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1 Introduktion  

Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet har i vår tid setts som urtypen av 

ondska och förlorare efter andra världskriget. Men detta facit har inte alltid funnits till hands 

för människor, utan den samtida omgivningen hade andra referensramar att utgå i från än den 

historiska uppfattningen vi redan besitter och tolkandet blev då bunden till andra orsaker. 

Enligt den mest kända Hitler forskaren under lång tid John Lukacs så lyckades Hitler genom 

sitt ledarskap övertyga ett land vars folk var det högst utbildade i världen, att det som Hitler 

och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet stod för var ”antitesens till ondska”,
 1

 och gå 

i krig för honom för att kunna skapa det tusenåriga rike han drömde om.
 2

  

Genom den misslyckade statskuppen var Hitler istället tvungen att komma till 

makten på en legal väg. Med detta i baktanke föddes tankarna om en ny strategi.
3
 För att få 

arbetarrörelsens röster fokuserade partiet sin politik på antikapitalism men också att bekämpa 

kommunismen. När det kom till val hade partiet dock bara 2.6 procent av rösterna 1928 vilket 

motsvarar 12 platser i riksdagen. Arbetslösheten ökade från 1,3 miljoner till 5 miljoner på 

bara ett år och vid slutet av 1932 var 43 procent av landets befolkning arbetslösa. Hitler 

började då i sin propaganda lova väljarna en räddning från detta.
4
 När valresultaten kom 1930 

hade partiet ökat med 6.5 miljoner röster, som motsvarade 107 platser i riksdagen.
5
 Vägen till 

majoritet i riksdagen och möjligheten att styra kom att underlättas ytterligare på grund av 

kampen mellan socialdemokraterna och kommunisterna. Bristen på samarbete fick till följd 

att Hitler fick ökad makt i riksdagen, då dessa två partier annars hade haft majoritet 

tillsammans.
6
 1932 hade partiet ökat ytterligare till 14,5 miljoner röster, 38 procent och blev 

genom detta blev det största partiet i riksdagen. 
7
   

Under tiden då Hitler satte sitt avtryck i världshistorien gavs det ut väldigt lite 

skrivet om honom,
 8
 bortsett från ett få antal äldre biografier, fotografier och samlingar av 

hans tal.
9
 För att kunna komma åt ett tankemönster som fanns för flera årtionden sedan måste 

                                                 
1
 Lukacs, 1999 s. 52  

2
 Lukacs, 1999 s. 52  

3
 Bullock, 1967 s. 118 

4
 MaKay, 2000 s. 1021 

5
 MaKay, 2000 s. 1021 

6
 MaKay, 2000 s. 1022 

7
 MaKay, 2000 s. 1021 

8
 Lukacs, 1999 s. 14 

9
 Lukacs, 1999 s. 15 
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forskare återgå till en källa som kan spegla detta. Då mycket lite material finns att tillgå från 

denna tidsperiod blir valet av tidningar viktigt då dessa kan åskådligöra tankemönster och ge 

en inblick i de då rådande och samtida åsikterna.
10

   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka den bild av Hitler och det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet som ges under tiden vid hans maktövertagande, från 23 januari fram till den 6 

februari 1933. Tidningar från Norge, Danmark, Finland och Sverige utgör det empiriska 

materialet. Frågeställningarna blir därför 

 

 Hur framställs Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet i tidningarna? 

 Går det att finna någon skillnad beroende på vilken politisk inriktning tidningarna 

har? 

 Går det att finna någon skillnad mellan länderna? 

 

1.3 Bakgrund  

1.3.1 Bilden av Hitler  

Under den historiska perioden som följde efter maktövertagandet hände det saker som skulle 

komma att uppväcka intensivt intresse hos människor i många år framöver. Det finns bland 

annat många böcker, filmer, tv-program som handlar om det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet och Hitler, då även intresset för honom som person bara ökar.  Många försöker 

finna en förklaring till det som inträffade genom att bland annat få en bättre förståelse av 

Hitler som person men bilden av Hitler har varit inkonsekvent och det kommer att visa sig i 

materialet att i ett tidigt skede var det svårt att skilja på det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet och på Hitler. John Lukacs sammanfattar i sin bok Hitler i Historien att, efter 

andra världskriget, fanns det en tendens i det nedskriva materialet att knyta all ”ondska” till 

Hitler. Hitler fick bära det totala ansvaret för allt som hade hänt. Materialet som kom ut var 

ofta memoarer som var skrivna av tyska generaler. Genom denna beskrivning ville de försöka 

dra ett tydligt streck mellan sig själv och vad som hade hänt. Denna bild av Hitler följde med 

in under 1950-talet och användes ofta för att porträttera Hitler.  Men under 1950-talet rådde 

det ändå en förvirring kring Hitler. Denna förvirring hade sin grund i det dåvarande politiska 

                                                 
10

 Stanford, 1995 s. 172  
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läget då många ansåg att Hitler varit ”väggen” som tidigare stått mellan dem och 

kommunismen. Nu när ”väggen” inte längre fanns där upplevdes kommunismen som ett 

betydligt större hot än vad Hitler och nazismen hade utgjort. En vanlig inställning som kunde 

härledas ur detta var, speciellt bland det tyska folket, att andra världskriget var två olika krig. 

Det ena med väst som inte borde ha ägt rum och det andra med öst som var högst nödvändigt. 

Men trots att det alltså gjordes försök att rationalisera andra världskriget gjordes det inga 

starka försök, utöver från ett fåtal tidskrifter och några memoarer, att rentvå Hitler.
11

 Dock 

var det först senare under 1970-talet som tillgång till material som inte visats och en 

nedtrappning i spänningarna mellan öst och väst ledde till en så kallad ”Hitlervåg”.
12

 Denna 

mer positiva och mer nyanserade bilden fortsatte och utvecklades under 1980-talet då det 

kom en ny generation forskare, forskare födda efter 1945.
13

 I samband med detta utvecklades 

två tydliga linjer i beskrivningen av Hitler. Den första linjen hade en funktionalistisk syn, där 

man ville påvisa att Hitlers beslut var oftast osäkra och att han egentligen var en svag ledare. 

Den andra linjen hade en intentionalistisk syn vilket hävdar det motsatta, att han gjorde 

tydliga och klara val i enlighet med sin ideologi. Under 1900 – talet blev den sociala historien 

dominerande. Istället för att överta traditionen med att skriva i ”biografiform” om stora 

historiska personer
14

 skulle det finnas ett annat fokus. Forskare började att titta på 

underliggande sociala och ekonomiska förhållanden.
15

 

 

1.4 Teori och forskningsanknytning  

1.4.1 Attributionsteorin  

Teoretiskt har denna studie inspirerats av Stefan Höjelids, lektor i statsvetenskap, studie 

Sovjetbilden i nordisk press: Svenska, norska och finländska reaktioner på sovjetiskt 

agerande, där han utgår ifrån attributionsteorin. Där attributionsteorin har modifierats för att 

kunna anpassas till denna studie. Attributionsteorin tillhör den grupp som betecknas som 

kognitiva teorier där den tänkande människan är i fokus, hur hon tänker vilka föreställningar 

hon har och hur hon uppfattar något.  Teorin innefattar att tillskriva någon (aktören) 

någonting alltifrån en egenskap till att finna orsaker i aktörens omgivning, sålunda att det 

                                                 
11

 Lukacs, 1999 s. 23 

12
 Lukacs, 1999 s. 16 

13
 Lukacs, 1999 s. 37 

14
 Lukacs, 1999 s. 45 

15
 Lukacs, 1999 s. 46 
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kunde förklara beteendet.
16

 Att hitta orsaker till aktörens handlande blir i denna studie 

avgörande då den hjälper att skapa den bild av Hitler och det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet som de olika tidningarna ville porträttera och genom detta belysa skillnaderna.  

Då ingen av tidningarna under denna period hade något facit tillhands när det kom till den 

politiska situationen i Tyskland utan försökte istället genom olika orsaker tolka den. 

 

Grunden till attributionsteorin ligger i fyra variabler:
17

  

 

1. Aktören som observeras. 

2. Situationen eller villkoren där beteendet manifesteras.  

3. Observatören som tillskriver någon något.  

4. Handlingens innebörd, sålunda om den är positiv eller negativ.  

 

Det som denna studie är uppbyggd kring i form av dessa variabler är observatören, 

tidningarna, som observerar aktören, Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. 

Situationen i denna studie är begränsad och innefattar Hitlers maktövertagande, 23 januari 

1933 till 6 februari 1933, och innebörden till detta blir då när tidningarna försöker ta ställning 

till händelsen och se huruvida detta maktövertagande är positivt eller negativt. 

När observatören sedan tittar på en situation uppfattar denne att olika beteenden 

har olika orsaker och sedan tenderar observatören att knyta dessa orsaker till aktören eller till 

aktörens omgivning.
18

 Dess olika förklaringar kallas dispositionella (interna) och situationella 

(externa).
19

 De dispositionella tolkningsmönstret som tidningarna använder i denna studie blir 

då när orsakerna läggs i de egenskaper som tidningarna ansåg att Hitler och det 

nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet besatt eller att de val som gjordes var grundade i 

deras ideologi och övertygelse. Det situationella tolkningsmönstret är sammanlänkat till 

huruvida tidningarna ansåg att Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets 

handlade var på grund av påtryckningar från andra partier, genom att de var ”tvingade” till att 

agera på ett specifikt sätt.  

Dock kan det finnas tendenser hos de som observerar att i samband med det 

situationella och dispositionells tolkningsmönstret att förklara samma agerande på olika sätt 

beroende på infallsvinkel. Det egna beteendet förklarades ofta förklarades med situationella 

                                                 
16

 Höjelid, 1991 s. 24 

17
 Höjelid, 1991 s. 24 

18
 Höjelid, 1991 s. 24  

19
 Höjelid, 1991 s. 28 
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orsaker medan andras likartade beteende kunde beskrivas med dispositionella orsaker. Men 

det behöver inte alltid vara härledande och genom detta blir det då viktigt att tänka huruvida 

en händelse ansågs vara positiv eller negativ, eftersom aktören kan förklara det egna goda 

beteendet dispositionellt men hos andra se det samma goda beteendet som situationellt.
20

 

 En negativ aspekt med denna teori kan bli som påvisas i ovanstående stycke att 

vissa orsaker kan både förklaras som sitationella och dispositionella.
21

 Ett sätt att undvika 

denna fallgrop och synligöra detta blir förklaring ovan om hur dessa olika orsaksförklaringar 

kommer att anpassas till denna studie.
22

 

1.4.3 Media 

I sin avhandling Sovjetbilden i nordisk press: Svenska, norska och finländska reaktioner på 

sovjetiskt agerande undersöker Höjelid hur Sovjet speglas i tidningar under 1980-talet. I 

studien studeras ledarsidorna i sju tidningar från tre nordiska länder, Sverige, Norge och 

Finnland. Sverige representeras av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Arbetet, Norge 

av Aftenposten, Dagbladet och Arbeiderbladet och Finland av Hufvudstadsbladet. Där ligger 

tyngdpunkten i att titta på de tolkningar och reaktioner som manifesteras i respektive 

tidningar och att sedan analysera dessa med hjälp av attributionsteorin. 

Medias roll och de val som ligger till grund för det som publiceras i 

ledarsidorna spelar en stor roll i studien då Höjelid anser att kommunikationshandlingar inte 

äger rum i ett vakuum. Höjelid poängterar att tidningarna blir avgörande i byggandet av 

bilden som förmedlas och att de kan knytas till den allmänna opinionen.
23

 Dock påpekar 

Höjelid att medierna har haft olika betydelser under olika perioder. Kortfattat går det att 

sammanfatta detta under tre olika perioder och begrepp; först de allsmäktiga massmedierna 

under 1900-1940,
24

 sedan de maktlösa massmedierna 1940-1970 och sist de mäktiga 

massmedierna 1970 och framåt.
25

  

 I samband med detta konstaterar Höjelid i sin studie att samtliga tidningar hade 

gemensamma och avvikande drag.  Den tidningen som dock skiljer sig i sitt tankemönster var 

Hufvudstadsbladet, som motsätter sig det svensk – norska tankemönstret. Tidningen var unik 

när det kommer till sitt resonerande om händelserna som ägde rum i förhållande till övrig 

                                                 
20

 Höjelid, 1991 s. 29 

21
 Höjelid, 1991 s. 29 

22
 Höjelid, 1991 s. 31 

23
 Höjelid, 1991 s. 15  

24
 Höjelid, 1991 s.13 

25
 Höjelid, 1991 s.14 
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press. Resultatet visade att Hufvudstadsbladet var betydligt mer positiv och använder sig av 

situationella tolkningar till de händelserna som ägde rum under den studerade perioden. 

Studien visade även att de tidningar som var mest negativa var Svenska Dagbladet och 

Aftenposten. Sedan kom Dagens Nyheter, Dagbladet och efter det Arbetet och 

Arbeiderbladet.   

Även Stig Hadenius, journalist, har gjort en studie kring media, Nyheter från TT 

studier i 50 års nyhetsförmedling. Boken är en stor studie och sträcker sig över 50 års tid. Det 

urval från boken som kommer presenteras i denna studie är undersökningen som Hadenius 

gjorde om nyhetsförmedlingen under Hitlers maktövertaganden, studie koncentrerade sig 

kring sex veckor (från 1 november till 15 november 1932, från 30 januari till 14 februari 

1933 och 20 februari till 7 mars 1933).
26

  

Hadenius använde sig i studien som presenteras ovan av åtta tidningar från 

Sverige, två högertidningar (Nya Dagliga Allehanda och Norrköpingstidningar), tre 

folkpartitidningar (Dagens Nyheter, Handels och Sjöfartstidningen och Upsala Nya Tidning) 

och tre socialdemokratiska tidningar (Socialdemokraten, Folket och Ny Tid). Tidningarna 

kom från olika spridningsområden, var av olika tidningstyper och hade olika stor 

upplagsantal. Inte någon av samtliga tidningar uttryckte sig vara kommunistiska eller 

nazistiska.
27

 När det kom till inställningen till nazismen och hur Hitlers maktövertagande 

porträtteras konstaterar Hadenius att partiernas åsikter kring detta var delade,
28

men att 

respekt för respektive lands styrelsesystem var stor.
29

 Enligt Hadenius upptog situationen i 

Tyskland en stor del av TT:s utrikesmaterial och under dessa sex veckor utgjorde Tyskland 

närmare bestämt 34,4 procent av allt utrikesmaterial i undersökningen.
30

  

Undersökningen visade att de två högertidningarna var mer positivt inställda, 

Nya Dagliga Allehanda som hade 28 negativa och 67 positiva och Norrköpings tidningar som 

hade 8 negativa och 44 positiva. De tre folkpartitidningarna gav ett blandat resultat. När det 

gällde Dagens Nyheter så hade tidningen 90 negativa och 13 positiva, Handels och 

Sjöfartstidningen hade 128 negativa och inga positiva och Upsala Nya Tidning hade 81 

negativa och 2 positiva. De tre socialdemokratiska tidningar visade dock tydligt sin 

                                                 
26

 Hadenius, 1971 s. 70  

27
 Hadenius, 1971 s. 67 

28
 Hadenius, 1971 s. 68  

29 Hadenius, 1971 s. 87 

30
 Hadenius, 1971 s. 72  
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inställning då det redovisas att Socialdemokraten hade 261 negativa och ingen positiv, Folket 

hade 62 negativa och 3 positiva och Ny Tid hade 64 negativa och ingen positiv.
31

 

Hadenius valde även att använda sig av dessa åtta tidningar i en utökad studie 

och tolka tidningarnas ledarsidor för att kunna fastställa deras inställning till frågan, där han 

gjorde en jämförelse där det framkom att Upsala Nya Tidning och Dagens Nyheter avvek 

från övriga.
32

 Tidningarnas ledare var negativa och innehöll kritik mot Hitler
33

 medans 

nyhetsmaterialet istället var kritiska mot både socialdemokrater och kommunister.
34

 

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Nyheter från TT 

För att förmedla utrikesnyheter är och har den viktigaste punkten för tidningarna varit 

tidningarnas telegrambyrån (TT). Det finns även jämförbara bolag i andra länder i 

Skandinavien som exempelvis N.T.B (norsk telegrambyrå) och F.N.B (finska notisbyrån).
35

 I 

Skandinavien förlitade sig telegrambyråer på, fram till första världskriget, en byrå vid namn 

Wolffs som var belägen i Berlin. Senare kom TT även att knyta förbindelser med byråer som 

Reuter, London, och Havas, Paris. Under andra världskriget tilläts Wolffs enbart att förmedla 

nyheter om Tyskland. Tidigare kom byråerna Havas och Reuter överens i ett avtal 1919 om 

att Reuter hade ensamrätt om Kina, Japan, Holland och de holländska besittningarna medan 

Havas fick Spanien, Portugal och deras besittningar. Resterande delar av Europa och USA 

fick de båda dela på.
36

 Mellan 1932 och 1933 dominerades informationsflödet från dessa tre 

byråer, Wolffs, Reuter och Havas. Dessa skulle ansvara för den totala täckningen av nyheter, 

Wolff ansvarade fortfarande för nyheterna som kom från Tyskland.
37

  

Detta ledde till att nyhetsflödet gick följande väg under den studerade perioden. 

Från Reuter och Havas färdades informationen med kortvågsradio till TT, medan det fanns 

två korrespondenter från TT på Wolff som förmedlade informationen. Dessa korrespondenter 

gjorde sedan ett urval, då de hade tillgång till Wolffs material, vad som översattes och sändes 

via telefon. Deras huvuduppgift var att sortera det material som kom in och göra ett urval om 

                                                 
31

 Hadenius, 1971 s. 68 

32
 Hadenius, 1971 s. 88 

33
 Hadenius, 1971 s. 90 

34
 Hadenius, 1971 s. 88 

35
 Østgaard & Präntare, 1979 s. 79 

36
 Hadenius, 1971 s. 46  

37
 Hadenius, 1971 s. 64 
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vad som skulle vidarebefordras, utöver detta så hade de även egna bevakningsuppgifter. Det 

fanns även tre nordiska byråer som TT utbytte daglig kontakt med och andra nationella 

byråer sände material via kabeltelegram. Materialet som hade inkommit till TT gallrades 

ytterligare för att sedan föras vidare via bud eller telefoner till de olika tidningarna.
38

Oftast 

fick landsortstidningar sin information via telefon, vilket gjorde att de fick en nedkortad 

version.
39

   

Informationen om vilken byrå nyheten kom ifrån angavs dock sällan, man nöjde 

sig med att sätta dateringsort och TT. Detta gör det omöjligt att se och följa 

informationsflödet bakåt och se var TT hämtade majoriteten av sin information ifrån, men i 

princip går det att anta att TT tog exempelvis informationen om England från Reuters och 

informationen om Tyskland från Wolff. Genom detta går det att se att Wolff fick en 

avgörande roll när det kommer till den period som kommer att speglas i denna uppsats.
40

    

I anknytning till nyhetsflödet väg blir partianknytningen en väldigt viktig aspekt 

i hur tidningarna valde i nyhetsmaterialet som förmedlades till dem kring de olika 

händelserna. I större tidningar kan den partianknytningen även bli mer påtaglig då de 

tidningarna hade egna korrespondenter på plats i de större städerna (Berlin, Paris eller 

London) som de fick sin information direkt ifrån.
41

 

1.5.2 Källor och källkritik  

Då det finns väldigt lite material om Hitler nedskrivet från perioden då han levde utgör 

tidningar en möjlighet att arbeta med material från den studerande perioden.
42

 Valet av 

tidningar istället för någon annan form av massmedia grundas i tankesättet att det finns 

sekundära och primära källor inom media, där tidningar är de primära.
43

 Tidningar har även 

en tidspress att leverera de nyheter som skall förmedlas till läsarna, vilket kan ses som en 

negativ aspekt då mycket kan förbises i brist av kunskap.
44

 Men materialet kan även istället 

bli rikare, då den absorberar mycket av vad som värderades just i den sekunden det skrevs 

och när syftet är att återskapa de tankebanor som fanns under den studerade perioden gör 

detta tidningar användbara som källor. Huruvida tidningar är pålitliga källor har ofta 

                                                 
38

 Hadenius, 1971 s. 65 

39
 Hadenius, 1971 s. 66 

40
 Hadenius, 1971 s. 66 

41
 Hadenius, 1971 s. 66 

42
 Stanford, 1995 s.172 

43
 Höjelid, 1991 s. 14  

44
 Höjelid, 1991 s. 36 
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diskuteras men då studiens mål inte var att spegla händelsen så korrekt som möjligt utan 

ligger i att beskriva den bild av Hitler och nationalsocialismen som framträder utgör detta 

inget hinder. I det empiriska materialet kommer det även att finnas citat från de tidningar som 

ligger till grund för studien, detta för att tydliggöra tidningarnas ställningstagande. Dessa citat 

kommer att vara översatta direkt och i och med detta kan vissa språkliga egenheter försvinna, 

dock låg valet till detta då det istället bidrar till en bättre förståelse för läsaren. 

 Perioden som studeras är från den 23 januari fram till den 6 februari, detta för 

att kunna ge en så aktuell bild som möjligt av Hitler. Valet av just denna tidsperiod har sin 

grund i att materialet som senare kom från TT och berörde Tyskland var hårt kontrollerat. I 

studien byggs det empiriska materialet på tidningar från Norge, Sverige, Danmark och 

Finland. Urvalet av tidningar har skett i enlighet med syftet och frågeställningarna där en 

komparativ studie har gjorts och det är av intresse att se skillnader mellan tidningarna. Den 

partipolitiska aspekten blir här väsentlig i detta val då den kan belysa den eventuella skillnad 

som efterfrågas.  

Tidningar från Gävle utgörs av Arbetarbladet som är socialdemokratisk,
 45

 

Gefle Dagblad som är frisinnat liberala
46

 och Norrlandsposten som det under denna period 

inte fanns några konkreta uppgifter om.
 47

 Representationen av Sverige utgör en skillnad till 

de övriga tidningarna i studien för att få in ett mer lokalt perspektiv och det faktum att 

tidningarna har samma spridningsområde. En konsekvens av detta val blir att 

informationsflödet som kommer från TT till dessa tidningar går en längre väg och 

slutprodukten blir mindre då den fördes via telefon. Dock skall inte detta uteslutas som en 

intressefaktor då det stärker tydligheten i tidningars spegling av Hitler då tidningarna får 

tillgång till samma material. Finland representeras endast av en tidning, Hufvudstadsbladet, 

en självständig och oberoende tidning. Denna tidning valdes delvis på grund av de bristande 

språkkunskaperna i finska, men det hade även sin grund i att tidningen kan ses som den 

finlandssvenska rikstidningen. Tidningen blir då ett sätt att kunna förmedla den finländska 

synen men inte generaliserbar för hela Finland
48

 då tidningens huvudsyften är att vara ett 

lokalblad i huvudstadsregionen och språkrör för Svenskfinland.
49

 Tidningarna från Norge 

består av Aftenposten och Arbeiderbladet. Aftenposten var under denna tid en självständig 

tidning utan några direkta kopplingar till något parti, dock ansågs tidningen vara konservativ. 

                                                 
45

 Tollin, 1967 s. 11 

46
 Tollin, 1967 s. 36 

47
 Tollin, 1967 s. 74 

48
 Höjelid, 1991 s. 37  

49
 Höjelid, 1991 s.38 
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Aftenposten är uppdelad i två delar, en del som kommer ut på morgonen och en del som 

kommer ut på kvällen. Detta kan leda till att vissa nyheter som sker under dagen presenteras i 

den senare delen av tidningen och kan leda till att två artiklar som är skrivna under samma 

dag inte är kompatibla med varandra. Arbeiderbladet ansågs vara socialistiskt och tillhörde 

arbetarpartiet i Norge.
50

 Danmark representeras i form av Berlingske Tidende som är en av de 

tre stora tidningarna och en av Danmarks äldsta tidningar.
51

 Berlingske Tidende var 

konservativ och tillhörde högerpressen.
52

 Den liberala tidningen ØstsJællands Folkeblad som 

var inte bara en betydligt mindre konservativ tidning än Berlingske Tidende utan även mindre 

i storlek, då denna inte tillhörde en av de stora tidningarna i Danmark.
53

  

1.5.3 Undersökningsmetod  

Studien är komparativ och kvalitativ mellan de olika tidningarna och mellan de respektive 

länderna. Urval har gjorts utifrån den valda teori, attributionsteorin, och syftet till studien i 

form av en partipolitisk aspekt.  Samtliga tidningar som undersökts har studerats på 

mikrofilm och därifrån kopierats så att det skall finnas en konstant tillgång till det nedskrivna 

materialet under studiens gång.  Tyngdpunkten har legat kring uttalanden som kan anknytas 

till Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet eller bidra till att skapa av en bild. 

Här har själva urvalet av nyhetsmaterialet studerats såväl som valet av vissa ord och 

benämningar, exempelvis vilka ord som används för att beskriva Hitler, i vilket sammanhang 

han sätts i, vilket material tidningen valt att uppmärksamma och om detta lade fokus på Hitler 

eller hans motståndare.  

Som konstaterats ovan så krävde studien begränsningar då det fanns möjlighet 

att kunna utöka den både när det gäller materialomfånget, tidsperspektivet, djupet av studiens 

ingång och vart fokus skall ligga. Det som ligger till grund för denna studie blev, som visats 

ovan, inriktningen mot Hitler, valet av tidningar och valet av tidsperioden, alltså vilken bild 

av Hitler som speglas i de åtta nordiska tidningarna mellan 23 januari och 6 februari 1933. 

 

  

 

                                                 
50

 Höjelid, 1991 s. 37 

51
 Østgaard & Präntare, 1979 s. 65 

52
 Østgaard & Präntare, 1979 s. 69 

53
 Christensen, 1953 s. 31 
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2 Behandling av det empiriska materialet  

 

2.1 Disposition  

Behandlingen delades upp i tre större avsnitt; innan maktövertagandet 23 till 29 januari 1933, 

under maktövertagandet 30 till 31 januari 1933 och efter maktövertagandet1 till 6 februari 

1933. Anledningen till att perioden under maktövertagandet sträcker sig mellan 30 och 31 

januari 1933 ligger i det faktum att det fanns en stor variation då det kom till tidningarnas 

tillgång till nyhetsmaterialet. Exempelvis tog det längre tid för nyheten att nå 

landsortstidningar då informationen var tvungen att passera fler led eller att vissa tidningar 

hade korrespondenter på plats som konstant kunde uppdatera tidningen med de senaste 

händelserna. I samtliga avsnitt redovisas tidningarna utifrån respektive länder, där det görs en 

övergripande beskrivning av respektive tidnings nyhetsmaterial under den valda perioden.   

 

 

2.2 Innan maktövertagandet  

2.2.1 Sverige 

I Gefle Dagblad lades det under perioden ett fokus på Tyskland och den politiska situation 

som landet stod inför. Bland annat skrevs det om oroligheter i Berlin som bestod av 

konflikter mellan det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet och kommunisterna.
54

 Utöver 

detta går det att utläsa att Gefle Dagblad lade större vikt vid Hitler än de övriga politiska 

ledarna som kämpade om makten i Tyskland.  Bland annat spekulerades det i om Hitler 

skulle avstå från sitt krav, ”Hitler avstått från sina anspråk på kanslerskapet”.
55

  

Arbetarbladet beskrev också den politiska situationen i Tyskland. Artiklarna 

beskriver de sammanstötningar i Berlin
56

 och i Tyskland
57

 som kom till följd av situationen. 

Men till skillnad från Gefle Dagblad valde Arbetarbladet en annan infallsvinkel, med fokus 

på Hitlers motståndare.  Där uppmärksammades det att kommunistiska lokaler planmässigt 

blev beskjutna och istället för att se det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet i ett positivt 

                                                 
54

 Gefle dagblad, 23 januari 1933 s. 3 

55
 Gefle Dagblad, 27 januari 1933 s. 4 

56
 Arbetarbladet, 23 januari 1933 s. 7 

57
 Arbetarbladet, 27 januari 1933 s. 1 
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ljus valde tidningen att jämföra nazistmöten som ägde rum med militärläger
58

 och att dessa 

”tyska nationalistbravader”
59

 skapade en politisk gynnsam situation för Hitler.
60

 

Till skillnad från både Arbetarbladet och Gefle Dagblad är samtliga artiklar i 

Norrlandsposten väldigt korta och i somliga fall handlar det endast om ett fåtal rader, till 

skillnad från de andra tidningar som representerar Sverige i denna studie. Men det går också i 

likhet med både Gefle Dagblad och Arbetarbladet att finna artiklar i Norrlandsposten om 

oroligheterna i Berlin.
61

 Tidningen framhävde tydligt en riktning och koncentration mot 

Hitler och det nationalsocialistiska partiet. Det spekulerades bland annat om huruvida Hitler 

skulle komma till makten och i samband med detta trodde de att ”Hitler skulle ha gått med 

på att avstå från kanslersposten”.
 62

 Tidningen framhävde även en positiv bild av Hitler, då 

den valde att skriva om att rykten florerade att Von Papen skulle kunna bli en diktator.
63

 

 Nyhetsmaterialet som dessa tidningar presenterar är tillsynes väldigt lika och 

det finns få exempel på en tydlig bild som framträder av Hitler och det nationalsocialistiska 

partiet. Det går endast att utskilja få nyansskillnader mellan de olika tidningarna. Men ingen 

av dessa skillnader är tillräckligt klara och tydliga för att kunna fastställa en tydlig vinkling 

av det skrivna materialet. 

2.2.2 Norge   

Aftenposten bevakade den politiska situationen i Berlin och flertalet artiklar väljer att 

beskriva vad som ägde rum dessa dagar, 23 till 29 januari 1933. Tidningen skrev att ett 

resultat av detta var demonstrationer
64

 och att många rykten hade börjat cirkulera.
65

 

Aftenposten spekulerade även i möjliga utgångar till den politiska situationen i Tyskland. 

Däribland att Hitler inte tänkte uppehålla kravet att vara ledare av en eventuell regering,
66

 om 

det skulle bli en upplösning eller om Von Schleicher skulle avgå.
67

 När resultatet senare 

presenterades och visade sig inte leda till en upplösning utan att Von Schleicher istället 

                                                 
58

 Arbetarbladet, 23 januari 1933 s. 7 

59
 Arbetarbladet, 24 januari 1933 s. 1 

60
 Arbetarbladet, 24 januari 1933 s. 1 

61
 Norrlandsposten, 25 januari 1933 s. 1 

62
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65
 Aftenposten Del 2, 25 januari 1933 s. 3 
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avgick
68

 skrev Aftenposten att ”det talas om ett nytt ministerium Papen men det är nog också 

möjlighet att rikspresidenten vill ge Hitler i uppdrag att åt denna en regering på 

parlamentarisk grund”.
69

  

Händelser i Berlin beskrev Arbeiderbladet som rörig och blodig.
 
Mycket av 

skulden för det inträffade lades av tidningen på nazisterna. En bidragande faktor till denna 

inställning kan vara att tidningen bygger artikeln och hänvisar mycket till Vorwärts, den 

socialdemokratiska tidningen i Tyskland.
70

 När nyheten om att Hitler kom till Berlin för att 

inleda förhandlingar skrev Arbeiderbladet att de stod ”framför regeringskrisen i Tyskland”
 71

 

och att de politiska ledarna ”vill förebygga Hitler istället”
 72

 detta då ”alla är eniga om att en 

nybildning av regeringen vill betyda fullständig diktatur”.
73

 Trots den tillsynes negativa 

inställningen till Hitler går det ändå utläsa en viss positivitet när det kom till att hitta en 

lösning på den politiska situationen då det i tidningen påvisades att ” Hitler skall med sin 

naziströrelse tilldela den reaktion och den massanslutning och det stöd i folket som den 

behöver”.
74

 Detta var dock bara en av de möjliga utgångar som tidningen spekulerade i för 

att kunna lösa denna kris.
75

  

 Många likheter går att utläsa mellan de båda tidningarna, då de har likartat 

nyhetsmaterial. Den skillnad som dock framträder är att Arbeiderbladet använder Vorwärts 

som en källa till nyhetsmaterialet. Genom detta formas en mer negativ bild av Hitler och det 

nationalsocialistiska partiet, dock är denna negativa bild inte konstruerad av den studerade 

tidningen.    

2.2.3 Danmark  

Berlingske Tidende valde att se situationen som ett krigstillstånd, ”Berlin i går som en stad 

under krig”,
 76

 där nazisterna gjorde front mot kommunisterna.
77

 Den negativa bilden av 

kommunisterna förstärktes ytterligare i tidningen, då det skrevs att det pågick blodiga 
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händelser där röda i hela Tyskland var väldigt våldsamma.
78

 Trots att tidningen valde att 

tydligt ta ställning i samband med detta togs det även upp svårigheter med den politiska 

situationen. Tidningen beskrev det som ”ett krig som mer och mer delar nationen i läger”.
79

 

I tidningen diskuterades det även möjliga utgångar på den politiska situationen och 

Berlingske Tidende framförde olika alternativ då kabinett Von Schleicher väntas avgå, 

däribland att Von Papen skulle bli rikskansler.
80

Men det spekulerades även om det skulle 

kunna bli en framtid med Hitler, ”Hitler eller Von Papen till makten”.
81

 Berlingske Tidende 

fann att den enda parlamentariska möjligheten tycktes vara att Hitler skulle kunna bli 

Tysklands rikskansler,
82

 men frågan om Hitler skulle säga ja kvarstod.
83

 

I ØstsJællands Folkeblad påvisades det i motsats till det som står ovan att 

oroligheterna i Berlin var ett resultat av att nazistdemonstrationen utlöste en 

motdemonstration av kommunisterna.
84

 Detta var även det tongivande fokus som tidningen i 

samtliga artiklar hade. Mycket lite vikt lades vid Hitler och det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet och desto mer vikt lades vid kommunisterna och socialdemokraterna. I politisk 

väg handlar artiklarna om att det uppdagats att östhjälp i form av miljoner missbrukats till 

privata medel.
85

 Mycket i tidningen handlade även om att föra vidare Sovjets talan vilket 

speglades i uttalanden som ”sovjet står bakom de tyska kommunistrena”.
86

  

 Trots att nyhetsmaterialet var likartat i tidningarna hade de olika fokus, där 

ØstsJællands Folkeblad valde ut och skrev mer om nyhetsmaterial som handlade om 

kommunisterna. Dock finns det få konkreta exempel där tidningarna belyser sina åsikter 

kring Hitler och det nationalsocialistiska partiet. 

2.2.4 Finland  

Hufvudstadsbladet skrev också om demonstrationer
87

 och oroligheter i Berlin
88

 där 

”nationalsocialisternas möte framkallade våldsamma kommunistiska motdemonstrationer”.
89
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I artiklarna får kommunisterna och socialisterna mycket utrymme.
90

 En del av informationen 

var hämtad från tidningen Vorwärts och därifrån nämns det att tidningen i fråga proklamerar 

en klasskamp. Men Hufvudstadsbladet valde även att belysa det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiets sida, dock inte i samma utsträckning, där bland annat utdrag från Hitlers tal 

skrevs med.
91

 

Det presenterades också olika kombinationer för att kunna undvika en 

regeringsupplösning, däribland presenterades två konkreta förslag, och i detta kom även 

högerpressens uttalanden till tals.
92

 Tidningen underströk att den tyska regeringen stod inför 

stora svårigheter. Detta uttalande grundade tidningen i flertalet antaganden däribland att 

nazisterna ville störta Von Schleicher, men även på information från Völkischer Beobachters, 

det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets tidning, där det stod att nazistpartiet inte avstod 

från sina krav och att ”krisen kan lösas endast genom att Hitler utnämnes till rikskansler”.
93

 

Hufvudstadsbladet skrev också om ett viktigt avgörande då Hitler var i Berlin för att 

konferera med ledande politiker, som eventuellt skulle leda till att riksdagen upplöstes.
94

 

Resultatet av detta kom att bli att Von Schleicher störtades och en ny politisk situation 

uppstod.
95

 Då den nya situationen gav upphov till nya möjligheter spekulerade tidningen i 

huruvida ”Hitlerpartiet som själv önskade övertaga makten”.
 96

 Men Hufvudstadsbladet 

ansåg, trots andra möjliga utgångar, att det var tydligt att det skulle bli ett kabinett Hitler i 

krisens första skeende.
97

 

 Tidningen koncentrerade sig utöver olika regeringsmöjligheter mycket på att 

försöka förmedla den politiska situationen i Tyskland som helhet. En del av informationen är 

hämtat från Vorwärts och ställningstagandet i samband med detta blir mer negativt mot Hitler 

och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Men även information från Völkischer 

Beobachter används och bidrar till en blandad och mångfacetterad bild. I samband med detta 

blir det svårt att se en tydlig bild, då de flesta exempel som förefaller positiva eller negativa 

inte kommer från tidningen utan är hämtad från en annan part.  
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2.3 Under maktövertagandet 

2.3.1 Sverige 

”Hitler är nu Hindenburgs man”
 98

 lyder rubriken i Gefle Dagblad och tidningen skrev även 

att i samband med detta genomfördes glädjedemonstrationer, då ”Berlin och hela Tyskland 

stå fullkomligt under intrycket av Hitlers utnämning till rikskansler”.
99

 Dock påpekade 

tidningen att detta inte hänt obemärkt och att kommunisterna agerat häftig genom att de bland 

annat lagt in ett misstroendeveto.
100

 

Arbetarbladet skrev att genom detta politiska läge stod nu Tyskland inför det 

stora avgörandet och tidningen bestred att Hitlers svar till kanslerposten skulle bli negativt. 

Utifrån detta presenterades ändå två alternativ som möjliga utgångar.
101

 Men när nyheten om 

utgången på den politiska situationen kom var tidningens artikels innehåll allt annat än 

positivt, med rubriken ”angreppet på staten har lyckats, jublar den tyska nazismen”.
102

 

Arbetarbladet riktade då mycket fokus mot Hitlers motståndare som lämnade in ett 

misstroendeveto och att ”kommunisterna agiterar för inbördeskrig”
 103

 genom 

demonstrationståg och flygblad.
104

 Tidningen konstaterade i samband med detta att 

”diktaturen Hitler i Tyskland nu faktum”
 105

 och att Hindenburg genom detta hade krupit till 

korset för nazisterna.
106

 

Men den politiska situationen var ännu oklar i Tyskland och frågan var om 

”Hitler får makten i Tyskland?”
 107

 skrev Norrlandposten och konstaterar därifrån att ”Hitler 

torde nu starkare än förr kräva kanslerposten”.
108

 Dagen efter hade Norrlandsposten fått sitt 

svar och ”Hitler rikskansler – stormande entusiasm”
 109

  var rubriken. I tidningen beskrevs 

det att händelsen bidrog till en oerhörd upphetsning i Berlin. Men trots denna upphetsning 

fanns frågan om Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet var nöjda då ”Adolf 
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Hitler har nått sitt mål – men inte fullt”
 110

 genom att nazisterna inte ensamt fått regera.
111

 

Efter dessa tillsynes positiva uttalanden om den politiska situationen och om Hitler går det att 

finna en tveksamhet i texten, då det enligt tidningen råder en oro om Hitler skall kunna 

införliva sina löften ”och nu börjar Hitlers ödestimma”.
112

 

  I tidningarna går det nu att utläsa en tydligare skillnad i tidningarnas 

ställningstagande till Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet och tidningarnas 

egna åsikter börjar framträda mer. Genom att nyhetsmaterialet i stort sett är identiskt blir 

rubrikerna avslöjande i hur de olika tidningarna inställer sig till Hitler och det 

nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet.  

2.3.2 Norge 

Hitlers namn hade blivit aktuellt i frågan om vem som skulle ta över rikskanslerposten. Men 

det fanns fortfarande oroligheter och misstankar kvar om att han skulle vilja genomföra sina 

gamla krav om att ta över statsmakten, informerade Aftenposten om.
113

 När nyheten om 

utgången kom skrev Aftenposten att ”Regeringskrisen är löst lika fort som den kom”
 114

 och 

att ”Hitler blir rikskansler”.
115

 Det framfördes även att nyheten om att Hitler kom till makten 

spreds som en löpeld och kom som en överraskning. Överraskningen hade bidragit till sådan 

glädje att även vissa privata hus rest hakkorsflaggan.
116

Dock uttryckte tidningen en viss oro 

över det politiska läget då ”Hitler har ännu inte skaffat sig parlamentarisk grund”
117

 och att 

de politiska posterna var alltför radikala för att centrumpartiet skulle godkänna dem.  

 Aftonposten fortsatte att fokusera på Hitler och det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet, bland annat räknades de mål som Hitler hade satt upp, 25 stycken räknas upp, 

däribland hans tanke att sammanföra alla tysktalande till ett stortyskt rike,
118

 och det 

uppmärksammades även att de ”i 12 år har de kämpat och offrat”
 119

  och ”gått från seger 

till seger”.
120

  Aftenposten skrev också att efter detta så befann sig ”Berlin i febertillstånd 
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efter uttalandet”
121

 och att jublet som hörs från nationalsocialisterna ”kan man förstå”.
122

 

Mycket fokus lades även på Hitler som person då en sammanfattande resumé av hans liv 

gjordes i tidningen. Där går det att finna uttalanden som ”under 12 års tid en av Tysklands 

mest förlöjligade män”,
123

 att ”Hitler vilja har segrat”
 124

 och att han nu ”står vid målet”.
125

 

”Hitler blev rikskansler”
 126

 skrev Arbeirdebladet och händelsen beskrevs 

väldigt kortfattat med endast det viktigaste som innehåll. Men tidningen ställde sig frågande 

till en regering ledd av Hitler då de ansåg att den skulle kräva extraordinär fullmakt när det 

kom till att styra Tyskland.
127

 

 Trots att nyhetsmaterialet är detsamma ligger det mycket skillnad i hur 

omfattande materialet är och hur mycket utrymme som ges åt den politiska situationen i 

Tyskland.  Vikten av vad tidningen tycker att händelsen har kan genom detta utläsas, där 

Aftenposten lägger ett betydligt mer fokus på Hitler och det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet och där Aftenposten börjar uttala sig om Hitler som person och de personliga 

egenskaper han besitter.  

2.3.3 Danmark  

Möjligheter för en regering ledd av Hitler spekulerades det om i Berlingske Tidende. Många 

demonstrationer hade brutit ut och ”bakgrunden till demonstrationen var tvivellöst Hitler 

framför Berlins port”.
128

 Men trots denna början så visade sig Berlingske Tidende vara 

positiv när nyheten att Adolf Hitler skulle stå i spetsen för Tysklands regering kom. 

Tidningen uppmärksammade att ”den nya regeringen mottagen med entusiasm från det 

nationalbetonade Tyskland”.
129

 Tidningen uppmärksammade utöver detta mer av folkets 

åsikter genom intervjuer och framförde att ”folk man talar med ser tämligen bestämt 

svårigheterna men insisterar på att man kan övervinna dem”.
 130

 Enligt tidningen var 
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befolkningen lättade, med undantag från kommunister och socialister, för detta var en politisk 

och ekonomisk kris som hade gått hårt på befolkningen.
131

 

”Tysklands mäktigaste rikskansler” ansåg Berlingske Tidende att Hitler hade 

blivit, vilket konstaterades genom en historisk tillbakablick där det sammanfattades att 

Tyskland hade haft få kansler genom tiderna. Men antagandet grundades även på att han hade 

gått ”från dekorativmålare till avgud”
132

 till att ”har samlat Tysklands hittills största 

parti”.
133

 För övrigt så får Hitlers historik en stor plats i tidningen. Här går det att följa Hitler 

väg från barnsben, genom första världskriget och tiden efter då han började arbeta politiskt då 

”kriget var nu över kampen stod nu hemma i Tyskland”.
134

 Här beskrevs Hitler med ord som 

”misslyckad son”
135

 och ”modig soldat”.
136

 Berlingske Tidende valde att avsluta denna 

historik med att beskriva hans politiska kamp som ett ”äventyr”.
 137

  

Att Hitler utnämndes till rikskansler stod det väldigt kort om och innehållet i 

artikeln i ØstsJællands Folkeblad belyser bara det nodvändigaste, bestående av fyra rader och 

en bild.
138

 I artikeln går det att utläsa att Hitlers nominering ”mottogs med iakttagelse och 

glädje”. 
139

 

 Mängden material i tidningarna varierar här. I ØstsJællands Folkeblad står det 

väldigt kortfattat om den politiska situationen i Tyskland och tidningen gör sig inte till tals. 

Berlingske Tidende nyhetsmaterial återspeglar inte bara den politiska situationen utan lägger 

även ett stort fokus på Hitler, där hans historik belyses. I samband med att historiken lyfts 

fram gör även tidningens egna åsikter. Tidningen använder sig bland annat av specifika ord 

när de beskriver Hitler och genom detta tillskrivs Hitler även egenskaper.  

2.3.4 Finland 

I Hufvudstadsbladet uppmärksammades det att de politiska förhandlingarna var pågående och 

ett resultat väntades tills torsdag. Genomgående spekulerades det i vilka som skulle vara med 

i regeringen. En Hitlerregering var en möjlig utgång som diskuterades i Berlin och frågan var 

huruvida det blir en koalitionsregering under Hitler. Om detta sågs som en möjlighet fick 
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centrumpartiet stor betydelse då de var tvungna att giva sitt samtycke och partiet väntades 

föredra detta framför ett undantagstillstånd. Dock framförde tidningen att Vänstern gjorde 

motstånd till detta och att flygblad cirkulerade som hetsade till generalstrejk.
140

  

Den regeringskris som tidningen innan talade om visade sig bli löst snabbt och 

”sensationellt”
141

 och att resultatet blev ett kabinett Hitler kom ”överraskande”
142

 enligt 

tidningen då det innan ansågs vara stora problem med regeringsbilden.
143

 Hufvudstadsbladet 

beskrev även den allmänna uppfattningen av att det ”allmänna intrycket i Tyskland: en tid av 

lugn kan motses”.
144

 Men trots denna positiva bild höjde tidningen ändå en varning för 

”diktaturtendens”.
145

 

I denna politiska situation uppmärksammade Hufvudstadsbladet inte bara Hitler 

och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet utan samtliga sidor i den politiska 

situationen fick utrymme. Bland annat så fick olika tyska tidningar komma till tals
146

 och 

kommunisterna fick även utrymme där de uppmanade till generalstrejk och lämnade in ett 

misstroendeveto.
147

  

 Tidningens fokus är blandat, Hufvudstadsbladet lyfter både Hitler, det 

nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet och de övriga partierna. Det går endast att utläsa ett 

fåtal indikationer, så som ordval, på tidningens egna åsikter om Hitler och det 

nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. 

 

2.3 Efter maktövertagandet  

2.4.1 Sverige 

Trots att kommunisterna fick komma till tals i Gefle dagblad
148

 går det ändå att utskilja en 

positiv vinkling mot Hitler med uttalanden som ”Pressen erkänner önskvärdheten av att 

Hitler får sin chans, men medger att den tyska parlamentarismens framtid nu beror av en 

obekant faktor nämligen Hitlers förmåga av uppbyggande verksamhet och ansvar inför 
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staten”.
149

 Görings tal till folkmassorna som samlats för fackeltåget står skrivet, där Göring 

sade att ”denna dag inleder ett nytt kapitel i Tysklands historia”.
 150

 Tidningen framhävde 

också att kampen mot kommunisterna var Hitlerregeringens främsta uppgift
 151

 och att Hitler 

började denna kamp mot de röda genom förbud mot Vorwärts, lokaler och röda fanor.
152

 

Gefle Dagblad valde även att ge utrymme för Hitlers politiska motståndare, där det bland 

annat skrevs att de uppmanar till strejk. 

Något som skiljer sig från mängden i Gefle Dagblad är en ledare som skrevs 

den 6 januari 1933. Denna ledare beskrev händelserna i Tyskland som att ”respekten för 

författningen inskränker sig emellertid till de yttre formerna”
153

 och fann genom detta att den 

medborgerliga friheten undertrycks hänsynslöst. Det ifrågasattes tydligt om den politiska 

riktningen Tyskland tagit var för det bästa då det framförs i ledaren att jublet ”det var 

förhastat”
154

 och ledarens skribent ansåg att det påminde om 1914, början av första 

världskriget. Även Hitlers förmåga som ledare ifrågasattes då det ansågs att ”lyckas 

regeringen inte någorlunda snabbt förändra levnadsvillkoren, är det fara värt, att de massor, 

som lovats guld och gröna skogar, så snart Hitler fick något att säga till om, vända den 

misslyckade trollkaren ryggen”. 
155

  

Den svenska rikspressens uttalanden om Hitlertriumfen fick stor plats i 

Arbetarbladet. Socialdemokraten skrev att triumfen var resultatet av svaga ledare och att det 

var kuppliknande. Dagens Nyheter ansåg det vara ett språng ut i det okända och att det kunde 

lösa styrelseproblem. Stockholms tidningen fann att ”de demokratiska krafterna ha en hård 

och kanske hopplös kamp framför sig igen”,
 156

 medan Svenska Dagbladet ansåg det vara 

märkligt.
157

 Arbetarbladets egna syn på den politiska situationen var inte positiv, men istället 

för att Hitler fick ansvaret för det inträffade lades det på Hindenburg, då Arbetarbladet ansåg 

att han hade våldfört sig på författningen.
158
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När sedan nyheten om att bland annat Vorwärts och röda fanor förbjöds beskrev 

Arbetarbladet det som att den ”Tysk tryckfrihet stryps av Nazis”. (sic)
159

 På grund av detta 

och att den pressiska lantdagen skall försvinna var rubriken i Arbetarbladet att ”Diktaturen 

kungörelse nu oförblommerat i Hitlers Tyskland!” (sic)
160

  

Nazistoffensiv mot röda,
161

 folkmassor och jubel skrevs det om i 

Norrlandposten när det blev regering ledd av Hitler i Tyskland.
162

  Men denna regering blev 

kort och snart proklamerades det nyval och på grund av detta vädjade Hitler till tyska folket i 

ett tal på radion skriver Norrlandposten.
163

 Efter detta beskrev Norrlandsposten att Hitlers 

valstrid blev utan like och var jämförbart med när ett ”gerillakriget bryter loss”.
 164

 Det togs 

även upp att de politiska smågrupperna skulle komma att försvinna då de ansågs vara ”små 

fullständigt betydelselösa”.
165

 Med detta som grund men också med den bidragande faktorn 

att socialistisk valpropaganda undantrycktes helt valde Norrlandposten att ändra sin positiva 

ton mot att ”Hitlers diktatur i full fart”.
166

 

 Variationen i det tryckta nyhetsmaterialet har här blivit större och genom detta 

har de svenska tidningarnas egna åsikter börjat framträda mer och skillnaden mellan 

respektive tidning syns tydligare.  Även ledare har börjat uppmärksamma den politiska 

situationen i Tyskland.  

2.4.2 Norge 

När Tysklands riksdag upplöstes ansåg Aftenposten att ”det gäller att utnyttja entusiasmen 

från Hitlers nominering”.
 167

 Stora delar av Hitlers tal till det tyska folket, som han framförde 

i radion, finns också i tidningen.
168

 I Hitlers tal framförde han att Tyskland ville leva i frid 

och förståelse med andra stater. ”För övrigt har Hitler i ett upprop uppmanat till ro och 

behärskning”,
169

 men Hitler uttryckte även att Tyskland självfallet ville hävda sig för att 
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kunna bli behandlad med den respekt som tillkommer ett stort folk.
170

Tidningen uttryckte 

även en ”fruktan för diktaturen Hitler”
171

 då en nödförordning införlivats på grund av terrorn 

och därför blev Vorwärts att förbjudas i tre dagar.
172

 Men Aftenposten lade ingen större vikt 

vid detta.  

”Samlas den tyska arbetarklassen mot fascismen?”
173

 skrev Arbeiderbladet. 

Tidningen valde att kalla detta ”Tysklands ödestimma” då de ansåg att Hitlers ambition var 

allt annat än positivt, ”hans ambition är att bli en tysk Mussolini”
174

. I tidningen gjordes det 

en noggrann jämförelse mellan dessa två, där Arbeiderbladet fann att likheterna var 

”regeringen Hitlers svaghet”.
175

 Frågorna blev då i Arbeiderbladet om huruvida han skulle 

kunna övervinna svagheterna,
176

 hur ”skall Hitler och hans med sammansvurna kunna hålla 

sig”
177

 och om de må ” skaffa sig diktatorisk makt”.
178

 Tidningen visade sig vara väldigt 

kritisk mot den nya regeringen då den ledde till döda kommunister och 

demonstrationsförbud. En annan mer positiv vinkling går även att finna, men denna speglar 

fackeltåget som ägde rum och inte Hitler eller det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet 

.
179

 Mycket fokus lades också på talet till tyska folket som Hitler framförde i radion när 

riksdagen upplöstes, ”i ett rivande tempo och med kraft läste Adolf Hitler uppropet”.
 180

 

Genom detta konstaterade tidningen att ”Hitler inför diktatur och framlägger en 

femårsplan”.
181

 

Denna åsikt kom heller inte att ändras när Vorwärts skulle förbjudas i tre dagar 

och det hade kommit ett förbjud mot bland annat hissandet av röda flaggor då Arbeiderbladet  

ansåg att det kommit ”nya aktioner mot arbetarrörelsen”. Anledningen till dessa förbud 

sades vara missbruk av pressfriheten.
182

 ”Press och församlingsfriheten upphörd i dag”
 183
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skrevs i tidningen när nyheten om de nya reglerna som trädde i kraft i Tyskland. Enligt 

tidningen var det en ”Hitler diktatur”
 184

 då han ”arbetar i fullkraft med att begå det ena 

författningsbrottet efter det andra”.
185

 

 Mer exempel för tidningarnas åsikter och skillnaderna mellan dem börjar 

framträda under denna period. Urvalet i nyhetsmaterialet och var fokuset ligger har börjat 

variera och en mer tydligt bild av de norska tidningarnas ställningstagande visas i texten. 

Samma händelse får i dessa två tidningar olika beskrivningar och ord med olika värderingar 

knyts samman med Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet.  

2.4.3 Danmark  

”Men nu vill Hitler rensa ut”
186

 skrevs det i Berlingske Tidende, då Tyskland skulle till val 

igen och ”det tyska folket skall ta ställning till Hitlers regering”.
187

 I tidningen går det även 

att finna delar av Hitlers tal, som han framförde i radion.
188

 Men Berlingske Tidende tyckte 

att ”hans ord i radion var något av en besvikelse”
189

 i jämförelse med när han talade ansikte 

mot ansikte med de stora folkmassorna.
190

  

Berlingske Tidende skrev sedan att ”Hitlers regering griper starkt in mot 

kommunisterna” när nyheten om förbudet mot bland annat Vorwärts kom,
191

 då 

kommunisternas beteende beskrevs som terror.
192

 Tidningen uttryckte även att det handlade 

om att Hitler tog strid mot kommunisterna,
193

 men att ”Hitler vill inte förbjuda 

kommunistpartiet”.
194

 

”Överallt i Tyskland firas Hitler”.
195

ØstsJællands Folkeblad framförde att 

denna glädje över den politiska situationen låg i att ”Hitlers makt över Tysklands ungdom 

beror på att han är den första i Tyskland som har skapat upplösning för det som ligger djupt 
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i släktet hatet till Versaillesfreden, tanken om revansch”.
 196

 Men det skrevs även att ett 

problem kvarstår, vilket var att ”Hitler är nu rikskansler men inte i den form han själv 

ville”.
197

 Det uppmärksammades även att ”Hitler har i kraft av författningen paragraf 48 

sammanställt en nödförordning”
198

 i ØstsJællands Folkeblad. Genom detta har Hitler då 

utsett en ny förordning ”som ändrar valet i de stora partiernas favör”.
199

 

 Tidningarna börjar bli mer likvärdiga när det kommer till det utrymme som ges 

åt den politiska situationen i Tyskland. Även tidningarnas åsikter börjar framträda mer och 

tydligare i de två danska tidningarna.  

2.4.4 Finland  

Hufvudstadsbladet beskrev den politiska situationen i Tyskland utifrån den tyska pressens 

uttalanden om händelserna som ägt rum. Tidningen konstaterade genom detta att ”Hitler får 

en relativt god press”.
 200

  Tyngdpunkten utav den samling media som presenterades lades på 

en högertidning som inte hade knutit an till ett parti ännu, D.A.Z. I tidningen D.A.Z skrevs 

det att det var ”ett vågat och djärvt beslut”
201

 och att det var folket som gjorde Hitlerrörelsen 

starkast. Tidningen framhävde att folket var den tongivande faktorn i Tyskland när det kom 

till valet av Hitler, då han hade väckt stora förhoppningar i Tyskland. Genom detta ansåg 

D.A.Z  att Hitler bar ett ansvar som inte fick underskattas. Men detta sätt att se situationen på 

var inte gemensam för samtliga medier utan ansvaret för att Hitler kom till makten lades i 

vänstertidningar inte på folket utan på Hindenburg. Även högerpressen påvisade Hindenburgs 

roll i detta, men inte på samma sätt som de borgerliga vänstertidningarna.
 202

 

Högertidningarna ifrågasatte istället om det ”Hindenburg har slutligen kämpat sig fram till 

denna insikt, och man får hoppas att detta icke skett för sent”.
203

 

”Den 30 januari 1933 inleder ett nytt kapitel i Tysklands historia”.
204

 Kort efter 

att detta skrevs kom den Tyska riksdagen att upplösas
205

 och Hufvudstadsbladet påvisade ett 
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samband mellan detta och att våldsdåden ökade.
206

 Med grund i detta skrevs det i 

Hufvudstadsbladet om ett upprop från Hitler till nazistpartier där det talades om 

riksvärnskupp och kamp mot kommunisterna.
 207

  Hufvudstadsbladet drog även slutsatsen att 

det dock var uteslutet att det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet skulle vinna så stora 

framgångar.
208

 Den nya politiska situationen resulterade i en hetsig valkamp i Tyskland men 

”Efter den något upprörda stämning som blev följden av Hitlers riksdagsupplösning på 

onsdagseftermiddagen har stämningen nu betydligt lugnat sig”.
209

 

Terrorn i Tyskland skulle bekämpas genom nödförordningar som gav strängare 

straff för politisk terror
210

  då man i Tyskland ville” undvika allt som kunde väcka oro bland 

folket och äventyra den allmänna säkerheten”.
211

 Hitler och det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet hotades med kupp
212

, generalstrejk och demonstrationer.
213

 Resultatet av detta 

blev bland annat att Vorwärts blev indragen till och med den 6 januari. Men 

Hufvudstadsbladet såg inte bara positivt på denna åtgärd utan konstaterade att denna åtgärd 

var riktad mot kommunisterna.
214

 då vapenleveranser hade beslagtagits och Hitler 

samarbetade med polisen och riksvärnet för att förhindra en röd kupp.
215

 

 Trots att det finns få klara uttalanden i Hufvudstadsbladet som belyser den 

inställning som tidningen har till Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet går 

det ändå att utläsa tidningens ställningstagande. Tidningen fokuserar mer under denna period 

på att rättfärdiga och förklara Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets 

handlande. I Hufvudstadsbladet går det att se ett nytt och mer tydligare fokus och inriktning 

mot Hitler.   
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3 Analys/Diskussion 

Tidningarna i studien grundade sina val av det tryckta nyhetsmaterialet utifrån den bild de 

ville förmedla sina läsare. Genom att titta på det empiriska materialet går det att konstatera att 

det som skrevs inte ägt rum i ett vakuum. Samtliga tidningar som studeras har i sina artiklar 

och ledare utgått från samma händelse. Utifrån händelserna som ägt rum under den studerade 

perioden går informationsflödet från Wolff vidare och gallras tills det till slut är framme hos 

de olika tidningarna. Tidningen gör sedan utifrån detta ett urval om vad som skall skrivas och 

tryckas. I detta slutskeende då tidningen tar beslutet om vad som skall tryckas har valet gjorts 

utifrån en gemensam samling material även om slutprodukten inte är densamma. Hur 

tidningen väljer att se aktören, situationen och handlingens innehåll blir avgörande i 

skapandet av bilden av Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Detta kan man 

tydligast utläsa i de tidningarna som representerar Sverige. Det intressanta med dessa 

tidningar är att de i stort sett fått samma information av händelserna. Då de befann sig i 

samma region inom landet (Gävleborgs län) bidragit till att informationen som kommit fram 

till dessa tidningar (Arbetarbladet, Gefle Dagblad och Norrlandsposten) passerat samma led. 

Tidningarna var även under den studerade perioden för små för att kunna ha en egen 

korrespondent i Tyskland. Trots detta hade tidningarna tre olika rubriker som speglade bilden 

av Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet under perioden av Hitlers 

maktövertagande. Till skillnad från Höjelids studie (där exempelvis Sverige som land hade 

ett tankemönster) går det alltså inte att utläsa någon form av konkret landsperspektiv. I denna 

studie hade istället tidningarna inom de olika länderna ett avvikande tolkningsmönster från 

varandra och för att beskriva orsakerna till händelserna. Huruvida handlingens innehåll var 

positiv eller negativ och om det handlade om dispositionella och situationella orsaker skiljer 

sig åt.  

Men genom att titta på vilka tidningar som uttrycker de olika bilderna av Hitler 

och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet går det att finna ett annat samband med hjälp 

av den partpolitiska aspekten. Istället för att ta ställning utifrån ett landsperspektiv tar 

tidningarna olika ställningstaganden beroende på partipolitisk anknytning i likhet med 

Hadenius studie. Tidningarna valde i denna studie i enlighet med Hadenius studie att i 

samband med denna politiska inriktning tolka situationen och finna orsakerna. Tidningarna 

sammankopplade då sina egna ideologiska ställningstaganden med vad som projekterades i 

Tyskland under den studerade perioden. Tidningarna som (exempelvis Aftenposten och 

Berlingske Tidende) låg till grunden för en åsikt var mer konservativa valde att ställa sig 

bakom de respektive politiska partierna i Tyskland som mest speglade deras egna politiska 
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syn. Men detta var inte helt okomplicerat och i likhet med Hadenius studie går det även under 

den studerade perioden att finna åsiktsskiftningar mellan nyhetsmaterial och ledare. I denna 

studie representeras denna skiftning av Gefle Dagblad där det tydligt gick att utläsa denna 

skillnad. Både i nyhetsmaterialet och ledaren skrevs det om samma händelse, förbudet mot 

bland annat Vorwärts och röda fanor. Nyhetsmaterialet i Gefle Dagblad var positivt till Hitler 

och ansåg att detta var början på hans största kamp, kampen mot kommunisterna. Ledare åt 

andra sidan var under den studerade perioden till synes mer negativ. Där skrevs det om att 

Hitler inte hade respekt för den tyska författningen och att friheten i landet genom detta 

undertrycktes.  Grunden till denna fundamentala skillnad kan ligga i att tidningens läsare 

speglade den åsikten som fanns representerad i nyhetsmaterialet, medans författaren av 

ledaren liksom redaktionen på tidningen innehade en annan, då materialet inte tryckts om 

ingen sympatiserade med denna typ av åsikter.  

Under den första perioden som det empiriska materialet presenteras var det 

tryckta nyhetsmaterialet i samtliga tidningar som studeras väldigt lika. Det finns få exempel 

som påvisar skillnader och tidningarnas egna åsikter framträder inte tydligt. I perioden som 

belyser Hitlersmaktövertagande går det att utläsa en förändring i nyhetsmaterialet. 

Tidningarnas fokus i det valda nyhetsmaterialet blev klarare och uttaladen om Hitlers 

personliga egenskaper framträdde mer. Samtliga tidningars partipolitiska åsikter började 

genom detta framträda mer och ett resultat av detta blev att ett tydligare ställningstagande än 

innan började formas. I den tredje och sista perioden går det att finna ett mer varierat 

material. Urvalet såväl som åsikterna började i mycket större utsträckning att anpassas efter 

tidningarnas syn på händelserna, hur tidningarna uppfattade dem och orsakerna som kan ligga 

till grund för dessa. Grunden till denna förändring kan ligga i att tidningarna innan inte hunnit 

skapa en förståelse till den politiska situationen i Tyskland. Detta gör att tidningen inte kan 

uppfatta handlingens innebörd och genom detta inte kunna göra ett tolkande av 

informationen.  

Om vi nu istället tittar på det sammanlagda empiriska materialet och tittar mer 

på om tidningarna förhåller sig positivt eller negativ till Hitler och det nationalsocialistiska 

tyska arbetarpartiet går det att utläsa att de tidningar som i denna studie varit mest negativa 

kring Hitler och nationalsocialismen i stort var Arbetarbladet (socialdemokratisk) och 

Arbeiderbladet (socialistisk). Men även Gefle Dagblad (frisinnat liberal), Norrlandsposten 

(ingen information om den politiska anknytningen under den studerade perioden finns), 

Hufvudstadsblade (självständig och oberoende) och ØstsJællands Folkeblad (liberal) hade 

stundtals negativa åsikter. Dock är det viktigt att tänka på det faktum att bara för att tidningar 

hade fokus på Hitlers och nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets mest ”omtalade” 
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motståndare (kommunisterna) så behövde det inte innebära en negativ syn, då 

socialdemokraterna och kommunisterna inte var överens och mer intresserade av interna 

strider.  

I de tidningar som var negativa till Hitler och det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet påvisades det bland annat att Hitler och det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet låg till grund för de oroligheter som ägde rum och de övriga partierna reagerade 

endast på dessa handlingar. Bilden som dessa tidningar målade upp av Hitler som person var 

den av en diktator. Tidningarna påvisade att det fanns en brist på demokrati i samband med 

när Hitler kom till makten. För att stärka denna uppfattning jämfördes Hitler också med 

Mussolini. När Hitler beslutade att införa förbud mot bland annat Vorwärts och röda fanor 

tryckte tidningarna ytterligare på konstaterandet att det var fråga om en diktatur. I likhet med 

de böcker som publicerades direkt efter andra världskriget lades Hitler och det 

nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet till skuld för alla händelser i Tyskland. Ofta talade 

tidningarna om Hitler som person som den gnistan som startade demonstrationer och 

upplopp. Tidningarna använder här dispositionella faktorer när de försöker förklara 

orsakerna. Personliga egenskaper blir fokuset och de yttre omständigheterna bejakas när det 

kommer till Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet.  

De tidningar som åt andra sidan visade en positiv bild av Hitler och det 

nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet var Berlingske Tidende (konservativ) och 

Aftenposten (självständig och konservativ). Även Gefle Dagblad låg mer åt det positiva 

hållet, medan Norrlandsposten(ingen information om den politiska anknytningen under den 

studerade perioden finns), ØstsJællands Folkeblad (liberal) och Hufvudstadsbladet 

(självständig och oberoende) hade mer blandade åsikter. I tidningarna som visade upp tydliga 

positiva drag till vad som skedde i Tyskland uttalades det ett stöd för utgången av den 

politiska situationen i Tyskland och det faktum att Hitler skulle bilda regering ansåg flertalet 

artiklar i tidningarna vara den enda möjliga lösningen på problemet. De ansåg att Hitler och 

det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet förde ett krig mot kommunisterna, som låg till 

grunden för de blodiga händelserna som ägde rum. Tidningarna fann att Hitlers uppgift var 

att rensa ut och skydda dem mot kommunisterna. När de sedan kom till makten skrev 

tidningarna att Hitlers utnämning till rikskansler kom som en överraskning, men de ansåg 

detta vara ett sensationellt, entusiastiskt, vågat och djärvt beslut. Många tidningar framförde 

även den glädje som kom när utnämningen av Hitler till rikskansler skedde och han firades i 

hela Tyskland. Det belyses även att folkmassorna i Berlin mottog detta med glädje, men 

ansåg ändå att det fanns många svårigheter att övervinna. Hitler hade lovat mycket och 

många trodde på hans möjlighet att kunna infria dem. Genom att Hitler kom till makten blev 
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han även enligt det empiriska materialet den mäktigaste rikskanslern i Tyskland dittills, då 

han gått från att vara en dekorativmålare och förlöjligad man till avgud och därigenom 

lyckats samlats Tysklands största parti. Ett parti som offrat mycket men gått mot en stor 

seger. Genom detta visade sig Hitler vara någon som inte skulle underskattas med hans 

förmåga att kunna tala till massorna. Några tidningar påvisade även hans förmåga att ena 

massorna och att han även hade även makt över Tysklands ungdom. Detta hade han fått inte 

bara genom att tala om lösningar på finansiella krisen som landet befann sig i utan även att ta 

tag i människors tankar kring Versaillesfreden, tanken om revansch. 

 De tidningar som såg Hitler och hans maktövertagande som något bra, såg 

möjligheten i att ha något mellan sig och kommunisterna. Hitler skulle i likhet med 

uppfattningarna på 1950-talet vara en ”vägg” som skyddade dem mot den terror som 

kommunisterna förde med sig. Men han ansågs även vara mer än bara en ”vägg” som en 

folklig ledare, då han i en svår ekonomisk situation lyckats samla Tyskland största parti. 

Även under denna period ansågs det liksom på 1990-talet att det fanns andra faktorer som 

spelade roll i uppbyggandet av den politiska ledaren Hitler.   

Då tidningarna i stort framhåller ett situationellt tolkande på de händelser som 

inträffat, där tidningarna framhäver att det som Hitler och det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet bara var en reaktion på det som skedde i samband med att den politiska 

situationen ändrades och likaså måste Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet 

förhålla sig till denna förändring. Men stundtals används även ett dispositionellt tolkningssätt 

där det trycks på de personliga egenskaper Hitler och det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet besatt som gjorde dem tilltalande för det tyska folket.   

Flertalet tidningar hade blandade åsikter om Hitler och det nationalsocialistiska 

tyska arbetarpartiet, däribland stack Hufvudstadsbladet och ØstsJællands Folkeblad ut. Det 

intressanta med dessa tidningar var hur de ändrade sitt ställningstagande under den 

studerande perioden.  Exempelvis så var Finlands tidning Hufvudstadsbladet under perioden 

23 till 29 januari tillsynes negativ inställd till Hitler, där kommunisternas beteende ansågs 

vara en motreaktion. För att sedan efter Hitlers maktövertagande under perioden 1 till 6 

februari spegla en positivare bild av Hitler, där tidningen konstaterade att detta var en stor 

dag i Tysklands historia och att det var för den allmänna säkerheten som bland annat 

Vorwärts blev indragen. 

 En anledning till denna typ av övergång och ändrad inställning kan ha sin grund 

i det geografiska läget som dessa två länder besitter. Ett ligger väldigt nära Tyskland och ett 

nära Sovjet, där spänningar i olika former kunnat inträffa för att ändra förhållandet till vad 

som skedde i Tyskland, exempelvis med facit i hand var det finska vinterkriget inte långt 
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borta. Men det kan också ligga i det faktum att Hitler inte kom till makten på illegal väg. Han 

fick makten genom ett parlamentariskt system.  Detta system användes även i länderna som 

de studerade tidningarna kom från under denna period. Genom detta går det att utläsa i 

enlighet med Hadenius att det fanns en respekt för detta system.  Dock fanns det tidningar 

som valde att kritisera Hitler efter hans maktövertagande. Dessa gjorde så genom att de 

konstaterade att det var på oparlamentariskt sätt han fick makt och Hitler förknippades med 

ord som diktator. På så sätt undvek tidningarna att motsätta sig sina egna statssystem.  

Oavsett landsperspektiv, partipolitisk inriktning och huruvida åsikterna var 

positiva eller negativa var de tydliga skillnaderna mellan Hitler och det nationalsocialistiska 

tyska arbetarpartiet suddiga (detta trots att bilden blev tydligare i slutet av 

undersökningsperioden).  Stundtals får Hitler till och med större utrymme än det 

nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet, detta trots att partiet då var det största i Tysklands 

hstoria. Exempelvis så skrev tidningarna om diktaturen Hitler och Hitlerpartiet. Hitler blev i 

många av fallen en synonym för det nationalsocialistiska partiet och den nationalsocialistiska 

ideologin, vilket påvisar det faktum att människor hade svårt att skilja dem båda åt, utan detta 

görs lättare i efterkonstruktioner.  
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4 Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att spegla den bild av Hitler och det nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiet som framkommer i tidningar mellan 23 januari 1933 till 6 februari 1933. För att 

kunna göra detta grundades undersökningarna på tre frågeställningar: Hur framställs Hitler 

och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet i tidningarna? Går det att finna någon 

skillnad beroende på vilken politiska inriktningen tidningarna har? Går det att finna någon 

skillnad mellan länderna?  

Källorna i studien består av åtta nordiska tidningar från Norge (Aftenposten och 

Arbeiderbladet), Danmark (Berlingske Tidende och ØstsJællands Folkeblad), Finland 

(Hufvudstadsbladet) och Sverige (Gefle Dagblad, Arbetarbladet och Norrlandposten). Bilden 

av Hitler har varierat genom tiderna och hans namn har förknippats med ord som bland annat 

diktator, ledare, beskyddare, människa och monster. Men genom att det fanns väldigt lite 

skrivet om Hitler under hans levnad blir tidningar ett sätt att närma sig vad hans samtida 

samhälle ansåg om honom. Studien är en komparativ och kvalitativ, där vikten inte ligger i att 

göra en så korrekt beskrivning utav specifika händelser som möjligt, utan istället att jämföra 

den bild som framkommer i tidningarnas nyhetsmaterial och ledare.  

 Den teoretiska grunden som undersökningen byggs på är attributionsteorin. 

Denna teori innebär att tolkandet av situationer görs genom att tillskriva någon (aktören) 

någonting alltifrån en egenskap till ett motiv eller att finna orsaker i aktörens omgivning, om 

de är dispositionella (interna) eller situationella (externa). Den tidigare forskningen utgörs av 

Stig Hadenius och Stefan Höjelids studier. Där påvisas det att det både fanns ett tydligt 

landsperspektiv såväl som ett partipolitisktperspektiv.  

 I studien fanns inget konkret landsperspektiv i likhet med Höjelids studie där 

tidningarna visade upp ett gemensamt tolkningsmönster då exempelvis tidningarna från 

Sverige visade upp stor variation i sitt förhållningssätt till Hitler och det nationalsocialistiska 

arbetarpartiet. Däremot i likhet med Hadenius studie visade tidningarna en partipolitisk 

aspekt. Men den partipolitiska aspekten var inte oproblematisk då det gick att finna i likhet 

med Hadenius studie en splittring mellan nyhetsmaterialet och ledarsidorna. I denna studie 

visade Gefle Dagblad denna typ av splitring, där ledaren var väldigt negativ till Hitlers 

agerande i Tyskland i förbjudandet av bland annat Vorwärts medan nyhetsmaterialet visade 

en annan sida.  
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I det empiriska materialet speglades både en positiv och negativ bild av Hitler 

och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Dock så framkommer dessa 

ställningstaganden tydligare senare i studien. I det negativa nyhetsmaterialet och ledare 

beskrevs Hitler som en diktator och ansågs vara oparlamentarisk. Skulden som lades på 

Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet för de händelser som ägde rum i 

Tyskland under den studerade perioden förklarades genom dispositionella faktorer. Däribland 

fanns tidningar som Arbetarbladet och Arbeiderbladet som tydligt speglade denna negativa 

vinkling. I de tidningar vars nyhetsmaterial och ledare som beskrev Hitler positivt fanns 

Berlingske Tidende och Aftenposten. Här lades istället skulden på kommunisterna och 

socialisterna och tidningarna blandar dispositionella och situationellt tolkningar. De övriga 

tidningarna (ØstsJællands Folkeblad, Hufvudstadsbladet, Norrlandsposten och Gefle 

Dagblad) hade blandade åsikter om Hitler. Där framkom det att den partipolitiska 

anknytningen var den mest sammanhängande och övergripande, i enlighet med Hadenius 

studie.  

 Många tidningar visade under perioden en kontinuitet i deras bild av Hitler och 

det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. De som visade sig vara avvikande i studien 

gällande detta var ØstsJællands Folkeblad och Hufvudstadsbladet som ändrade sina åsikter 

efter maktövertagandet. Anledningen till detta kan ligga i det geografiska läget som kan 

skapa andra konflikter men också i den form Hitler kom till makten, denna parlamentariska 

form som sammanföll med deras egna politiska system var respektingivande.  

Hur än tidningen speglade Hitler går det att finna att mycket av den plats som 

fanns i tidningen ägnades åt honom. I detta skeende som studien porträtterar var det svårt att 

skilja Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet åt.  Hitler namn uppfattades som 

en synonym till det nationalsocialistiska paritet och den ideologi de representerade.  
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