöret hölls 

av handelsdepartementet själv, således skulle tjänstemännen kritisera och hålla sina egna 

kollegor som ansvariga. Resultatet av utredningen var att ingen hölls ansvarig för katastrofen, 

varken White Star Line eller handelsdepartementet. Kapten Smith hade inte varit oansvarig i 

navigeringen utan hade bara gjort ett misstag. Californian ansågs i båda förhören vara det 

fartyg som skymtades från Titanic och hennes kapten, Stanley Lord*, fick stor kritik av både 

det amerikanska och det brittiska förhören eftersom Californian inte hade försökt komma till 

Titanics räddning.
66
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KAPITEL 5: UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras granskningen av Svenska Dagbladets och Aftonbladets 

rapportering kring Titanic-katastrofen. Rapporteringen återges i tre olika kronologiska 

kategorier efter rapporteringarnas uppbyggnad. De första dagarnas rapporteringar 

kännetecknas av att vara sensationsnyheter, men innehåller inte mycket fakta om vad som 

faktiskt har hänt. Sedan följer dagar med rapportering innehållande mer fakta. Sist kommer 

rapporteringen från tiden för de två sjöförhören den 22 maj för det amerikanska förhöret 

respektive 30 juli för det brittiska förhöret.  

 

5.1 De första dagarnas rapportering 

5.1.1 Aftonbladet 

Aftonbladets rapporetring om Titanic-katastrofen tar sin början på kvällen den 15 april 1912. 

Rubriken är: Atlantångaren Titanic går till botten. Artikeln består av en notis om att Titanic 

har gått på ett isberg. Om passagerarnas öde finns det inga uppgifter om, men notisen berättar 

om att efter kollisionen med isberget gjordes livbåtarna omedelbart klara och kvinnorna 

ombord fördes ner i dem. På White Star Lines kontor i Göteborg uppges uppgifterna vara 

knapphändiga. Det enda de går ut med är att Titanic klockan 02:00 var i sjunkande tillstånd. 

Klassindelningen på Titanic nämns också i notisen då de nämner att det fanns 350 personer 

från första klass, 800 från andra klass, 740 från tredje klass och 903 besättningsmän.
67

  

 

Den 16 april får nyheten om Titanics förlisning större utrymme i Aftonbladet. Under rubriken 

”Titanic har sjunkit - Mer än halvtannat tusental sannolikt omkomna!” möts läsaren av en 

helsida med en tvärsnittsbild av Titanic. Genom telegrambyrån Reuters talas det om ett 80 tal 

svenskar ombord vilka namnges. Aftonbladet försöker att få uppgifter om de uppräknade 

personernas yrken men dessa uppgifter går inte att få tag i. Aftonbladet tror dock att det 

handlar om individer från arbetarklassen då de reser i tredje klass. Genom ångaren Virginia* 

får läsaren veta att strax efter kollisionen har kaptenen gett order om att kvinnorna ska sättas i 

livbåtarna. Aftonbladet förkunnar att Titanic var en verklig lyxångare som hade kostat 40 

miljoner kronor att tillverka och var praktiskt taget osänkbart. Just Titanics lyx påtalas när 

Aftonbladet försöker redogöra för Titanics faciliteter. På sida sex i tidningen återfinns 

ytterligare en notis om katastrofen med rubriken ”De räddade: Kvinnor och barn samt ”alla 
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första klass passagerare” I notisen talas det om att alla från första klass befinner sig ombord 

på Carpathia och är på väg till New York.
68

  

 

Den 17 april under rubriken Titanic-katastrofen börjar uppgifterna klarna mer om personer 

som omkom eller räddades. De överlevande delas in efter vilken klass de reste i på fartyget. 

Överlevandesiffror från första och andraklass redovisas i ingressen på sida tre, siffrorna för 

passagerarna i tredje klass presenteras i själva nyhetstexten. Här dementerar Aftonbladet 

också sina tidigare uppgifter om att alla från förstaklass räddats. I texten skriver Aftonbladet 

att ”denna uppgift har emellertid naturligtvis redan gifvit ”Socialdemokraten
69

” härstädes en 

kärkommen anledning att antyda, att klasskillnaden skulle ha påverkat räddningsarbetet
70

” 

Den tanken förkastas dock av Aftonbladets skribent genom att denne nämner många av de 

framstående personer som omkom under katastrofen såsom JJ Astor*, Major Butt* och 

författaren William Stead*.
71

 

 

I en liten notis med rubriken Kondoleanser kan studien läsa att den brittiska premiärministern 

uttrycka sin beundran för att ” de bästa traditioner till sjös synas ha hållits i ära och att villigt 

bragts offer för att skaffa dem som minst vore i stånd att hjälpa sig själfva, de största 

utsikterna till räddning
72

” Resten av sidan behandlar vad som kan ha orsakat katastrofen och 

skulden läggs på Titanics fart. På sida fem finns en notis som handlar om miljonärerna Simon 

Guggenheim*
73

, Isidor Straus*, Major Butt, A. G. Vanderbildt
74

 och JJ Astor. I notisen 

beskrivs herrarna som stora statsmän som tjänat stora pengar och även deras framstående 

familjemedlemmar omnämns. Major Butt beskrivs som en person som alltid ville hjälpa andra 

och en Minister Lagercrantz är övertygad om att Major Butt har hjälpt nödställda fram till sin 

egen död. På sida sex och nio försöker tidningen undersöka hur katastrofen var möjlig och 

försöka undersöka vilka svenskar som var med på fartyget
75

.  

 

Den 18 april börjar rapporteringen kring katastrofen på sida tre. Huvudrubriken är ”Titanic-

katastrofen – Ändtligen ett glädjebud”. Tidningen försöker reda ut vilka nya namn på 

svenskar som tillkommit på listorna över överlevande och de troligen avlidna utifrån deras 
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klassbiljett. Från New York rapporterades om att hoppet för att hitta fler första och 

andraklasspassagerare är ute då Carpathia telegraferar om endast 326 passagerare har räddats 

från första och andra klass. Det rapporteras om att totalt 705 passagerare har räddats totalt 

varav ungefär 100 besättningsmän. Nya siffror kring överlevande presenteras också och det 

talas om 766 överlevande varav 401 i tredje klass, 164 i andra och 201 i första klass. I 

tidningen redovisas fördelningen mellan kvinnor, män och barn enbart i första och andra 

klass. Enligt dessa siffror räddas 129 män, 220 kvinnor och 16 barn
76

. 

 

Den 19 april fortsätter publiceringen av namnen på räddade skandinaver på sida fyra och fem 

under huvudrubrikerna: ” Den stora sjöolyckan” och ” TITANIC – De öfverlefvande berätta”. 

Även antalet livbåtar ombord på Titanic diskuteras. Genom Evening Post framgår att White 

Star Line inte nämner något om att panik ska ha utbrutit när livbåtarna skulle lastas. Denna 

dag börjar också berättelser från överlevande publiceras. Aftonbladet nämner inte vem det är 

som berättar vad men vittnen berättar om att regeln om kvinnor och barn följdes dock fick 

besättningsmän dra sina revolvrar för att hålla folk borta från livbåtarna. I en annan notis 

framgår det att kvinnor och barn gick lugnt och stilla i livbåtarna men vissa kvinnor ville inte 

skiljas från sina män och vägrade gå i livbåtarna. Kvinnor fick med våld dras ner i livbåtarna 

men ingen man skulle ha försökt att tränga sig före ner i livbåtarna. När kvinnor och barn var i 

livbåtarna fick män tillåtelse att ta de platser som fanns kvar då inga fler kvinnor och barn 

syntes till
77

. 

Till Aftonbladet rapporterar en källa att kapten Smith begick självmord. Han påstås ha skjutit 

sig själv och Aftonbladet finner detta som bevis för att Smith erkänt sig skyldig till 

katastrofen. Jämte texten visas en bild på Kapten Smith. En annan källa berättar för 

Aftonbladet att italienarna ombord på fartyget utmärkte sig. Det var dessa som visade det 

sämsta uppförandet på fartyget. Tre italienare fick skjutas då de inte förde sig som de borde 

under räddningsarbetet.
78

 

 

Den 20 april publiceras åter nya namn på överlevande svenskar för att sedan gå över till 

berättelser från överlevande. Huvudrubriken är ” Titanic-katastrofen: De räddade ha ordet”. 

Aftonbladet uppmärksammar att berättelserna skiljer sig kraftigt åt gällande lugnet vid 

evakueringen. Vissa källor påstår att evakueringen var kaotisk med revolverskott och kvinnor 
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som vägrade lämna sina män. Det nämns att Major Butt avfyrade sin revolver mot 13 män för 

att sedan själv bli nedskjuten. Andra påstår att evakueringen gick lugnt till. En R, Daniel 

återberättar om den våldsamma kamp som utspelade sig på fartyget, han nämner främst 

italienare och slaver som de mest hänsynslösa. En överste Gracie* får berätta hur han fick 

hoppa överbord och räddade sig upp på en korkflotte. Han berättar hur han och några andra 

var tvungna att hindra andra från att klättra upp på flotten. Lady Duff Gordon* redogör för att 

stämningen var kaotisk och kapten Smith var tvungen att skjuta ihjäl en passagerare som 

försökte ta sig ner i hennes livbåt. Aftonbladet dementerar här också uppgifterna om Kapten 

Smiths självmord. En person som stod kapten Smith nära påstår att kaptenen aldrig skulle ta 

sitt eget liv. Dock var han under stark påverkan av Bruce Ismay som sägs praktiskt taget var 

den som förde befälet ombord. Ismay beskrivs som olycksdiger och en tyrann med ett oerhört 

förakt för andras egendom och liv. Ismay får genom Exchange Telegraph Company själv 

komma till tals. Här förklarar han att ordningen ombord var av god disciplin och han själv var 

med på den sista livbåten som lämnade fartyget. Han vill dock inte uttala sig om frågan kring 

om det fanns tid för alla passagerare ombord att gå i livbåtarna.
79

  På sida femton finns en 

ironisk vers med tillhörande bilder. På första bilden syns kapten Smith och Bruce Ismay där 

Ismay säger ”You have to get a record” Under bilden finns en vers med orden ”Rekord till 

hvarje pris. ”Kapten” direktören sade, och stämman var kall och hård, jag önskar att bolaget 

hade ett första klassens rekord. Full fart, här duger ej töfva; rekord rekord vi behöfva!” Den 

andra bilden visar människor som tittar på en stor tavla med texten ”Telegram, Titanics 

dödsfärd. Drunknade 1500, materiell förlust 600 000 000 kr. Textremsan under bilden säger 

”Så öfver Atlantens vatten – full fart för rekordets skull det bar i den dimmiga natten, af 

lurande faror full. Nu sörjer med skräck all världen rekordet från Titanic-färden”.
80

 

 

5.1.2 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet börjar sin rapportering på morgonen den 16 april med rubriken ” Titanic, 

världens största ångare, kolliderar på Atlanten”.  Titanic rapporteras ha sammanstött med ett 

isberg. En halvtimme efter kollisionen ska fartyget ha börjat sjukna och livbåtarna ha gjorts i 

ordning i vilka de kvinnliga passagerarna fördes ned. Alla Titanics passagerare rapporteras ha 

räddats ned i livbåtarna. Vissa personligheter meddelas befinna sig ombord, alla i första klass. 

Även namnen på de svenska passagerarna listas, då utan att nämna vilken klass de reser i. Det 

diskuteras om tävlan att bli det snabbaste fartyget över Atlanten är orsak till olyckan. 
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Fartygets dimensioner och faciliteter presenteras. De olika offentliga utrymmena och deras 

väldiga storlek. Lyxen ombord på Titanic beskrivs som den bästa som finns uppå haven, 

främst då i första klass men även andra och tredje klass omnämns kunna reas i sällsynt god 

komfort. Rapporteringen om Titanics tillstånd är varierande. I vissa delar beskrivs hur 

hartyget håller på att sjunka, i andra att hon har räddats av de vattentäta skotten och bara fått 

vissa delar vattenfyllda. Antingen gå hon för egen maskin mot Halifax, eller så bogseras hon 

av andra fartyg.
81

 

 

Den 17 april har det blivit klart att Titanic har gått under efter kollisionen. Huvudrubriken är 

”Titanics öde: en katastrof utan like” och rapporteringen täcker sidorna 8-9. Runt 800 

personer anges ha räddats och runt 1 550 personer befaras ha omkommit. Bland de omkomna 

nämns första klass passagerarna William Stead, John Jacob Astor och Archibald Butt samt 

kapten Smith. Telegramen meddelas allteftersom de kommit in till tidningen. Större delen av 

de räddade anges vara kvinnor och barn. Det rapporteras även att samtliga förstaklass 

passagerare ska ha räddats och ska befinna sig ombord på Carpathia. Bland de överlevande 

ombord på Carpathia omnämns Bruce Ismay. Även ett antal svenskar omnämns ha rest med 

Titanic. Minst 1 200 människor ska ha omkommit men de flesta kvinnorna och barnen har 

räddats. Det uppges ha varit god disciplin ombord då de flesta kvinnor och barn har räddats 

samt större delen av de räddade männen är gifta. Senare i artikeln rapporteras att 868 har 

räddats och befinner sig ombord Carpathia. Det meddelas även att Titanic inte hade 

tillräckligt med livbåtar till alla ombord. Det meddelas även att uppgifterna om katastrofen är 

otillräckliga, då White Star Line hindrar telegram. Titanic rapporteras ha gått med full fart i 

isfältet och förklaraingen till detta skulle vara att hon skulle slå fartrekorden över Atlanten. 

Kapten Smith anses vara ansvarig för denna önskan, men att han fått denna önskan från 

rederiet som ska ha uttryckt denna önskan efter allmänhetens krav på kortare restid.
82

  

 

Den 18 april är huvudrubriken ”Titanics undergång: 750 passagerare räddade”. Redan i en 

av underrubrikerna omnämns det att det är ovisst om de svenska passagerarna i tredje klass. 

Telegrammen får tala för sig själva. Av de överlevande som hittills har meddelats med namn 

är 79 män, 233 kvinnor och 16 barn. Av de runt 540 andra överlevande rapporteras minst 100 

vara män (matroser) och resterande vara mest kvinnor och barn från mellandäck*. Många 

skeppsbrutna uppges vara räddade av fiskebåtar. White Star Line får kritik från både 
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amerikanska såväl som brittiska tidningar samt franska fackmän angående 

räddningsutrustningen ombord fartygen. Den amerikanske sjöfartsinspektören uppger att 

fartygen inte för med sig tillräckligt med livbåtar eftersom det är besvärligt. Olika 

amerikanska tidningar uppges innehålla påhittade historier om katastrofen, inga äkta 

berättelser uppgivs ännu finnas.
83

  

 

Carpathia uppger att de enda räddade finns ombord henne. Bland de räddade befinns andre-, 

tredje-, fjärde- och femtestyrmannen samt en av telegrafisterna. 316 räddade i första och andra 

klass (202 av 325 i första klass och 114 av 285 i andra). Det frågas även om någon av 

livbåtarna gått under samt påpekas att det bara fanns sexton livbåtar till ett par tusen 

människor och att detta var anledningen till att så många dog. Enligt varvet skulle det dock 

finnas 32 båtar. Antalet livbåtar ombord anges inte stå i konflikt med brittisk sjölag.
84

 

 

SvD rapporterar att direktören för White Star Line Bruce Ismay befinner sig ombord 

Carpathia bland de räddade männen vilket SvD anser vara en egendomlig omständighet. 

Ismay uppges ha lagt beslag på Carpathias telegraf. Detta kan förklara att ingen förbindelse 

har uppnåtts med Carpathia. Slutligen omnämns namnen på de svenskar som befann sig 

ombord Titanic.
85

 

 

Den 19 april under rubriken ” Jättekatastrofen på Atlanten” får nyhetstelegramen tala för sig 

själv. Rapporteringen består av flera smånyheter. Carpathia svarar inte på anrop. Det påstås 

att Bruce Ismay har förbjudit att uppgifter om katastrofen ska utlämnas. Carpathia beräknas 

anlöpa New York under kvällen.
86

  

 

Namn på räddade skandinaver tillkännagives samt namnen på några av de identifierade 

svenskarna. Det första telegrammet till Sverige från en av de överlevande på Carpathia har 

mottagits. Det skickades av löjtnant Björnström-Steffansson*. Antalet svenskar som reste 

ombord Titanic tillkännages vara lägre än tidigare rapporteras. SvD rapporterar att 

amerikanska tidningar har rapporterat om värdet på de mångmiljonärer som befann sig 
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ombord Titanic och listar dessa. Astor ligger i topp med cirka 540 miljoner. Amerikanska 

senaten har beslutat att tillsätta en utredning om katastrofen.
87

  

 

Carpathia anlände till New York föregående kväll. De enda överlevande från Titanic 

rapporteras befinnas ombord Carpathia. 705 anges ha räddats. Dock rapporteras att fartyget 

Baltic ska ha 250 räddade ombord. Denna nyhet kommer inte direkt ifrån Baltic och dess 

äkthet frågasätts. White Star Line har fortfarande inte gett ut några uppgifter om katastrofen.
88

 

 

Slutligen diskuterar SvD huruvida katastrofen hade kunnat undvikas. SvD anser att det är 

orimligt att tala om osänkbara skepp när det gäller fartyg av Titanics storlek. Fartygen borde 

vara utrustade för att kunna möta alla möjligheter och SvD anser att det är försumbart att det 

inte fanns tillräckligt med livräddningsmateriell när så mycket pengar spenderats på lyxen 

ombord.
89

 

 

Rapporteringen från den 20 april består av ögonvittnesskildringar utav katastrofen under 

rubriken ” Syner och genljud från Titanics undergång”. En passagerare ombord på Carpathia 

berättar om när Carpathia ankom till olycksplatsen och hur de skeppsbrutna togs omhand. 

Om själva olyckan rapporterar SvD om att det uppstod en rusning till livbåtarna, men att 

officerarna höll tillbaka männen med revolvrar. Dock ska revolvrarna inte ha behövts 

användas och disciplinen ska ha upprätthållits. En passagerare, Beesley*, berättar om stöten 

mot isberget och evakueringen av fartyget. Han menar att männen lät kvinnorna att gå före 

men att många kvinnor inte ville skiljas från sina män och att de här kvinnorna måste ryckas 

från sina män. Då båtarna med kvinnor och barn kommit en bit från fartyget fick männen gå 

ner i båtarna. Beesley fick själv gå ner i en livbåt. En annan passagerare, direktör Max 

Stächelin*
90

, berättar att mellan 16-18 livbåtar lämnat Titanic med 50-60 personer i varje. 

Stächelin menar att besättningens försök att hålla paniken borta förmodligen medförde att 

passagerarna inte insåg situationen och tvekade för att gå ner i livbåtarna. Officerarna ska 

enligt SvD ha uppvisat stort mod och disciplin. Många av de rikaste passagerarna ska dock ha 

gripits av panik och kämpat för att komma med i livbåtarna. White Star Lines direktör Bruce 

Ismay uppges ska ha räddat sig i den första livbåten.
91
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63,5 % av första klass uppges ha räddats, 37,8 % av andra klass och 26,73 % av tredje. 

Antalet passagerare i första klass anges ha varit 330. 320 i andra klass och 750 på mellandäck. 

Besättningen medges ha uppgått till 990 personer. Av dessa ska 210 i första klass ha räddats, 

121 i andra, 200 i tredje och 39 matroser, 96 uppassare, 71 eldare och 4 officerare. En senare 

notis, med rubriken ”Ännu sämre procent för tredje klassens passagerare”, menar dock att 708 

personer ska ha räddats: 205 i första klass, 115 i andra, 178 av tredje klass och 210 ur 

besättningen.
92

  

 

Efter att Carpathia under gårdagskvällen hade anlänt till New York ska sjukvårdspersonal 

gått ombord och ombesörjt de överlevande. Passagerarna i tredje klass slapp den vanliga 

undersökningen som de skulle ha utsatts för och kunde genast få gå i land. En lista på alla de 

svenska passagerarna som reste i tredje klass redovisas i tidningen.
93

 

 

En av de överlevande, överste Gracie, förnekar att skott ska ha avlossats mot en människa, 

dock avfyrades skott för att skrämma mellandäckspassagerare. Överste Gracie förekommer 

även i en senare notis i dagens tidning med rubriken ”En gripande skildring af öferste 

Gracie”. Gracie ska ha hoppat överbord och simmat tills han stötte på en krokflotte dit även 

andra räddade sig. Därefter skildras Gracies förfarande till dess att han räddades. Andra 

personer vars öden omtalas är major Butt som uppges ha skjutit tolv passagerare och innan 

han slutligen själv blivit skjuten. Bankir Strauss ska ha vägrat gå i livbåten varpå hans fru 

valde att stanna kvar ombord med honom. En överlevande, George Barden, berättar om 

kapten Smiths död: kaptenen ska ha stått ensam kvar på däck. Han omkullkastades men reste 

på sig. Han översköljdes av en våg och sågs inte till mer. Andra rykten säger att kaptenen ska 

ha skjutit sig, detta förnekas dock
94

. 

 

Artikelns tre sista notiser ger en god inblick i tidningens ståndpunkt i del av frågorna runt 

Titanics förlisning. Det förefaller som om alla notiserna är skrivna av C. J. Engström.  

I ”De högsta ansvariga” uttalar sig en svensk handelsman som träffat kapten Smith, Ismay och 

lord Pierre, chef för Harland & Wolffs varv. Han menar att kapten Smith bara var en lyd kung 

under den despotiske Ismay, ”… han [Ismay] hade ingen över sig, och mot hans order fanns 
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ingen appell”. Enligt handelsmannen var det Ismay som hade beordrat att Titanic skulle sätta 

högsta fart. En annan gång hade handelsmannen rest med Olympic och då förundrats över det 

lilla antalet livbåtar och skottens dragning. När han frågade lord Pierre om saken skulle han 

bara fått en axelryckning och handgest som svar.
95

 

 

I ”Undergången och räddningen” diskuteras de olika uppgifter som har uppkommit om 

olyckan och huruvida dessa är rimliga förklaringar till vad som hände på fartyget. Artikeln 

diskuterar även de motsägelsefulla vittnesmållen och ställer dem mot varandra.
96

 

 

I den sista notisen ”Tyrannen”, diskuteras Ismay. Engström dikuterar den kritik som Ismay 

har fått utstå, och svarar på det som tidigare nämnts om Ismay i tidningen. Angående 

farthetsen som Ismay skulle ha gjort sig skyldig till, vare sig den skulle bryta rekordet eller ej, 

menar Engström beror på allmänhetens egna fordringar om att resandet ska bli snabbare och 

att även svenskar har ”noterat ned ifver och glädje hvar och en af dessa timmar som tack vare 

rekordjakten långsamt dragas ifrån tiden för […] resan öfver ett världshav. Om Ismay inte 

hade räddat sig själv skulle det sett bättre ut menar Engström: ”Det är inte riktigt tilltalande att 

själfa direktören för det bolag som äger det förolyckade fartyg, på vilket han vid katastrofen 

varit ombord, befinner sig bland de överlefvande”. Engström menar att allmänhetens 

förbittring över det låga antalet livbåtar riktas mot Ismay, men att när förbittringen vänder sig 

mot rekordhetsen, är det allmänhetens egna krav som döms.
97

  

 

5.2 Rapporteringen 21 april till 30 april 1912 

5.2.1 Aftonbladet 

21 april får Titanic-katastrofen en halvsida på sida åtta med rubriken ” Efter den stora 

sjöolyckan” där återigen nyheter om framstående personer framställs. William Stead påstås ha 

drivit omkring på ett vrakstycke och han ska in i det längsta ”ha modigt hjälpt kvinnor och 

barn
98

”. Vid tiden då Titanic sjönk ska Major Butt och JJ Astor ha hjälpt Kaptenen att 

upprätthålla ordningen ombord. Mr. Washington Dodge* berättar hur han fick plats i en livbåt 

då inga kvinnor och barn fanns kvar på däck. Mr. Dodge hade slängts ur sängen av smällen 

med isberget och upptäckt hur hytten började vattenfyllas då han snabbt försökte ta sig upp på 

däck. Major Butt som omnämns som hjälte påstås av en dam ha hjälpt henne ner i livbåten för 
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att sedan lugnt och stilla vinkat adjö med orden att ”hälsa alla vänner”
99

. Det meddelas på 

samma sida att direktör Ismay fått utstå stark kritik för sitt aggerande. Flera passagerare 

beskyller Ismay för feghet då han först och främst försökt rädda sig själv. En enligt tidningen 

förnäm dam från Philadelphia, Mrs. Cerdeca*
100

 påstår sig ha sett Ismay i god tid ta plats i en 

av livbåtarna.
101

 På sida nio möts läsaren av rubriken ”Titanic-katastrofen: nya upprörande 

detaljer”. En löjtnant Björnström återberättar genom telegram hur han uppfattade 

evakueringsarbetet som lugnt vilket han påstår beror på att människor inte förstod allvaret i 

situationen. När det dock gick upp för passagerarna vad som hänt och att fartyget höll på att 

sjunka uppstod panik. Kvinnor utbrast i hysterisk gråt då de var tvungna att lämna sina män. 

Björnström påstår sig inte kunna se någon som helst klasskillnad bland folk i livbåtarna. ”Man 

arbetade till det yttersta för att få de sista båtarna fyllda med kvinnor och barn bland 

tredjeklasspassagerarna”.
102

 Björnström säger att han tillsammans med en vän sprang ner till 

de lägre däcken för att leta efter fler personer. Björnström bestämde sig sedan för att hoppa 

ner i det iskalla vattnet. Han blev sedan upplockad av en livbåt fylld med 

tredjeklasspassagerare.
103

 

 

Den 22 april under rubriken ”Titanic” omnämns Titanic-katastrofen enbart på sida fyra under 

utrikesnyheter med en underrubrik ”På de anklagades bänk”. Här anklagas en skeppsofficer 

för brutalitet mot kvinnorna i den livbåt han hade ansvar för, vilket var den livbåt som Mrs. 

Astor satt i. Mr. Astor hade frågat om han fick plats i livbåten men fick officerens revolver 

riktad mot sig som svar. Officeren i fråga får också kritik för att han låter damerna sköta 

årorna. Återigen får Bruce Ismay utstå från kritik under rubriken ”Direktörens skandalösa 

uppförande”. Han påstås ha satt sig i den första livbåten som sattes i vattnet och ska ombord 

på Carpathia gjort anspråk på en hytt trots att kvinnor och barn låg utspridda i korridorerna. 

Mrs. Cardeca som omtalats tidigare påtalar att hennes man tvingades ner i Ismays livbåt då 

han visste att han var en stark roddare. Ismay själv lägger hela skulden på Kapten Smith. 

Kaptenen själv påstås ha sagt att antalet livbåtar räcker till hälften av passagerarna men att det 

inte berodde på snålhet från bolaget utan berodde på deras tro att fartyget var osänkbart.
104
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Aftonbladet fortsätter den 23 april med frågan om White Star Line kan vara ansvariga för 

olyckan. Huvudrubriken är ” Den stora sjökatastrofen”. Det beskrivs hur White Star Line 

anses av amerikanska jurister vara ansvariga för olyckan men att Bruce Ismay inte kan åtalas 

för de 1500 människornas död. Aftonbladet nämner i en notis hur Ismay har försökt rymma 

till England med hjälp av ångaren Lappland. Ismay får också kritik då det påstås att han 

befallde eldarna på Titanic att öka hastigheten för att nå ett rekord. Han ska till och med mutat 

dem med vin från sina banketter.
105

 I en notis med rubriken ”Den egentlige skyldige, första 

styrman” redovisar att det var förste styrman Murdoch som inte tog notis om isvarningarna 

och det var han som inte reducerade Titanics fart. Det berättas också att det var Murdock som 

var personen som tog sitt liv på kommandobryggan genom att skjuta sig. På så sätt påtalar 

notis att det måste betecknas som om Murdock var huvudansvarig för olyckan.
106

 På sida sju 

försöker Aftonbladet fortfarande reda ut vilka svenskar som var med på fartyget och vilka 

som har räddats. I samma artikel försäkrar Bruce Ismay att bolaget ska ”göra allt för att 

gottgöra de öfverlevande hvad de har förlorat”.
107

 

 

Den 24 april fyller Titanic-katastrofen halva sida 4 med flera små notiser. Huvudrubriken är 

”Titanic”. Den första behandlar om Ismay ska anhållas eller om han ska få vara kvar på hotell 

Ritz som bevakas av detektiver. Sjöfartsutredningen låter honom stanna kvar på hotellet. Från 

förhöret rapporteras det om White Star Lines vice direktör Franklin som förklarat att Titanic 

höll 4 knop lägre fart än Luisitania och Mauritanias maxfart. Franklin dementerar också 

uppgifterna om att bolaget ville se en rekordfärd över Atlanten. Tredjestyrman Pitman* 

vittnar om att Titanic fått vetskap om isberg i området men ändå gått hela natten med full fart. 

Pitman vittnar också om att Ismay hjälpt honom lasta kvinnor och barn i livbåtarna. Bland alla 

historier från överlevande beskriver Aftonbladet Thomas Whitelys*, steward i första klass, 

historia. Whiteley berättar att kaptenen, Ismay och Astor skämtade mycket om Titanics fart 

och storlek. Whitely ska ha kastats av båten och simmat till en livbåt, han fick först inte 

komma ombord då de var rädda att båten skulle tippa över, men då en person på livbåten dog 

fick han tillåtelse att klättra upp. I livbåten fanns de två utkikarna från fartyget. De ska ha talat 

om deras förvåning kring att de inte fick förstestyrman Murdock att sänka farten. Whitely 

talar också om en annan livbåt som blev kallad penningbåten, där en rik amerikan ska ha gett 
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de åtta besättningsmännen i livbåten fem pund var om de kom i säkerhet.
108

 En notis berättar 

om posttjänstemännens plikttrohet då de utan att tänka på sin egen säkerhet försökte bära de 

två hundra postsäckarna upp på däck i hopp om att dessa skulle kunna räddas. De fortsatte sitt 

arbete in i det sista. Aftonbladet ger också en utförlig återberättelse från Frankfurt Zeit som 

har talat med en tysk passagerare
109

. Han berättar att besättningen sa att det inte var någon 

fara men som säkerhetsåtgärd skulle första klassens damer sätta sig i livbåtarna. Han 

förklarade att flera damer inte ville gå i livbåtarna och därför tog han själv plats då inga fler 

kvinnor tycktes vilja gå i. I samma ögonblick kom eldarna upp på däck och sprang mot 

livbåtarna men blev stoppade av andra i besättningen. Han förklarar att det fanns gott om plats 

i livbåtarna.
110

 På sida fem i Aftonbladet finns det en notis om den officiella listan på svenskar 

ombord på Titanic där det fastslås att 30 av 118 svenskar räddades. En insändare finns på sida 

tio och har rubriken Den flytande stadens undergång. Insändaren kritiserar Titanic och 

människans vinningslystnad och de begränsader räddningsmöjligheter. Författaren talar också 

om det överjordiska mod de femtonhundra kvarvarande visade när de gick sitt öde till mötes 

och att författaren känner en stor beundran för deras hjältemod. Artikeln är signerad Astrid 

Gullstrand.
111

 

 

Under utrikes nyheter rapporterades den 25 april om katastrofen med rubriken ”Efter Titanic 

katastrofen”. Vid förhören kring katastrofen har femtestyrman Lowe* vittnat om hur han visat 

bort Ismay från räddningsarbetet då denna ansåg Ismay ställa till oreda med sitt uppjagade 

tillstånd. Han vittnar också om att Ismay inte försökte följa med den livbåt som Lowe förde 

kommando över. Rapporteringar görs även om den hårda kritik som riktats mot de räddade 

männens uppförande ombord. Aftonbladet rapporterar även om den amerikanska pressen som 

talar om hundratalet kvinnor som fick stanna kvar ombord på Titanic. Det talas om att 

männen ska uteslutas från klubbar och föreningar. I samma artikel beskrivs ett förhör med 

Pitman. Pitman beskriver att livbåtarna inte var fyllda och när han ville återvända för att 

plocka upp överlevande protesterade flera besättningsmän i livbåten. Förhörets ordförande ska 

då ha utbrustit ”Och ni tillät dock att båten låg overksam, ehuru det fanns gott om plats i 

den!
112

”Kvinnorna i salen ska efter detta uttalande brustit i gråt.
113

 I samma spalt finns en 
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notis med rubriken Till Ismays syndaregister. I notisen uttalar sig Major Peuchen* om Bruce 

Ismay.  

Vi passagerare som varit i tillfälle att iaktaga Ismay ända sedan afresan från 

Southampton, visste redan för länge sedan att han aldrig tänkte på annat än sin 

egen personliga bekvämlighet. Han borde heta J, Brute (”Odjuret”) Ismay. Då 

han kommit ombord på Carpathia voro hans första ord: Jag är hungrig. Ge mig 

något att äta! Jag är Ismay- Ismay hör ni! Ej ett ögonblick bekymrade han sig om 

de öfverlefvandes tillstånd eller det möjliga antalet döda. Han brydde sig inte 

heller i egenskap av direktör för hvita stjärnlinjen organisera den nödvändigaste 

hjälpen åt de olyckliga af kölden fullkomligt stela kvinnorna.
114

  

 

Den 26 april börjar rapporteringen om Titanic-katastrofen på sida två och sträcker sig över fyra 

spalter. Huvudrubriken är ”Efter Titanic-katastrofen” och börjar med att en ny lista över 

räddade svenskar presenteras. Efter en kort notis om att Titanics personal hålls kvar i Amerika 

övergår tidningstexten till att behandla förhören med Bruce Ismay under rubriken Ismays 

självförsvar. Ismay säger sig inte ha utövat något tryck gentemot kapten Smith och han hade 

inte några privilegier ombord, han var enbart passagerare. Texten går sedan in på frågor kring 

Ismays räddning. Ismay uppger att han hjälp till att fylla livbåtarna i två timmar. När livbåtarna 

var borta och endast en liten sammanfällbar båt återstod fylldes den med tredjeklassens kvinnor 

och barn. Enligt Ismay fanns det inga passagerare kvar inom synhåll så han satte sig själv i 

båten som var full med kvinnor och barn och fyra eller fem män. Dock talar Ismay om att det 

fanns plats för ett halvt dussin människor till men ingen syntes till.
115

 Nästa notis behandlar 

tappra kvinnor. Det var inte bara män som visade hjältemod, ”kvinnorna visade en tapperhet 

och en självförnekelse höjda öfver allt beröm
116

”. Först nämns Ida Strauss som valde att inte gå 

i en livbåt utan gick i döden tillsammans med sin man. Andra kvinnor ska också ha valt sina 

män före räddningen enligt Aftonbladet men dessa nämns inte vid namn. Vittnen talar också 

om en Miss Evans* som avstod en plats i livbåten för sin tants skull. Miss Evans och tre 

kvinnliga släktingar reste med Titanic och alla fick till en början plats i livbåten men det 

uppdagades att en person måste gå ur livbåten för att den ska kunna firas ner. Miss Evans säger 

till en av sina tanter att hon har man och barn vilket hon själv inte har och därför anmälde hin 

sig själv att kliva ur. Notisen nämner också grevinnan av Rothes* som tog kommandot över 

                                                 
114

 Aftonbladet 25 april 1912:4 
115

 Aftonbladet 26 april 1912:2 
116

 Ibid 



 

36 

 

den livbåt hon satt i. En av matroserna i hennes livbåt ”lyser formligen upp då han talar om 

hennes uppträdande och huru hon satte mod i de öfriga passagerarna igenom sin beslutsamma 

och oförskräckta hållning.
117

”En ej identifierad kvinna i samma båt ska ha satt sig vid årorna 

och rott ” med en kraft som många män skulle afundats henne.
118

”En Miss Bentham* ska i sin 

livbåt, som var så full att en matros satt på relingen med fötterna i vattnet, ska ha bytt plats med 

honom så hon själv satt med fötterna i vattnet. Flera vittnesuppgifter gör också gällande att det 

var kvinnor som var mest angelägna att dra upp överlevande från vattnet upp i livbåtarna trots 

männens protester. Som exempel för dessa kvinnor talar Aftonbladet om en Miss Mary 

Young* ska ha propagerat för att flera personer skulle komma i hennes livbåt och tillslut fick 

hon sin vilja igenom och ”genom hennes försorg räddades flera af dem som simmade omkring 

i vattnet.
119

  

 

Den 27 april får Titanic-katastrofen endast en spalt på sida fyra där spalten redovisar de 

officiella siffrorna från katastrofen. Rubriken är ”Titanic: Olyckans efterhistoria”. Från första 

klass räddas 34 % män, 97 % kvinnor och alla barn. Från andra klass räddas 8 % män, 84 % 

kvinnor och alla barn. Från tredje klass räddas 13 % män, 53 % kvinnor och 30 % barn. I 

besättningen räddas 22 % män och 91 % kvinnor. Spalten redovisar också svåra beskyllningar 

mot Cailifornian som ska ha befunnit sig 10 mil ifrån Titanic och som ska ha sett nödraketerna 

från Titanic.
120

 På sida tio finns en karikatyrteckning av Bruce Ismay sittandes i vad som ser ut 

som en fängelsecell och under bilden finns texten ”Egen hytt. En egen hytt att begära var 

mannen tillräckligt fräck, när kvinnor och barn voro nära att dö af kyla och skräck. Vi skulle 

om vi det kunnat, en ”egen hytt” honom unnat.
121

”Runt bilden och texten finns tre karikatyrer 

till med samma ironiska budskap under dem
122

. 

 

Den 28 april får Titanic-katastrofen begränsat utrymme då endast en spalt om katastrofen finns 

att finna i tidningen på sida tre. Rubriken är ”Titanic” och spalten behandlar en utredande text 

om Marconi-bolagets och telegrafisternas inblandning i katastrofen. En liten notis i spalten 

berättar om hur släktingar till Astors, Vanderbildt, Strauss, Guggenheim med flera rest till 
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Halifax för att möta ångaren MacKey-Bennet som har några av liken som hittats på 

olyckplatsen med sig.
123

  

 

Den 29 april är rubriken: ”Efter Titanic-olyckan”. Det enda som nämns är att förhören med 167 

matroser börjar snart i Plymouth. En andra notis meddelas att den kända målaren F, D Miller 

var ett av Titanics offer hans roller i samhället nämns och en bild av han finns med i notisen. 

Från Daily Chronicle finns en sista notis som berättar om två falskspelare, Oven och Hamen, 

som fanns ombord på Titanic trots att alla atlantångare fått varningar om. De tros ha bordat 

Titanic med hjälp av mutor. De ska ha räddade sig själva från undergång genom att de ”klädde 

ut sig i fruntimmerskläder och blefvo på så sätt räddade.”
124

  

 

Den 30 april återfinns under rubriken ”Efter Titanic-olyckan” en spalt om Titanic på sida fyra 

som talar om att matroserna som ska förhöras har gått iland i Plymouth och nya angrepp görs 

mot Bruce Ismay. ”Den berömde amiral Mahan har i ett öppet brev till Hvita Stjärnlinjens 

direktör Ismay hvari han öfver dennes handlingssätt uttalar den skarpaste förkastelsedom och 

bland annat skrifver att han borde varit den allra sista att lämna Titanic.”
125

 

 

5.2.2 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladets rapportering den 21 april berättar inledningsvis om förloppet under 

olycksnatten. Huvudrubriken är ” Titanics sista stunder ofvan vatten”. Officerare ska ha 

uppehållit ordern kvinnor och barn först med revolvrar i händerna och motat undan män från 

livbåtarna med dessa. Några passagerare från mellandäck uppges ha beskjutits. Artikeln 

berättar även om vilka svenskar passagerare som räddats och vilka svenskar vars öde 

fortfarande är okänt. Kvinnorna ska ha haft företräde i livbåtarna över hela skeppet. Att så 

många ur besättningen överlevde menas bero på att många av dessa plockades upp ur vattnet 

efter att Titanic sjunkit. Det sägs även att många livbåtar gick tillbaka för att plocka upp 

överlevande.
126

 

 

De överlevande ska ha uttryckt beundran för kapten Smiths hjältemod. Enligt rapporteringen 

ska kaptenen in i det sista ha försökt rädda så många som möjligt. Det rapporetas även om att 
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Bruce Ismay utsätts för angrepp av senator Rayner i USA:s senat, vilken fordrade att Ismay 

skulle underkastas en kriminell undersökning.
127

  

 

Den 22 maj skildrar SvD olika ögonvittnesskildringar under rubriken ”Scener från Titanics 

undergång”. Kollisionen med isberget uppges ha inträffat närmare midnatt än vad som 

tidigare angivits. Förlisningsförloppet ska då ha skett under närmare 2 timmar och 35 minuter 

än det tidigare angivna 4 timmarna. Kvartersmästaren Moody uppger att han uppfattat det 

som att Titanic gick med 23 knop och kommit in i en tät dimma. Isberget uppges ha legat lågt 

i vattnet och Titanic ska ha gått över det. SvD påpekar dock att Moody är i rederiets tjänst och 

de uppgifter som han lämnar ska ses ur en sådan synpunkt. SvD menar att ”Bolaget har 

naturligtvis intresse af att ishindret framstår så dolskt som möjligt”.
128

 Diset anser SvD borde 

ha fungerat som en varning, speciellt om det var klart runt omkring. Att natten var stjärnklar 

kommer från flera olika håll, men uppgifter om att det skulle ha legat en dimma vid havsytan 

framkommer också, ett platt isberg skulle därmed kunna ha dolts av detta, menar SvD. Dock 

så rivs denna bild upp av vittnesmål från åtskilliga passagerare som uppger att de såg ett 

verkligt isberg som Titanic antingen for in i eller gled längs med. SvD bedömer därmed 

Moodys vittnesmål som föga pålitligt.
129

 

 

Angående Mr. Astors och major Butts död skildras denna av ögonvittnen. En Wheelton 

uppger att Astor förde sin fru i en livbåt och tog farväl. En annan passagerare, dr. Washington 

Dodge, påtalar att han såg Astor och Butt för sista gången på kommandobryggan. Båda 

herrarna ska ha uppvisat en god disciplin och hjälpt till att föra ner kvinnor och barn i 

livbåtarna. Vittnen inför det amerikanska sjöförhöret berättar att Ismay först och främst tänkt 

på sin egen räddning, Mrs. Carder berättar att Ismay ”i god tid hade skaffat sig en säker plats i 

en då ännu tom livbåt”.
130

 En del av passagerarna ska ha kallats till det amerikanska 

sjöförhöret, bland dessa uppges Mrs. Astor. En ur besättningen uppger att det brann i en av 

kolboxarna ombord. Maskinpersonalen uppges ha stannat vid pumparna till dess att fartyget 

gick under, eldarna uppges ha hoppat överbord.
131
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Den 23 april är rubriken ”Världens största fartygsolycka”. I den första notisen redogör andra 

telegrafisten Bride* om katastrofen. Därefter handlar artikeln om räddade svenska 

passagerare. Hela familjer ska ha gått under och barn ska ha förlorat sina föräldrar och hustrur 

sina män. Rederiet ersättningsskyldighet diskuteras likaså. Enligt lagen ska rederier som tar 

emot passagerare se till att dessa färdas på säkra fartyg. Detta är en överenskommelse som 

ingås när man köper biljett. Denna överenskommelse kan inskränkas för de andra klasserna 

men inte för tredje. Rederierna är därmed ersättningsskyldiga mot passagerarna i tredje klass. 

Enligt gällande lag ska då White Star Line betala ut 700 000 pund eller 19½ miljoner kronor 

resonerar SvD varav 1 260 000 bör tillfalla svenska offers efterlevande.
132

 

 

Om kapten Smiths död rapporteras det om att en eldare ska ha stöt på kaptenen innan fartyget 

försvann och till denne sagt ”Ni har gjort er plikt. Jag fordrar ej mer af er. Hvar och en söke 

nu rädda sig själf” varpå kaptenen ska ha tagit ett ensamt barn och hoppat i havet. Barnet ska 

sedan ha blivit upptagen i en livbåt emedan kaptenen valde att stanna kvar i vattnet.
133

 

 

Grevinnan av Rothes sägs i det närmaste tagit befäl över den livbåt hon befann sig i. Då 

sjömännen ombord inte hade någon förmåga till att ro, skulle grevinnan och andra kvinnor ha 

tagit plats vid årorna emedan männen sattes i aktern för att se på. En kvinna i en annan livbåt 

ska ha medfört sin hund och vägrat släppa taget om denne. En annan kvinna ska ha vägrat 

lämna Titanic eftersom hon inte fick föra med sig sin favorithund. En notis berättar om 

fartygsorkesten. Den sista låt som passagerarna hörde spelas var ”Nearer my God, to Thee” 

(Närmare, Gud, till Dig). Musikerna ska lika hjältemodigt som kapten Smith gått under på sin 

post med instrumenten i händerna.
134

  

 

Den 24 april rapporterar SvD under rubriken ”Titanic-katastrofen”. Tredje styrman Pitman 

uppger att man inte hade sett till någon is före olyckan. Isvarningar hade mottagits men inte 

uppmärksammas. Ett uppges fartyg ska ha varit inom synhåll från Titanic under den senares 

förlisning. Detta fartyg ska ej ha svarat på nödsignalerna. SvD uppger även att Ismay och 

överlevande besättningsmedlemmar inte kommer att få resa tillbaka till England. Artikeln 

diskuterar även om förstestyrman Murdoch varit grovt försumlig och struntat i inkommande 

isvarningar. Vissa passagerare har även uppgett att besättningen var berusad vid tiden för 
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kollisionen. En matros Klein uppger att kaptenen och officerarna under kvällen för olyckan 

ska ha närvarat vid en bal ombord och vid denna konsumerat stora mängder sprit. Klein 

uppger också att han ska ha sett isberget och försökt att varna utkiken men att denna sov. 

Enligt SvD ska den amerikanske senatorn Rayner ha uttryckt att om katastrofen skulle 

behandlas enligt amerikansk lag skulle ledningen för White Star Line blivit dömd för dråp 

eller mord. Rayner menar också att Ismay ska föras till Washington för att stå som ansvarig 

för Titanic. Han frågar även hur det kommer sig att direktören räddats när så många dog och 

att han i och med detta handlat brottsligt. SvD anser att pressen gjort Ismay och ledningen till 

syndabockar för katastrofen. Ismay protesterar mot de anklagelser som riktas mot honom. 

Andrestyrman Lightoller* uppger att kapten Smiths sista order var ”-Placera kvinnor och barn 

i båtarna!” varpå han följde denna order. På frågan om vad som styrde Lightollers val vid 

räddningen av passagerare uppger Lightoller att det var könet: ”Jag tog upp alla kvinnor jag 

såg i båtarna utom kammarjungfrur, som jag lämnade kvar”.
135

 Lightoller säger också att 

många kvinnor inte ville lämna Titanic.
136

 

 

En berättelse om paret Strauss död beskrivs. Mrs. Strauss ska ha skickat ner sin 

kammarjungfru i en livbåt och sedan ändrat sig när hon själv skulle stiga ner varpå hon gick 

tillbaka till sin make. Enligt en matros ska en av officerarna avlossat skot mot ett par 

mellandäckspassagerare som försökte ta sig till en livbåt fylld med kvinnor. En av 

passagerarna ska ha träffats. Bland de sista notiserna uppges att Mrs. Astor ska ligga sjuk efter 

att ha förlöst sitt barn. Slutligen presenteras några svenskar som räddats.
137

 

 

25 april berättar SvD om händelseförloppet när Titanic gick på isberget och sjönk med 

rubriken ”Titanics undergång”. Källorna är White Star Lines egna officiella telegram samt 

från vittnesmål från överlevande besättningsmedlemmar inför sjöförhöret. Om de 

ombordvarande posttjänstemännen säger SvD att: ”Som hjältar dogo också de ombord på 

Titanic varande postmännen”.
138

 De hade försökt rädda åtminstone de rekommenderade 

försändelserna bland den post som Titanic förde med sig. De hade lyckats ta upp 250 

postsäckar på däck, varefter de gick ner i postrummet för att försöka rädda ytterligare post 

varpå de gick under med fartyget. Artikeln omnämner även Benjamin Guggenheim och 

dennes sekreterare som, enligt en steward, ska ha klätt upp sig i frack och hjälpt damer att gå i 
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livbåtarna. Om sin klädsel skulle Guggenheim ha sagt: ”om vi ska gå under, ämna vi göra det 

som gentlemän”. Femte styrman Lowe ska enligt vittnesmål menat att inga livbåtsövningar 

kunde genomföras under färden på grund av blåst. Hen menar även att han skulle ha avisat 

Bruce Ismay från räddningsarbetet då Ismay skulle ha varit i vägen. Ismay skulle heller inte 

vilja komma med i den livbåt som Lowe ledde.
139

 

 

En ögonvittnesskildring från en av passagerarna, förstaklass passageraren direktör Max 

Stächelin. Denne menade att efter att Titanic gått på isberget att besättningen menade att 

livbåtarna bara gjordes iordning som en försiktighetsåtgärd. Efter en stund ombads dock 

damerna i första klass att komma upp på däck och kliva i båtarna. Stächelin gick då ner till sin 

hytt för att hämta viktiga papper. När han kom upp igen ska många kvinnor vara förda i 

livbåtarna. ”Fortfarande ingen panik; många kvinnor vägrade t.o.m. att gå i båtarna”.
140

 Då 

båtarna inte var fyllda steg Stächelin ned i en. Eldare och andra besättningsmedlemmar ska ha 

störtat upp på däck och närmat sig livbåtarna men ha motats bort. Därefter skulle Stächelins 

livbåt ha firats.
141

  

 

Den 26 april är rubriken ”Titanic-olyckan”. Rapporetringen börjar med lite allmän återgivning 

om brittiska överhuset diskussion om huruvida man får hålla kvar ett annat lands medborgare 

i en undersökning om ett fartygs förlisning. Diskussionen hålls med det amerikanska 

sjöförhöret i åtanke. En ny lista med räddade svenskar har framkommit. Det amerikanska 

sjöförhöret undersöker om att Carpathia underhöll detaljer om Titanics förlisning. Bruce 

Ismay kvarhålls i Washington för förhöret.
142

 

 

Flertalet av notiserna handlar om ”Kvinnornas hjältemod”. ”De kvinnor, som voro med i 

Titanic-katastrofen, ha i hjältemod och själfuppoffring icke stått männen efter”.
143

 Det 

berättas om Ida Strauss som omkom med sin make och hur en miss Edith Evans ska ha lämnat 

sin plats i livbåten då den var överlastad och en av passagerarna måste gå av. Det berättas om 

hur en Mrs. Brown tog årorna i en av båtarna då det saknades besättningsmän till detta. Likaså 

fick kvinnorna i en annan livbåt hjälpa till med att ro. Grevinnan av Rothes ska enligt 

tidningen befinna sig under läkarvård på Ritz-Carlton Hotel i New York. Inte för de 

                                                 
139

 Ibid 
140

 Ibid 
141

 Ibid 
142

 Svenska Dagbladet 26 april 1912:8 
143

 Svenska Dagbladet 26 april 1912:9 



 

42 

 

”själslidanden” hon har fått utstå utan för det kroppsarbete som hon fick utföra när hon rodde. 

Det anges att antalet sjömän var otillräckligt i grevinnans livbåt då de hellre ville stanna kvar 

ombord. Enligt den sjöman som förde befäl överlivbåten grevinnan befann sig i skulle 

grevinnan ha uppträtt lugnt och bestämt mot de övriga ombord (flest kvinnor). Då sjömannen 

själv behövde sätta sig vid årorna satte han grevinnan vid rorkulten för att föra befäl. En 

annan kvinna i samma livbåt sattes att ro och ansågs av sjömannen vara ”till god hjälp hvar 

minut”.
144

 Mrs. Allen Becker* skulle hållit kvar sina tre barn i hytten tills de sista båtarna 

skulle sättas i av rädsla för att de skulle komma ifrån varandra. Mary Young fick sin livbåt att 

ta upp människor ur vattnet och räddade därmed några av dem varpå hon sedan satte sig vid 

årorna. Andra kvinnor ska ha tagit emot barn från deras föräldrar och tagit hand om dem i 

livbåtarna.
145

 

 

En annan syn får man i tidningen från rösträttskvinnorna i New York. Vissa av dem ansåg att 

kvinnorna på Titanic skulle ha vägrat att gå först ut i livbåtarna, för att visa att de är tapprare 

än männen. En annan rösträtts kvinna, miss Stokes-Adams, anser att ett viktigt tillfälle att visa 

på kvinnorösträttens sak har missats, då kvinnorna skulle kunna ha framhävt sig och visat ha 

en högre ståndpunkt än männen. Hon anser även att livbåtarna skulle ha lastats med lika 

många män och kvinnor eller att männen skulle ha fått samma möjligheter till räddning. Detta 

hade gett stort stöd till kvinnorösträtten sak. Inför en framtida katastrof uttrycker Stokes-

Adams: ”att män och kvinnor då skola dela olyckan lika och kvinnorna skola försöka rädda 

männen”.
146

  

 

Den 27 april är rubriken ”Ekona från Atlantolyckan”. SvD menar att kapten Smith och 

styrman Murdoch kan betraktas som lyckliga att de gick under med Titanic då de slipper vara 

med om den mediestorm som särskilt den amerikanska pressen håller igång: ”i denna 

outsägliga röra af korsade uppgifter, lögn, sensation, partiskhet och fördom”.
147

 De två 

befälen, menar SvD, ska även vara lyckliga över att de slipper stå inför det amerikanska 

sjöförhöret, som SvD menar består ”af politiker och där det icke lär finnas en enda sakkunnig 

på sjöväsendets område”
148

 och att personer betraktas som skyldiga redan i förväg. En av de 

här personerna är Bruce Ismay. En matros från Titanic menar att kvinnorna fick hoppa ner i 
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livbåtarna från tre fots höjd och barnen kastats i dem.
149

 Slutligen berättar SvD om Ismays 

självförsvar där denne förnekar att han skulle ha beordrat kapten Smith att sätta fartrekord och 

att han endast skulle ha befunnit sig som passagerare ombord Titanic. Han menar också att 

han och andra män ska ha väntat och sett efter om det fanns några kvinnor och barn i närheten 

av den livbåt som Ismay klev ned i, men att inga fanns att finna.
150

 

 

Rapporteringen den 28 april berör denna dag främst uppgifter från det amerikanska 

sjöförhöret. Rubriken är ”Titanic-katastrofen”. Uppgifter om att Ismay hade försökt att hjälpa 

till med räddningsarbetet men blivit avvisad av femte styrman Lowe då Ismay var i vägen. 

Enligt andrestyrman Lightoller ska Ismay ombord på Carpathia varit förkrossad över olyckan 

och klandrat sig själv för att han räddade sig själv.
151

 

 

Britterna uppvisar missnöje med det amerikanska sjöförhöret. De har förståelse över att 

amerikanarna genomför en undersökning då många amerikanska liv gick förlorade, men 

ogillar ledaren för undersökningen, senator Smith, som anses vara okunnig. De ogillar även 

att engelsmännen behandlas illa av den amerikanska undersökningskommittén. Det 

rapporteras även om sympatier mot Ismay, då denne utsatts för anfall av både den 

amerikanska pressen och sjöförhöret. I sjöförhöret har det även talats om det mystiska fartyget 

som observerades från Titanic. Californians befälhavare menar att den enda kontakten mellan 

Californian och Titanic under den ödesdigra natten var vid 22.15-tiden. Slutligen rapporteras 

Det om att det skulle ha funnits två falskspelare ombord Titanic som räddade sig själva genom 

att klä ut sig till kvinnor, likaså ska en italienare ha klarat sig på samma sätt.
152

 

 

Den 29 april under rubriken ”Titanic-katastrofen” diskuterar SvD om Titanic hade siktats av 

ännu ett fartyg, Mount Temple, under sin förlisning. Detta bestrids dock av Mount Temples 

befäl. Kaptenen sade att de mottagit Titanics nödsignal och satt kurs mot hennes position. 

Fartyget stötte dock på ett isfält och kaptenen valde att inte fortsätta färden och riskera sitt 

fartyg och passagerarna ombord.
153
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Rapporteringen den 30 april är rubriken ”Titanic-katastrofen”. Först rapporterades det om att 

det överlevande manskapet från Titanic hålls isolerade från omvärlden under förhören. En 

notis handlar om fartyget Frankfurts telegrafist som berättar om kontakten med Titanic under 

den senares sista timmar.
154

 

 

5.3 Rapportering från tiderna för sjöförhörens avslutande 

5.3.1 Aftonbladet 

Vid tiden för sjöförhörens avslutande hämtas följande tidningsrapportering med början den 22 

maj 1912. Under rubriken Penningbåten skildras ett förhör i London med Sir Cosmo Duff 

Gordon*. En svensk eldare vid namn Hendrickson* har vittnat om att Duff Gordon har givit 

männen i livbåten 5 pund var för att inte ro tillbaka efter att Titanic sjunkit. Duff Gordon 

beskrivs i Aftonbladet som en ”elegant ung gentleman, mycket lik kejsare Wilhelm. Han 

uppträder mycket flott och säkert.”
155

Senare i texten påtalas det att åklagarens frågor gör Duff 

Gordon mer osäker och hans säkerhet byts mot ett ”gripande skådespel af en man som kämpar 

för något ännu dyrbarare än livet- för heder och rykte.”
156

 

 

Den 31 juli under rubriken ” Den officiella ”Titanic”-rapporten” rapporteras det att den 

officiella Titanicrapporten har offentliggjorts. Den fastställer att Titanics fart var för hög vilket 

medförde att Titanic gick på isberget. Den fastställer också att det fartyg Titanic som tros ha 

sig setts efter kollisionen var Californian och det fastställs att om Californian uppmärksammat 

Titanics raketer hade fler människor kunnat räddas. En sista slutsatts som dras är att fartyg ska 

ha livbåtar efter antalet passagerare och inte efter vikten på fartyget.
157

  

 

5.3.2 Svenska Dagbladet 

Den 22 maj rapporterar SvD vad som har framkommit vid förhören i det brittiska sjöförhöret 

under rubriken ”Efter Titanic-katastrofen”. Vittnesmål om varför livbåtarna inte voro fyllda 

när de sjösattes. Vittnesgivare är övereldaren Charles Hendrickson. Hendricksen fick komma 

med i livbåten för att hjälpa till att ro denna. Hendricksen uppger att han efter att Titanic hade 

försvunnit ville ro tillbaka för att finna överlevande men att de övriga i livbåten hade motsatt 

sig detta. Totalt ska det ha varit tolv personer i båten. Särskilt ska lady och lord Duff-Gordon 
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ha protesterat mot att återvända. Likaså ska passagerarna i en annan livbåt ha protesterat mot 

att återvända för att rädda de nödställda i vattnet.
158

 

 

Den 29 maj är rubriken ”Titanics undergång”.  Resultatet av det amerikanska sjöförhöret 

presenteras. Brittiska handelsdepartementet klanderas för katastrofen. Kapten Smith ansågs ha 

agerat fel under omständigheterna med isvarningarna. Kritik för disciplinen ombord och för 

hanteringen av livbåtarna framfördes. Fler bestämmelser angående sjöfart och 

räddningsarbeten bör införas.
159

 

 

Den 31 maj 1912 hittas rapporteringen under Utrikes nyheter. Artikeln har huvudrubriken 

”Det hemskaste i Titanic-natten”, en av underrubrikerna är: ”1 600 människor omkomna 

genom Californians likgiltighet”. Som underrubriken antyder kritiseras Californian och 

hennes befälhavare kapten Lord kraftigt i artikeln. Kapten Lord anses ha visat en 

hänsynslöshet och pliktförgätenhet mot att hjälpa ett nödställt fartyg som låg 4 – 5 sjömil 

(cirka en kvart timmes färd) från Californians position. Informationen kommer från det 

brittiska sjöförhöret där förhör om Californian och huruvida hon var det fartyg som 

observerades från Titanic, vilket förhöret finner att hon var. Tidningen menar att ”Domen 

måste falla strängt öfver ett sådant uppförande ehuru det naturligtvis måste antagas bero på 

orsaker som icke behöfva vara brottsliga”.
160
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KAPITEL 6: ANALYS OCH DISKUSSION 

 

I detta kapitel analyseras undersökningens resultat och ställs mot den angivna teorin och de 

bakgrundsfakta som presenterades i kapitel 3 och 4. Uppsatsens slutsatser presenteras och 

diskuteras. Även en avslutande diskussion genomförs och förslag på fortsatt forskning på 

området presenteras.  

 

6.1 Uppsatsens frågeställningar 

Syftet med den aktuella studien är att undersöka bilden av Titanic-katastrofen i två svenska 

tidningars rapportering om densamma. Genom att analysera olika tidningars rapportering om 

katastrofen vill studien undersöka om det finns skillnader i rapporertingen gällande genus och 

klass för att på så sätt säga något om dåtidens omvärldsbild och rådande sociala 

föreställningar. 

 

6.1.1 Hur rapporterades Titanic-katastrofen i Aftonbladet och Svenska Dagbladet? 

Det första som kan uppmärksammas vid en genomgång av det insamlade tidningsmaterialet är 

att Aftonbladets rapportering generellt ligger en dag före Svenska Dagbladets. Detta kan 

emellertid förklaras genom tidningarnas olika utgivningsstrategier. Kvällstidningen 

Aftonbladet kan publicera de uppgifter som inkommit under dagen. Morgontidningen 

Svenska Dagbladet måste dock vänta med att publicera dagens inkomna rapporteringar tills 

nästa morgons utgåva. Dock kan Svenska Dagbladet publicera uppgifter inkomna under 

kvällen då Aftonbladet gått i tryck.  

 

Resultatet av studien visar att Titanic-katastrofen fick ett stort utrymme i tidningarna och att 

denna rapportering höll i sig under en lång tidsperiod. Formen på rubriksättningen är relativt 

lika för båda tidningarna. Inledandes är det sensationsrubriken som lämnas vid samma tid (20 

april) och övergår till standardiserade rubriker såsom ”Titanic-katastrofen” och ”Efter Titanic-

katastrofen” som följer fram till undersökningsperiodens slut. Rapporteringen har fysiskt sätt 

lika stort utrymme i tidningarna. Till en början får de en stor plats för att sedan minska 

gradvis i storlek till endast notiser. artiklarna befinner sig generellt på samma platser inom 

respektive tidning: sidorna 3-8 i Aftonbladet och sidorna 7-9 i Svenska Dagbladet. 

 

Rapporteringens form skiftar under den undersökta perioden. Precis efter katastrofen fylls 

rapporteringen med sensationsnyheter och uppgifter publiceras allt efter de kommer in till 
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tidningen och kan därmed motsäga varandra inom samma utgåva. Allteftersom tiden går och 

uppståndelsen lägger sig blir rapporteringen mer saklig och faktaenligt och inte lika 

spekulerande. Generellt övergår tidningarna från att rapportera om själva olyckan till att 

försöka reda ut vem som bär skulden för katastrofen. Fler ögonvittnesskildringar publiceras 

och uppgifter från sjöförhören tar allt mer plats mot slutet av undersökningsperioden. 

Tidningarna förefaller generellt publicera samma personers skildringar vilket tyder på att 

tidningarna har tillgång till samma material. Dock skiljer sig tidningarna i sättet att skildra de 

här vittnesmålen. Aftonbladet väljer till att börja med att ta dessa vittnesskildringar som 

sanningar och väljer att inte utföra någon form av källkritisk granskning av vittnesuppgifterna. 

Detta gör att vittnesmålens uppgifter formats efter de rådande normerna för samhället vid 

katastrofer istället för vad som verkligen hände ombord och Aftonbladets val av ord i sin 

rapportering förstärker dessa normer mer än vad SvD gör. SvD diskuterar uppgifterna i större 

grad och försöker att nyansera nyheterna genom att applicera fler infallsvinklar. Aftonbladets 

stora fokus på de som bryter eller uppfyller normerna kan härledas till att de här personerna 

blir goda eller dåliga föredömen för normerna vid katastrofer. Detta kan studien härleda till 

tidningarnas utgivningsstrategier där Aftonbladet är mer inriktat mot sensationsnyheter vare 

sig de är exempel på goda eller dåliga föredömen. Svenska Dagbladet valde att inte 

amerikanisera sin journalistik för att inte stöta sig med sina läsare, vilket gör att de är mer 

källkritiska i sin rapportering och mer neutrala i sitt språkbruk. Svenska Dagbladet 

rapportering speglar inte normerna i lika hög grad som Aftonbladet gör i sin rapportering men 

samma tendenser att förespråka samma normer finns inom båda tidningarna. Tidningarna 

skiljer sig i hur de betonar normerna.  

 

6.1.2 Hur skildras männen och kvinnornas beteende vid katastrofen? 

Dagen efter kollisionen är kunskapen om Titanics tillstånd osäkert. Dock kunde både 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet rapportera redan första dagen om att kvinnorna hade förts 

i livbåtarna. Att detta var den enda nyheten förutom att Titanic kolliderat med ett isberg visar 

att normen att rädda kvinnorna före männen var så stark vid 1900-talets början att det var en 

av de första rapporteringarna från Titanic efter kollisionen. Detta stämmer överens med 

Folkessons teori om könsroller vid katastrofer där kvinnor främst ska sättas i säkerhet. Den 17 

april omnämner SvD att de flesta av de räddade är kvinnor eller gifta män vilket SvD ser som 

ett bevis på att det ombord var god disciplin vilket ytterligare bekräftar Folkessons teori. 

Aftonbladet nämner den 19 april att nedförandet av kvinnor i livbåtarna gick lugnt till, de 

enda problemet som uppstod var de kvinnor som inte ville lämna sina män. Det påpekas att 
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ingen man försökte tränga sig ned i livbåtarna. Detta kan tolkas som att tidningarna vill belysa 

att männen följde den rådande normen om mäns självbehärskning.  

 

De människor som uppfyllde normerna för hur de olika könen ska uppföra sig vid en katastrof 

nämns i tidningarna oftast vid namn. Alla de som omnämns tillhör första klass utom en person 

som hör till andra klass. Dock så ser det ut som om tidningarna inte gör den största 

distinktionen mellan första och andra klass såsom de gör gentemot tredje klass. Detta kan 

kopplas till Ginzburgs och Kahves resonemang om att det enbart blir de lärda eller högre 

klassernas människors åsikter som blir representativa för hur människor ska handla i olika 

situationer. 

 

För männen har den aktuella studien funnit att det fanns tre sätt för männen att behålla sin 

heder: att hjälpa kvinnor och barn ner i livbåtarna och sedan när inga fler av dessa tillsyntes, 

själva ta plats i båtarna vid mån av plats. Det andra är att slänga sig i vattnet och bli 

upplockad av en livbåt och det sista var att gå under med fartyget. De män som följde dessa 

normer framställs av tidningen i heroiska ordalag, bland annat i rapporteringen om major 

Butt, Mr. Beesley, överste Gracie och Mr. Astor. Alla dessa män beskrivs i positiva 

formuleringar vilket visar på att tidningarna tyckte att dessa män handlat på ett rättfärdigt sätt. 

De som däremot inte följde normen blev hindrade under katastrofen att handla felaktigt eller 

fick utstå stark kritik om de överlevde. Kvinnorna fick av tidningarna ingen kritik för hur de 

förde sig under katastrofen. Kvinnorna skulle enligt rådande norm föras bort från fartyget och 

sättas i säkerhet. De kvinnor som inte gjorde detta utan valde att stanna kvar ombord kritiseras 

dock inte av tidningarna utan hyllas som heroiska. Enligt Folkesson ändras de sociala 

privilegierna under en katastrof och kvinnorna blir viktigare och männen mer försumbara. Så 

långt finner den aktuella studien att tidningarnas rapportering stämmer överens med 

Folkessons genusnorm vid katastrofer. Som förklarat tidigare så kritiseras de män som inte 

följer den nya mansnormen som katastrofen för med sig. Dock finner studien att de kvinnor 

som inte följer den nya kvinnonormen utan tar på sig en mansnorm inte kritiseras utan istället 

hyllas för sina heroiska manliga handlingar. Under det tidiga 1900-talet uppvisades en kraftig 

åtskillnad mellan män och kvinnor och hur de skulle föra sig och vad de skulle utföra i 

samhället. Med detta i åtanke och med vad studien kan utläsa utifrån tidningsmaterialet vill 

studien utveckla Folkessons katastrofteori. Studien finner att distinktionen mellan vad mannen 

och kvinnan bör göra förändras vid en katastrof för kvinnorna. Kvinnorna kan under en 

katastrof handla enligt manliga normer utan att riskera att få utså kritik för sitt agerande.  
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6.1.3 Hur beskrivs de överlevande/omkomna i media beroende på klass? 

Studien har kommit fram till att både Aftonbladet och Svenska Dagbladet gör en åtskillnad 

mellanklasserna ombord, Aftonbladet gör detta i en större utsträckning. Första klass behandlas 

mer ingående och ur ett personligt perspektiv. Passagerarna i tredje klass behandlas generellt 

som en homogen grupp och väldigt få individuella vinklar tillämpas. Andra klass omnämns 

ytterst sällan. Passagerarna i första klass beskrivs i goda ordalag såsom ”lugna” och 

”hjältemodiga”. Skildringarna av deras uppförande ombord får stå som förebild för hur man 

ska agera. Tredjeklass passagerna beskrivs i alla notiser de behandlas som normbrytande och 

hänsynslösa i och med att de inte följde första klassens lugna handlande. Båda tidningarna 

nämner att tredjeklass passagerare ska ha blivit beskjutna eftersom de inte följde normerna då 

de försökte tränga sig fram till livbåtarna, vilket kan kopplas till Folkessons resonemang om 

straff för att svika könsnormerna. Tidningarna visar här att överklassens normer är mönstret 

för hur människor ska handla, och handlandet hos tredjeklassens passagerare är fel. Kahves 

teori om klass menar att det är överklassens uppförande är normbildande för ett samhälle, 

vilket framgår i tidningarnas rapportering om medlemmarna från de olika klasserna agerande. 

Med Ginzburgs klassteori kan studien uppfatta att första klass och tredje klass inte 

nödvändigtvis har samma tolkningsmönster för hur människor ska handla vid en katastrof. 

Dock uppvisar rapporteringen kring katastrofen just de farhågor som Ginzburg påtalar, det vill 

säga att överklassens tolkningar blir representativa för ett samhälle. Tidningarna reflekterar 

samhällets normer och därmed reflekterar de normer som överklassen representerar. Enligt 

Lundgren, Ney & Thuren (1999) får kända personer oftast en större plats inom 

nyhetsrapporteringen, vilket överensstämmer med den rapportering som studien återfinner i 

tidningarna. Studien finner också, att när det talas om dessa personer är det endast i goda 

ordalag.  

 

Något gemensamt för första och andra klass är att de omnämns i ingresserna i både 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet den 18 april när det kommer till hur många som överlevt. 

Aftonbladet skriver att endast 326 av första och andra klass passagerarna har överlevt. Just 

användandet av ordet endast visar för studien att siffran 326 är en för låg siffra ur tidningens 

synvinkel. Ingen sådan kommentar görs om antalet räddade i tredje klass.  

 

En grupp ombord Titanic som är svårplacerad är besättningen. Besättningens uppförande 

kritiseras inte utifrån könsnormerna utan tycks följa ett annat normsystem som bygger på 
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plikttrogenhet. Dock kan studien utläsa vissa skillnader mellan olika avdelningar inom 

besättningen. Det verkar finnas ett klasstänk inom besättningen. Exempelvis verkar 

officerarna utgör ett övre skikt inom besättningen och eldarna ett lägre. De övriga 

avdelningarna finns däremellan. Besättningsmännen behöver inte följa samma kriterier som 

andra män ombord för att överleva. Vissa av de överlevande officerarna såsom tredjestyrman 

Pittman och femtestyrman Lowe, sattes i livbåtarna för att kommendera dessa, likaså 

matroserna som sattes att ro, vilket var ett godtyckligt sätt att överleva. De högre officerarna, 

såsom kapten Smith, överstyrman Wilde och förstestyrman Murdoch omkom alla i 

katastrofen. Kapten Smith anses bära en del av skulden för katastrofen dock undgår han kritik 

eftersom han plikttroget gick under med fartyget. Aftonbladet kritiserar Smith och påstår att 

han ska ha skjutit sig innan fartyget gick under för att undkomma skuldkänslorna för 

katastrofen. Dagen efter dementeras dessa uppgifter, men när det framkommer att 

förstestyrman Murdoch var den som sköt sig framkommer liknande kritik mot denne. Svenska 

Dagbladet visar sin avsky mot dessa skriverier, som de kallar avskyvärda, om kaptenen. 

Likaså omnämns att skeppets musiker och posttjänstemän plikttroget gick under på sina 

poster.  

 

6.1.3.1 Undantaget Ismay 

Det finns ett undantag som hittills inte har nämnts, nämligen Bruce Ismay. Ismay överlevde i 

enlighet med de normer som fanns: han hjälpte kvinnor och barn ner i en livbåt och gick 

sedan ner i den när inga fler syntes till, dock finns det delade meningar om huruvida det 

verkligen var så. Ismay får utstå mycket kritik i tidningarna på grund av att han överlevde. 

Ismay är den enda från första klass som omnämns i negativa ordalag. I Aftonbladet 

framkommer kritiken mot honom kraftigare i både ord och uttryck där Ismay utmålas som 

självisk och girig, endast ett fåtal tar honom i försvar i Aftonbladets rapportering. Svenska 

Dagbladet ställer sig mer kritisk till kritiken och diskuterar Ismays agerande mer ingående. 

Svartmålningen av Ismay skyller SvD på den amerikanska sensationsjournalistiken. Studien 

anser att uppståndelsen kring just Ismay beror på att han i tidningarna är svår att placera bland 

passagerarna eller i besättningen. Då Ismay, i egenskap av verkställande direktör för White 

Star Line, är den person med störst koppling till fartyget, färdas med henne och överlever när 

så många omkommer, blir Ismay en naturlig syndabock för katastrofen och för de känslor som 

väcks hos tidningarna gällande rederiernas girighet, gällande livbåtarna och farthetsen. I 

enlighet med vad Lundgren, Ney & Thuren (1999) påstår, blir Ismay en syndabock för ett 

större problem.  
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6.2 Avslutande diskussion 

Den 15:e april 1912 mottog världen en chockerande nyhet: världens största fartyg, RMS 

Titanic hade kolliderat med ett isberg under sin jungfrufärd på väg till New York, USA från 

Southampton, Storbritannien. Under de efterföljande dagarna spreds nyheten om katastrofen 

runt om i världen. Till en början fylldes tidningarna med förvirrade uppgifter och motsägande 

nyheter och osäkerheten om vad som verkligen hade hänt ombord Titanic under hennes sista 

timmar. Sedan, allteftersom mer information kommer fram och osäkerheten lägger sig 

förändras mediebilden och blir till redogörelser för vad som har hänt. Samtidigt diskuterades 

det om vem som bär skulden till katastrofen som krävde så många liv. Vad som även 

diskuterades är hur människorna ombord handlade under katastrofen. Män och kvinnors olika 

agerande rapporteras och diskuteras i tidningarna. De som hade följt de rådande normerna för 

hur man skulle bete sig hyllades och de som hade brutit mot dem kritiserades.  

 

Studien finner att Aftonbladet och Svenska Dagbladet är tendensiösa i det fall de framhäver 

beteendet hos passagerarna i första klass och i viss mån fördömer beteendet hos passagerarna 

i tredje klass. Att detta syns tydligare i Aftonbladet än i SvD beror enligt studien på 

tidningarnas sätt att framföra sin rapportering. Aftonbladet har valt en mer amerikaniserad 

journalistik som vill framhäva saker som ska väcka uppståndelse hos sina läsare. SvD är mer 

sakliga i sin framställning men det hindrar inte att framhävandet av första klassens beteende 

är tydligt. Den norm som tidningarna framställer är den att männen under katastrofen kan 

rädda sig på sätt som låter dem behålla sin heder. Kvinnor kan först och främst tänka på sin 

egen räddning och undvika kritik. Kvinnorna kan också följa det manliga katastrof-idealet och 

beskrivas som heroiska. Dock förklarar genusteorin inte på egen hand tidningarnas vinkling 

och beskrivning av de överlevande och omkomna i tidningarna. Med hjälp av forskningen 

gjord av Ulrika Holgersson finner studien att klass är en viktig social aktör som styr hur 

tidningarna återberättar personliga upplevelser från katastrofen. Idehistorikerna Shamal 

Kavhe förklarar att under det tidiga 1900-talet ansågs de bildade klasserna besitta de rätta 

egenskaperna och på så sätt var det dessa människor som fastställde normen för hur 

människor ska uppföra sig. Även Carlo Ginzburg poängterar att olika klasser inom en 

gemensam kultur kan ha olika uppfattning om vad som är rätt eller fel handlande och oftast är 

det de övre klasserna som dikterar villkoren för ett korrekt uppförande. Med dessa forskares 

påståenden i tanken finner studien att tidningarna framhäver ett genusideal för hur räddningen 
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ombord på Titanic skulle gå till. Detta genusideal är dock styrt utifrån de övre sociala 

klasserna vilket också framgår av analysen av Aftonbladet och SvD som framhäver det rätta 

beteendet hos första klass och fördömer det felaktiga beteendet hos tredje klass.  

 

Genom analysen av tidningarna och med hjälp av senare forskning kring Titanic finner 

studien att Aftonbladets och Svenska Dagbladets rapportering inte framställer den 

sanningsenliga bilden utav vad som hände under katastrofen. Rapporteringen har istället styrts 

av överklassens normer vilket medför att tidningarna ger en mer detaljerad bild av det tidiga 

1900-talets sociala normer än om vad som verkligen hände under katastrofen. 

 

Svenska Dagbladet befäster samhällets normer genom att hylla de som följer normerna. 

Aftonbladet däremot befäster normerna genom att kritisera de som bryter mot dem.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Studien har uppfattat att amerikanska rösträttskvinnor kritiserar kvinnornas beteende ombord 

och menade på att kvinnorna skulle följa den manliga normen för att bevisa sig vara 

jämställda med mannen. Det skulle därför vara intressant att göra en undersökning kring hur 

Titanic-katastrofen har använts i rösträttsfrågan. Likaså kan man även undersöka hur exempel 

från Titanic-katastrofen har använts i andra politiska frågor och syften. En fortsättning på 

denna undersökning kan även vara intressant då man utökar materialet till fler och olika 

sorters tidningar utöver vanlig dagspress såsom veckotidningar och andra. Att även 

undersökningen skulle spänna över en längre tidsrymd för att få en bild av den totala 

mediebilden av katastrofen skulle även vara aktuellt i en sådan studie. Liknande mediestudier 

som denna kan möjligtvis utföras på andra katastrofer.  

 

Denna studie har valt att inte ta med etnicitet i den aktuella undersökningen, men en sådan 

undersökning skulle även det kunna vara intressant för fortsatt forskning.  
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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka bilden av Titanic-katastrofen i två svenska 

tidningars rapportering om densamma. Genom att analysera olika tidningars rapportering om 

katastrofen vill vi undersöka om det finns skillnader i rapporertingen gällande genus och klass 

för att på så sätt säga något om dåtidens omvärldsbild och rådande sociala föreställningar. 

 

Rapporteringen om Titanic-katastrofen börjar med sensationsnyheter om katastrofen men 

innehåller inte mycket fakta om vad som egentligen har skett. Aftonbladet tenderar att ha mer 

sensationsmässiga nyhetstexter. Efter ett par dagar försvinner sensationsnyheterna och ersätts 

av mer granskande texter då mer information om vad som verkligen hänt framkommer.  

 

Vid undersökningen av Svenska Dagbladets och Aftonbladets rapportering angående Titanic-

katastrofen framkommer det att tidningarnas olika stilar att författa sina nyheter har lett till att 

tidningarna betonar olika nyheter annorlunda.  Båda tidningarna följer dock dåtidens normer 

för genus och klass och normerna för hur människor ska bete sig vid en katastrof.  

 

Undersökningen finner att det fanns ett normsystem som tidningarna förhöll sig till. 

Normsystemet innefattade både klass- och genusnormer och hur de förändrades vid en 

katastrof. Vid Titanic-katastrofen uppfattar studien att det fanns tre sätt att undslippa att bli 

kritiserade: att hjälpa kvinnor och barn ner i livbåtarna och sedan, när inga av dem fanns kvar, 

själv kliva i; att hamna i vattnet och bli upplockad av en livbåt eller stanna kvar och gå under 

med fartyget. Om en man inte gjorde detta och satte sig i säkerhet så snabbt som möjligt 

kritiserades han utav tidningarna. Om en person eller en grupp uppförde sig stökigt blev de 

också kritiserade. Undersökningen finner att kvinnorna ej kritiserades för sitt beteende, vare 

sig de följde normerna att sättas i säkerhet eller bröt mot dem genom att följa de manliga 

normerna.  

 

Undersökningen fann att tidningarna i större grad återgav passagerarnas i första klass mer 

frekvent än de andra klasserna.  Passagerarna i första klass får uttala sig i större grad och 

omnämns vid namn. De inflytelserika personerna som reste med första klass och omkom 

omnämns i högre grad. Tredje klass omnämns enbart som en grupp, förutom när namnen på 

de svenska passagerarna listas i tidningarna. Ingen passagerare i tredje klass får uttala sig med 

namn i tidningarna. Andra klassen omnämns mycket sparsamt. Tidningarna omnämner första 
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klass som normideal då första klassens passagerares agaerande utmålas i positiva ordalag. De 

som bryter mot normerna kritiseras och tillhör främst de lägre sociala grupperna.  

 

Undersökningen finner att besättningen ställs mot ett liknande normsystem fast med vissa 

skillnader. Besättningsmännen hyllas eller kritiseras inte efter klass- eller genusnormer utan 

istället efter hur plikttroget de uppförde sig. Klassnormen följs på ett annorlunda sätt då 

officerarnas beteende generellt hyllas över andra avdelningars besättningsmän. Omkom man 

på sin post hyllades man i större grad.  

 

Undersökningen finner att tidningarna inte klassificerar Bruce Ismay som passagerare, han 

presenteras inte heller som en besättningsman. Ismay får istället stå som symbol för rederiet 

och får som direktör för det företag som ägde Titanic stå som syndabock.
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Bilaga 1: Personer och begrepp 

 

Personer 

De personer som presenteras i denna bilaga är personer som förekommer i 

undersökningsmaterialet eller omnämns i bakgrundskapitlet. De personer som omnämns 

är de vars identitet gått att säkerställa.  

Namn med symbolen † efter innebär att personen omkom i katastrofen.  

 

Besättning 

Bride, Harold: (1890-1956) Assisterande telegrafist ombord Titanic. Tjänstgjorde på ett 

flertal fartyg innan han placerades ombord Titanic. Tjänstgjorde som telegrafist under 

Första Världskriget.  

Fleet, Frederick: (1887-1965) En av utkikarna som såg isberget just innan kollisionen. 

Tjänstgjorde på Olympic efter katastrofen. Tog livet av sig efter sin hustrus bortgång.  

Hendrickson, Charles: (1883-1956) Övereldare. Fortsatte inom sjöfarten fram till 1920-talet.  

Lightoller, Charles: (1874-1952) Andrestyrman. Hade ansvaret för lastningen för livbåtarna 

på babordssidan, där han endast lät kvinnor och barn att gå i båtarna. Var den högst 

rankade officeren som överlevde.  

Lowe, Harold: (1882-1944) Femtestyrman ombord Titanic. Hade redan som 14-åring gått till 

sjöss. Blev satt att kommendera livbåt 14 som var den enda som åkte tillbaka efter 

överlevande.  

Murdoch, William †: (1873-1912) Förstestyrman. Hade ansvaret för lastningen av livbåtarna 

på styrbordssidan, lät män gå i båtarna när det fanns plats över.  Påstods ha skjutit sig 

själv under de sista ögonblicken innan Titanic gick under.  

Philips, John †: (1887-1912) Telegrafist. Arbetade för Marconi-bolaget på ett flertal fartyg 

innan Titanic.  

Pitman, Herbert: (1877-1961) Tredjestyrman ombord Titanic. Arbetade ombord med att ta 

ut Titanics position, huvudsaklig övervakning och se efter kvartersmästarna. Blev 

kommenderad att ta kommandot över livbåt 5.  

Smith, Edward †: (1850-1912) Titanics kapten. Hade i flera år seglat för White Star Line och 

blivit rederiets mest prestigefyllda befälhavare. Hade den högsta lönen av alla 

befälhavare i handelsflottan och fick alltid vara kapten på White Star Lines alla nya 



 

 

linjefartyg. Titanics jungfrufärd skulle vara hans sista befäl innan han skulle gå i 

pension.  

Whiteley, Thomas: (1894-1944) Steward i Första klass salonger. Blev på 1930-talet aktiv 

inom filmindustrin. Dog i Italien under Andra världskriget.  

 

 

Första klass 

Andrews, Thomas †: (1873-1912) Titanics konstruktör. Medföljde på resan tillsammans med 

en garantigrupp, en grupp av de som hade konstruerat Titanic som skulle rätta till 

eventuella problem som kunde upptäckas under fartygets första resa.  

Astor, John Jacob IV †: (1864-1912), överste, tjänstgjorde i Spansk-amerikanska-kriget 

1898. Grundade ett flertal hotell. Var den rikaste mannen ombord Titanic. 

Björnström-Steffansson, Mauritz: (1883-1973) löjtnant. Familjen var pionjärer inom 

pappersmassaindustrin. Tjänstgjorde för den svenska regeringen i Washington D.C. 

Butt, Archibald †: (1865-1912) Kom från en välbärgad familj. Hade en karriär inom 

journalistiken. Tjänstgjorde under Spansk-amerikanska-kriget och blev senare militär 

rådgivare till presidenterna Roosevelt och Taft.  

Cardeza, Charlotte: (1854-1939) Reste med sin make och deras barn. Förde med sig 14 

koffertar, fyra resväskor och tre lådor bagage.  

Dodge, Dr. Washington: (1859-1919) Bankir. Reste med sin hustru och sin son. Tog livet av 

sig. 

Duff Gordon, Lady Lucy Christina: (1863-1935) Modeskapare, ägde ett flertal modestudior 

runt om i världen.  

Duff Gordon, Lord Cosmo, 5:e baronett: (1862-1931) Tävlade för Storbritannien i fäktning 

i 1908-års olympiska spel. Påstods ha mutat besättningsmännen ombord på livbåten han 

befann sig i att inte återvända för att plocka upp personerna i vattnet. 

Evans, Edith †: (1875-1912) Reste med några släktningar. Valde att kliva ur livbåten då den 

var för tungt lastad.  

Gracie IV, Archibald: (1859-1912) Kom från en inflytelserik familj. Gick på West Point 

Military Acadamy, överste i 7:e regementet. Kom aldrig över katastrofen och dog i 

december 1912. 

Guggenheim, Benjamin †: (1865-1912) amerikansk affärsman. När det stod klart att Titanic 

skulle sjunka, klädde Guggenheim och hans betjänt upp sig för att, som Guggenheim 

sade ”Gå under som gentlemän”. Påstås att hans sista handling var att skriva en lapp till 



 

 

sin fru där han sade att han försökt göra sin plikt. Misstogs i Aftonbladet för sin bror 

Simon Guggenheim.  

Ismay, J. Bruce: (1862-1937) Verkställande direktör för White Star Line vid tiden för 

katastrofen. Var med ombord på Titanic och överlevde. Fick utstå stark kritik efter 

katastrofen. Donerade pengar till en fond för änkor som förlorat sina män i 

handelsflottan. Drog sig tillbaka efter Titanic-katastrofen.  

Leslie, Lucy Noël, Grevinnan av Rothes: (1878-1956) Gift 1900 med Norman Evelyn 

Leslie, 19:e Earl av Rothes. Reste med sin kusin och kammarjungfru ombord på Titanic.  

Nourney, Alfred: (1892-1972) Reste först i andra klass men uppgraderade sin biljett, med 

hjälp av sin mor, till första klass. Där passade inte namnet Nourney, utan han 

presenterade sig som baron Alfred von Drachstedt. Enligt honom själv ville han resa till 

USA för att se vilda västern och indianer. Enligt hans mor var det för att han hade gjort 

husjungfrun gravid.  

Peuchen, Arthur Godfrey: (1859-1929) Kanadensisk militär. Major. Ordförande för 

Standard Chemical Company. Ägde stora skogsområden. Deltog i Första Världskriget. 

1987 återfanns Peuchens plånbok nere vid Titanics vrak.  

Stead, William †: (1849-1912) Brittisk journalist och författare. Involverad i spiritualismen 

och sägs ha förutsagt sin egen död. 

Straus, Isidor & Ida †: (1845 resp. 1949 - 1912) Isidor var grundare av Macy & C:o. Båda 

två omkom då Ida vägrade att lämna sin make för att kliva i en livbåt.  

Stächelin-Maeglin, Max: (1880-1968) Schweizisk advokat med kontor i New York och var 

på väg dit med Titanic. Blev efter katastrofen framgångsrik inom bankväsendet. 

Young, Mary: (1876-1959) Amerikansk musiker och hade varit musiklärare till president 

Roosevelts barn. Spenderade sina sista dagar hemma i New York.  

 

Andra klass 

Becker, Nellie: (1876-1961) Reste med sina barn ombord Titanic. Genomgick en 

personlighetsändring efter katastrofen och försköt sin yngsta dotter.  

Beesley, Lawrence: (1877-1967) Brittisk lärare. Skulle hälsa på sin bror i Toronto. Skrev en 

bok om sina erfarenheter från förlisningen. Närvarade vid filmandet av ”A night to 

remember”.  

Bentham, Lillian: (1892-1977) Reste med ett stort sällskap ombord. Vittnade om att Titanic 

bröts itu innan hon försvann. 

 



 

 

Tredje klass 
Ingen individ i tredje klass omnämns eller får komma till tals i tidningarna.  

 

Övriga 

Lord, Stanley: (1877-1962) Befälhavare ombord SS Californian. Fick motta stark kritik 

under sjöförhöret för att Californian inte kom till Titanics räddning. Fortsatte inom 

sjöfarten efter katastrofen.  

 

Begrepp 

Dikt styrbord/babord innebar att båtratten snurrades åt respektive håll men innebar att rodret 

svängde åt det mottsatta, orden ”Dikt styrbord” innebar alltså att skeppet skulle svänga 

babord.  

Marconi-station: äldre benämning på trådlös telegraf. Uppkallad efter dess uppfinnare.  

Mellandäckspassagerare, annat namn på passagerarna i tredje klass. 

 

Fartyg 

De olika förkortningar som står innan fartygens namn har följande betydelse: 

RMS = Royal Mail Steamer (Kungliga Postångare): Fartyg som bär med sig postförsändelser 

från Brittiska postverket.  

S.S = Steam Ship 

 

RMS Olympic: Titanics systerfartyg och var i stort sett identisk med henne. Blev under 

Första Världskriget inkallad till flottan och tjänade som trupptransport. Fortsatte efter 

kriget sin tjänst hos White Star Line fram tills att hons såldes och skrotades 1937.  

RMS Britannic: Den tredje och sista av Olympic-klassen. Sjösatt 1914. Upplagt till följd av 

Första världskriget. Indragen 1915 till Royal Navy och omgjord till sjukhusfartyg med 

beteckningen HMHS (His Majestys Hospital Ship) Britannic. Sjönk i Medelhavet 1916 

efter att ha gått på en mina, var den största fartygskatastrofen under Första Världskriget 

(sett till fartygets storlek). 

RMS Mauretania: Brittiskt passagerarfartyg tillhörande Cunard Line. Byggt 1908. 

Efterträdde systerfartyget Lusitiania som det snabbaste fartyget över Atlanten. Behöll 

rekordet i 22 år. Skrotades 1935.  

RMS Lusitiania: Brittiskt passagerarfartyg tillhörande Cunard Line. Byggt 1907. Var det 

snabbaste fartyget över Atlanten efter sin jungfrufärd, bara för att efterträda denna post 



 

 

till systerfartyget Mauretania. Sänkt av en tysk ubåt 1915 under vilket ett flertal av 

passagerana ombord omkom, varav ett flertal amerikaner.  

RMS Carpathia: Ett mindre fartyg i Cunard Lines tjänst. Byggt 1903. Seglade sträckan New 

York – Medelhavet. Inkallades till Royal Navy under Första Världskriget. Torpederades 

och sjönk 1918.  

SS Californian: Brittiskt passagerarfartyg tillhörande Leyland Line. Byggt 1901. Inkallades 

under Första Världskriget. Torpederades och sjönk 1915.   

RMS Virginian: Brittiskt passagerarfartyg tillhörande Allen Line. Byggt 1904. Såld 1920 till 

Svensk Amerikanska Linien och då omdöpt till SS Drottningholm. Var 1925 det fartyg 

som förde Greta Garbo till USA för hennes fortsatta filmkarriär i Hollywood. Såld 

1948. Skrotad 1955.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifterna är hämtade från www.encyclopedia-titanica.org och Wetterholm (1996 & 2008). 

http://www.encyclopedia-titanica.org/


 

 

 

Bilaga 2: Antalet människor ombord Titanic 

 

 

 
* Till besättningen räknas även de åtta musikera och de fem posttjänstemännen.  

 

Antalet människor ombord på Titanic enligt klass och antalet män, kvinnor och barn i 

respektive kategori, kategoriernas procentenhet i relation till totala antalet människor ombord 

samt antalet omkomna och räddade. Antalet räddade i procent är angivet både i förhållande 

till egna kategorin (A) och till det totala antalet ombordvarande (B). 

Källa: Bearbetad av författarna efter siffror från Wetterholm 2008:290 

  

Kategori Antal ombord Procent Räddade Omkomna Räddade i % 

A              B 

1:a klass 324 14,7 % 201 123 62 % 9,1 % 

      Män 176 7,9 % 58 118 33 % 2,6 % 

      Kvinnor 143 6,5 % 139 4 97 % 6,2 % 

      Barn 5 0,2 % 4 1 80 % 0,18 % 

2:a klass 277 12,5 % 118 158 42 % 5,3 % 

      Män 159 7, 2 % 13 146 8 % 0,6 % 

      Kvinnor 95 4,3 % 83 12 87 % 3,7 % 

      Barn 22 0,9 % 22 0 100 % 0,9 % 

3:e klass 708 32,1 % 181 527 25 % 8,2 % 

      Män 449 20,3 % 60 389 13 % 2,7 % 

      Kvinnor 179 8,1 % 91 88 51 % 4,1 % 

      Barn 80 3,6 % 30 50 37,5 % 1,3 % 

Besättning* 898 40,7 % 212 686 24 % 9,6 % 

      Män  875 39,6 % 192 683 22 % 8,6 % 

      Kvinnor 23 1,5 % 20 3 87 % 0,9 % 

Totalt 2207 100 % 712 1495 32 % 32 % 



 

 

Bilaga 3: Ångare av Olympic-klass 

 

Under 1800-talet hade emigrationen mellan Europa och Amerika medfört ett större intresse 

för båttrafiken över Atlanten. Rederierna behövde större och större fartyg som kunde föra 

emigranterna över havet.
161

 I början av 1900-talet hade det amerikanska företaget 

International Mercantile Marine CO (IMM) under ledning av John Pierpont Morgan tagit över 

en allt större del av båttrefiken över Atlanten, bland annat hade White Star Line övertagits 

1902, rederiet fortsatte dock att vara ett brittiskt rederi. White Star Lines övertagande 

medförde att det dock bara fanns ett inhemskt rederi kvar i Storbritannien, Cunard. För att 

konkurrera behövde dock Cunard konstruera större och snabbare fartyg. Rederiet beslutade att 

konstruera två fartyg av enorma proportioner. Problemet var hur dessa fartyg skulle 

finansieras. Lösningen kom från det brittiska Amiralitetet som lovade att skjuta till pengar i 

utbyte mot att fartygen i krigstid kunde omvandlas till hjälpkryssare. Detta ledde till 

konstruktionen av Lusitiania (1907) och Mauretania (1908). White Star Line svarade på detta 

genom att även de beställa tre nya fartyg av gigantiska proportioner.
162

 De tre fartygen var 

Olympic, Titanic och Britannic. De byggdes på Harland & Wolffs varv i Belfast, Irland. 

Konstruktionen av Olympic påbörjades 1908, Titanic 1909 och Britannic 1911.
163

 Olympic 

och Titanic byggdes med en längd av 269,8 meter och med en vikt på cirka 46 000 ton, 

Britannic gjordes 10 fot längre och med en vikt på 48 000 ton
164

. 

 

Fartygen i Olympic-klassen var aldrig tänkta att bli de snabbaste fartygen på Atlanten. De 

bränslekostnader som de snabbaste fartygen (Lusitiania och Mauretania) hade gjorde det i 

stort sätt oekonomiskt lönsamt att driva på fartygen så snabbt. Dessutom medförde en 

snabbare hasighet kraftigare vibbrationer från motorerna vilket gjorde resan mer obehaglig för 

passagerarna.
165

 White Star Line valde istället att satsa på att ge resenärerna en bekväm resa. 

Bekvämligheten kom främst i uttryck i första klass där utrymmena blev stora och luxuösa. Det 

var i första klass som de flesta aktivitetsutrymmena fanns såsom gymnastiksal, squashhall, 

simbassäng och turkiskt bad samt ett flertal resturanger. Hytterna var inredda i olika stilar. 

Standarden i andra klass var något lägre än den i första men även har var kvaliteten hög. Även 

i tredje klass var standarden högre än på andra fartyg, något som framlyftes i den svenska 
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reklamen för både Olympic och Titanic. Även passagerarna i tredje klass skulle ha en bekväm 

överfart.
166

  

 

Titanic var, liksom sina systerfartyg, utrustad med vattentäta skott. Detta innebar att fartyget 

var uppdelat i sektioner som kunde stängas av från varandra så att om en sektion blev skadad 

skulle inte vattnet forsa in och fylla hela skeppet. Fartyget var indelat i sexton sektioner. Hon 

kunde flyta med två av de största sektionerna fyllda med vatten eller med de fyra förligaste 

sektionerna vattenfyllda. Om fler sektioner än de fyra fylldes skulle fören tyngas ned och 

vattnet skulle forsa in i nästa sektion och sedan fortsätta fylla sektion efter sektion. Detta 

kunde förhindrats genom att skotten dragits högre upp, men detta hindrades både av 

lagstiftning och av vinstintressen. Risken för att något skulle kunna inträffa ansågs dock vara 

obetydlig. Även fartygets storlek ingav en falsk känsla av trygghet.
167

Antalet livbåtar ombord 

Titanic uppgick till 20 stycken. Det var egentligen mer än vad den då rådande lagstiftningen 

krävde av ett fartyg av Titanics storlek. Lagen var från 1894 och var anpassad efter den tidens 

fartyg. Lagen sade att fartyg med en vikt på över 10 000 ton skulle föra med sig livbåtar för 

962 personer. Titanic vägde 46 000 ton. Om Titanics livbåtar lastades till fullo kunde de ta 

1178 människor, vilket innebar att man hade fler livbåtsplatser ombord än vad lagen krävde. 

Dock så hade Titanic tillstånd att ta ombord högst 3 547 personer sammanlagt (905 i första 

klass, 564 i andra och 1 134 i tredje samt 944 besättningsmedlemmar), med andra ord fanns 

det bara livbåtar för en tredjedel om fartyget var fullt.
168

 Under jungfrufärden var Titanic inte 

fullbokad på grund av rådande lågsäsong, därför fanns det bara 2207 människor ombord: 324 

i första klass, 277 i andra och 708 i tredje samt 898 i besättningen. Det fanns 16 livbåtar 

(livbåt 1-6) ombord plus fyra hopfällbara (Livbåt A-D).
169

 

 

Titanic var det största fartyget i världen när hon begav sig ut på sin jungfrufärd. Hennes 

konstruktion var i stor sett identisk med Olympic men vissa ändringar hade genomförts på 

Titanic efter de reaktioner som rederiet hade mottagit av passagerarna på Olympics 

jungfrufärd. Skillnaden mellan Olympic och Titanic var att Titanic fick första klass 

promenaddäck inglasat, ett franskt café och fler hytter i första klass.
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