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1. Inledning 

Det blåser förändringens vindar över delar av världens politik. För oss i den västliga delen av 

världen kan det kännas något märkligt att så stora länder som till exempel USA tillsätter en 

president som har så pass annorlunda tankegångar än den genomsnittliga politiska massan. 

Det var ytterst få etablerade medier som förutsåg att USAs president skulle bli den det blev. 

Utifrån det finns det från min sida ett intresse som går mer än 80 år tillbaka i tiden. Det är 

det makttillträde som hände i Tyskland för nästan exakt 85 år sedan. Även då var det få som 

insåg situationens allvar. Att studera makttillträdet i tidningarna kan ge ett större perspektiv 

på hur det gick till. Nästan alla som gått i skolan känner till Adolf Hitler och vet mer eller 

mindre vad han gjorde som tysk ledare av det så kallade tredje riket. Desto färre vet 

däremot hur han kom till makten och hur det behandlades i de svenska tidningarna. Jag gör 

inget anspråk på att likställa dessa två händelser. Det är ändå relevant att föra upp 

diskussion till ytan. För nyttan att som läsare (av tidningar och vad de skriver) se att det 

händer och vara observant på att kunna läsa mellan raderna vad tidningarna väljer att skriva. 

För det är trots allt en journalist profession att välja och att välja bort. Genom att göra en 

tidningsstudie vill jag med denna uppsats jämföra olika svenska tidningars syn på 

nationalsocialisternas arbetarparti och Hitlers makttillträde. Är det möjligt att se några 

skillnader mellan olika tidningars framställningar av hur Hitler framställdes under den här 

tiden? 

2. 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.  

För att få svar på detta har jag ställt följande frågor: 

• Hur skildras Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet i de undersökta 

tidningarna? 

• Hur är bedömningen av framtidsperspektiv som de undersökta tidningarna anar vid 

Hitlers makttillträde? 

• Hur skiljer sig tidningarnas syn på händelseutvecklingen?  
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3. Metod och material 

Undersökningen genomförs genom en kvalitativ tidningsstudie1 med insamling av ledarsidor 

i fyra svenska dagstidningar. Tidningar som är med i studien är följande: Göteborgs Handels- 

och Sjöfarts tidning (GHT), Arbetet, Svenska Dagbladet (SvD) och Skånska Dagbladet (SkD). 

Dessa fyra tidningar utgör det undersökta materialet. Valet av dessa tidningar har gjorts i 

syfte att få en så bred politisk skala som möjligt under den undersökta tidsperioden. Svenska 

Dagbladet var vid denna tidpunkt  högerorienterad, Skånska Dagbladet hade dåvarande 

bondeförbundet som politisk tillhörighet, Göteborgs Handels- och Sjöfarts tidning var 

liberala och Arbetets politiska inriktning socialdemokratisk.   

För att göra en avgränsning har jag valt att studera tidningarna under perioden som sträcker 

sig två veckor innan och två veckor efter maktövertagandet. Exakta datum som jag använt 

mig av är måndagen den 16:e januari 1933 till och med måndagen den 13 februari 1933. 

Skälet till att inte gå längre än två veckor efter maktövertagandet är att inskränkningen på 

pressfriheten blev allt större för varje dag som Hitler hade makten. Anledningen till att börja 

två veckor före maktövertagandet är att då har ett delstatsval ägt rum och 

nationalsocialisterna börjar röra på sig på nytt. Dessutom är det ett hanterbart tidsspektrum 

för en sådan här uppsats.  

3.1 Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning  

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, även förkortad till GHT, Handelstidningen, var en 

liberal sexdagarstidning  mellan åren 1832–1973. Mellan 1974–84 var det en veckotidning, 

för att därefter vara en sjudagarstidning till nedläggningen februari 1985. GHT startades av 

handelsbokhållaren Magnus (Måns) Prytz som var ett organ för den liberala oppositionen 

mot Karl XIV Johan.  

Under tiden 1852–1900 när S.A. Hedlunds var huvudredaktör blev GHT en av landets mest 

ansedda tidningar. Den kämpade för liberala reformer med sikte på upplysning, 

medborgerlig frihet och folkstyre. Viktor Rydberg var vid sidan av huvudredaktören den mest 

                                                           
1 Anders Florén & Henrik Ågren, Historiska undersökningar Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, Lund 2:a uppl., 2006, s.55-56. 
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kände medarbetaren, Rydberg var anställd från mitten av 1850-talet till mitten av 1870-

talet, kring 1870 som utrikesredaktör.  

När Torgny Segerstedt var huvudredaktör åren 1917–45 hade GHT en ny storhetstid. Där en 

av nyheterna var spalten ”I dag”, där i första hand Segerstedt själv skrev osignerade, starkt 

personliga artiklar, ibland ett slags ”profana predikningar”. Från Hitlers maktövertagande 

1933 förde GHT en oförsonlig strid mot den tyska nazismen, som gjorde tidningen bekant i 

hela världen. Under andra världskriget citerades GHT:s artiklar regelbundet i BBC:s 

sändningar och spreds i hemlighet inom den norska och danska motståndsrörelsen.2  

3.2 Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladet, SvD, är idag en obunden moderat daglig morgontidning, utgiven i 

Stockholm. SvD grundades 1884 som ett organ för de unionsfientliga och tullvänliga 

krafterna. I början hade SvD både publicistiskt och ekonomiskt några stormiga år vilket 

gjorde att SvD 1897 rekonstruerades. Genom ekonomiskt stöd omvandlades tidningen  till 

att bli ett ”intelligensblad” med Verner von Heidenstams ord,  med i första hand kulturell 

och opolitisk inriktning. Helmer Key utsågs till chefredaktör, en post som han upprätthöll till 

1934. 

Under 1900-talets första årtionde gled SvD successivt över till att inta en politiskt konservativ 

hållning, dock med ett fortsatt starkt intresse för sociala reformer. Under första världskriget 

räknade SvD, liksom merparten av de kretsar där tidningens läsare fanns, in i det sista med 

en tysk seger. För tidningens utrikespolitiska hållning spelade Otto Järte, som anställts redan 

1924 som politisk redaktör, en avgörande roll. Under andra världskriget påverkade 

Andersons ställning som ledande högerriksdagsman SvD:s hållning, vilken präglades av strikt 

neutralitet i samlingsregeringens anda men med ett starkt engagemang för grannländernas 

sak, särskilt Finlands och Norges.3 

                                                           
2 ”Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (hämtad 2017-
12-02). 
3 ”Svenska Dagbladet”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (hämtad 2017-12-02). 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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3.3 Skånska Dagbladet  

Skånska Dagbladet är idag en centerpartistisk dagstidning grundad 1888 i Malmö av 

boktryckaren Rudolf Asp. Genom populärt innehåll, lågt pris och systematisk 

marknadsbearbetning blev Skånska Dagbladet snabbt den mest spridda tidningen i 

landsorten. 

1919 sålde Familjen Asp Skånska Dagbladet till Jordbrukarnas Riksförbund, varvid dittills 

liberala Skånska Dagbladet omvandlades till ett organ för Bondeförbundet av 

chefredaktören Nils Berlin. Nils Berlin efterträddes av brodern Hjalmar Berlin, han drev 

Skånska Dagbladet högerut, något som skulle leda till mycket kritik mot Skånska Dagbladet.4  

Detta eftersom tidningen under 1930-talet var tydlig med sina tyskvänliga åsikter. När 

Hjalmar Berlin gick bort 1948 försökte därför hans efterträdare föra bort tidningen från den 

typen av åsikter och associationer. Tidningen fick allt eftersom, tack vare sin koppling till 

Bondeförbundet, att få ett större spridningsområde. Innehållet i tidningen riktades allt mer 

in på landsbygdsfrågor.5 

Skånska Dagbladet står på den lilla människans sida gentemot överhet och maktelit. 

Tidningens symbol är den skånska pantern – ett heraldiskt vapen från vikingatiden – som 

både representerar vår trygga skånska hemvist och vår beredskap att visa klorna när det 

behövs.6 

3.4 Arbetet  

Arbetet var en socialdemokratisk tidning som efter att ha varit eftermiddagstidning blev  

morgontidning under 1960- talet. Tidningen grundades i Malmö 1887. Arbetet grundades av 

Malmö arbetares tidningsförening. Med redaktören Axel Danielsson i spetsen var den från 

början främst ett kamporgan för den sydsvenska arbetarrörelsen.  

                                                           
4 ”Skånska Dagbladet”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (hämtad 2017-12-02). 
5 ”Skånska Dagbladet”, http://www.lanstidningen.nu (hämtad 2017-12-09). 
6 ”Skånska Dagbladet”, http://www.skd.se (hämtad 2017-12-09). 

http://www.ne.se/
http://www.lanstidningen.nu/
http://www.skd.se/
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Arbetet uppmärksammades tidigt bl.a. för samhällskritiska krönikor under rubriken 

”Brandsyn”. Dessa skrevs av Danielsson, vars frispråkighet orsakade åtskilliga 

tryckfrihetsåtal. chefredaktörer mellan 1924-44 var Allan Vougt. Han var även under den här 

tiden ledamot av andra kammaren. Vougt blev efter kriget försvarsminister mellan åren 

1945-1951. Radikala akademiker satte från 1890-talet sin prägel på Arbetet. Bland dessa bör 

särskilt nämnas Bengt Lidforss, som starkt bidrog till Arbetets höga anseende som 

kulturorgan.7 

 

4. Forskningsläge 

I denna del av uppsatsen redogör jag för tidigare forskning inom området kring 

tidningsstudier på politiska händelser. 

Stig Hadenius har gjort en sammanställning som har namnet: Nyheter från TT Studier i 50 års 

nyhetsförmedling. Där har han gjort nedslag i historiskt viktiga händelser och tittat på hur 

tidningarna har rapporterat om dessa händelser. När det gäller Hitlers maktövertagande så 

har Hadenius gjort tre nedslag där han under två veckor vardera tittat på hur TT har 

rapporterat från händelserna kring Hitlers maktövertagande. Hadenius använde sig av åtta 

tidningar för att titta på hur nyhetsförmedlingen var och kom fram till att hela 40 procent av 

de utrikesnyheter som det rapporterades om var från Tyskland. Hadenius tar även upp 

svårigheten med TT rapporteringen ju längre in i Hitlers maktövertagande då han menar att 

det är nazisternas propaganda som återkommer i nyhetsmaterialet.8 

I avhandlingen Sovjetbilden i nordisk press: svenska, norska och finländska reaktioner på 

sovjetiskt agerande undersöker Stefan Höjelid hur Sovjet speglas i nordiska tidningar under 

1980-talet. Hans avsikt var att undersöka hur de skandinaviska tidningarna i ovan nämnda 

länder behandlat sovjetiskt nyhetsstoff. De händelseförlopp som Höjelid fokuserade på i sin 

studie hade framställs i tidningarna på varierande sätt, det vill säga både med positiva och 

negativa klanger. Undersökningen gör han med hjälp av en teori han kallar 

                                                           
7 ”Arbetet”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (hämtad 2017-12-02). 
8 Stig Hadenius, Nyheter från TT: Studier i 50 års nyhetsförmedling, Stockholm 1971, s. 87-91. 

http://www.ne.se/
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attributionsteorin.9 Tidningarna som ingick i Höjelids studie var av olika ideologisk karaktär. 

Från Finland ingick det i studien endast en tidning, nämligen Hufvudstadsbladet. Medan från 

Norge och Sverige, ingick det flera tidningar. Dessa var Aftenposten, Arbeiderbladet och 

Dagbladet från Norge. Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Arbetet från Sverige. Höjelids 

resultat visade att Hufvudstadsbladet framställde en något mer balanserad bild av Sovjet än 

de norska och svenska tidningarna som lutade mer åt det negativa.10 

En akademisk avhandling som berör tidningars syn på händelser i historien är Eva 

Queckfeldts Vietnam tre svenska tidningars syn på Vietnamfrågan 1963-1968. De tidningar 

som Queckfeldt har riktat in sin studie på är Dagens Nyheter, Stockholms-

Tidningen/Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Hon redogör för tidningarnas åsikter och 

debatten kring dessa, men tittar också på om det har skett någon åsiktsförändring under 

själva undersökningstiden. Endast ledarsidorna har varit föremål för avhandlingen. 

Queckfeldt kommer fram till att i synen på Vietnamfrågan var mer än hälften av nyheterna 

direkt kopplade till de amerikanska kritikernas åsikter. Ett annat resultat som Queckfeldt 

kom fram till var att det fanns en skillnad i uppfattning i Vietnamfrågan sett till 

partitillhörighet då de två borgerliga tidningarna inte var av samma åsikt utan att Dagens 

Nyheter och Stockholms-Tidningen/Aftonbladet hade en samsyn medan Svenska Dagbladet 

hade avvikande åsikt. Hon kommer även fram till att inrikespolitiska orsaker kan finnas 

bakom den förändrade inställningen till Vietnamfrågan.11 

Bilden av Hitlers maktövertagande i nordisk press är en C-uppsats av Nadia Wågnert. 

Wågnert ställer sig frågan hur Hitler framställs men också om det går att se någon skillnad i 

synen och rapporteringen över nationsgränserna. Wågnert har valt att använda sig av åtta 

olika tidningar två norska, två danska, en finländsk och tre svenska tidningar. Hon använder 

sig av samma attributionsteori som Stefan Höjelid gör i sin avhandling, se ovan. Wågnert 

kommer fram till att det under den studerade tiden (23 januari – 6 februari 1933) ges både 

                                                           
9 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 kunde förklara beteendet. 
10 Stefan Höjelid, Sovjetbilden i nordisk press: Svenska, norska och finländska reaktioner på sovjetiskt 
agerande, Lund 1991, s.160-163. 
11 Eva Queckfeldt, Vietnam: Tre svenska tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968, Lund 1981, 
s.89-91. 
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en positiv och en negativ bild av Hitler. Hon finner inget gemensamt landsperspektiv på 

rapporteringen utan finner att det är likheterna mellan den partipolitiska tillhörigheten som 

har gemensamt med hur bilden av Hitler framställs i de nordiska tidningarna.12  

5. Teoretisk ansats 

För att analysera tidningarnas ledare använder jag mig av gestaltningsteorin.  

Enligt Jesper Strömbäck så är framing theory eller gestaltningsteorin som han väljer att kalla 

den troligen den viktigaste när det gäller mediernas effekter i den politiska effekten. De 

senaste årtiondena har gestaltningsteorin varit en av de mest använda i sammanhanget och 

en del hävdar till och med att den representerar ett nytt paradigm inom medieforskningen.13 

Gestaltningsteorin lyfts fram i tre skepnader där det i en skepnad handlar om hur mediernas 

gestaltningar av olika synsätt av verkligheten påverkar människors uppfattningar av samma 

synsätt i verkligheten. En annan skepnad som ingår i gestaltningsteorin är om hur medierna 

genom att gestalta på vissa sätt men inte på andra sätt och på så vis kan sprida och 

reproducera olika maktcentras och ideologiers sätt att betrakta verkligheten. Den tredje 

skepnaden som utgör byggstenarna i teorin är teorierna om mediernas innehåll och vad de 

representerar.14  

Ser man till ett sociologiskt perspektiv handlar gestaltningar om hur man begripliggör, tolkar 

och skapar mening ur sina erfarenheter, oavsett om erfarenheterna är upplevda eller 

medierade. Då människan hela tiden försöker att skapa mening i tillvaron är 

gestaltningsprocesser ofrånkomliga. Så fort vi kommunicerar med någon gestaltar vi 

verkligheten. 

En metafor som ganska frekvent används är att nyheterna representerar en spegelbild av 

verkligheten. Tanken på att nyhetsmedierna bara speglar finns det inget stöd för i 

forskningen. 

                                                           
12 Nadia Wågnert, ”Bilden av Hitlers maktövertagande i nordisk press” Uppsats inom 
lärarutbildningen vid Gävle Högskola HT 2010, institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, 
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A353828&dswid=8721, (Hämtad 2017-11-
07), s.35-36. 
13 Jesper Strömbäck, Makt medier och samhälle: En introduktion till politisk kommunikation, 2:a 
uppl., Lund 2014, s.113.  
14 Strömbäck 2014, s.113. 

http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A353828&dswid=8721
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Bara det faktum att verkligheten är obegränsad medan mediernas format är begränsade 

gör att all nyhetsförmedling präglas av de val som görs av medierna i allmänhet, av 

redaktionerna och av enskilda journalister. Det handlar om val av ämne, av 

berättarperspektiv, av attribut, av källor, av vad som ska betraktas som fakta och av 

ord.15 

Journalistens profession är att välja och att välja bort. Det betyder att i stället för att se 

journalistiska nyheter som spegelbilder av verkligheten bör man se dem som 

(re)konstruktioner eller gestaltningar av verkligheten. Du kan aldrig sätta likhetstecken 

mellan verkligheten och nyheternas bild av den.  

Gestaltningsteorin bygger alltså på två observationer. Den första är att nyheternas bild av 

någon aspekt av verkligheten aldrig är densamma som den aspekt som nyheterna handlar 

om. Den andra observationen är att det som har betydelse för människors bilder av 

verkligheten inte är verkligheten i sig utan nyheternas bilder av den.16  

I en del av gestaltningsteorin har det gjorts studier mellan två gestaltningar av politik. Där 

det har använt sig av sakfrågegestaltningar och spelgestaltningar. Det förklaras med att när 

politik gestaltas som sak använder sig journalistiken av innehållet i politiska förslag, politiska 

kandidaters åsikter i sakfrågor eller förhållanden i verkligheten med relevans för politikens 

sakinnehåll. När politiken gestaltas som spel handlar det i denna teori om politiska strategier 

så som vem vinner och vem förlorar i kampen om väljarna och om hur politik bedrivs. Det 

gestaltas som en tävling om makten, inte som en fråga om bästa sätt att styra landet på. 

Centralt i spelgestaltningarna är att politikerna drivs av ett egenintresse, där makt ses som 

ett mål och inte ett medel.17 

Ovanstående stycke är värdefullt att ha med sig in i den här studien. Det är den delen i 

gestaltningsteorin som jag kommer att använda mig av i min analys. Jag vill se om de 

undersökta tidningarnas sätt att skriva kan kopplas till sakfrågegestaltningar och 

spelgestaltningar.  

                                                           
15 Strömbäck 2014, s.114. 
16 Strömbäck 2014, s.114. 
17 Strömbäck 2014, s.120. 
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I verkligheten är det dock sällan någon exponeras enbart för en typ av gestaltning. I 

verkligheten råder nästan alltid konkurrens mellan olika gestaltningar, men det finns ännu få 

studier av hur effektiv olika gestaltningar är när det råder gestaltningskonkurrens.18 

 

6. Bakgrund 

6.1 Adolf Hitlers väg till makten 

Hitlers väg till makten var långt ifrån spikrak. Ett antal tillfälligheter gör att han den 30 

januari 1933 blir Tysklands rikskansler. Dessutom ansågs Hitler till en början vara en 

ointressant person för hans politiska motståndare. Flertalet av de tyska politikerna 

underskattade Hitlers förmåga att få med sig folket på sin sida, men även hans politiska 

begåvning var något som politikerna i Tyskland underskattade. Det som gjorde Hitler i 

sammanhanget till en stor ledare var hans förmåga att se svagheterna hos sina motståndare, 

både potentiella och faktiska.19 

Ett första tydligt steg som tar Hitler närmare makten är det tyska riksdagsvalet i september 

1930. Då får hans parti nationalsocialisterna nästan sju gånger så många fler röster än de fått 

två år tidigare och partiet går från 3 % till nästan 19 % av rösterna. Det här skedde före den 

världsomfattande depressionen och den efterföljande våg av arbetslöshet som rådde i 

Tyskland. Däremot så blev det ett trumfkort att spela ut för att vinna röster i kommande val 

när väl depressionen slog till med full kraft.20 

Under 1930-talet fram till Hitlers tillträde styrdes Tyskland av svaga regeringar med 

undantagslagar som stöd. Hitlers såg till att nazister låg i strid med olika vänstergrupper för 

att spela på det och lovade lag och ordning. Med hjälp av nationalsocialismen skulle Hitler 

föra landet ur det kaos som rådde. Hitler svartmålade både socialdemokrater och 

kommunister och antydde att dessa grupper var Tysklands främsta fiender. I samband med 

nyvalet den 31 juli 1932 nådde nationalsocialisterna sina hittills största valresultat och de 

                                                           
18 Strömbäck 2014, s.121. 
19 John Lukacs, Hitler i historien, Stockholm 1999, s.123. 
20 Lukacs 1999, s.179. 
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blev riksdagens största parti. I och med det blev Hitler erbjuden att bli vice rikskansler, men 

han avböjde och ska ha uttalat att det var allt eller inget som gällde. 21 I början på november 

1932 var det allmänna val i Tyskland och nationalsocialisterna hade ingen gynnsam utgång i 

valet och förlorade närmare 2 miljoner röster. Det skulle dock visa sig inte vara någon 

avgörande förlust för Hitler och hans parti. Det fanns inget annat parti som själva kunde ta 

makten. Vilket ledde till att nationalsocialisterna och Hitler fick stöd från högerkanten. Även 

när Hitler tillträdde i januari 1933 så gjorde han det med stöd av andra även om 

nationalsocialisterna intog de viktigaste posterna.22  

6.2 Händelseförloppet 

För att få en tydligare bild av vad som hände under de fyra veckor som jag har valt att göra 

denna undersökning om kommer här en kort resumé. Fyraveckorsperioden börjar med 

måndagen den 16 januari 1933 då det precis har varit lantdagsval i det lilla distriktet Lippe 

sydväst om Hannover. Lippe var enligt de som visste en tydlig indikation på hur det tyska 

folket stod politiskt under den här tiden. Här har nationalsocialisterna en framgång där de 

går från 33 038 röster till 38 844. Då distrikten hade ca 100 000 röstberättigade var det en i 

procent relativt stor ökning.23 Det leder till att den då sittande rikskanslern Kurt von 

Schleicher börjar se över hur han och hans kabinett styr landet. Det går så långt att han den 

28 januari inte längre klarar påtryckningarna och då väljer att lämna in sin avskedsansökan, 

som i undersökningen kommer att skrivas som demission. 24  En av personerna som var med 

och påverkade möjligheten till Hitlers tillträde var dåvarande rikspresidenten Paul von 

Hindenburg. 25 Hindenburgs största uppgift under den här tiden var att tillsätta och entlediga 

ministrar. Därav var han en viktig person för Hitler att få med sig för att få den post han ville. 

Det leder till att rikspresident Hindenburg tar hjälp av den före detta rikskanslern Franz von 

Papen.  Von Papen var tidvis ledare för centrumpartiet. Han hade förmodligen en 

förhoppning att kunna tygla Hitler och nationalsocialisterna. Franz von Papen var den som 

lyckades förmå Hindenburg att acceptera Hitlers regeringsförslag. Det gav att von Papen i ett 

                                                           
21 Svenska Dagbladet 29 januari 1933 
22 Hadenius 1971, s.62-63. 
23 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 16 januari 1933 
24 Svenska Dagbladet 29 januari 1933 
25 “Von Hindenburg, Paul”, Nationalencyklopedin,  https://www.ne.se (hämtad 2017-12-19).  

https://www.ne.se/
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första skede blev vicekansler till Hitler. Det tysknationella partiets ledare Alfred Hugenberg 

var även han en bricka i Hitlers spel under maktövertagandet. Hugenberg blev i Hitlers första 

regering näringsminister.26 Redan två dagar efter att Hitler blivit rikskansler upplöser han 

riksdagen och utlyser nyval till den 5 mars.27 Ytterligare en sak som Hitler väljer att göra i 

direkt anslutning till sitt makttillträde är att strypa mötes och pressfriheten.28   

7. Undersökning 

Här följer undersökningen av materialet. Efter att ha läst de fyra tidningarna har det lett 

fram till att jag här redogör för vad det i första hand står på ledarplats. Eftersom det är där 

som tidningens politiska tillhörighet får störst utrymme. Jag ansåg även att några ytterligare 

artiklar var värda att ha med i denna del då det ger en större tyngd till analysen. 

7.1 Före makttillträdet 

7.1.1 SvD 27 januari 

I Svenska dagbladets ledare den 27 januari 1933 med rubriken ”Maktkampen i Tyskland” 

skriver man om möjligheterna till hur en ny regering skulle kunna se ut. Ledaren inleder med 

att belysa att den inrikespolitiska utvecklingen i Tyskland har sett ut som ett kretslopp där en 

viss konstellation efter en tid återupprepas. Nu har det på nytt getts möjlighet till att dra upp 

ridån. Man kan konstatera att vad som händer på den politiska scenen erbjuder förbluffande 

likheter med några tidigare framförda tablåer. Tidningen anser att kärnan i den problematik 

som utspelar sig i Tyskland kan ha och göra med den tyska högerns regeringsduglighet. Även 

om det funnits enstaka högerregeringar i riket, även om de sällan lyckats föra någon egentlig 

högerpolitik, har Tyskland ända sedan 1918 i verkligheten styrts av en koalition mellan 

socialdemokrater och borgerlig vänster. Sedan 1930 har det blivit ännu svårare att föra en 

ren högerpolitik då nationalsocialismen har haft väldiga valvinster. Det i sin tur har försvårat 

arbetet att på ett effektivt sätt samverka mellan de olika högergrupperna. Utifrån det 

resonemanget anser tidningen att med årens erfarenhet av ett stabilt högerflertal inom den 

tyska väljarkåren så bör samverkan stå mellan tre partier i form av nationalsocialisterna, de 

                                                           
26 “Hugenberg, Alfred”, Nationalencyklopedin,  https://www.ne.se (hämtad 2017-12-19).  
27 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 februari 1933 
28 Skånska Dagbladet 6 februari 1933 
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tysknationella och centrumpartiet. Den umbärligaste parten bland de här tre är de 

tysknationellas ledare Hugenberg. Även om ledaren menar att Hugenbergs umbärlighet just 

nu är avhängt på hur samverkan med nationalsocialisterna och deras anspråk på envälde 

eller åtminstone en andel i regeringsmakten, som rent praktiskt är entydigt med envälde. 

Hitlers anspråk på envälde gör att ju längre och ju häftigare det hävdas blir det allt svårare 

att frångå en prestigeförlust. Det i sin tur gör att förväntningarna på en uppmjukning av 

Hitlers krav syns ganska svagt motiverande.29 Tidningen anser att betrakta Hitlers 

maktanspråk mot Hugenberg och centrumpartiet som enbart maktlystnad är allt för ytligt. 

Trots att den nationalsocialistiske partihövdingens personliga läggning gör honom avog och 

misstrogen mot allt som smakar koalition. Ledaren menar på att nationalsocialismen är i 

grunden revolutionär:  

Den är uttryck för proletariserade borgerliga skikts protest mot segermakternas uttryck 

utifrån och mot den tyska eller icke-tyska storfinansens tryck på löntagare liksom på 

skuldsatta bönder och hantverkare. Den ser räddningen undan detta betryck i ett tredje 

rike av ytterst dimmiga konturer. Men detta tredje rike är snarare en myt, som lik en 

molnstod visar vägen, än ett konkret mål.30 

Ledaren fortsätter med att beskriva Både Hitler och Hugenberg som att de slåss om att 

rekrytera sina röster från samma sociala skikt trots att deras politiska mål och struktur är 

helt annorlunda. Därefter ställer sig tidningen frågan om vad som skulle hända om inte 

högerelementen kommer överens på det parlamentariska planet. Det kanske till och med 

blir så att pendeln en vacker dag kan svänga tillbaka åt vänster. Hur osannolikt sådana 

eventualiteter än må förefalla för ögonblicket, borde det likväl vara förhastat att avfärda 

dem som rena orimligheter. Även om man för stunden tror sig kunna nonchalera dem. 

Tillslut sammanfattas ledaren i SvD den 27 januari 1933 med att det just nu är en hög grad av 

lurpassning, men man vinner inte i allmänhet på att passa i det oändliga. Dessutom har 

bland annat presidenten i Tyskland också ett ord med i laget och det menar tidningen är det 

svåraste att bedöma för stunden.31 

                                                           
29 Svenska Dagbladet 27 januari 1933 
30 Svenska Dagbladet 27 januari 1933 
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7.1.2 Arbetet 28 januari 

I tidningen Arbetet hade man varje lördag en utlandskrönika. Den 28 januari 1933 är 

Tyskland en av delarna i krönikan. Tidningen anser att Tyskland fortfarande utgör bilden av 

den mest hopplösa politiska förvirring. De menar att även fast det går att tyda personliga 

motsättningar mellan den förre rikskanslern von Papen och den nuvarande von Schleicher, 

så har det ändå verkat som att von Schleicher ändå kunnat stödja sig på de tysknationella. 

Under den senaste veckan har dock läget förändrats så pass att de tysknationella, med den 

stridbare och härsklystne Hugenberg, gått till attack mot von Schleicher och hans regering. 

Det betyder att det krävs en fullständig nybildning av kabinettet. Von Schleicher får bära 

hela ansvaret för det tilltagande nödläget.32 Krönikan fortsätter med att en 

riksdagsupplösning och utskrivning av nya val anses som oundvikliga. Hugenberg vill utnyttja 

det nationalsocialistiska missnöjet med Schleicher för att under egen ledning leda den nya 

tyska regeringen. Hugenbergs anseende är dock så pass skadeskjutet att det bara är ett fåtal 

inom den inre tysknationella kretsen som kan ta honom på allvar. ”Hans obetänksamma steg 

blir till den borgerliga tyska politikens fallbila”.33 Därefter skriver man att 

nationalsocialisternas stora och allt annat än betvingande åtrå har varit att erövra 

rikshuvudstaden eftersom det är där alla rikets trådar hör samman. Hur skulle det se ut om 

Berlin fortfarande förblev rött, när tredje riket infördes. Jordmånen i Berlin har alltid varit 

föga lämpad för hakkorsarnas paradoxala politiska visdom. Trots att man skickat den bästa 

och mest hänsynslösa och frasradikala agitator dr Goebbels har nazisterna inte riktigt fått 

berlinaren på sin sida.34 I slutet av krönikan väljer tidningen att kommentera den marsch 

som nationalsocialisterna gjorde i Berlin i söndags. Tidningen anser att det blev ett 

”strålande fiasko”. De menar att hela marschen mest liknade en fångtransport då hela 

stadsdelen var avspärrad och husen i förväg blivit genomsökta och inte ett fönster tilläts vara 

öppet där det ”sorglustiga tåget” lät marschera. ”Hakkorsfanorna slokade betänkligt i den 

vinterlika och folktomma öken” medan stormmännen frös där de gick och avgudade sin 

Hitler. Berlin kommer vara rödare än någonsin. Goebbels propagandaapparat fungerar inte 

så friktionsfritt som förut. Men den antifascistiska kampfronten sammansvetsas. 

Kommunisternas motdemonstrationer två dagar senare samlade hundratusen deltagare och 
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socialdemokraternas uppmarsch nästa söndag kommer säkerligen även att ge belägg för att 

den nationalsocialistiska konjunktursjukan är på väg att hävas.35 

7.1.3 SvD 29 januari 

Ledaren i SvD den 29 januari som går under namnet ”krisepidemi” redogör för hur Tyskland 

har regerats sedan 1930. De menar att den politiska krisen i Tyskland har varit kronisk sedan 

sommaren 1930 då plötsligt Hugenberg vände sig mot dåvarande kabinettet och var delaktig 

i det misstroendevotumet som då besvarades med riksdagsupplösning. Den upplösningen 

medförde i kommande nyval i september 1930 att den första oväntade och överväldigande 

valsegern för nationalsocialisterna var ett faktum. Därefter fortsätter ledaren med att skriva 

om den svåra finanskrisen som kom sommaren 1931. Det gjorde att hitlerrörelsen växte med 

stormvindens fart vid varje nytt valtillfälle inom de tyska delstaterna. Våren 1932 blev von 

Papen ledare för centrumpartiet. Han accepterades av nationalsocialisterna på villkor att 

riksdagen upplöstes och Weimarkoalitionens regering i Preussen störtades. Det var något 

som von Papen prompt uppfyllde. Den 31 juli var det nyval till riksdagen då 

nationalsocialisterna nådde sin kulmen i mandatstyrka och blev riksdagens största parti. Det 

ledde till att nationalsocialisternas tidigare antiparlamentariska tendenser dämpades hastigt 

och de fann med fog att det politiska läget fann Hitler som situationens man. Det var också 

Hindenburgs tanke, men efter att Hitler haft ett samtal med rikspresidenten 13 augusti och 

krävt allt eller inget, det vill säga nationalsocialistisk partidiktatur, avfördes Hitler som 

partikandidat. Von Papen blev kvar som rikskansler. Han skulle däremot få gå några månader 

senare då det på nytt blev nyval, denna gången den 6 november 1932. Det var ett val som 

inte gav några större skillnader i resultat från föregående val. Nationalsocialisterna minskade 

något medan kommunisterna ökade lite. Till rikskansler utsågs generallöjtnanten Kurt von 

Schleicher som enligt tidningen länge dirigerat det politiska spelet bakom kulisserna. När han 

till sist måste framträda kändes det som en lättnad att, vad kanslerskapet beträffar, makt 

och ansvar nu förenades på en hand. Det tyckes dock av nu framkomna upplysningar att 

döma vara så att Schleicher aldrig haft Hindenburgs förtroende på sådant sätt som man 

förmodat. Det här gör att tidningen kommer fram till vad som troligtvis är bäst för Tyskland i 

denna stund. Ledaren anser att det bästa är att von Papen med en högst osannolik tolerans 

från centerpartiet tillsammans med Hitler och Hugenberg bör få till stånd en regering. Det 
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gör att majoriteten i riksdagen är tryggad och en parlamentarisk lösning av den senaste 

kanslerkrisen är säkerställd. Tidningen skriver att lyckas inte det då kan ingen i nuvarande 

stund veta på vilka nya vägar den tyska rikspolitiken kan råka in i.36  

7.1.4 GHT 30 januari 

Ledaren innan Hitlers makttillträde under rubriken ”den tyska krisen” gör en liknelse där den 

menar att ”den tyska parlamentarismen liknar den stackars kvinna, om vilken profeten 

skriver, att hur hon än vred sig i födslovåndor frambragte hon aldrig annat än luft”. Ledaren 

fortsätter med att det är påtagligt mycket spring i baktrapporna i rikspresidentens palats. 

Tidningen menar att det viskas, tisslas och tasslas hos rikspresidenten och när huvuddörren 

stängs öppnas bakdörren för besökare som de inte anser är lämpligt att ta in från den stora 

ingången. GHT fortsätter ledaren med att skriva att herr von Papen dyker på nytt upp som 

gubben i lådan. Han åtnjuter alltjämt presidentens förtroende. Sannolikt kommer inte von 

Papen bli rikskansler, men när alla andra utvägar prövats och visat sig vara stängda har han 

lätt att igen dyka upp som gubben i lådan. Därefter för ledaren en diskussion kring hur 

maktfördelningen mellan nationalsocialister och de tysknationella skulle fungera. De båda 

partierna skulle bilda ett mycket omaka par och deras övertagande av makten skulle 

framkalla en våldsam skada. Man får räkna med en rörelse i Sydtyskland som sätter rikets 

enhet på spel. Om detta inträffar får Tyskland räkna med att folket skulle resa sig och bara 

med våldets makt skulle detta regeringsförslag kunna slå ner den oron. Även om tyskarna är 

världens bäst disciplinerade folk så har den disciplinen gett med sig på senare tid och det kan 

utnyttjas i upprorets tjänst.37  

Ledaren fortsätter med att skriva om att det inkommit protester till den gamle, som de väljer 

att kalla Hindenburg,  de stora fackföreningarna mullrar fram en varning. Centern har sagt 

ett allvarligt ord. Börsen i New York har signalerat fallande barometer över Centraleuropa. 

Detta anser tidningen bör kännas lite kusligt i rikskanslerpalatset då det iakttagas alla dessa 

tecken på ett kommande oväder. Troligtvis försöker rikskanslerpalatset besvärja det med 

någon lämplig formel som till exempel en annan koalition och det är mellan 

nationalsocialisterna och centern. Ledaren anser att det i centrumpartiet finns kloka och 

erfarna herrar. De bör kunna beräkna på de risker som det innebär att ha en sådan 
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förbindelse med nationalsocialisterna. De vet att nationalsocialisterna är på upphällningen, 

eftersom de vill få staten att underhålla stormtrupperna. Ska centern kunna samarbeta med 

nationalsocialisterna måste de binda dem mycket hårt och dessutom vara beredda på att så 

fort som nationalsocialisterna gör en ansats på att förverkliga sitt program dra tillbaka sitt 

stöd. För de herrar som leder centern är inga världsfrånvända drömmare.38 

Tidningen anser att situationen är både förvirrande och förbryllande då de menar att på det 

sätt som riksdagen är sammansatt så är en parlamentarisk regering omöjlig att åstadkomma. 

Riksdagen är inte arbetsduglig. Den gamle rikspresidenten håller med sin solida hederlighet 

fast vid sin ed på författningen och fordrar en parlamentarisk ministär. Att ha den strävan 

gör att han drivs in på vägar som kan hota att mynna ut i en statskupp. Dessutom anser 

ledaren att det enda som kan rädda folkfriheten i Tyskland just nu är en diktatur men som 

med hjälp av nödförordningsparagrafen kan avvecklas så snart tillståndet i landet kan 

medges det. Det vill säga så snart det ekonomiska läget bättrat sig. Det går att lägga märke 

till att arbetslösheten och nationalsocialismens kurvor löpa fullkomligt parallellt. Avtar 

arbetslösheten så försvinner desperationens parti och befolkningen blir på nytt 

arbetsduglig.39 Ledaren i GHT den 30 januari avslutas på följande sätt: ”Läget är paradoxalt. 

Man stjälper parlamentarismen genom att fasthålla vid den, man rädda den genom att sätta 

den ur spelet. Och medan dessa möjligheter övervägas, hotar rodret att glida ur den Gamles 

årbräckta hand och statsskeppet att driva vind för våg”.40 

7.1.5 Delanalys 

För att summera vad SvD, GHT och Arbetet skriver innan makttillträdet kommer här en kort 

delanalys. SvD väljer att skriva att det är bra att Hugenberg får mer att säga till om och de 

skriver att den umbärligaste parten i stunden är Hugenberg. SvD anser även att det tredje 

riket snarare är en myt än ett konkret mål. Dock ser jag en liten brasklapp med att varnar för 

vad som skulle kunna ske om det inte det blir en regering med von Papen, Hugenberg och 

Hitler. Då kan ingen i nuvarande stund veta var den tyska politiken tar vägen. Arbetet 

fokuserar på att Berlin fortfarande är rött och att nazisternas marsch där misslyckats kallar 

Arbetet för ett strålande fiasko. Arbetet anser att Tysklands politik är en hopplös förvirring. 
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Uttrycken fiasko och förvirring tyder här på spelgestaltning som är en del av 

gestaltningsteorin. GHT ser också det som relativt otroligt att den föreslagna regeringen kan 

hålla en längre tid. GHT anser att nationalsocialisterna och de tysknationella bildar ett 

mycket omaka par och deras övertagande av makten skulle framkalla en våldsam skada. 

Dessutom tror sig GHT se att nationalsocialisternas parti kan försvinna om arbetslösheten 

avtar och befolkning på nytt blir arbetsduglig.  

7.2 Efter makttillträdet 

7.2.1 GHT 31 januari  

Under rubriken ”Idag” menar GHT att tyskarna är ett stort kulturfolk. Trots det så sitter nu 

som rikskansler en man som karaktäriserat sig själv genom att uppträda som profet för det 

tredje riket. Redan där säger det allt enligt skribenten. Tidningen fortsätter med att anse att 

vad de förnuftiga bland  nationalsocialisterna bör vara rädda för är ett nytt val. De är på det 

klara med att partiet skulle falla samman. Nu har de fått en galgenfrist. Man önskar att Hitler 

och hans anhängare ska få pröva sina krafter på regeringsuppgiften någon tid, men det är 

stor risk att de inte lämnas honom någon tid till att göra det. Jäsningen i Tyskland är stark. 

De tyskar som fortfarande inte förvildats genom landets senaste års påfrestningar vill ju inte 

föredra en regering som gör landet till åtlöje. Man får hoppas att de kan ha tålamod. Kan de 

göra det så borde detta experiment relativt snart vara över skriver tidningen.41  Därefter 

fortsätter artikeln med att man måste i och med det befara att det drar med sig 

rikspresidenten i sitt fall. Hans auktoritet är borta. Med tanke på det han gjort bör hans 

förtroende för utse en ny regering vara borta. Hans ålder har tagit ut sin rätt. Det är en 

oansvarig klick som använder och grovt missbrukar den gamles ställning. Utifrån det ställer 

sig skribenten några frågor som är varifrån kommer första anloppet? Hinner riksdagen innan 

stridsropen skalla? Skall man bevittna ett blodigt inbördeskrig? Det hade varit oändligt 

glädjande om man förskonades från den anblicken och nationalsocialismen ges tid att 

utveckla sitt program och göra det fiasko som måste bli följden. Måtte den tyska disciplinen 

hålla.42 
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Artikeln avslutas som den började med att referera till det tyska kulturfolket. Får detta 

experiment fortgå ostört kommer det inordnas i som det heter att man blir inte rik men vis. 

Då skribenten menar på att om det tyska kulturfolket sköter sina politiska angelägenheter så 

som de gjort de senaste åren då förtjänar man den hårda tuktan som detta spektakel 

innebär.43 

7.2.2 SvD 31 januari 

Ledarsidan i Svenska Dagbladet skriver under rubriken ”Hitler vid makten” att det nu är von 

Papen som lärt sig konsten och som tydligen haft koalitionen klar för sig mellan Hitler och 

Hugenberg i god tid före nådastöten för Schleicher i lördags. Ledaren menar att det 

märkligaste i regeringsskiftet är att Hitler mottagit kallelsen till kanslerposten. När 

Hindenburg härmed har övervunnit sina aldrig tidigare dolda betänkligheter mot ett sånt 

steg borde det innebära att Hitler lämnat vissa garantier om att inte göra sitt kanslerskap 

liktydigt med nationalsocialistisk partidiktatur. Ifall och hur meningen är att senare använda 

den nya positionen som språngbräda mot något liknande mål återstår att se. Hur som helst 

så är den nya tyska regeringens ojämförligt märkligaste egenskap att den bär Adolf Hitlers 

namn. Att den tyska nationalsocialismens vars politiska strävan det senaste året allt 

intensivare koncentrerat sig på målet att föra partiets ledare ”der Führer” fram till 

riksledningens spets har sent omsider givit en stor politisk seger.44 Att det starkaste partiets 

chef efter den typen av valresultat tar sig till regeringsmakten kan ses som den naturligaste 

sak i världen. I och med utnämningen av Hitler till ny rikskansler har Hindenburg därmed 

givit ett nytt exempel på förmågan att åsidosätta egna personliga sympatier, vilket enligt 

tidningen troligtvis hade varit von Papen, för att lösa regeringskrisen.45 Utnämningen till 

Hitlers kabinett är inte bara en försoning mellan Hindenburg och Hitler menar tidningen. Det 

är också den tyska högerns första verkliga samling kring positiva regeringsinsatser sedan 

1918. Ur denna synpunkt borde kabinettet kallas en regeringsallians mellan 

nationalsocialisterna och det tysknationella partiet med någon form av överseende med 

rikspresidentens specielle förtroendeman von Papen.46 Ledaren anser att det borde ha varit 

en svår tillkämpad högersamling att få till. Det är inte bara von Papens 
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förhandlingsskicklighet utan även parternas egen självövervinnelse och vilja att ställa 

gemensamma mål över de avsevärda inbördes motsättningar. Tidningen anser att kabinett 

Hitler har fått till en bra samansättning av de ansvariga ledarna inom regeringsmakten. 

Förutom de ansvariga ledarna i respektive parti har även framstående fackmän blivit en del 

av kabinettet. Enligt tysk uppfattning tryggar det regeringsmaktens kontinuitet på viktiga 

punkter och namn som innebär betydelsefulla fingervisningar vart den kommande 

regeringskursen tar vägen.47 Tidningen är tillfreds med att den tysknationella partiledaren 

Hugenberg blir närings- och jordbruksminister då det förhoppningsvis leder till att 

regeringens avsikt är att hålla en klar och fast kurs i närings- och handelspolitiska frågor. Mot 

slutet av den här ledaren ställer sig tidningen frågan. Varthän går nu Tysklands inre 

utveckling? Övergångsregeringarnas tid är förbi menar man och en ny epok tar vid. Sett till 

det senaste halvårets tyska inrikespolitik ser det ut som en vinst att den nya regeringen har 

fasta rötter i mäktiga politiska organisationer då de representerar mellan 40-45 procent av 

den tyska väljarkåren. Hur allianser mellan högerns olika grupper ska visa sig som hållbara 

får framtiden utvisa. Troligtvis kommer redan de närmsta veckorna komma att ge en del 

fingervisningar i det hänseendet. Under rådande omständigheter borde inte någon starkare 

och stabilare regering som nu kommit till kunnat skapas i samband med Hitlers framryckning 

till makten. 48  

7.2.3 SkD 31 januari 

Första ledaren i Skånska Dagbladet som behandlar Hitler under den här studien är dagen 

efter hans makttillträde där ledaren under rubriken ”Rikskansler Hitler” skriver att Hitler står 

alltså äntligen vid det mål som han under tretton år oavbrutet med brinnande iver och aldrig 

svikande mod kämpat för att nå.49 Även om Hitler varit nära ett par gånger tidigare. I augusti 

1932 fick han erbjudande om att få bli landets vice rikskansler. Hans svar blev den gången 

allt eller inget. Efter valet i november fick Hitler också chansen att ingå den parlamentariska 

regeringen. Den gången verkade inte hans bemödande alltför kraftiga för att ingå i 

regeringen eller resultat blev i alla fall så. Den motgången mötte Hitler då med orden 

”Kampen går vidare” enligt tidningen något som den mer objektive betraktaren skakade på 

huvudet åt och såg som en tämligen meningslös fras för att dölja sitt bakslag. Men som 
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tydligt är så har kampen gått vidare och igår utnämnde rikspresidenten 

nationalsocialisternas ledare till rikskansler.50 Ledaren fortsätter med att anse att 

regeringsskiftet har skett med sällsynt snabbhet vilket de menar visar på von Papens 

färdighet att arrangera snabba kabinettsbyten. Dessutom verkar det som att von Papen och 

hans medhjälpare redan hade allt klart när väl von Schleicher fick sitt avsked beviljat. 

Tidningen menar att von Papen och Hugenberg med förenade ansträngningar lyckats förmå 

Hitler att delta i en koalitionsregering av de tysknationella och nationalsocialisterna, men 

även fått rikspresident Hindenburg att godkänna Hitler som kansler i ett sådant kabinett.51 

Men von Papen har också fått nöja sig med posten som vicekansler. Det blev alltså inte 

antingen Hitler eller von Papen som det förespåddes vid Schleichers avsked utan både Hitler 

och von Papen. Ledaren för det tysknationella partiet har fått den utomordentligt viktiga 

posten som minister för ekonomin och jordbruket.52 Tidningen fortsätter skriva att nu har 

nationalsocialisterna fått sin chans att i alla fall bli delaktiga i regeringsansvaret. Hitler har 

fått sin chans även om Hindenburg i det längsta har tvekat ge honom den. Det går inte att 

förneka att rikspresidenten därmed påtagit sig ett oerhört ansvar, men han har nog med 

säkerhet inte sett någon annan utväg. Dessutom anser Hindenburg att von Papen, som har 

hans speciella förtroende och Hugenberg kanske kan utgöra någon garanti för att Hitler inte 

skenar iväg.53 Ytterligare en sak som ledaren väljer att ta upp är att nu när Hitler fått 

möjligheten att visa vad han duger till på den allvarliga politikens fält gäller det att visa att 

han lämpar sig som statsman. Hitler kommer rätt snart få erfara att det inte är lika lätt att 

vara statsman som det är att vinna lätta segrar i möteslokaler. För hittills har nazistledaren 

bara bevisat att han är en agitator av första klass. Då räcker det inte med obetydliga 

kvalifikationer i det avseendet om han skall kunna förverkliga det tredje riket och uppfylla 

alla sina utfästelser till sina anhängare.54 Dessutom har Hitler miljoner av entusiastiska 

kvinnor och män bakom sig, som jublar över att kampen om makten avslutats och Hitlers 

regeringskamp för det tyska folket har börjat. Ledaren avslutar med att poängtera att partiet 
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nu har ett ansvar att använda nazisternas obändiga stridslust till att få till positiva handlingar 

sett från statens synpunkt.55 

7.2.4 Arbetet 31 januari 

Ledaren väljer i Arbetet den 31 januari 1933 att använda ”Junkrarnas fånge” som rubrik. De 

menar att den främsta orsaken till att Hitler släppts fram är att den ”den gamle herrn”, som 

de kallar Hindenburg, har förlorat tålamodet med de intriger som förts bakom kulisserna. 

Sett ur Hindenburgs synpunkt så verkar det som den nu nybildade koalitionen knappast 

räknas som ett mycket farligare experiment än de äventyr von Papen och von Schleicher har 

försökt att driva. Arbetet anser att det knappast förefaller lika riktigt då det nu konstateras 

att Hitler blivit rikskansler och uppnått sina drömmars mål, men under vilka betingelser. Att 

kunna se någon grund för den diktatur som varit Hitlers strävan under lång tid går inte att se 

med den här regeringsbildningen. Fastän det inte är givet att den starkt motsatspräglade 

koalitionen så småningom skulle kunna utkristallisera något i den riktningen.56 Det som faller 

ledaren mest i ögonen är den oenhetlighet som den nya regeringens karaktär består av. 

Bredvid Hitler infinner sig von Papen som är betydligt mer junkertysk och gammaladlig. 

Medan Hitler har en bred folklig anknytning med en beräknad modern ”kondottiärstil”. 

Hugenberg å sin sida är helt och hållet en storindustri- och arbetsgivardömets tjänare.57 

Arbetet menar i sin ledare att man inte får glömma att nationalsocialismen från början ända 

fram till idag för den stora massan av sina väljare framstått som en proletär rörelse. När man 

som parti valt att använda sig av programbeteckningen socialism har man lockat 

medborgarmassorna, det är något som för oss i Sverige är svårt att förstå då vi från början 

sett hitlerismen mot den socialistiska inriktningen träda fram. Nu kommer Hitler bänka sig i 

en regering tillsammans med det gamla ”junkerdömet”. Det gör att upprätthållandet av den 

proletära illusionen efter denna regeringsbildning kommer att bli omöjlig. Utifrån det 

synsättet så kan man tro att Hitler har gett sig in i ett äventyr som är vågsammare än något 

han gjort tidigare.58 Därefter skriver man att en övergång från opposition till 

regeringsställning alltid är ägnad att ställa politiska rörelser på prov. Under hårdast press i 

sådana lägen är de partier som inte har ett enhetligt utförbart partiprogram och det passar i 
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hög grad in på nationalsocialismen. Troligtvis kommer nationalsocialisterna att sätta igång 

en utrotningskampanj mot sina vänsterfiender, som de så länge hotat med. Den strid som i 

och med det kommer komma upp kommer kräva det utpinade tyska folket mycket 

blodsutgjutelse och många tårar. Å andra sidan jämför man med vad som utlovats blir det en 

mild straffexpedition. En fråga som ledaren ställer sig är vilken ställning som regeringen ska 

ta gentemot fackföreningsrörelsen som fortfarande utgör den egentliga grunden i den tyska 

produktiva staten.59 Det som tidningen tycker sig kunna se är att Hitler markerar till viss del 

en kontinuitet då han behåller den förre utrikesministern på sin post. Det visar på att någon 

radikalbrytning inte kommer att ske i den hittills drivna linjen. Att den nybildade regeringen 

ska kunna bli bestående finns det i dagsläget inga garantier för. Just nu verkar det mesta 

vara lika flytande som det varit för det tyska folket ända sedan världskriget. Tidningen vill 

helst inte uttala några profetior, men de största riskerna med det hitlerska experimentet 

innebär att det kan driva de tyska arbetarna allt mer i armarna på bolsjevismen.60  

7.2.5 Delanalys  

Dagen efter Hitlers makttillträde hade alla fyra tidningar i undersökningen Hitler på 

ledarplats i respektive tidning. GHT är skeptiska till att Hitler har blivit rikskansler. Ett 

exempel på det är när de väljer att skriva att de inte vill se en regering som gör Tyskland till 

åtlöje. Samtidigt önskar GHT att Hitler ges möjlighet att visa vad han och hans anhängare går 

för. Skulle det inte falla väl ut så befarar GHT det värsta, det vill säga ett inbördeskrig. SvD 

har förhoppning att det nu ska bli den första tyska högerregeringen sedan 1918. De anser att 

den ojämförligt märkligaste egenskapen med den nya regeringen är att den bär Hitlers 

namn. SvD bedömer att Hitler omger sig av ansvarsfulla ledare, framförallt Hugenberg som 

har fått posten som närings- och jordbruksminister. Det tror SvD gör att Tyskland kan hålla 

en klar och fast kurs i närings- och handelspolitiska frågor. Under rådande omständigheter 

anser SvD att den regering som nu blivit till är den bästa. SkD första ledare om Hitlers 

makttillträde anser likt SvD att det bästa med den nya regeringen är att Hugenberg blivit 

minister. Utöver det så ser SkD att nu när nationalsocialisterna fått chansen att bli delaktiga i 

regeringsansvaret så kommer de snart få erfara att det är stor skillnad på att sitta i 

opposition mot att vara statsman. Utöver det hoppas SkD att von Papen kan garantera att 
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Hitler inte skenar iväg. Arbetet tror sig inte se att det finns någon grund till diktatur. Likt SkD 

har Arbetet tvivel på att nationalsocialisterna ska klara av att gå från opposition till 

regeringsparti. En annan liknelse Arbetet gör är att de ser en viss kontinuitet när Hitler väljer 

att behålla ministrar på sina poster och ger utrikesministern som exempel. Arbetet anser 

vidare att de tre partier som nu sitter i regering är mycket olika och ser farhågor i det.  Det 

största riskerna med det Hitlerska experimentet anser Arbetet är att det kan driva de tyska 

arbetarna i armarna på bolsjevismen.  

7.2.6 GHT 2 februari 

På ledarplats under rubriken ”tidsfördriv” förs av tidningen en lång diskussion om den 

ekonomiska krisen och vart den kan ta vägen. De menar att enstaka länders isolerade 

åtgärder kommer att visa sig fullständigt verkningslösa mot krisen. Det kommer att framkalla 

mycket ståhej men kommer ge föga eller inget resultat utan den oreda som den vållar. Det 

är allt för komplicerade förhållanden som råder och allt för starka krafter som är i färd för att 

några handgrepp ska kunna vända strömmen. Frågan som tidningen ställer är då. Vad är det 

som hjälper? Och menar att svaret på den frågan är av mycket obestämd karaktär men att 

det enda som hjälper är att människor uppför sig förnuftigare.  

Ledaren anser att det alltid är de psykologiska faktorerna som i sista hand fäller avgörandet. 

I den mån som tillförsikten återvänder ska de monetära svårigheterna, tullar och 

restriktioner och vad folket i övrigt kivas om, bli möjligt att komma tillrätta med. Däremot 

den politik som herr Hitler förkroppsligar skall städas undan och ”gömmas bland upptågens 

skråpukar”. När skall då människor komma till förnuft? Det kan ta sin tid. Rytmens lag råder 

precis som över alla livsföreteelser. Hur det nu än är så känns det trots den tyska farsen att 

det finns en ansats till nytt vinddrag i luften och där kan vi lite var och en till sist göra vår 

insats. Tar folk sitt förnuft tillfånga och inte ger sin modlöshet till våldet så skulle 

förutsättningarna för ett konjunkturskifte skapas.61  

7.2.7 GHT 3 februari 

I en artikel inne i tidningen den 3 februari 1933 under rubriken ”Idag” skriver tidningens 

korrespondent, med anledning av att nationalsocialisterna inför demonstrationsförbud för 

de tyska kommunisterna, att det ena terroristpartiet har kommit till makten och förföljer det 
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andra. Det likaberättigande i fråga om valchanser som höga vederbörande i sitt upprop 

talade så vackert om finnes ej på riktigt.62  

I samma tidningsupplaga under rubriken Idag skriver tidningen en artikel där man börjar 

med att citera en karikatyr av Mussolini där han med bister uppsyn säger att ”den där Hitler 

är en förolämpning. Tidningen menar också att de förstår Mussolini, för att stå modell till 

Hitler kan inte vara någon reklam för honom. Artikeln tar sin början i just uttrycket att Hitler 

är en förolämpning. De menar att pracka på ett stort folk en styresman av denna kaliber 

faktiskt är en förolämpning mot allt vett.63 Tidningen anser att Hitler inte bara är en sak som 

endast angår tyskar. Tyskland är ingen avskild liten ö ute i oceanen utan förbindelse med den 

övriga världen, det ligger mitt i Europa. De har livliga förbindelser med alla andra stater och 

nu ska vi alla tvingas sysselsätta våra tankar med vad Hitler hittar på. Tidningen menar att en 

man med den uppsynen ska det offras tankekraft på, det är oförskämt att ställa till det så. 

Därefter fortsätter artikeln med att anse att Hitler har förtjänat det tyska folket då miljoner 

människor har röstat på honom. Hitler jämförs med Moses som skulle föra skarorna in i det 

tredje riket och det skulle ske omedelbart. Nu begär han fyra år för att som skribenten 

uttrycker sig traska genom öknen. Tidningen menar att det enda som valet att göra Hitler till 

rikskansler garanterar är slagsmål och blodsutgjutelse. Dessutom beklagar man sig över att 

världspressen ska behöva syssla med Hitler var dag som Gud ger en tid framåt. Fast så värst 

länge blir det väl inte, men var dag det står på, är en dag för mycket. Lika lite som 

världspolitiken kunde bortse från att Wilhelm II var tysk kejsare kan den ignorera det faktum 

att Hitler tysk rikskansler.64  Artikeln avslutas med följande två meningar: ”Att tvinga all 

världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren det är oförlåtligt. Herr Hitler är 

en förolämpning”65  

7.2.8 Arbetet 3 februari 

Under rubriken ”Ett nytt frågetecken” skriver Arbetet i sin ledare den 3 februari att Hitler 

genom att utlysa nyval utan tvivel väljer den närmast tillhands liggande nödfallsutvägen ur 

den situation som man kallar brydsam. Nyvalen den 5 mars är ett vågstycke men hör till de 
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tärningskast som kan lyckas.66 Inte utan skäl verkar nationalsocialisterna förlita sig på det 

faktum att de skapat en segerstämning som kan bära frukt i en ökning av mandaten i 

kommande riksdagsval. Det är dock inte givet den reflexionen. Arbetet väljer att här citera 

Berliner Tageblatt som skriver att Hitler bara ger tyskarna valsedlar och varken arbete eller 

bröd.67 Ledaren anser att det kommer vara lätt för Hitlers motståndare att lägga sin 

valkampanj nu när Hitler har blivit junkrarnas fånge. Den påstådde proletärledare som 

försökt värva anhängare ur själva arbetsmassorna har nu valt att ha sällskap med den hatade 

von Papen och hans adliga kamrater plus Hugenberg som är de storindustriellas man. ”En 

front representerad av dessa tre, kan icke föra Tyskland ut ur dess elände utan innebär blott 

en ren och ohöljd social reaktion”.68 Det är ganska osannolikt att den nye kanslern ska kunna 

lyckas göra sig fri från sina medministrar. Det kommer troligtvis de tysknationella också ha 

svårt att göra. Vilket i sin tur kommer leda till att det blir en tämligen enkel stridsuppgift för 

sina motståndare.  Att Hitler ensam ska erövra majoritet betraktas som en omöjlighet då han 

ska öka från 33 procent till 51 procent. Det kan i vidrigaste fall leda till att det fortsatt blir en 

koalition efter valet den 5 mars. Tidningen hoppas på att den koalitionen ganska snart ska 

uppenbara sig som tämligen ihålig och att de inre motsättningarna gör den arbetsoduglig.69 

Det verkar som att Hitler kommer förverkliga ett av alla hans löften, att upplösa det 

kommunistiska partiet. Skulle det inträffa kan man nog räkna med att deras väljare övergår 

till socialdemokratin. Det kan leda till att den proletära enhetsfronten i Tyskland skapas på 

nytt och regeringen kan få en oerhört kraftigt socialdemokratisk opposition mot sig. Lyckas 

däremot hitlerismen att klargöra nödvändigheten av proletär samling har den trots allt fyllt 

en stor historisk mission.70  

7.2.9 Arbetet 4 februari 

I Arbetets utlandskrönika den 4 februari skriver man att Hindenburg nu slutligen sagt det 

förlösande ordet i Tyskland. Att nationella frihetskampens parti äntligen har förts fram till 

den ledande politiska makten. I och med det håller Tyskland och hela Europa andan sett 

utifrån de senaste dagarnas händelser. Samtidigt som Hitler med möda banar sin väg till 

                                                           
66 Arbetet 3 februari 1933 
67 Arbetet 3 februari 1933 
68 Arbetet 3 februari 1933 
69 Arbetet 3 februari 1933 
70 Arbetet 3 februari 1933 



29 
 

kanslerpalatset bejublad och nästan nertrampad av de förväntansfulla massorna som valt att 

ge sig till nationalsocialisternas våld.71 Hitler har gått emot de profetior som hans 

motståndare haft och valt att upplösa riksdagen och gå till nyval. Eftersom han tror sig kunna 

rida på den stämning som nu råder och framkallat glädjerop över hela Tyskland. Samtidigt så 

har nationalsocialisternas hela propagandaapparat dragit i igång. Hitler själv sparar inte på 

krutet då han hörs i radio och håller tal både på Wilhelmsstrasse och i Tiergarten. Det är 

något som tidningen anser är något för mycket prat av en man som alltid predikat handling. 

Dessutom har han tidigare gjort gällande att människornas kultur aldrig framsprungit genom 

överläggningar utan bara berott på geniets och de enskilda personligheternas insatser.72 Vad 

det verkar så har han lärt sig av sina motståndare i högre grad än någon annan politiker i 

våra dagar. Krönikan anser att Hitler stulit socialdemokratins paroll om bröd och frihet åt 

människorna och i viss mån putsat till den lite för att den ska bli särdeles lockande.73 

Tidningen fortsätter med att det nuvarande läget är genompyrt av ovisshet, även om den 

tyska arbetarklassen försök till en sista kraftansträngning att samla ihop sina vacklade leder 

till motstånd. Tyvärr saknar den målmedvetenheten och den kraft som krävs. För närvarande 

är den söndersliten och splittrad som om den var i två delar och det gör att den bekämpar 

sig själv.74 Arbetet skriver att Hitlers uppgift inte kommer bli avundsvärd. Troligen får han 

erfara att ”maktens åtrådda bägare också innehåller en icke föraktlig dos malört”. Det är ett 

gap mellan att var en stark negativt inriktad oppositionsledare till att ta sig an uppgiften och 

i ett tryckt läge göra ett positivt uppbyggnadsarbete. Det blir många stridande intressen som 

behöver tas tillvara om nationalsocialismens olika intressegrupper ska tillgodoses. Enligt 

tidningen är det någon som uttalat att Hitlerismen utgjort en ”samlingspärm för all sur och 

negativ desperation” som de senaste årens olidliga förhållanden framkallat.75 Mot slutet av 

den här utlandskrönikan går tidningen in på att det inte finns något vidare näringspolitiskt 

program. Man menar att nazisterna inte kommer speciellt långt med Goebbels lockande 

men ändå innehållslösa retoriska vändningar som han älskar att använda sig av.76 

                                                           
71 Arbetet 4 februari 1933 
72 Arbetet 4 februari 1933 
73 Arbetet 4 februari 1933 
74 Arbetet 4 februari 1933 
75 Arbetet 4 februari 1933 
76 Arbetet 4 februari 1933 



30 
 

7.2.10 GHT 6 februari  

På ledarplats i GHT den 6 februari skriver man under rubriken ”En olycka” en längre resumé 

om hur Tyskland har gått från att vara ett kejsardöme till att idag vara en republik. De menar 

att tyskarna och deras stat glidit in på rätt spår. Det kostar på att övergå från ett statsskick 

till ett annat. Det är bara genom ”hårda törnar och svidande erfarenheter” som ett folk lär 

sig självstyrandets konst. Att Tysklands väg skulle bli så stött i kanten kunde ingen förutse. 

Ledaren menar att de segrande makternas, i världskriget, behandling av landet skapade 

sådana svårigheter för Tyskland att det översteg den mänskliga förmågan att ta hand om. 

När förnuftet till slut fick göra sig hört hade missnöjet kommit så långt att för många gått 

över till ursinne. Ursinnet hade i och med det fått ett politiskt uttryck i nationalsocialismen.77 

Det såg ett tag ut som vändningen var här då de första tecknen på ekonomisk återhämtning 

visade sig. Dessutom förlorade desperationens parti i det senaste valet röster. Så länge som 

von Schleicher stod som frontman i regeringen vågade inte nationalsocialisterna tro på 

nyval. ”Det var då olyckan inträffade för en olycka är det”. Dess räckvidd kommer ganska 

snart att bli uppenbar utrycker sig skribenten.78 Tidningen menar att de två partier som nu 

ska samverka i regeringen knappt har något gemensamt. De tysknationella representerar en 

linje mot storkapitalism och storgodsägarintressen, dessutom i en ganska trångbröstad och 

aggressiv form. Nationalsocialismen å sin sida liknar en närstående grupp till kommunismen 

med dess småborgerlighet. Hur dessa inbördes väldigt motsägande element ska kunna 

samsas eller åtminstone hålla ihop är omöjligt att begripa. Att denna omaka koalition ska 

lyckas erövra ytterligare 42 mandat i nästa val anser tidningen som omöjligt. Gör de det så 

har skräckmedel används för att erövra dessa mandat. Det är här den verkliga faran lurar 

anser ledaren. Nationalsocialismen har både teoretiskt och praktiskt hyllat våldet som 

hävstång. ”Våld föder våld”. 79 Ställer sig Tyskland på de våldsstyrda staternas sida så 

kommer det leda till ett kommande inbördeskrig. Det kan dock vara möjligt att undvika då 

regeringen är svag eftersom de samverkande partiernas inbördes är olikartade. Därefter 

försöker tidningen svara på vad som kommer hända om regeringspartierna inte får den 

framgång som de hoppas på. Eftersom nu nationalsocialisterna har makten över polis och 

militär så kommer det vara svårt för dem att lämna över de uppgifterna till någon annans 
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händer vid en valförlust. Hur djupt kan nationalsocialismen rota sig i dessa väpnade styrkor 

när de styrs av densamma. Det kan inte fördöljas att den närmaste framtiden tecknar sig 

mycket hotfull för det tyska folket.80 Ytterligare en fråga som ledaren ställer sig är hur 

nationalsocialismen ska undgå att inte framkalla konflikter med både öst och västliga 

grannar. Därefter avslutar ledaren med att skriva att ha lämnat över regeringsmakten till 

Hitlers händer måste betecknas som ödesdigert inte bara för Tyskland utan för hela Europa. 

”Det var en verklig olycka”.81  

7.2.11 Delanalys 

I den här delanalysen är två av tidningarna representerade. I de artiklar som behandlas så 

har GHT nu tydligt tagit en ståndpunkt mot Hitler. De väljer att benämna Hitler som skråpuk, 

förolämpning och att det var en olycka när von Schleicher tvingades avgå och Hitler tog över. 

Det enda Hitler kan garantera är slagsmål och blodsutgjutelse. Utöver det så befarar GHT att 

ju längre nationalsocialisterna har makten över polis och militär så kommer de uppgifterna 

bli svårare att lämna vidare till någon annan. Arbetet anser också att en regering ledd av 

Hitler, Hugenberg och von Papen inte kommer kunna leda Tyskland ur deras elände. Arbetet 

skriver att det nuvarande läget är genompyrt av ovisshet, även om den tyska arbetarklassen 

försöker samla ihop sina led. De anser dessutom att om Hitler förbjuder kommunisterna kan 

det göra att de tyska socialdemokraterna kan växa sig starkare igen. Arbetet menar även att 

Hitler kommer få erfara att maktens åtrådda bägare också innehåller en icke föraktlig dos 

malört. Jag anser att GHT och Arbetet i dessa ledare använder sig av spelgestaltningar när 

tidningarna väljer att använda ord som skråpuk, förolämpning och uttrycket en icke föraktlig 

dos malört. 

7.2.12 GHT 8 februari 

Under rubriken ”komik eller allvar” skriver GHT om den tyske riksminister Görings 

telegramsvar på tidningens ”Idag" artikel från den 3 februari där GHT:s skribent skrev att 

Hitler var en förolämpning. Ledarsidan är mycket tveksamma till om Görings telegram är ett 

grovt skämt eller om det ska betraktas som autentiskt. Även om tidningen visserligen inte 

hyst några överdrivna föreställningar om den nuvarande tyska regeringens 

omdömesförmåga hade de inte förväntat sig detta av någon av deras ministrar. Enligt 
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telegrammet så vill Göring beteckna sig som en av det svenska folkets uppriktiga vän. Det 

finns säkert vissa kretsar som godtar en sådan vänskapsinvit, men den alldeles övervägande 

delen av svenska folket vill däremot inte kännas vid herr Görings vänskap skriver tidningen. 

Svenskarna har sympati för det tyska folket, ”men inte för den riktning som nu är i färd med  

att störta detta tyska folk i nya olyckor”.82 Tidningen har under hela den prövning som 

Tyskland efter Versaillesfreden fått genomlida, så långt som deras krafter räckt och dess ord 

nått, förfäktat den åsikten att den statskonst som de segrande makterna drev stämplades av 

orättfärdighetens kortsynthet. GHT framhåller med allt eftertryck att den behandling 

Tyskland underkastades måste framkalla en desperation vars följder är oöverskådliga.83 För 

att förstå uppkomsten av det ursinne som nationalsocialismen funnit i sitt politiska uttryck 

gör inte yttringarna av nämnda ursinne mera tilltalande. Partiets väg till makten har gått 

genom barbariskt tumult, skrän, slagsmål och dråp. De menar att rörelsen är ett hån och en 

utmaning mot rätt och vett.84 De som böja sig för våldet även i dess råaste form, anser GHT 

hyllar den nationalsocialistiska rörelsen. Tidningen håller fast vid det den i tidigare artiklar 

skrivit, att nationalsocialismens övertagande av regeringsmakten i Tyskland är ett tecken på 

hur fruktansvärt den allmänna politiska nivån sjunkit i världen. Dessutom menar GHT att det 

är förödmjukande att världsopinionen och världspressen dag ut och dag in ska behöva den 

här typen av företeelser.  ”Vi har spetsat till omdömet i orden att hr Hitler är en 

förolämpning. Det är vår uppriktiga mening”.85 Ledaren anser att den som har ögon att se 

med inte kan tvivla på att olyckan är på väg och två saker kan nu ske. Antingen lyckas det 

tyska folket befria sig från det styre som nu är i färde med att strypa dess frihet, vilket 

knappast blir en oblodig affär, eller också sätts Europas fred på spel. Ett nationalsocialistiskt 

Tyskland skapar ofelbart slitningar i både öst och väst. Både Frankrike och Polen kommer 

inte kunna undgå att känna att en sådan regim som Tyskland anses som ett hot mot sin 

säkerhet. Även ett inbördeskrig i Tyskland äventyrar Europas fred.86 Tidningen skriver: ”Det 

förefaller som hr Göring trodde att Sverige vore något slags annex till det tyska riket. Det 

förhåller sig, Gud vare lov, icke så.” GHT menar att bildade människor inte talar på ett sådant 

sätt. De kommer inte med klumpiga och dumma hot. GHT menar att Göring hade kunnat 
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formulera sig på ett sådant sätt så det inte var något tvivel av vad han egentligen ville 

kommentera utifrån den karakteristik som tidningen givit av hans parti, som han enligt 

tidningen dessutom bara är en prydnad i. Göring var sig själv och gav enligt skribenten svart 

på vitt att tidningen dömt riktig i det de skrivit. Ledaren avslutas med att de hoppas att 

nazisterna kan resa sig trots förnedringen. ”Vi tar inte dessa herrar på allvar. Att de utöva 

regeringsmakten i Tyskland det hålla vi som en utomordentligt allvarlig sak.”87 

7.2.13 SvD 8 februari 

På ledarplats under rubriken ”tyska perspektiv” skriver tidningen om att de nya makthavarna 

uppenbarligen har önskan att bygga ut och befästa de riktlinjer som nu gäller med 

stundande nyval. Frågan man ställer sig nu är vart den ekonomiska kursen går nu när 

kabinettet tvingas ta tag i det svårlösta ekonomiska problemet. Den improvisationskraft som 

vicekansler von Papen uppvisat under de två dygnen mellan von Schleicher demission och 

Hitlers tillträde anser SvD är en ”remarkabel politisk prestation”.  På de två dygnen lyckades 

von Papen med hjälp av sina kunskaper förhandla en ny samverkan mellan de som tidigare 

inte gått åt samma håll till att få till ett enhälligt arbete mot gemensamma mål. 88. Tidningen 

anser att Hitler, von Papen och Hugenberg med stor propagandistisk skicklighet under sin 

första arbetsvecka lyckats ställa de taktiska frågorna, med regeringens marsch mot 

gemensamma motståndare och att de utfört klara paroller med den så kallade fyraårsplanen 

som ledstjärna.89 Genom att ha upplöst både regering och den Preussiska lantdagen gör man 

ett försök att utnyttja de egna anhängarnas entusiasm över den vunna segern för att nå ett 

valresultat som kan befästa den nya regimen på överskådlig framtid, i första hand fyra år.90  

Frågan man kan ställa sig nu är hur utsikterna ser ut för att regeringen vinner en valseger, 

det vill säga att Hitler och Hugenberg får majoritet i riksdagen efter valet. Det är något som 

tidningen menar är ett ”oantastlig grundval” för att den konstellationen fortsatt ska kunna 

regera. För att lyckas med det så behöver troligtvis de moderata högergrupperna som tyska 

folkpartiet, agrargrupperna, näringspartiet och de kristlig-sociala anses som hjälptrupper till 

nuvarande kabinett. Trots att dessa grupper har en del frågetecken skulle det göra att det 

bara skiljer 22 mandat från majoritetssträcket och det är menar tidningen är en distans som 
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kan övervinnas, men det kräver mycket möda för att ta sig dit.91  Att det kommer bli ett nytt 

uppsving i valet för nationalsocialismen efter att Hitler har tagit makten är så gott som säker, 

men frågan är på vems bekostnad. Otvivelaktigt är den största möjlighet att få fler röster att 

mobilisera de som ännu inte valt att i detta nyval lägga sin röst. Å andra sidan så är 

valdeltagandet i Tyskland högt vilket gör det svårt att vinna så många nya röster på detta 

sätt. Det går att se att det skulle kunna bli majoritet för regeringen, men knappast sannolik.92 

En annan sak som tidningen menar är värd att ta i beaktandet är de samtal mellan 

centrumledaren och Hitler som gjorts. Skulle en möjlighet att knyta till sig centrum uppstå så 

får Hitler en reserv inför framtiden där han kan sätta press på sina alliansvänner inom 

regeringen. Som slutord i den här tidningens ledare väljer man att göra en liknelse med 

Mussolinis Italien och hur styret sett ut där med den italienska fascismen. Många betraktare 

menar att samma utveckling kommer att ske i Tyskland och de kommer gå samma väg som 

Italien. Det kan vara bra att ha i minnet att en sådan utveckling tog några år. Tidningen anser 

att något Hitlervälde i direkt anslutning till valet den 5 mars inte är troligt. Betydligt mer 

sannolikt är det att den nuvarande rikskanslern dagen efter valdagen kommer att överväga 

med vilken allierad han fortsättningsvis bör knyta de mest intima banden. SvD anser att 

diktaturlystnaden förmodligen är häftigare hos von Papen än hos Hitler. Men det återstår att 

se först om fyra veckor vart kursen kommer att styras.93 

7.2.14 Arbetet 10 februari 

På ledarplats i Arbetet den 10 februari väljer tidningen under rubriken ”Hitlerminister 

Göring” att kommentera Görings löjliga ingripande mot GHT förolämpning av Hitler. Ledaren 

anser att man snabbare än väntat kunnat se att även i regeringsställning så har 

nationalsocialismen avslöjat sin rätta karaktär. Den visar på en mentalitet som är slående lik 

den sinnesart som dominerade i gamla kejsartyskland.94 Ledaren tar här upp en händelse 

som tidningen Arbetet varit med om några år tidigare men då med Mussolini som slagpåse. 

Den gången var hr Segerstedt bagatelliserande och var allmänt spydig mot Arbetets 

redaktör. Den upprördhet som Segerstedt nu, var det verkar, med rätta känner skulle vi helt 
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klart sympatisera mer med om han den gången då det gällde en politisk motståndare 

oreserverat uppträtt till hans försvar skriver ledaren.95 

7.2.15 GHT 11 februari 

På ledarsidan den 11 februari under rubriken ”vad saken gäller” skriver GHT att de är dessa 

dagar som det tyska folket öde avgörs. Det är striden mellan diktatur och folkvälde. Striden 

gäller om hur Tyskland ska förbli en rättsstat eller inte. De fortsätter med att demokratisk 

styrelse och rättsstat är oskiljbara och fast förbundna. Det går inte att förgripa sig på det ena 

utan att våldföra sig på det andra. En diktatur utan att den härskande individens eller 

kastens vilja överordnas rätten går inte att upprätta. Det bästa vårt släkte skapat är där med 

förlorat.96 Därefter görs en liknelse av Tyskland med Mussolinis Italien och Stalins Ryssland. 

Där man skriver att förtrycket är sig alltid likt.  

Med loögon övervakas människorna. Spioner stå med örat vid varje dörrspringa. 

Räddhågan rider våldsmännen som en mara. De frukta den fria tanken. De fasa för det 

rätta ordet. De trampa med grova knektstövlar på varje frihetens brodd som skjuter upp 

ur jorden. 97  

De människor som blivit vettskrämda av kommunismen med deras ”härskri, klassdiktatur” 

kastar sig i famnen på nationalsocialisterna, vilkas lösning på problemet är den motsatta 

ytterligheten våldsherradöme. I Tyskland rulla nationalsocialister fram i brunklädda horder. 

Mord och blodsdåd betecknar deras väg. Som illgärningsmän har de gått fram. Deras mål är 

att sätta sig i besittning av makten. Tidningen menar att det som hägrar för dem är att ett 

Tyskland under nationalsocialistiskpartidiktatur kommer framkalla ett inbördeskrig. Kommer 

de på allvar till makten så står freden i Europa på spel. I Tyskland är rättsstaten redan 

angripen. Rättssäkerheten är ställd på avskrivning.98 Ledaren avslutas med att skriva om att 

det inte finns utrymme för medlande och tillmötesgående. Det handlar om att fatta en 

ståndpunkt för eller emot rättsstaten. Det finns inget både och utan antingen eller när det 

gäller våld och rätt. De går att liknas med eld och vatten. Man väljer helt enkelt ett av det. 

Det finns ingen försoning i den rörelse som har Hitler som galjonsbild. Framfarten där är av 
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dess råaste vålds signum. Sådana framgångar är barbariets. ”Dess seger är segern över 

rätten” skriver ledaren.99 

7.2.16 SkD 11 februari 

Här har ledarsidan valt att sätta fokus på dispyten mellan GHT och riksminister Göring under 

rubriken ”Svensk press och utlandet”. Tidningen skriver att det inte direkt är så man skrattar 

sig fördärvad efter att ha läst det snillrika och det föraktfulla omdömet om Hitler. Tonen i 

artikeln var grov och man kan inte säga att innehållets form var sådan den borde vara då en 

svensk tidning fäller omdömen om ett utomstående lands främsta representanter och deras 

inre förhållanden. Vårt umgänge med ett främmande folk underlättas inte men försvåras 

genom att vi förolämpar det med grova ord och sårande uttryckssätt. Vårt förhållande till 

Tyskland är just nu ömtåligt nog ändå sedan det ekonomiska avtalet upphört och en ny 

sådan ännu inte lett till något resultat utrycker sig skribenten.100 Ledaren fortsätter med att 

anse att det finns en viss sympati med Hitler och Görings vrede över förolämpningen. Det 

går också att förstå att de reagerade mot den. Däremot håller tidningen med om att det inte 

går för sig att bete sig som Göring gjorde då han bad GHT om att hålla käft och hotade med 

påföljder om inte hoten hörsammades. Sverige är ett fritt land vars press inte är något som 

utländska aktörer ska ha något med att göra. Göring gick alltså fel väg den här gången. 

Däremot anser SkD att GHT inte bättrade på sin sak när de några dagar senare 

återupprepade sina grovheter och behöll sin ståndpunkt.101 Ledaren avslutas med att skriva 

att det vore bra för Sverige om man var lite mer taktfull och avhandlade ett annat lands 

angelägenheter på ett sätt som faller vårt land till gagn. Det är ju trots allt så att ett umgänge 

med Tyskland är något vi både önskar och behöver. Dessutom är det ett visst beroende som 

vi inte helt kan vara utan.102  

7.2.17 Delanalys 

De sista ledarartiklarna i den här undersökningen diskuterar vad som kan komma att hända i 

Tyskland men även dispyten mellan GHT och Göring och hans telegram till den nämnda 

tidningen. GHT skriver att svenskarna har sympati för tyskarna men inte i den riktning som 

nu är i färd med att störta det tyska folket. Nazisterna har enligt GHT tagit makten med hjälp 
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av barbariskt tumult, skrän, slagsmål och dråp. De menar också att antingen lyckas det tyska 

folket befria sig från sitt styre även om det inte kommer bli oblodigt eller så sätts hela 

Europas fred på spel. GHT tar inte de tyska ledarna på allvar. De menar att det är en 

utomordentligt allvarlig sak att dessa herrar utövar regeringsmakten i Tyskland. SvD:s ställer 

sig istället frågande till hur det ekonomiska ska lösas. De anser att Hitler, Hugenberg och von 

Papen med stor propagandistisk skicklighet har lyckats manövrera den första arbetsveckan. 

SvD tror sig inte se något Hitlervälde i direktanslutning till valet den 5 mars och anser att von 

Papen troligtvis är mer diktaturslysten än Hitler. SkD uttrycker sin åsikt gentemot GHT och 

poängterar att de inte bättrade på sin relation till Tyskland när de höll fast vid sin ståndpunkt 

om att Hitler är en förolämpning. SkD anser även att det vore bra för Sverige att vara mer 

taktfull och avhandla ett annat lands angelägenheter på ett sätt som faller vårt land i gagn. 

Ett umgänge med Tyskland är trots allt något vi både önskar och behöver. Dessutom är det 

ett visst beroende som vi inte helt kan vara utan. I den här delen av undersökningen tycker 

jag mig se sakfrågegestaltning. Ett exempel är när SvD skriver att den första arbetsveckan 

lösts med stor propagandistisk skicklighet.  

8. Analys och resultat 

8.1 Hur skildras Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet i 

tidningarna? 

I tre av de fyra tidningarna så är bilden av Hitler försiktigt pessimistisk då de inte framställer 

honom som någon avgörande person i sig. Ett exempel på det är när Arbetet skriver att de 

tror att Hitler kommer göra sig fri från sina medministar och de ser det som en omöjlighet 

att han ensam ska erövra majoritet.103 SkD skriver att Hitler är en agitator av högsta rang, 

men ställer sig också frågan om han klarar av att föra sin agitation som statsman. De 

poängterar också att förhoppningsvis skenar Hitler inte iväg då von Papen och Hugenberg 

finns i bakgrunden och kan ingripa om så behövs.104 
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 Med tanke på det politiska läget i Tyskland under den här perioden visar det på att 

ledarskribenterna inte trodde den här konstellationen som regeringsmakt skulle vara allt för 

länge den heller.  

Arbetet påstår att Hitler är en proletärledare som försökt värva anhängare ur själva 

arbetsmassorna.105 Vilket kan tolkas ur ett socialdemokratiskt perspektiv som ett fult knep. 

Arbetet anser också att nationalsocialisterna har lockat arbetarklassens väljare med att ha 

begreppet socialism med i partinamnet, något som i Sverige inte alls anknyter till det partiet 

utger sig för att stå för.106 Samma tidning jämför också nationalsocialisterna med det gamla 

kejsartyskland då de anser att sinnesarten är slående lik den som dominerade under 

Wilhelm II dagar.107 Det visar på att Arbetet inte är helt nöjda med Hitlers makttillträde, men 

de väljer att hålla en relativt neutral linje. SvD anser att diktaturlystnaden förmodligen är 

häftigare hos von Papen än hos Hitler.108 Det visar på att SvD inte ansåg Hitler som den mest 

maktgiriga i sammanhanget. Ytterligare en liknelse som SvD gör att de får 

nationalsocialismen att framstå som ett alternativ för det proletariserade borgerliga skiktet 

och menar att det är en sorts protest mot de tyska storfinanserna. Däremot anser SvD att ett 

tredje rike kanske inte är den rätta vägen att gå då det har mycket dimmiga konturer. 109 Jag 

anser att SvD ser Hitler som en bricka i spelet för att lyckas få till en borgerlig högerstyrd 

regering. De lyfter snarare fram det högerbaserade tysknationella partiet som Tyskland 

framtida regeringsparti. 

I den fjärde tidningen som är GHT är man starkt kritisk till både Hitler som person men också 

till hela det nationalsocialistiska partiet. Det visar tidningen med tydlighet när den väljer att 

skriva att Hitler är en förolämpning.110 Det är något som de får kritik av tyska ledningen i 

form av riksminister Göring då han sänder ett telegram till tidningen och ifrågasätter 

tidningens lämplighet. GHT drar sig inte för att visa sin åsikt och har många metaforer till 

exempel att den politik som Hitler förkroppsligar ska städas undan och gömmas bland 

upptågens skråpukar.111 Tidningen skriver också att det ena terroristpartiet har kommit till 
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makten och förföljer det andra.112 Utifrån detta anser jag att GHT har en mycket tydlig 

ståndpunkt hur de ser på Hitler och hans parti. De håller verkligen inte igen på orden när de 

beskriver honom. I samband med Hitlers maktövertagande beskriver de tydligt att det inte 

håller med om den tyska politiska riktningen då de väljer att skriva att det var då olyckan 

inträffade för en olycka är det.113 GHT anser att nationalsocialismen är ett parti där våld 

föder våld och de har alltid gynnat våldet som en politisk hävstång.114 Detta är på nytt en 

tydlig bild av hur de ser på partiet och hur de driver sin politik.  

8.2 Hur är bedömningen av framtidsperspektiv som tidningarna anar vid Hitlers 

makttillträde? 

De första dagarna efter Hitlers makttillträde känns det som att GHT är ganska säkra på att 

Hitler kommer bli kortvarig. De skriver bland annat att experimentet relativt snart kommer 

vara över och att nationalsocialismens styrande slutar i ett fiasko. GHT skriver också att nu 

sitter som rikskansler en man som karaktäriserat sig själv genom att uppträda som profet för 

det tredje riket. Redan där säger det allt enligt GHT.115 Ganska snabbt därefter anar GHT 

oråd med tanke på det omaka par som sitter i regeringskoalitionen. Hur ska de överhudtaget 

kunna samarbeta.116 De menar att det nu finns två vägar att gå. Den ena är att det tyska 

folket lyckas slå sig fria från det som nu sker men inte utan blodsspill. Den andra vägen är 

enligt GHT krig och då kanske hela Europa blir inblandat.117 I nästa ledare från GHT 

poängterar de återigen att freden i Europa står på spel då de gör en liknelse med Mussolinis 

Italien och Stalins Ryssland där de skriver att förtrycket är sig alltid likt.118 Utifrån dessa 

tankar visar GHT att de är oroliga för att det ändå kan hända saker som de anser vara dåligt 

utifrån folkets synpunkt.  

SvD skriver att en ny epok tar vid, även om det ändå anser det något märkligt att det är 

Hitler som är huvudperson. SvD ser den nya regeringskonstellationen, med Hitler som 
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frontman, som en ganska positiv händelse då de menar att det först nu blir möjligt att ha en 

högerorienterad ledd regering för första gången sedan världskrigets slut. 119 Det jag vill 

hävda är att SvD inte ser Hitler som någon avgörande person i Tyskland vid den här 

tidpunkten. SvD verkar hoppas att högern med hjälp av Hitler kan komma till 

regeringsställning där det är högerns politik som är den mest framstående. I SvD ser man på 

den första veckan med den nya regeringskonstellationen som en stor propagandistisk 

skicklighet under den första arbetsvecka som de dittills haft. Där de lyckats ställa de taktiska 

frågorna och utifrån det göra en gemensam marsch mot deras motståndare med den så 

kallade fyraårsplanen i förgrunden.120 Här belyser SvD på nytt att det inte är Hitler ensam 

som ändrar Tysklands politik utan han har stor hjälp av framförallt Hugenberg men också av 

von Papen.  

Det går inte riktigt att se vad SkD verkligen anser om framtiden då det endast skrivs två 

ledare under den här perioden. Det SkD skriver är att Hitler är en agitator av högsta rang, 

men de ställer sig också frågan om han klarar av att föra sin agitation som statsman. 

Dessutom avser tidningen att det är bra att både von Papen och Hugenberg är med 

regeringen då det kan innebära att de har lite koll på om Hitler skulle börja göra opassande 

saker121 Den här synen på Hitler är ganska likvärdig med vad SvD anser om Hitlers 

makttillträde. Enligt mig verkar det som om att SkD inte är riktigt nöjda med Hitler som 

kansler, men han är fortfarande så pass rumsren så han kan väl trots allt få en chans att 

regera. 

Arbetet skriver att kunna se någon diktatur inom närtid som Hitler tidigare gjort anspråk på 

inte går att se genom den här regeringsbildningen. Den koalition som nu bildats anses inte 

av tidningen som något större experiment än det som tidigare varit med von Papen och von 

Schleicher som kabinettets ledare. Arbetet tror att med tanke på nationalsocialisternas 

ofullständiga partiprogram så har de svårt att föra en politik i ledarställning.122 Med tanke på 

det senaste årets turbulens i Tysklands politiska liv så tolkar jag detta som att tidningen inte 

tror att den konstellationen kommer att hålla någon längre tid den heller. Det Arbetet 

däremot oroar sig för är att arbetarklassen i Tyskland kommer att vända sig åt bolsjevismen 
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och gå från att vara socialdemokrater till att vända kappan mot det mer kommunistiska 

hållet. Arbetet anser det som en omöjlighet att Hitler själv kommer ta över makten. I värsta 

fall får den nuvarande koalitionen fortsatt förtroende.123  Detta visar på att Arbetet inte 

trodde på några större sensationer av Hitlers politik.  

8.3 Hur skiljer sig tidningarnas syn på händelseutvecklingen? 

Tidningarnas bild av händelseutveckling är likvärdig i alla tidningar. En skillnad som jag ser är 

att antalet ledare som behandlar händelsen är varierad. SkD har två ledare under hela den 

fyra veckor långa undersökningsperioden. Till skillnad från GHT som har fem ledare som 

behandlar ämnet plus två starkt kritiska artiklar inne i tidningen. SvD skriver fyra ledare 

under den här perioden medan Arbetet har tre ledare och två utlandskrönikor som har fokus 

på händelseutvecklingen.  

GHT är starkt emot Hitler. SvD har en relativt neutral åsikt, de fokuserar mer på det 

högervänliga tysknationella partiet och dess partiledare Hugenberg. SkD tar heller ingen 

tydlig ståndpunkt mot Hitler utan de synes som att de är försiktigt pessimistiska till Hitlers 

makttillträde. SkD skriver få ledarartiklar om Hitler under den här perioden, endast två 

stycken varav den ena mer handlar om tidningen GHT:s dispyt med riksminister Göring.  

Teorin som ställdes upp för uppsatsen utgör ett visst förklaringsvärde till hur de olika 

tidningarna ställer sig i olika frågor. GHT väljer att använda sig av ord som skråpuk och 

förolämpning om Hitler och det menar jag kan kopplas till hur tidningen använder sig av 

gestaltningsteorin och den spelgestaltning som behandlas i densamma. De andra tidningarna 

däremot framställer Hitler mer åt sakfrågegestaltningar där de mer redogör för det politiska 

förloppet och hur Hitler, hans parti och de övriga i koalitionen kan komma att agera 

framöver. En annan sak som gestaltningsteorin lyfter fram är hur medierna kan gestalta 

händelser på ett sätt som gör att de gagnar deras sak eller i det här fallet politik.124 I de 

tidningar som ingår i undersökningen så använder sig GHT av detta för att tydligt visa sin 

ståndpunkt mot Hitlers agerande och missnöjet med hans tillträde till makten. De andra 

tidningarna däremot håller en lägre profil. Det kan man å andra sidan koppla till hur 
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Hadenius ser på nyhetsmaterialet då det ganska snabbt efter makttillträdet blev en kontroll 

av den nazistiska propagandan om  vad som skrevs i tyska medier och troligtvis avspeglades i 

de svenska tidningarna.125 Det jag också kan tänka mig se som förklaring till en tillbakahållen 

linje är att SkD såg faran i att göra sig ovän med den tyska makten då de hade en roll i den 

svenska ekonomin och SkD ansåg helt enkelt att Sverige var i viss mån i ett beroende som vi 

inte helt kunde vara utan.126  

Jag menar att det inte går att se någon tydlig höger-vänster politisk åsikt gentemot Hitlers 

maktövertagande. Den liberala tidningen GHT är starkt emot Hitler och det han står för. SvD 

som var högertidning vid denna tidpunkt väljer att skriva om Hitler som en bakgrundsfigur 

och framhäver mer det tysknationella högerpartiet och deras möjligheter till att få styra det 

tyska folket. SkD som representerade bondeförbundet går på samma linje som SvD, där kan 

man se att de två högerpartierna hade samma ståndpunkt likt de tidningar som Nadia 

Wågnert kommit fram till i sin undersökning. Sett till Eva Queckfeldts akademiska avhandling 

så är det inte en ny företeelse att två på högerkanten orienterade tidningar har olika åsikter. 

I min uppsats stämmer detta in på GHT jämfört med SvD och SkD. Dessutom är Arbetet inte 

helt raka motsatsen till högertidningarna heller, något som jag kanske trodde på förhand 

skulle vara en tydligare skiljelinje. Höjelids avhandling om nordisk press Sovjetbild visar på 

att de svenska tidningarna hade en rapportering som vägde över åt det negativa hållet. Det 

är något som även de tidningar jag valt att undersöka gör, men det är ganska varierad 

hårdhet i beskrivningarna av Hitler. 

9. Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på hur bilden av Hitler och det 

nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet som gavs under tiden vid hans makttillträde, vilket 

jag anser att jag har gjort. Även om jag trodde att det skulle vara lite tydligare vilken 

partitillhörighet som tidningen tillhör.  

Det jag kommit fram till är att tre av fyra tidningar är försiktigt pessimistiska till Hitlers 

makttillträde. Dessa tidningar som är SvD, SkD och Arbetet ser inte Hitler som någon person 

som har en avgörande roll för det tyska folket och landet. En gemensam bedömning som alla 
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fyra tidningar gör är att de inte tror att Hitler blir någon vidare långvarig historia. Den 

tidningen som tydligast skildrar och dessutom har en stark kritisk syn på Hitler är GHT. GHT 

skriver att Hitler är en förolämpning och om han får fortsatt förtroende att regera kommer 

det att utbryta inbördeskrig eller ännu värre att hela Europa dras med i ett krig. Det som är 

tydligt är att framförallt SvD och SkD i sin rapportering fokuserar mer på de högerpolitiska 

personer som ingår i Hitlers kabinett och hur de ska föra Tyskland på fötter igen. Tidningarna 

försöker se en ljus framtid tillmötes med en högerstyrd regering som det inte varit sedan 

första världskrigets slut. Jag anser att det inte går att se någon höger-vänster politik i 

rapporteringen. I min uppsats stämmer detta in på GHT jämfört med SvD och SkD. Dessutom  

är Arbetet inte helt raka motsatsen till högertidningarna. Något som jag trodde på förhand 

skulle vara en tydligare skiljelinje. GHT är starkt emot Hitler, SvD har en relativt neutral åsikt 

då de enligt mig fokuserar mer på det högervänliga tysknationella partiet och dess 

partiledare Hugenberg. SkD tar heller ingen tydlig ståndpunkt mot Hitler utan de synes som 

att de är försiktigt pessimistiska till Hitlers makttillträde. SkD skriver få ledarartiklar om Hitler 

under den här perioden, endast två stycken varav den ena mer handlar om tidningen GHT:s 

dispyt med riksminister Göring.  

Teorin som ställdes upp för uppsatsen var gestaltningsteorin och utgjorde ett visst 

förklaringsvärde till hur de olika tidningarna ställer sig i olika frågor. GHT väljer att använda 

sig av ord som skråpuk, förolämpning om Hitler och det menar jag kan kopplas till hur 

tidningen använder sig av gestaltningsteorin och den spelgestaltning som behandlas i den 

samma. De andra tidningarna däremot framställer Hitler mer åt sakfrågegestaltningar där de 

mer redogör för det politiska förloppet och hur Hitler, hans parti och de övriga i koalitionen 

kan komma att agera framöver.  

Den kvalitativa metod jag använt mig av anser jag är bra för denna typ av studie. Kanske att 

jag kunde tagit med ytterligare en eller två tidningar till, i så fall en kommunistisk tidning. 

Dock valde jag att göra avgränsningen till dessa fyra tidningar. Eventuellt hade jag kunnat 

fortsätta ytterligare några veckor fram mot stundande nyval, men då var troligtvis mycket av 

den rapportering som kom ut från den tidens Tyskland censurerad. Dessutom slutade 

rapporteringen om själva maktövertagandet sannolikt någonstans inom min tid för studien. 

Med tanke på det läge som rådde i Sverige och Europa under denna tid både politiskt och 

ekonomiskt kan ha gjort att de flesta tidningar valt en relativt neutral rapportering på sina 
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ledarsidor. Utifrån denna undersökning skulle det vara intressant att titta på 

maktövertagande idag och hur rapporterar dagens tidningar kring det. Två exempel som är 

högaktuella inom detta område är för mig både USA och Ryssland. För att människan ska 

lära av historien och få med sig kärnan av historiens nytta behöver människan lära sig att 

läsa mellan raderna. Det i sin tur ställer höga krav på att den enskilda människan källkritisk 

kan granska den väldiga flod av nyheter som flödar i dagens samhälle. Har människan inte 

kunskap om det förflutna så blir det svårt att göra en korrekt omvärldsanalys. Det i sin tur 

gör att historiens nytta är viktigare än på länge med tanke på var förändringens vindar kan 

blåsa åt flera håll. 
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