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Abstract 

This study shows how swedish left-wing political press portrayed the Nazi movement in 

Germany, March 1933. The left political press is not often studied as press with more 

different political views, which can be seen expressed in their choice of news. There’s 

also research which shows how single newspapers, newspapers from different countries 

and newspapers from other cities portray the Nazi movement, but not as much regarding 

the left political press. This essay will contribute to the research in this area. 

  

The purpose of the study is to analyze how the different papers chose to portray themes 

such as: the labour movement in Germany, the Parliament election in Germany, 

antisemitism and Hitler/the Nazi Party (NSDAP). The study is based on material from 

the following papers: syndicalist Arbetaren, communist Ny Dag and the socialist Social-

Demokraten. All papers are based in Stockholm. The articles that are being analyzed is 

found published on the front page of the paper. A total of 84 issues and 682 articles are 

analyzed. The study is done through a two-step analyze, first a quantitive analysis of 

what is being published in the different papers, followed by a qualitative analysis to 

analyze how it’s being analyzed. For the two-step analyze the framing theory will be 

applied.  

 

The study shows how there’s a difference in what the papers chose to publish on their 

front page during March 1933. Arbetaren and Ny Dag are focusing the most on the 

labour movement in their choice of news. Ny Dag does not report anything about 

antisemitism. Social-Demokraten is focusing on Hitler/NSDAP the most. The papers 

are very similar in how they chose to portray the themes but show some differences in 

what they chose to highlight in the articles.  

 

 

Nyckelord: Nazityskland, gestaltningsteori, vänsterpress, arbetarpress, NSDAP. 

Keywords: Nazi Germany, framing theory, left political press, labour press, NSDAP. 
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Inledning 

Dagens mediasfär gestaltar händelseförlopp som tillgodoser läsarna med en bild av verkligheten 

som respektive medium ämnar förmedla. Det anses allmänna känt att partipolitisk press väljer att 

vinkla information så det gynnar den egna sidan av den politiska skalan mer än den andra, och vice 

versa, det gäller alltså även när syftet är att förmedla en negativ bild.  

 

Konflikten mellan vänsterrörelsen och nazisterna har inte varit någon hemlighet. Innan och i 

samband med andra världskriget fängslades och torterades, ofta även till döds, tusentals aktivt 

politiska kommunister och vänsterpolitiska sympatisörer. Naziregimen etablerades i Tyskland i 

slutet på januari 1933. Det resulterade i ett omedelbart förtryck av tyska kommunister. I slutet av 

1933 hade mellan 60 och 100 000 kommunister anhållts av regimen. Detta blev startskottet på vad 

som skulle komma att kallas av kommunisterna för Anni terribili, de hemska åren.1  

 

Den vänsterpolitiska pressen och arbetarpressen i Tyskland stängdes ner omgående efter att 

Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) blev Tysklands största parti i mars 1933. Men 

hur såg det ut i den vänsterpolitiska pressen som fortfarande var aktiv? För att undersöka detta 

kommer tre svenska vänsterpolitiskt anknutna tidningars innehåll analyseras.  

 

I denna studie kommer jag analysera tre vänsterpolitiska stockholmsbaserade tidningar: 

syndikalistiska Arbetaren, kommunistiska Ny Dag och socialdemokratiska Social-Demokraten. 

Genom gestaltningsteorin kommer jag undersöka vad tidningarna väljer att gestalta samt hur 

respektive tidning gestaltar temana: arbetarrörelsen i Tyskland, riksdagsvalet i Tyskland, 

antisemitism och Hitler/NSDAP i mars 1933. För att göra detta kommer en tvåstegsanalys att 

användas, först undersöks vad som gestaltas genom den kvantitativa analysen, sedan hur det 

gestaltas genom den kvalitativa analysen.  

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka gestaltningen av Nazityskland i svensk vänsterpolitisk press under 

nazisternas maktövertagande i mars 1933. För att göra detta kommer bilden av hur situationen i 

Nazityskland gestaltas i partipolitisk press i mars 1933 undersökas.  

 
1 Weitz, Eric D., Creating German communism, 1890-1990: from popular protests to socialist state, 

Princeton University Press, Princeton, N.J., 1997, s. 282 
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Tre svenska, stockholmscentrerade och vänsterpolitiskt anknutna tidningar kommer att undersökas: 

socialdemokratiska Social-Demokraten, kommunistiska Ny Dag och syndikalistiska Arbetaren.  

 

Frågeställningar 

Jag kommer arbeta utefter två frågeställningar som lyder: 

• Hur ser nyhetsvärderingen ut i tidningarna Arbetaren, Ny Dag och Social-Demokraten 

gällande arbetarrörelsens situation i Tyskland, riksdagsvalet i Tyskland, antisemitism och 

Hitler/NSDAP i mars 1933? 

• Hur gestaltar tidningarna Arbetaren, Ny Dag och Social-Demokraten arbetarrörelsens 

situation i Tyskland, riksdagsvalet i Tyskland, antisemitism och Hitler/NSDAP i mars 1933? 

 

För att besvara mina två frågeställningar kommer jag använda mig av nio stycken forskningsfrågor 

som ställs till källmaterialet genom analysen. Frågorna presenteras senare i avsnittet för Metod.  

Disposition 

Här nedan redogörs det för studiens forskningsläge. I forskningsläget presenteras tidigare forskning 

som ansetts relevant för min frågeställning. Därefter redogörs det för det teoretiska utgångsläget, 

samt för mitt tillvägagångssätt genom studien i avsnittet Metod. I avsnittet presenteras det 

analysschema som används för både den kvantitativa och kvalitativa analysen. Efter det presenteras 

materialet, där även urval, avgränsningar och källkritik av materialet kommer redogöras för. 

Därefter presenteras den historiska bakgrunden som följs av analysen. 

 

Analysen är uppdelad i två delar. I den kvantitativa analysen undersöks vad som gestaltas i 

tidningarna. Först presenteras antalet artiklar för respektive tidning. Analysen är uppdelad i fyra 

teman som presenteras enligt följande ordning: arbetarrörelsen i Tyskland, riksdagsvalet i Tyskland, 

antisemitism, och Hitler/NSDAP. För varje tema presenteras en tabell som visar på hur stort 

utrymme temat blir tilldelat i procent i respektive tidning. För strukturens skull kommer tidningarna 

presenteras i alfabetisk ordning i respektive tabell: Arbetaren, Ny Dag och Social-Demokraten. I 

den löpande texten kommer däremot artiklarna presenteras efter vilket ämne de berör. Den 

kvalitativa analysen är även den uppdelad enligt ovannämnda teman och tidningarna presenteras 

efter vilka ämnen de berör. Detta för att enklare jämföra dem med varandra. Avslutningsvis förs en 

slutdiskussion med tillhörande sammanfattning av analysen. 
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Forskningsläge 

I detta avsnitt presenteras forskningsläget för partipolitisk press innan och under andra världskriget. 

 

Lars-Åke Engblom, professor emeritus i medie- och kommunikationsvetenskap vid Jönköpings 

Universitet skriver i Arbetarpressen i Göteborg: En studie av arbetarpressens förutsättningar, 

arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890–1965 om arbetarpressens 

roll i Göteborg och om varför den misslyckas.2 Engblom belyser att det fanns stora skillnader i 

förutsättningarna för den kommunistiska och socialdemokratiska pressen under 1930-talet. Trots en 

stor ambition att etablera sig inom partipressen fanns det inte förutsättningar för det kommunistiska 

partiet. Engblom menar även att socialdemokratiska pressen har, till skillnad från kommunisterna, 

syndikalisterna och socialisterna haft goda förutsättningar för att konkurrera på tidningsmarknaden.3 

Engblom tar upp flera intressanta aspekter som visar på de olika förutsättningarna för tidningarna 

under tidsperioden samt belyser varför tiden runt 1930 är särskilt intressant för den partipolitiska 

pressen. Jag ser det därför särskilt intressant att undersöka det nedslag i tiden som jag gör i mitt 

material. 

 

Nils Funcke, journalist och författare, redogör i Tryckfriheten: ordets män och statsmakterna för 

inskränkningarna mot pressen som gjordes under 1930-talet.4 Funcke visar även att arbetarpartierna 

och kommunisternas tidningar drabbades svårast. I Tyskland förbjöds samtliga. Funcke hänvisar till 

idé- och lärdomshistorikern Henrik Sandblad som gått igenom tyska arkiv rörande svenska 

tidningar under perioden 1933–1945 och menar på att det var som mest aktivitet de närmsta åren 

efter att Hitler kommer till makten.5 Funcke redogör även för flertalet åtal som väcks mot 

kommunistiska Ny Dag och arbetartidningen Arbetaren 1933 och framåt. Funcke beskriver det som 

att det drog fram ”en arbetarbödel i Sverige” som syftade att strama åt för att förhindra uttalanden 

som ansågs utrikespolitiskt olämpliga,6 samt på hur flertalet arbetar- och vänstertidningar var 

särskilt i blåsväder från att Adolf Hitler valts till rikskansler 30 januari 1933.7 Även Funcke tar upp 

aspekter som redogör för den vänsterpolitiska pressens särskilda förutsättningar under 1930-talet 

och belyser särskilt den tid efter 30 januari 1933. Funckes och Engbloms forskning ligger särskilt 

 
2 Engblom, Lars-Åke, Arbetarpressen i Göteborg: en studie av arbetarpressens förutsättningar, 

arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890–1965. Diss., Ekonomisk-

historiska institutionen, Göteborgs universitet, 1980, s. 20 
3 Ibid, s. 316–318 
4 Funcke, Nils, Tryckfriheten: ordets män och statsmakterna, Carlsson, Stockholm, 2006, s. 51–53 
5 Ibid, s. 63–64 
6 Ibid. s. 73 
7 Ibid. s. 51 
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till grund för mitt val av nedslag i tiden för materialet. Detta gäller även för valet av den 

vänsterpolitiska pressen vars förutsättningar och situation jag har funnit särskilt intressant under 

denna tid.  

 

Gary Klein, professor i historia vid Westchester Community College, New York, redogör i “When 

the New’s Doesn’t Fit: the New York Times and Hitler’s First Two Months in Office, 

February/March 1933” för New York Times rapportering om Hitlers första två månader vid makten. 

Enligt Klein publicerade tidningen ungefär fem gånger så många artiklar rörande den politiska 

situationen i Tyskland som sina huvudkonkurrenter under perioden.8 New York Times hade även 

under tiden flest européer anställda vid tidningen. Trots detta menar Klein att de misslyckades med 

att utmärka sig själva med unik nyhetsrapportering9 och med att återge en sann spegling av 

händelserna i Tyskland.10 Klein menar att det bland annat beror på att tidningens Berlinredaktion 

misslyckades med att återge nyheter och ibland publicerade artiklar bestående av endast återgivna 

citat. Parallellt pågick en konflikt om huruvida tidningen skulle sympatisera med de tyska judarna 

eller inte. Det pågick även arbete för att ”de-Jewify” New York Times som vid den tiden ägdes av en 

judisk familj. Bland annat publicerades ett flertal annonser för företag som utmärkt sig som 

antisemitiska och judiska anställda valde att inte använda sina hebreiska namn i sina bylines.11 

Kleins forskning belyser intressanta aspekter som visar på faktorer som påverkar bilden som 

förmedlas i en tidning. Däremot saknas den jämförelse mellan flera tidningar som jag valt att göra 

för min studie. Denna aspekt ser jag därför som mer intressant att ha med för att kunna utläsa 

eventuella skillnader i hur tidningar med olika politisk tillhörighet skildrar olika teman. 

 

Elinor Persson, student vid Södertörns högskola har skrivit kandidatuppsatsen Andra världskriget i 

tre dagstidningar - En studie om hur Ny Dag, Aftonbladet och Svenska Dagbladet gestaltar ett 

antal händelser under andra världskriget. Uppsatsens syfte är att jämföra hur tre dagstidningar med 

olika politiska tillhörigheter gestaltar sex utvalda händelser under andra världskriget.12 Persson har 

analyserat tidningarnas ordval, val av källor, perspektiv på respektive händelse samt val av 

 
8 Klein, Gary. When the New’s Doesn’t Fit: the New York Times and Hitler’s First Two Months in Office, 

February/March 1933. J&MC Quarterly. Vol. 78, nr. 1, 2001: 127–149. doi: 

10.1177/107769900107800109. s. 127 
9 Ibid, s. 141 
10 Ibid, s. 127 
11 Ibid, s. 141–143 
12 Persson, Elinor, Andra världskriget i tre dagstidningar – En studie om hur Ny Dag, Aftonbladet och 

Svenska Dagbladet gestaltar ett antal händelser under andra världskriget. Kandidatuppsats. Institutionen 

för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, 2016. s. 5 
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rubriker.13 Perssons studie visar på att nyhetsrapporteringen från de olika tidningarna skiljer sig åt. 

Ny Dags rapportering visar på ett kommunistiskt intresse och positiv inställning till Sovjet. 

Aftonbladet visar på en högerpolitisk vinkling i val av sina källor och Svenska Dagbladet tycks 

befinna sig i mitten och vara saklig. Persson visar även på hur tidningarnas politiska ställning syns i 

bland annat val av rubriker och bildtexter.14 De tidningar som valts ut i Perssons studie har haft 

tydliga skillnader i sin politiska ståndpunkt. Det jag tycker känns desto mer intressant med att 

jämföra tidningar som ligger närmare varandra på den politiska skalan är att resultatet inte kommer 

vara lika förutsägbart. Persson väljer att jämföra tidningar som har märkbart olika politiska 

tillhörigheter. Man kan därför från början anta att jämförelsen mellan tidningarna kommer visa på 

tydliga skillnader. Jag väljer istället att analysera tidningar som ligger närmare varandra på den 

politiska skalan.  

 

Nadia Wågnert, student vid Högskolan i Gävle, har skrivit sitt examensarbete Bilden av Hitlers 

maktövertagande i nordisk press där bilden av det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets 

(NSDAP) mellan 23 januari fram till 6 februari 1933 undersöks. Valet av tidsperiod motiveras 

genom att nyheterna som kom senare från TT och som berörde Tyskland var hårt kontrollerat. 

Studien är komparativ och undersöker om det finns någon skillnad i hur Adolf Hitler och NSDAP 

framställs beroende på vilken politisk inriktning tidningarna har samt vilket land de skriver för. 

Wågnert har valt ut tidningarna med den partipolitiska aspekten i åtanke. Tidningarna som jämförs i 

studien är svenska Arbetarbladet, Gefle Dagblad och Norrlandsposten, finska Hufvudstadsbladet, 

norska Aftenposten och Arbeiderbladet samt danska Berlingske Tidende och ØstsJællands 

Folkeblad.15 Wågnert menar på att det inte är möjligt att utläsa ett tydligt landsperspektiv, 

tidningarna emellan, däremot går det att utläsa ett avvikande tolkningsmönster från tidningarna från 

samma land. Tidningarna skiljer sig åt i att lyfta fram olika orsaker som leder till de händelser de 

redogör för. Wägnert hänvisar till den partipolitiska aspekten som hon menar är avgörande för hur 

tidningarna väljer att gestalta Hitler och NSDAP som på.16 De svenska tidningar Wågnert undersökt 

gavs samtliga ut i Gävle och hade socialdemokratisk (Arbetarbladet) och liberal (Gefle Dagblad 

och Norrlandsposten) politisk tillhörighet. Wågnert belyser den partipolitiska aspekten som 

 
13 Ibid, s. 14–16 
14 Ibid, s. 45–46 
15 Wågnert, Nadia, Bilden av Hitlers maktövertagande i nordisk press, Kandidatuppsats, Institutionen för 

humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle, 2010, s. 11–13 
16 Jesper Strömbäck ”Den medialiserade valbevakningen” I Nord, Lars & Strömbäck, Jesper 

(red.), Väljarna, partierna och medierna: en studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006, SNS 

förlag, Stockholm, 2009, s. 30 
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avgörande för gestaltningen, vilket har motiverat mitt val av tidningar inom samma geografiska 

område. Jag har istället valt tidningar baserade i Stockholmsområdet. 

 

Genom min studie ämnar jag tillföra ytterligare perspektiv till det nuvarande forskningsläget, då jag 

saknar forskning om politisk press som ligger på samma sida på den politiska skalan. Detta gäller 

både för höger- och vänsterpolitik. Jag kommer analysera skillnader och/eller likheter mellan 

tidningarnas gestaltning ur en partipolitisk aspekt och inte en geografisk aspekt, samt avgränsa mig 

till en tidsperiod som är särskilt relevant för den vänsterpolitiska pressen. På så sätt hoppas jag även 

kunna bidra till diskussion för hur vänsterpolitiska pressens väljer att gestalta nyheter. 

Teori 

Här nedan presenteras gestaltningsteorin som används i analysen av materialet. Teorin 

ligger till grund för att utläsa vad som står i och emellan raderna.  

Jesper Strömbäck är professor i journalistik och politisk kommunikation och beskriver 

gestaltningsteorin (framing theory) som en av de mest framträdande teorierna om 

medierna och vilka effekter de har. Teorin har valts dels då den ansetts passande att 

använda för att analysera text. Den har även ansetts relevant för att just analysera hur 

olika gestaltningar skapar olika verkligheter och därmed även effekter på människors 

uppfattning av verkligheten.  

Det första man kan bestämma utifrån teorin är att den verklighet som beskrivs i nyheter 

aldrig är densamma som den egentliga verkligheten. Medierna beskriver aldrig 

verkligheten dom den är, utan (re)konstruerar och gestaltar den. Olika faktorer tvingar 

medierna att välja, lyfta fram och ta bort från den verklighet som de ska berätta om. Det 

som väljs ibland kan vara källor, ord, perspektiv, fakta och uttryck. Tillsammans bildar 

dessa val de journalistiska gestaltningarna av verkligenheten. Strömbäck poängterar att 

dessa gestaltningar aldrig är helt neutrala. Något som beror på att språket inte är neutralt 

utan är skapt efter aktiva val, det vill säga, när något väljs till, väljs även något bort. 

Detta leder till att uppfattningen av verkligheten påverkas. Strömbäck menar att 

forskningen visar att medierna kan utöva avsevärd makt över vilka frågor människor 

tycker är viktigast, hur människor uppfattar olika sakfrågor, personer och händelser som 

medierna rapporterar om och vilka måttstockar människor använder sig av när de 
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bedömer politiska partier och ledare.17 Att påverka någons, eller en hel befolknings, 

uppfattning om verkligheten innebär en otrolig makt. Både direkt och indirekt påverkar 

medier hur människor uppfattar verkligheten – och därmed även människors 

åsiktsbildning. 

Det som även går att bestämma utifrån gestaltningsteorin är att verkligheten inte är 

avgörande för människors uppfattning av verkligheten. Det är istället mediernas bild av 

verkligheten som skapar människors uppfattning av verkligheten. Mediernas format, 

organisation, interna arbetsvillkor, normer, behov av uppmärksamhet samt samspelet 

med olika politiska och ekonomiska aktörer spelar stor roll för hur journalistiken 

gestaltar verkligheten.18 I Väljarna, partierna och medierna: en studie av politisk 

kommunikation i valrörelsen 2006 redogör Jesper Strömbäck för hur medierna utgör 

den allra viktigaste källan till information om politik och samhälle. Strömbäck menar att 

vi behöver medierna för informationen som formar generellt giltiga bilder av 

verkligheten. Människors verklighetsuppfattningar kan inte anses isolerade från 

mediernas och journalistikens bevakning av politik och samhälle. Medierna har behov 

av att reducera överflödig information och att få människors uppmärksamhet. För att 

uppfylla behovet finns ett flertal tekniker; tillspetsning, förenkling, polarisering, 

konkretion, intensifiering, personifiering och stereotypisering. Strömbäck skriver i 

Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation om hur man kan 

använda sig av ’tematiska gestaltningar’, där det fokuseras på generella sammanhang.19 

För att få fram en mer nyanserad bild av de olika gestaltningarna, menar Strömbäck att 

man kan undersöka hur ofta en rad på förhand definierade gestaltningar förekommer i 

artiklarna.20  

Metod  

Här nedan presenteras mitt val av metod samt tillvägagångssätt för att genomföra min 

undersökning, samt redogöra för det textanalytiska schema som används i analysen. För 

studien kommer en komparativ tvåstegsanalys att användas. Genomgående undersöks 

samma tidsperiod i båda stegen i analysen. Jag har valt att använda mig av en 

 
17 Ibid, s. 128 
18 Strömbäck, Jesper. Journalistiken och politiken I Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och 

demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 133–137 
19 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, SNS 

förlag, Stockholm, 2009, s. 118 
20 Strömbäck, 2009, s. 128–130 
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tvåstegsanalys då jag genom att både analysera vad och hur som gestaltas i tidningarna 

skapar en bredare förståelse för hur tidningarna arbetar med att gestalta verkligheten. 

Verkligheten förmedlas inte bara genom hur tidningarna väljer att gestalta 

händelseförlopp utan även genom vad de faktiskt väljer att gestalta.  

 

I det första stadiet används en kvantitativ analys. Genom den kvantitativa analysen 

ämnar jag få en överblick över hur de olika tidningarna har gjort sin nyhetsvärdering. 

Därför har jag valt att se över hur frekvent nyheter enligt följande teman förekommer: 

arbetarrörelsen i Tyskland, riksdagsvalet i Tyskland, antisemitism och Hitler/NSDAP. 

Jag har valt att se över respektive etta (förstasida) som publicerats från tidningarna 

Arbetaren, Ny Dag och Social-Demokraten under perioden 1–31 mars 1933. Samtliga 

artiklar kommer analyseras genom Analys 1 som redogörs för här nedan. Totalt 

analyseras 84 stycken ettor och 682 stycken artiklar som publicerats på förstasidan. 

 

I det andra stadiet av studien används en kvalitativ analys. Docent i journalistik, 

Thorsten Thurén, skriver i Vetenskapsteori för nybörjare att en kvalitativ metod, till 

skillnad från en kvantitativ, har möjligheten att belysa små detaljer och tillmäta dem 

stor vikt.21 För den kvalitativa analysen kommer jag välja ut ett mindre antal artiklar att 

analysera jämfört med om jag hade valt att genomgående använda mig av en kvantitativ 

analys, detta gör att den kvalitativa metoden är bättre lämpad för det andra steget i 

analysen. Förutom att skapa en överblick över tidningarnas nyhetsvärdering vill jag 

även nå en djupare förståelse av tidningarnas gestaltning, något som ger den kvalitativa 

metoden ett egenvärde, menar Bengt Hansson, professor inom teoretisk filosofi vid 

Lunds Universitet. Hansson anser även att en kvalitativ metod är lämplig när det som 

undersöks inte går att mäta numeriskt.22 Då jag kommer att göra en djupare analys av ett 

färre antal artiklar skulle en numerisk analys inte ge ett representativt resultat. Totalt 

analyseras 11 stycken artiklar i den kvalitativa analysen. Artiklarna som väljs för den 

kvalitativa analysen har valts ut då de är kategoriserade enligt samma tema och är även 

publicerade på samma datum.  

 
21 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber, Stockholm, 2007, s. 112 
22 Hansson, Bengt. Perspektiv på kvalitativ metod I Perspektiv på kvalitativ metod, Allwood, Carl Marin 

(red.), Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 58–61 
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För att visa resultatet av den kvantitativa analysen kommer jag ställa upp resultatet i 

tabeller, en för varje tema, där syftet är att visa på hur stor del varje tema fick på 

respektive tidnings förstasidor (ettor).  

Materialet, i form av tidningsnummer, har lästs in på mikrofilm på Arbetarrörelsens 

arkiv och bibliotek i Flemingsberg. Materialet har sedan sparats ner som skärmdumpar 

och sparats på ett USB-minne för att enklare kunna genomföra analysen.  

Analysschema: Utformning och innehåll  

Genomgående i studien kommer jag utgå ifrån den textanalys som presenteras i Nyheter 

– att läsa tidningstext av Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten Thurén. 

Författarna visar ett antal sätt att analysera tidningstext på och presenterar ett flertal 

frågor som jag baserar analysschemat på. Lundgren menar att politiska partier, fackliga 

organisationer med flera har ett intresse av att framställa verkligheten på sitt eget sätt. 

Även om de inte framför direkta lögner så finns det alltid en risk att informationen som 

presenteras kan överdrivas, bagatelliseras eller på annat sätt vinkla synen på det som 

presenteras.23 Framtagningen av analysschemat har baserats på Jesper Strömbäcks teori 

om att det går att få fram en mer nyanserad bild av artiklar genom att mäta förekomsten 

av definierade gestaltningar.24  

 

Frågorna delas upp i två kategorier enligt tvåstegsanalysen, Analys 1 och Analys 2. 

Samtliga frågor i Analys 1 kommer ställas till allt material för kvantitativa analysen. Jag 

vill här sålla ut så artiklarna tillhör genren nyhetsartiklar och att de är placerade på 

förstasidan (ettan), och i så fall vilket utrymme de får på ettan. Samt att se i vilken 

utsträckning respektive tema gestaltas av respektive tidning. Vilket sedan ligger till 

grund för min analys av tidningarnas nyhetsvärdering. Frågorna i Analys 2 kommer att 

ställas till materialet för den kvalitativa analysen. Frågorna ställs då de ansetts relevanta 

för att nå en djupare förståelse för materialet. För att sedan kunna utläsa skillnader i hur 

de olika tidningarna gestaltar respektive tema, i vilken utsträckning och på vilket sätt.  

 

 
23 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén, Torsten, Nyheter: att läsa tidningstext, Ordfront, 

Stockholm, 1999, s. 52 
24 Strömbäck, 2009, s. 130 
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Analys 1  

• Vilken genre tillhör artikeln?25 

• Var är artikeln placerad i tidningen?26 

• Vilket tema tillhör artikeln? 

Analys 2 

• Är rubriken intresseväckande?27 

• Vem kommer till tals i artikeln? Är urvalet tendentiöst?28 

• Framgår det varifrån källan kommer ifrån?29 

• Används några retoriska grepp? Hur tjänar de för att förstärka eller försvaga 

det beskrivna händelseförloppet?30 

• Används liknelser, metaforer, ironi eller schabloner? Vilket syfte tjänar de? 

• Problematiseras händelseförloppet i artikeln? Finns det en dold 

argumentation och färdiga slutsatser?31 

Material 

För att besvara frågeställningarna för studien har tidningsartiklar varit det självklara 

valet för mitt material. Källmaterialet består därför av nyhetsartiklar från tre stycken 

stockholmsbaserade politiskt anknutna tidningar; syndikalistiska Arbetaren, 

kommunistiska Ny Dag, och socialdemokratiska Social-Demokraten. Det var en 

utmaning att hitta forskning om endast vänsterpolitisk press, istället fann jag forskning 

om partipolitiskt anknutna tidningar som låg längre ifrån varandra på den politiska 

skalan. Tidningar valdes då de med samma politiska tillhörighet hade samma 

(icke)förutsättningar i Tyskland och ligger närmare varandra på den politiska skalan. 

Materialet som undersöks består av tidningsartiklar som är publicerade mellan 1 och 31 

mars 1933. Totalt har 84 stycken nummer från de tre tidningarna samlats in. Varav 26 

nummer från Arbetaren, 26 nummer från Ny Dag och 29 nummer från Social-

Demokraten.  

 

 
25 Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 54 
26 Ibid, s. 15 
27 Ibid, s. 19 
28 Ibid, s. 40-41 
29 Ibid, s. 48-49 
30 Ibid, s. 55–56 
31 Ibid, s. 57 
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Urval och avgränsning 

Tidsperioden för urvalet för materialet är avgränsad till 1–31 mars 1933. Jag har valt att 

analysera material publicerat i mars 1933 då det täcker två datum som är särskilt 

intressanta under denna period; 5 mars 1933, får NSDAP 43,9 procent av rösterna i 

riksdagsvalet och 23 mars 1933, överlåter regeringen den lagstiftande makten till 

rikskansler Adolf Hitler. Det är även intressant att se vad som går att utläsa i de artiklar 

som är publicerade strax innan, emellan och strax efter dessa två datum. Med hänsyn till 

tidsramen för arbetet, har tidsperioden begränsats till en månad.   

 

Jag har valt att avgränsa materialet till nyhetsartiklar och inte analysera 

opinionsjournalistik som analysmaterial. Syftet med detta är att analysera det material 

som ska vara mest objektivt i tidningen. Opinionsjournalistikens tradition av att vara 

mer öppen med sin användning av stilistiska knep medan nyhetsjournalistiken att vara 

mer objektiv. Jag har även valt att endast analysera de artiklar som publiceras på 

tidningarnas förstasidor, då jag anser att detta speglar desto mer om tidningarnas 

nyhetsvärdering. Jämfört med om jag hade analyserat artiklar som publicerats i hela 

tidningen. Detta gör även att tidningarnas olika omfång inte har lika stor betydelse för 

antalet artiklar publicerade, då antalet sidor från varje nummer som analyseras är 

desamma. Antalet artiklar kom även att bli mer hanterbart med tanke på tidsaspekten för 

undersökningen. Jag har heller inte valt att analysera bilderna som publiceras 

tillsammans med artiklarna då en ordentlig bildanalys hade krävt mer tid. Jag kommer 

däremot redogöra för bildtexterna då jag anser att de är relevanta för textanalysen. 

Avgränsningarna av artiklarna görs i samband med att frågorna ur Analys 1 ställs till 

materialet.  

 

För att utläsa vad respektive tidning skrev mest om under den avgränsade tidsperioden 

har jag valt att analysera antalet artiklar efter tidigare nämnda teman. Samtliga teman 

har valts ut efter vad jag utläst skrevs om mest i samtliga tidningarna under den 

avgränsade tidsperioden. Därmed har jag kunnat ringa in dem till teman. För att besvara 

frågeställningarna om vad och hur det som gestaltas kommer jag undersöka 

förekomsten om hur frekvent varje tema förekommer. Det har därför förenklat att dela 

upp artiklarna därefter. 
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Källkritik, validitet och reliabilitet  

I min studie kommer inte målet vara att avgöra källmaterialets äkthet. Istället ligger 

fokus på hur det som har hänt gestaltas av respektive tidning. Jag kommer därför inte ha 

i beaktning huruvida källorna har påverkats av tradering, att en uppgift har gått i flera 

led, eller andra aspekter som kan påverka källans äkthet.32 Undersökningen är 

avgränsad till en specifik tidsperiod, det är därför möjligt att en undersökning med en 

annan tidsavgränsning skulle ge ett annat resultat. Däremot kan det antas att det 

representativt för denna studie. 

 

Torsten Thurén docent i journalistik vid Stockholms Universitet menar att när den som 

sprider information själv är part i fråga, finns risk att en felaktig bild av verkligheten 

förmedlas, vilket innebär att källan i fråga är tendensiös.33 I min undersökning kommer 

jag genom de frågor som ställs till källmaterialet undersöka i vilken utsträckning 

källorna är tendensiösa. Det är värt att nämna att jag inte valt att analysera källans 

tendens för att avgöra källornas äkthet utan för att jag anser det relevant för 

gestaltningen av materialet. 

 

Martyn Denscombe, professor emeritus vid De Montfort University i Storbritannien, 

skriver i The Good Research Guide om vikten av att ha en god validitet i sin forskning. 

En god validitet innebär att rätt frågor ska ställas till rätt material. Det innebär även att 

man kan vänta sig att få fram svar som är fria från fel som kan ha framkommit i 

insamlingen av information. Med rätt material menar Denscombe att materialet bör 

kunna svara på de frågor som ställs till det, samt att en god reliabilitet innebär att de 

verktyg som används vid forskningen ska kunna användas på samma sätt av en annan 

person eller vid ett senare tillfälle och ändå nå samma, eller åtminstone ett snarlikt 

resultat.34 Andra frågor hade givetvis kunnat ställas till materialet, de frågor som ställs 

ämnar svara på frågeställningarna för denna studie. Jag visar på hur materialet har 

samlats in, undersökts och analyserats enligt tidigare avsnitt. Genom att redogöra för 

hur forskningsprocessen har gått till ämnar jag uppnå god validitet. I avsnittet för den 

empiriska forskningen har mina egna tolkningar av materialet gjorts. Det går inte att 

 
32 Thurén, Torsten, Källkritik, Liber, Stockholm, 2013, s. 45 
33 Ibid, s. 63 
34 Denscombe, Martyn., The good research guide: for small-scale social research projects, Sixth edition., 

Open University Press, London, 2017, s. 300-303 
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säkerställa att dessa tolkningar är helt objektiva då de gjorts av en och samma person. 

Genom att däremot redogöra för analysschemat samt för hur artiklarna har analyserats 

har jag ämnat uppnå en god reliabilitet. Ett större omfång av materialet antal hade 

kunnat analyserats för att ge ytterligare slutsatser. 

Bakgrund 

I denna del redogörs det för situationen i Tyskland och för Nationalsocialistiska tyska 

arbetarpartiets (NSDAP) under 1933, samt för de händelser som uppmärksammas särskilt av 

Arbetaren, Ny Dag och Social-Demokraten under mars 1933. Det redogörs även för det politiska 

läget i Sverige och förutsättningarna för den vänsterpolitiska pressen. 

 

NSDAP:s väg till makten 

Klas Åmark, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, har skrivit Att bo granne med 

ondskan och redogör där för Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen. 

Åmark beskriver hur NSDAP trädde in på den politiska arenan 1928, då fick partiet endast 2,6 

procent av rösterna i tyska riksdagsvalet men partiet växte snabbt efter det. Två år senare var partiet 

landets näst största med 107 platser i riksdagen. Dramatiska år följde och det politiska klimatet 

växlade snabbt parallellt med den internationella ekonomiska krisen i Tyskland. I juli 1932 fick 

NSDAP 37 procent av folkets röster vilket gav dem 230 mandat i riksdagen och en position som 

landets största parti. Enligt Åmark var ställningen så pass stark att det bidrog till att de konservativa 

accepterade Adolf Hitler som landets framtida rikskansler. 30 januari 1933 valdes Hitler till 

Tysklands nye rikskansler.35  

 

Den 28 februari 1933 brinner riksdagshuset i Berlin ner. NSDAP beskyllde kommunisterna för att 

ha gjort sig skyldiga till mordbrand. Enligt Richard J. Evans, historiker och författare, använde 

NSDAP händelsen som en anledning för att påbörja massarrester av vänsterpolitiska aktivister och 

inskränka medborgerliga rättigheter. Kort därefter, den 5 mars 1933 anordnas riksdagsvalet i 

Tyskland, där NSDAP inte når egen majoritet, däremot blir de Tysklands största parti. Samtidigt 

fick kommunisterna ungefär en fjärdedel av rösterna i Berlin. Evans menar att det var efter det här 

som den verkliga massterrorn började. Strax därefter hade det byggts tvåhundra provisoriska 

 
35 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och 

Förintelsen, Bonnier, Stockholm, 2016, s. 39 
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’inofficiella koncentrationsläger’ i Berlin. Många av dem byggdes i källare eller i gamla lager där 

vänsterpolitiska aktivister och sympatisörer torterades och mördades.36   

 

Förföljelsen av judarna och spridandet av antisemitisk propaganda hade pågått långt innan 

NSDAP:s maktövertagande men våren 1933 ökade även förföljelsen av judarna. Med lagstiftning 

ämnades judarna drivas ut ur det tyska arbetslivet. Ökad antisemitism och Tysklands 

krigsframgångar ledde bland annat fram till den folkmordspolitik som i sin tur ledde till 

Förintelsen.37  

 

Partipolitisk press och det politiska läget i Sverige  

I och med utvecklingen av det svenska partisystemet tillkom tidningar som ofta hade partipolitisk 

tillhörighet under sena 1800-talet. Partipolitisk press var inte unikt för Sverige som land men det 

kom att prägla Sverige och övriga Norden mer än andra länder.38 Detta menar Ingela Wadbring, 

professor i medie- och kommunikationsvetenskap och Lennart Weibull, professor och 

massmedieforskare som tillsammans skrivit Massmedier: Nya villkor för press, radio och tv i det 

digitala landskapet. Weibull och Wadbring menar att efterfrågan av tidningar med partitillhörighet 

berodde på ökad politisk aktivitet och större motsättningar mellan partierna. Tidningarna kom att 

höra samman med politiska partier på tre olika sätt; genom ägarförhållanden, genom sitt innehåll, 

såväl ledare som sitt nyhetsurval, eller genom sin relation till läsarna, det vill säga de som delade 

tidningens partisympatier.39 Det var vanligt att lojaliteten och tillhörigheten gentemot partiet inte 

bara syntes på ledarsidorna utan även genom nyheterna och rubrikerna. Detta gällde i stort sett för 

samtliga tidningar, oavsett partitillhörighet.40 

 

NSDAP hade redan innan Hitler tillträdde till makten uttryckt missnöje med den svenska pressen. 

Partiets dåvarande talman Hermann Göring menade på ett TT:s nyhetsrapportering om NSDAP var 

mycket partisk och hotade med att inte fortsätta skicka några rapporteringar till TT om detta inte 

upphörde.41 Efter nazisternas maktövertagande i Tyskland följde en snabb och händelserik 

utveckling för den partipolitiska pressen i Sverige. Samtidigt var många tidningar avvaktande i att 

 
36 Evans, Richard J., The Third Reich in History and Memory, Little, Brown, Storbritannien, 2015, s. 56 
37 Åmark, 2016, s. 45–46 
38 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala 

medielandskapet, Ekerlid, Stockholm, 2014, s. 44 
39 Weibull & Wadbring, 2014, s. 46 
40 Funcke, Nils, Tryckfriheten: ordets män och statsmakterna, Carlsson, Stockholm, 2006, s. 228 
41 Thulstrup, Åke, Med lock och pock: Tyska försök att påverka svensk opinion 1933–45, Bonnier, 

Stockholm, 1962, s. 79 
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se hur det helt nya inslaget i europeisk politik skulle utvecklas. Konservativa tidningar, som ofta var 

tyskvänliga enligt tradition, visade mest osäkerhet kring de nya händelserna, menar Klas Åmark. 

Förföljelserna av judarna i Tyskland i form av våld och arresteringar var inget som hamnade på 

förstasidan hos de konservativa tidningarna i Sverige. De liberala tidningarna hörde i regel till det 

antinazistiska lägret, trots att rapporteringen under de första åren som NSDAP satt vid makten 

visade på splittringar. Detta gällde även för de socialdemokratiska tidningarna. Bland de 

protesterande tidningarna fanns bland andra socialdemokratiska Social-Demokraten och 

kommunistiska Ny Dag.42  

 

Terrorn mot politiska motståndare och judar uppmärksammades av svenska medier vilket ställde 

Sverige inför nya utmaningar kring hur man skulle förhålla sig kring det nya Nazityskland.43 

Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson tillträdde bara månader innan Adolf Hitler 

utnämndes till Tysklands rikskansler. I mars 1933 uttalade sig Hansson om hur nazisternas 

maktövertagande ökade risken för en kommunistisk revolution i Tyskland. Klas Åmark menar att 

tyskarna noga följde den svenska politiken och pressen och uttalandet följdes av en mängd 

protester.44 Konflikter mellan Nazityskland och delar av den svenska pressen inleddes nästan 

omedelbart efter Hitlers tillträde som rikskansler. I samband med det hade Hitler möjlighet att 

protestera mot svenska pressuttalanden via utrikesdepartementet.45 

Under 1930-talet leddes Sverige av en socialdemokratisk regering och sittande utrikesminister var 

Rickard Sandler.46 Klas Åmark menar att det främst var arbetarrörelsens press under 1930-talet som 

agerade måltavla för tysk kritik. Redan efter maktövertagandet lade Tyskland stor vikt vid att 

försöka påverka opinionsbildningen och den svenska pressen. De första åtgärderna för att få den 

svenska regeringen att ingripa mot vad som ansågs vara aggressiv antinazistisk journalistik 

misslyckades. Den tyska ambassaden tillgrep andra metoder i form av informella försök att påverka 

svenska tyskvänliga tidningar och personer genom att överösa dem med eget material. En viktig del 

av den tyska ambassadens propagandabete kom att bli att kontinuerligt övervaka svensk press. 

Ambassaden fick i uppgift att följa cirka 90 tidningars ståndpunkt till Tyskland, detta för att kunna 

bedöma opinionen i Sverige gentemot Tyskland och NSDAP. Detta gav Tysklands ambassad ett 

rejält underlag för den återkommande kritiken riktad till den svenska pressen.47 De första 

 
42 Åmark, 2016, s. 270–272 
43 Ibid, s. 661 
44 Ibid, s. 102 
45 Thulstrup, 1962, s. 79 
46 Ibid, s. 68 
47 Ibid, s. 224–226 
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tryckfrihetsåtalen mot svenska tidningar kom strax efter NSDAP:s maktövertagande i Tyskland. 

1933 åtalades den syndikalistiska tidningen Arbetaren och den kommunistiska tidningen Ny Dag 

för att de publicerat vad som ansågs vara starkt kritiska texter om den tyska riksdagens dåvarande 

talman Hermann Göring. De ansvariga utgivarna för publiceringen dömdes till ett par månaders 

fängelse. Flera anklagelser gentemot Arbetaren följde innan fängelsestraffet hunnit träda i kraft, den 

här gången för att ha kallat Göring för ”förre Långbrodyren”, vilket syftade på hur Göring varit 

inskriven på psykiatriska sjukhuset Långbro i Stockholm, och ”den ruskigaste av alla 

blodsbesudlade nazister”. Denna gång beslutade däremot den svenska regeringen att inte ingripa. 

Framöver väcktes inte särskilt många fler åtal från Tyskland fram till att andra världskriget bröt ut 

1939. Under andra världskriget väcktes 55 tryckfrihetsåtal i Sverige, av dem gällde 38 stycken åtal 

tryckpressen. I hälften av fallen fastslogs domen och i andra hälften frikändes de åtalade. Tidningar 

på vänsterkanten, till exempel Arbetaren klarade sig allt som allt ganska bra från att fällas. De 

svenska nazistiska tidningarna åtalades lika ofta men frikändes dubbelt så många gånger som 

tidningarna med kommunistisk partitillhörighet.48 

 

Social-Demokraten 

I samband med sekelskiftet 1900 grundades ett tjugotal socialdemokratiska tidningar. Trots flertal 

sympatisörer fick tidningarna sällan en marknadsledande ställning bland de andra tidningarna, 

menar Lennart Weibull och Ingela Wadbring. Detta kan förklaras med att tidningarna grundades 

relativt sent och att de inte hann konkurrera med de äldre tidningarna, alternativt att annonsörerna 

inte tyckte tidningarna var lika intressanta då läsarkretsen ibland innefattad hela län och inte 

avgränsades endast till städer.49 En av tidningarna var tidningen Social-Demokraten som grundades 

1885. Tidningen gavs ut i Stockholm fram till 1944. Efter det bytte den namn till Morgon-

Tidningen och gavs ut fram till 1958. En av tidningens huvudredaktörer var tidigare statsminister 

Per Albin Hansson.50 Tidningen fick kritik av tyskar flera gånger då de bland annat publicerat 

satiriska teckningar som ansågs vara antinazistiska. Då tidningen under denna period var en av 

Stockholms ledande tidningar kan det anses mindre oväntat att den erhöll mest kritik då det lades 

mindre fokus på de mindre tidningarna. Social-Demokraten var under den tid som den gavs ut 

huvudorgan för den socialdemokratiska rörelsen.51  

 

 
48 Åmark, 2016, s. 228–229 
49 Weibull & Wadbring, 2014, s. 45–46 
50 Social-Demokraten. Nationalencyklopedin. 2020. https://www-ne-

se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social-demokraten (Hämtad 2020-01-08) 
51 Åmark, 2016, s. 225 

https://www-ne-se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social-demokraten
https://www-ne-se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social-demokraten
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Runt samma tid som vid NSDAP:s maktövertagande i 1933 skrev Social-Demokraten särskilt 

mycket om både nazisternas maktutnyttjande, terror och om judeförföljelserna. Andra 

socialdemokratiska tidningar som exempelvis Norrländska Socialdemokraten uttryckte sig mer 

kluvet. Ett särdrag för Social-Demokratens rapportering var att tidningen aktivt visade på en vilja 

att väcka en svensk opinion genom att mana till protester och direkt vända sig till svenska kändisar 

för att be dem om uttalanden.52 

 

Ny Dag 

Den kommunistiska tidningen Ny Dag gavs ut i Stockholm mellan 1930 och 1990.53 Tidningen fick 

mycket kritik från NSDAP under den första tiden efter att partiet kom till makten.54 Ny Dag 

rapporterade främst om händelseförloppet ur ett klasskampsperspektiv, vilket Klas Åmark menar 

gjorde att rapporteringen av antisemitism och judeförföljelserna hamnade i skymundan.55  

 

Kent Lindkvist redogör i sin avhandling Program och parti: Principprogram och partiideologi 

inom den kommunistiska rörelsen i Sverige 1917–72 hur förhållandet till socialdemokratin har varit 

en avgörande strategisk fråga för den kommunistiska rörelsen. Lindkvist menar att kommunismen 

har sett socialdemokratin som både ett nödvändigt ont för att genomföra socialismen och även något 

som måste störtas.56  

 

Arbetaren 

Arbetaren är en nyhetstidning med utnämnd syndikalistisk politisk tillhörighet som har getts ut 

sedan 1922. Tidningen ges än idag ut av Arbetaren Tidnings AB och ägs av fackförbundet SAC-

Syndikalisterna.57 Mellan 1911 och 1921 bar tidningen namnet Syndikalisten och gavs ut med två 

nummer i veckan från och med 1917. Bland de socialdemokratiska organen var det bara Ny Dag 

och Social-Demokraten som gav ut fler nummer 1920. Vid årsskiftet 1921–1922 började SAC ge ut 

tidningen Arbetaren. Idén med tidningen var att mana till revolution. Enligt Lennart K. Persson, 

professor emeritus i historia vid Göteborgs Universitet, grundades tidningen även i en avsaknad av 

 
52 Åmark, 2016, s. 271–273 
53 Ny Dag. Nationalencyklopedin. 2019. https://www-ne-

se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ny-dag (Hämtad 2019-12-30) 
54 Åmark, 2016, s. 225 
55 Ibid, s. 271 
56 Lindkvist, Kent, Program och parti: principprogram och partiideologi inom den kommunistiska 

rörelsen i Sverige 1917–72, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, Diss. Lund: Univ., Lund, 1982, s. 

135 
57 Tidningen Arbetarens hemsida. 2019. https://www.arbetaren.se/kontakt/ (Hämtad 2019-12-18) 

https://www-ne-se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ny-dag
https://www-ne-se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ny-dag
https://www.arbetaren.se/kontakt/
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att Ny Dag och Social-Demokraten inte valde att lyfta fackliga frågor i debatten.58 Ett dagligt organ 

skulle enklare sprida idéerna till fler och locka fler medlemmar. Bytet av tidningens namn skulle 

attrahera en större mängd annonsörer och inte agera lika stötande mot läsarna.59 1922 anslöt sig 

SAC till den nygrundade syndikalistiska internationalen Internationella Arbetarassociationen 

(IAA).60 Persson beskriver syndikalismen som en föryngrad version av socialismen och menar att 

syndikalismen uppstod i tanken att återförena arbetarna till den ursprungliga socialismen som svikit 

sina principer.61   

 

Som tidigare nämnt hamnade Arbetaren i blåsväder hos tyskarna. Arbetaren hade under tiden bra 

kontakter i Tyskland som bistod med information till redaktionen. Tidningen uttryckte sig kritiskt 

gentemot Nazityskland och rapporterade aktivt bland annat om vad de kallade för tyskarnas ’terror’ 

och judeförföljelserna i Tyskland.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Persson, Lennart K., Syndikalismen i Sverige: 1903–1922, Federativ, Stockholm, 1993, s. 103 
59 Ibid, s. 144–145 
60 Ibid, s. 9 
61 Ibid, s. 131 
62 Ibid, s. 271–273 
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Analys 1: Vad gestaltas i den svenska vänsterpolitiska pressen i mars 1933? 

Här nedan presenteras den kvantitativa analysen av nyhetsartiklarna från de tre 

tidningarna. Det är det första steget i tvåstegsanalysen. Materialet har analyserats enligt 

Analys 1. Syftet är att undersöka tidningarnas nyhetsvärdering utifrån följande fyra 

teman: arbetarrörelsen i Tyskland, riksdagsvalet i Tyskland, antisemitism och 

Hitler/NSDAP. Andel i tidningen avser det procentuella utrymmet respektive tema får i 

tidningarna under tidsperioden 1–31 mars 1933. 

 

Tidningarnas artiklar 

Tabell 1: Tidningarnas artiklar 

   
TIDNING 

 
ARTIKLAR PÅ ETTAN 

Arbetaren  210 

Ny Dag  183 

Social-Demokraten  289 

 

Totalt 26 nummer har analyserats från Arbetaren. Samtliga nummer publicerade under 

perioden 1–31 mars 1933. Arbetaren gav under denna period ut nummer varje dag 

förutom på söndagar. Omfånget på respektive nummer varierar mellan 8 och 10 sidor.  

 

Även 26 nummer har analyserats från Ny Dag som har publicerats under perioden 1–31 

mars 1933. Ny Dag gav i regel ut nummer dagligen, med undantag för söndagar. 

Omfånget på respektive nummer varierar mellan 6 och 8 sidor.  

 

Ur Social-Demokraten har totalt 29 nummer analyserats samt tre stycken 

söndagsbilagor. Social-Demokraten gav i regel ut tidningar dagligen. Upplagorna har 

publicerats under perioden 1–31 mars 1933. Omfånget på respektive nummer varierar 

mellan 8 och 20 sidor. Vanligast förekommande under perioden är att ett nummer är 14 

sidor långt. Samtliga artiklar som analyseras är publicerade på ettan. Ett flertal av 

artiklarna sträcker sig från ettan och fortsätter sedan på en senare sida i tidningen. 
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Artiklarna som har analyserats här nedan uppfyller följande kriterier: nyhetsartikel och 

publicerad på ettan, samt berör något av följande teman: Hitler, NSDAP, arbetarrörelsen 

i Tyskland eller riksdagsvalet i Tyskland.  

 

Arbetarrörelsen i Tyskland 

Artiklarna som har analyserats i temat har berört arbetarrörelsens situation i Tyskland, 

kommunistiska partiet i Tyskland och mordbranden i Riksdagshuset. 

Tabell 2: Arbetarrörelsen i Tyskland 

   
TIDNING    ARTIKLAR ENLIGT TEMA          ANDEL I TIDNINGEN 

Arbetaren 1663 7,6% 

Ny Dag 2464 13% 

Social-Demokraten 1965 6,6% 

 
63 Tyskland i terrorns tecken. Arbetaren. 1933-03-01, Terroaktionen har fullföljts. Arbetaren. 1933-03-02, 

Flera tusen tyska kommunister häktas. Arbetaren. 1933-03-03, Thälmann anhållen i Berlin. Arbetaren. 

1933-03-04, Riksdagsbranden allt sannolikare provokationsdåd. Arbetaren. 1933-03-06, Hakkorset över 

Tyskland. Arbetaren. 1933-03-07, Nazisterna bränna de röda fanorna. Arbetaren. 1933-03-08, van der 

Lubbe var anstiftare av mordbranden. Arbetaren. 1933-03-08, Liebknechthaus i rövarhänder. Arbetaren. 

1933-03-09, Tidningsförbuden förlängas. Arbetaren. 1933-03-15, Nazis seger ett hot mot Europa. 

Arbetaren. 1933-03-16, NAZIS MÖRDA ÅTER FÅNGAR. Arbetaren. 1933-03-17, Österrike går 

Tysklands väg. Arbetaren. 1933-03-17, Göring manar till fångmord. Arbetaren. 1933-03-18, Tredje riket 

byggdes upp med fångläger. Arbetaren. 1933-03-22, Fru Reese anhållen av polisen. Arbetaren. 1933-03-

28. 
64 Mordbrännarregeringen Hitler. Ny Dag. 1933-03-01, Wels garanterar att socialdemokratin ej kommer 

att kämpa mot mordbrännarregimen. Ny Dag. 1933-03-02, Hitler kan aldrig krossa Tysklands 

Kommunistiska parti!. Ny Dag. 1933-03-02, Jagade av mordbrännarregeringen. Ny Dag. 1933-03-02, 

Tusentals kommunister häktade. Ny Dag. 1933-03-03, Thälmanns häktning ej bekräftad. Ny Dag. 1933-

03-04, van der Lübbe var nationalsocialist redan i juni 1932. Ny Dag. 1933-03-07, FASCISTREGIMEN 

FASTNAGLAD för MORBRANDEN. Ny Dag. 1933-03-08, ”Jag var själv i riksdagshuset 

morbrandsdagen. Ny Dag. 1933-03-16, Thälmanns och Torglers liv är i fara. Ny Dag. 1933-03-17, 

Kommunisterna är inte slagna!. Ny Dag. 1933-03-17, Arbetar-Tidningen beslagtagen. Ny Dag. 1933-03-

18, Är Thälmann mördad?. Ny Dag. 1933-03-20, Tullkrisgslinjen accepterades av borgarfronten. Ny Dag. 

1933-03-21, Hitlerpolis häktar strejkande sjömän i Hamburg. Ny Dag. 1933-03-21, Mördades Thälmann 

och Torgler redan den 11 mars?. Ny Dag. 1933-03-22, Stockholms arbetare demonstrerar mot 

massmördarfanan. Ny Dag. 1933-03-22, POLISTERRORN RASAR MOT SJÖMÄNNEN. Ny Dag. 

1933-03-22, Tar polisledningen i Stockholm order från Hitler-göring?. Ny Dag. 1933-03-23, Lindman 

krävde terrorlagar mot kommunisterna. Ny Dag. 1933-03-27, Maria Reese anhållen av polisen. Ny Dag. 

1933-03-28, Kommunistiska partiets röst tystas ej av Görings bestialiska terror. Ny Dag. 1933-03-28, 

Ungdomen svetsar samman den proletära enhetsfronten. Ny Dag. 1933-03-29, Mordprocess mot 

Thälmann. Ny Dag. 1933-03-31 

65 Provokatörerna jaga de röda. Social-Demokraten. 1933-03-02, SYMPATIYTTRING TILL 

KAMRATER I TERRORLANDET. Social-Demokraten. 1933-03-03, Morbrännaren var 

nationalsocialist!. Social-Demokraten. 1933-03-07, Hemlig gång mellan Görings palats och 
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De artiklar som räknats in i temat har redogjort för arbetarrörelsens situation i Tyskland. 

Flertalet av artiklarna har redogjort för händelser i anslutning till mordbranden i 

Riksdagshuset. Samtliga tidningar redogör för den utpekade mordbrännaren som av 

nazisterna pekas ut som kommunistisk sympatisör. Artiklarna har även redogjort för 

fängslandet och torterandet av politiska fångar.  

 

Samtliga artiklar från tidningarna är publicerade utspritt under mars 1933. Det finns 

däremot ett flertal datum där samtliga tidningar publicerat artiklar enligt tema på 

förstasidan. Datumen är 2, 3, 7, 18, 22 och 28 mars 1933.  

 

2 mars 1933 publicerar Social-Demokraten artikeln med rubriken ”Provokatörerna jaga 

de röda”, artikeln redogör för de skriftligt skärpta straffbestämmelserna mot 

”landsförräderi och förräderi av militära hemligheter.”. Artikeln redogör även för 

mordbranden i Riksdagshuset under underrubriken ”’Officiell’ redogörelse för 

branden.”. Till följd av underrubriken ”Masshäktningar.” redogörs det för 

masshäktningar av 200 kommunister.66. Samma datum publicerar Arbetaren artikeln 

med rubriken ”Terroraktionen har fullföljts.” med underrubriken ”Nytt drakoniskt 

dekret. Nya masshäktningar av kommunister över hela landet.”.67 Ny Dag publicerar 

även 2 mars 1933 en intervju med Maria Reese med rubriken ”Hitler kan aldrig krossa 

Tysklands Kommunistiska Parti!”.68 samt en artikel med underrubriken 

”Kommunistiska partiet sänder officiell förklaring om mordbranden”69 som belyser 

konflikten. 3 mars 1933 publicerar både Arbetaren och Ny Dag varsin artikel på ettan 

som belyser fängslandet av ’tusentals’ kommunister. Artikeln får dock större plats i 

 
riksdagshuset. Social-Demokraten.1933-03-08, Mordbrännarens pass förfalskat. Social-Demokraten. 

1933-03-10,  Riksregeringen hetsar mot socialdemokraterna. Social-Demokraten. 1933-03-11, Göring till 

Sverige!. Social-Demokraten. 1933-03-13, Fångar skjutas utan rannsakan. Social-Demokraten. 1933-03-

14, Fortsatt tortyr mot de tyska arbetarledarna. Social-Demokraten. 1933-03-15, ATT MÖRDA 

FÅNGAR ”DET ENDA RIKTIGA”, FÖRKLARAR GÖRING. Social-Demokraten. 1933-03-18, 

Jättebrasan i riksdagen på fel tid. Social-Demokraten. 1933-03-19, Fru Reese fick ursverk i blecklåda. 

Social-Demokraten. 1933-03-21, Tyska riksdagen har öppnats i Potsdam. Social-Demokraten. 1933-03-

22, TYSKA L.O. GER TAPPT, Social-Demokraten. 1933-03-23, Demokratin skall värnas till det sista. 

Social-Demokraten. 1933-03-23, Maria Reese har anhållits på måndagen. Social-Demokraten. 1933-03-

28, Hitlers och högerns beväpnade garden i öppen konflikt. Social-Demokraten. 1933-03-29, 

Internationalen tolererar aldrig Görings censur. Social-Demokraten. 1933-03-30, Tyska partiet ut ur 

socialistiska internationalen?. Social-Demokraten. 1933-03-31 
66 Provokatörerna jaga de röda. Social-Demokraten. 1933-03-02 
67 Terroraktionen har fullföljts. Arbetaren. 1933-03-02 
68 Hitler kan aldrig krossa Tyskland Kommunistiska Parti. Ny Dag. 1933-03-02 
69 Wels garanterar att socialdemokratin ej kommer att kämpa mot mordbrännarregimen. Ny Dag. 1933-

03-02 
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Arbetaren där den publiceras som huvudrubrik på ettan och med tillhörande bild medan 

den får mindre plats i Ny Dag. Båda tidningarna publicerar även stora artiklar på ettan 

den 4 mars 1933 som redogör för Ernst Thälmanns häktning.70 Båda artiklarna tar upp 

ungefär en fjärdedel av ettan och publiceras med fotografi av Thälmann. 18 mars 1933 

har både Social-Demokraten och Arbetaren publicerat artiklar som redogör för Herman 

Görings manande till mord av politiska fångar.71 Den 22 mars redogör både Social-

Demokraten och Arbetaren för Riksdagsöppnandet i Potsdam där tidningarna fokuserar 

på representation av partivänner.72 Ny Dag belyser samma datum det misstänka mordet 

på Ernst Thälmann.73 Den 28 mars 1933 publicerar samtliga tidningar artiklar på ettan 

som redogör för att Maria Reese har blivit gripen av polis. Social-Demokraten ger 

nyheten markant mindre utrymme än Arbetaren och Ny Dag som ger artikeln större 

utrymme samt publicerar texten med bild.74
 

 

Social-Demokraten och Arbetaren har publicerat ett väldigt jämnt antal artiklar rörande 

temat. Särskilt med tanke på att tre nummer färre har analyserats från Arbetaren. En 

gnutta mer anmärkningsvärt är att Ny Dag med sina 26 nummer har publicerat flest 

artiklar som berör temat. Samtidigt inte helt oväntat i och med tidningens politiska 

tillhörighet och intresse för konflikten om mordbranden i Riksdagshuset. De artiklar 

som redogör för mordbranden är publicerade de första dagarna i mars 1933, antagligen 

då det ligger nära i tid med händelsen i fråga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Thälmanns häktning ej bekräftad. Ny Dag. 1933-03-04, Thälmann anhållen i Berlin. Arbetaren. 1933-

03-04 
71 Göring manar till fångmord. Arbetaren. 1933-03-18, ATT MÖRDA FÅNGAR ”DET ENDA 

RIKTIGA”, FÖRKLARAR GÖRING. Social-Demokraten. 1933-03-18 
72 Tyska riksdagen har öppnats i Potsdam. Social-Demokraten. 1933-03-22, Tredje riket bygges upp med 

fångläger. Arbetaren. 1933-03-22 
73 Mördades Thälmann och Torgler redan den 11 mars?. Ny Dag. 1933-03-22 
74 Maria Reese anhållen av polisen. Ny Dag. 1933-03-28, Maria Reese har anhållits på måndagen. Social-

Demokraten. 1933-03-28, Fru Reese anhållen av polisen. Arbetaren.1933-03-28 



 27 

Riksdagsvalet i Tyskland 

Artiklarna som har analyserats i temat har berört valet i Tyskland och valresultatet. 

Tabell 3: Riksdagsvalet i Tyskland 

   
TIDNING ARTIKLAR ENLIGT TEMA     ANDEL I TIDNINGEN 

Arbetaren 275 0,9% 

Ny Dag 176 0,5% 

Social-Demokraten 477 1,4% 

 

Riksdagsvalet i Tyskland har fått väldigt lite utrymme i samtliga tidningar under 

tidsperioden. Samtliga tidningar har publicerat artiklar den 6 mars 1933 som rör valet. 

Ny Dag benämner det som ”HITLERS BLODIGA TERRORVAL.” med underrubrik 

”Storslagna kommunistiska siffror trots den blodiga terrorn.”.78 Social-Demokraten 

publicerar artikel med rubriken ”TERRORN GAV KNAPP MAJORITET.” och 

underrubriker ”Socialdemokraterna hålla ställningen. Rekorddeltagande.”.79 Arbetarens 

huvudrubrik lyder ”Fascistblocket fick majoritet vid ’valen’” med tillhörande 

underrubrik ”Starkt stegrat valdeltagande.”.80 Arbetaren publicerar en artikel på ettan 7 

mars 1933 som presenterar det preliminära valresultatet från det tyska riksdagsvalet.81 

Social-Demokraten publicerar istället artiklar inför valet datumen 2 mars, 4 mars och 5 

mars 1933.82 

 

 
75 Fascistblocket fick majoritet vid ’valen’. Arbetaren. 1933-03-06, Nazisterna inrätta sig för makten. 

Arbetaren. 1933-03-07 
76 HITLERS BLODIGA TERRORVAL. Ny Dag. 1933-03-06 
77 Hakkorsflaggan frälser livet på valdagen. Social-Demokraten. 1933-03-02, HINDENBURG 

AVLÄGSNAS. Social-Demokraten. 1933-03-04, Terrorval i Tyskland. Social-Demokraten. 1933-03-05, 

TERRORN GAV KNAPP MAJORITET. HINDENBURG AVLÄGSNAS. Social-Demokraten. 1933-03-

06 
78 HITLERS BLODIGA TERRORVAL. Ny Dag. 1933-03-06 
79 TERRORN GAV KNAPP MAJORITET. Social-Demokraten. 1933-03-06 
80 Fascistblocket fick majoritet vid ’valen’. Arbetaren. 1933-03-06 
81 Hakkorset över Tyskland. – Nazisterna inrätta sig för makten. Arbetaren. 1933-03-07 
82 Provokatörerna jaga de röda. Social-Demokraten. 1933-03-02, HINDENBURG AVLÄGSNAS. Social-

Demokraten. 1933-03-04, Terrorval i Tyskland. Social-Demokraten. 1933-03-05 
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Antisemitism 

Artiklarna som har analyserats i temat har berört antisemitism i Tyskland. 

Tabell 4: Antisemitism 

 

TIDNING     ARTIKLAR ENLIGT TEMA         ANDEL I TIDNINGEN 

Arbetaren 583 2,4% 

Ny Dag 0 0% 

Social-Demokraten 484 1,4% 

 

Social-Demokraten och Arbetaren är de tidningar som publicerat artiklar rörande 

antisemitism. Båda tidningarna har publicerat artiklar under 11 mars 1933, resterande 

artiklar är publicerade under spridda datum. Social-Demokraten har en artikel 

publicerad 10 mars 1933 under rubriken ”Systematisk förföljelse av judarna.” med 

underrubrik ”ANTISEMITISMEN FROSSAR.”85 och 11 mars 1933 publiceras artikeln 

”JÄTTEPOGROM86 MOT JUDARNA REDAN BÖRJAD.”.87 I slutet av månaden, den 

28 mars 1933 publiceras artikeln med rubriken ”Nazistledningen låter organisera 

judeförföljelser.”88 och den 30 mars 1933 en artikel med rubriken ”Judiska domare, 

firmachefer och advokater häktas”.89 Artikeln i Arbetaren som även den är publicerad 

11 mars har rubriken ”Nazistterrorn riktar sig nu mot judarna.” med underrubrik ”Ett 

flertal överfall i Berlin. Protest från amerikanska regeringen.”.90 Arbetaren har 

publicerat flest artiklar på temat under resterande datum: 16, 20, 27 och 29 mars 1933.91  

 
83 Nazistterrorn riktar sig nu mot judarna. Arbetaren. 1933-03-11, Göbbels ledare för judehetsen. 

Arbetaren. 1933-03-16, Hitlers S.A.-män rånare. Arbetaren. 1933-03-20, Görings mordbrännare plundra 

I.A.A:s byrå. Arbetaren. 1933-03-29 
84 Systematisk förföljelse av judarna. Social-Demokraten. 1933-03-10, JÄTTEPOGROM MOT 

JUDARNA REDAN BÖRJAD. Social-Demokraten. 1933-03-11, Nazistledningen låter organisera 

judeförföljelser. Social-Demokraten. 1933-03-28, Judiska domare, firmachefer och advokater häktas. 

Social-Demokraten. 1933-03-30 
85 Systematisk förföljelse av judarna. Social-Demokraten. 1933-03-10 
86 Ur Nationalencyklopedin: ”pogrom [-ro:ʹm] (ryska), våldsam och blodig förföljelse av folkgrupp, ofta 

med hänseende på förföljelse av judar.”  
87 JÄTTEPOGROM MOT JUDARNA REDAN BÖRJAD. Social-Demokraten. 1933-03-11 
88 Nazistledningen låter organisera judeförföljelser. Social-Demokraten. 1933-03-28 
89 Judiska domare, firmachefer och advokater häktas. Social-Demokraten. 1933-03-30 
90 Nazistterrorn riktar sig nu mot judarna. Arbetaren. 1933-03-11 
91 Göbbels ledare för judehetsen. Arbetaren. 1933-03-16, Hitlers S.A.-män rånare. Arbetaren. 1933-03-

20, Internationell aktion mot naziterrorn. Arbetaren. 1933-03-27, Sekreterarna måste fly till utlandet. 

Arbetaren. 1933-03-29 
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Flertalet av artiklarna publicerade av Arbetaren redogör främst för judarna blir 

fråntagna sitt arbete. Bland annat redogörs det för hur judiska köpcentrum bommas igen 

och stenas. Samt för affärsbojkottning av judiska verksamheter.  

 

Hitler/NSDAP 

Artiklarna som har analyserats i temat har berört Adolf Hitler, Nationalsocialistiska 

tyska arbetarpartiet och representanter för NSDAP, exempelvis Herman Göring. 

Tabell 5: Hitler/NSDAP 

   
TIDNING     ARTIKLAR ENLIGT TEMA        ANDEL I TIDNINGEN 

Arbetaren 1592 7,1% 

Ny Dag 993 1,6% 

Social-Demokraten 2494 8,3%, 

 
92 Blodigt Hitlervälde i åratal framåt. Arbetaren. 1933-03-07, Stegrad terror i Tyskland. Arbetaren. 1933-

03-13, Antalet politiska fångar i Tyskland nu över tiotusen. Arbetaren. 1933-03-14, Svensk konsul 

överfallen av Hitlermännen. Arbetaren. 1933-03-16, Hitler ordnar med attentat mot sig själv. Arbetaren. 

1933-03-21, Hak-korset ger svenskt polisskydd. Arbetaren. 1933-03-22, Bevisat att Göring var 

sinnessjuk. Arbetaren. 1933-03-22, Göring förfalskade kokainrecept 1926. Arbetaren. 1933-03-23, 

Fullmaktslag under S.A.-hot. Arbetaren. 1933-03-24. Bondförsök att förneka terrordåden. Arbetaren. 

1933-03-27, ’Tredje riket’ tar gestalt. Arbetaren. 1933-03-27, 80,000 offer för Hitlerväldet. Arbetaren. 

1933-03-28, Fräck lögn av Hitlers presschef. Arbetaren. 1933-03-29, Nazisternas lögnhets ges officiell 

form. Arbetaren. 1933-03-30 
93 Tyskland i blod och brand. Ny Dag. 1933-03-01, Hitler beredd till varje slags förbrytelse. Ny Dag. 

1933-03-03, Vad 30 dagars fascistvälde gett Tyskland. Ny Dag. 1933-03-06, ÖREBRO stad på knä för 

Hitler. Ny Dag. 1933-03-07, Köttkvarnen igång!. Ny Dag. 1933-03-23. Vem hjälpte Göring till makten?. 

Ny Dag. 1933-03-24. Göteborgspolisen börjar med Hitlermetoder. Ny Dag. 1933-03-27, Görings och 

Wels kurir har anlänt. Ny Dag. 1933-03-30, Arbetarmassornas samlade kraft hejdar fascismen. Ny Dag. 

1933-03-31 
94 BARRIKADKAMPEN INLEDD. Social-Demokraten. 1933-03-01, Här ovan en bild som illustruerar 

nazisternas bestialiska metoder. Social-Demokraten. 1933-03-02, JEHOLS ÖDE ÄR NU BESEGLAT. 

Social-Demokraten. 1933-03-02, HITLER SKÄRPER SKRÄCKVÄLDET. Social-Demokraten. 1933-03-

03, Dov stämning i Hitlerriker bebådar kupp. Social-Demokraten. 1933-03-03, FLYKT UNDAN 

BÖDLARNA. Social-Demokraten. 1933-03-04, HAKEKORS PRYDA BARNENS BÖCKER. Social-

Demokraten. 1933-03-08, Hitler vill göra alla människor till hakkorsare. Social-Demokraten. 1933-03-09, 

Van d. Lubbe går under falskt namn. Social-Demokraten. 1933-03-10, Tortyr i cellerna, fångarna mördas 

i Hitlertyskland. Social-Demokraten. 1933-03-12, Tyska fascistrevolten medelklassens uppror under 

frontofficerare. Social-Demokraten. 1933-03-14, Hitlerkupperna skrämma bort hemmanazzar. Social-

Demokraten. 1933-03-15, TYSKA FOLKETS ’FÖRSVARSVILJA’ SKALL STÄRKAS. Social-

Demokraten. 1933-03-16, FLAMMANDE PROTEST MOT FASCISTVÄLDET. Social-Demokraten. 

1933-03-17, Hitler förbjuder sanninssägande utlandstidningar. Social-Demokraten. 1933-03-19, Göring 

sinnessjuk. Social-Demokraten. 1933-03-20, GÖRING FÖRDES AV SJUKVÅRDARE TILL 

LÅNGBRO STORMAVDELNING. Social-Demokraten. 1933-03-21,  
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Flest artiklar är publicerade av Social-Demokraten vilket kan anses bero på att tidningen 

är mer ledande och belyser därmed större internationella händelser i större utsträckning 

än de andra tidningarna. Social-Demokraten har även fler publicerade nummer under 

perioden, vilket är delvis förklaringen till att fler artiklar publicerats på ettan än i 

Arbetaren och Ny Dag. Samtliga artiklar från tidningarna är publicerade utspritt under 

perioden. 21 mars 1933 är tre artiklar från två av tidningarna publicerade enligt tema. 

Social-Demokraten publicerar en artikel med rubriken ”GÖRING FÖRDES AV 

SJUKVÅRDARE TILL LÅNGBRO STORMAVDELNING.”.95 Samt en artikel med 

rubriken ”Nazistiskt evangelium av dr. Essén.”.96 Arbetaren har publicerat en artikel 

samma datum med rubriken ”Hitler ordnar med attentat mot sig själv.”.97 Den 22 mars 

1933 publiceras även två artiklar enligt temat i Arbetaren och tre artiklar enligt temat i 

Social-Demokraten. Två av artiklarna redogör för att Herman Göring ska varit inlagd på 

Långbro sjukhus i Stockholm 1927 och hänvisar båda till bevis som funnits i Görings 

läkarintyg.98 99 Det enda datumet där samtliga tidningar har gett utrymme till artiklar 

enligt temat är 24 mars 1933. Social-Demokraten har publicerat en artikel med rubriken 

”Göring rasande på svensk kritik av hans framfart.”,100 Arbetaren har publicerat en 

artikel med rubriken ”Fullmaktslag under S.A.-hot”101 och Ny Dag har publicerat en 

artikel med rubriken ”Vem hjälpte Göring till makten?”.102 

 

 

 
Nazistiskt evangelium av dr. Essén. Social-Demokraten. 1933-03-21, GÖRING PÅ LÅNGBRO ÄVEN 

1927!. Social-Demokraten. 1933-03-22, Hakkors väcker oro i Stockholm. Social-Demokraten. 1933-03-

22, Offentliga handlingar om Göring. Social-Demokraten. 1933-03-22, Göring rasande på svensk kritik 

av hans framfart. Social-Demokraten. 1933-03-24, Göring skräckslagen. Social-Demokraten. 1933-03-26, 

Nazi-tysk ungdom i Sönderhylland leker med elden. Social-Demokraten. 1933-03-27 
95 GÖRING FÖRDES TILL SJUKVÅRDARE TILL LÅNGBRO STORMAVDELNING. Social-

Demokraten. 1933-03-21 
96 Nazistiskt evangelium av dr. Essén. Social-Demokraten. 1933-03-21 
97 Hitler ordnar med attentat mot sig själv. Arbetaren. 1933-03-21 
98 Bevisat att Göring var sinnessjuk. Arbetaren. 1933-03-22 
99 GÖRING PÅ LÅNGBRO ÄVEN 1927!. Social-Demokraten. 1933-03-22 
100 Göring rasande på svensk kritik av hans framfart. Social-Demokraten. 1933-03-24 
101 Fullmaktslag under S.A-hot. Arbetaren. 1933-03-24 
102 Vem hjälpte Göring till makten?. Ny Dag. 1933-03-24 
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Analys 2: Hur gestaltas arbetarnas situation i Tyskland, riksdagsvalet i Tyskland, 

antisemitism och Hitler och NSDAP i den svenska vänsterpolitiska pressen i mars 

1933? 

Här nedan presenteras den kvalitativa analysen av nyhetsartiklar från tidningarna, vilket är det andra 

steget i tvåstegsanalysen. Materialet har analyserats enligt Analys 1. Syftet med Analys 2 är att 

undersöka hur tidningarna gestaltar de olika temana: arbetarrörelsen i Tyskland, riksdagsvalet i 

Tyskland, antisemitism och Hitler/NSDAP.  

 

Tidningarnas artiklar 

Målet för urvalet för den kvalitativa analysen har varit att samma antal artiklar 

analyseras från respektive tidning och under så lika kriterier som möjligt. Urvalet av 

artiklarna som valts ut för den kvalitativa analysen har baserats på vilka datum de har 

publicerats. Bland de teman där samtliga tidningar publicerat flertal artiklar på samma 

datum har artiklar som berör samma händelse inom temat analyserats.  

 

Antal artiklar som analyseras är: 

Arbetarrörelsen i Tyskland: Tre artiklar, en från respektive tidning publicerade 8 mars 

1933. 

Valet i Tyskland: Tre artiklar, en från respektive tidning publicerade 6 mars 1933. 

Antisemitism: Två artiklar, en från Arbetaren och en från Social-Demokraten, 

publicerade 11 mars 1933. 

Hitler/NSDAP: Tre artiklar, en från respektive tidning, publicerade 27 mars 1933. 

Totalt analyseras elva nyhetsartiklar.  

 

Arbetarrörelsen i Tyskland 

Den 8 mars 1933 publicerar samtliga tidningar varsin nyhetsartikel på ettan som berör 

mordbranden i riksdagshuset som ägde rum 27 februari 1933. 

 

Arbetaren publicerar 8 mars 1933 en artikel med rubriken ”van der Lubbe var anstiftare 

av mordbranden.” och underrubrikerna ”En mångfrestande herre med krokig 

levnadsbana.” och ”’Kanalsimmare’ med sovjetemblem och trädgårddräng med 

hakkorset.”. I artikeln redogörs det för hur den åtalade mordbrännaren Marinus van der 

Lubbe inte som uttalat var kommunist utan nationalsocialist. Såhär står det i brödtexten: 
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”..så torde legenden om ett kommunistiskt attentat icke längre kunna upprätthållas.”. 

Samt att pressen ska ha förbjudits att skriva om avslöjandet. Skribenten använder sig av 

ett målande resonemang med meningar som ”Hela den så skönt uppbyggda romanen om 

en kommunistisk mordbrandsansiftare går nu i putten och nationalsocialisterna stå 

avslöjade som eländiga falskmyntare.”. Artikeln redogör fortsättningsvis för flertalet 

bevis som ska visa på hur van der Lubbes ”nazistiska övertygelse”. 103 Bilden som 

förmedlas är märkbart ensidig och förstärks med värdeladdade ord som ’eländiga 

falskmyntare’. Detta kan anses som en (re)konstruktion av verkligheten. Jesper 

Strömbäck menar att gestaltningar skapar (re)konstruktioner.104 Tidningen betonar 

ironin i bevisen att van der Lubbe skulle varit kommunist genom att skriva ut 

citattecken på ”avslöjanden”, 105 vilket kan ses som ett uttryck för motstånd och 

polarisering. Strömbäck menar att polarisering är en teknik för att få läsarens 

uppmärksamhet.106 Förutom bevisen som lyfts fram i avslöjandet i artikeln redogörs det 

i brödtexten för fler värdeladdade uttryck som ”Ytterligare nazistlögner.” där Hermann 

Göring ska ha gjort en radioanförande där det ”..’avslöjade’ en tillämnad ’marxistisk-

kommunistisk’-kupp. Detta agerande belyses som en anledning till att nazisterna fick 

röster i riksdagsvalet.107 

 

Ny Dags huvudrubrik på ettan 8 mars 1933 lyder ”FACISTREGIMEN FASTNAGLAD 

för MORBRANDEN.” med underrubrikerna ”Inrikesminister Frick försöker förgäves 

tysta ned avslöjandena.” och ”Engelska pressen konstaterar, att Hitlers ”seger” bygger 

på valförfalskning”. Rubriken är skriven i huvudsak i versaler och tar upp hela toppen 

av ettan. Det uppges att nyheten är från Ny Dags Berlinredaktion. I artikeln redogörs det 

för att van der Lubbe ska ha avslöjats vara nationalsocialist och inte kommunist. 

Fortsättningsvis redogörs det för att pressen ska ha hindrats från att publicera 

information om avslöjandet samt redogörelser för hur tidningar i London och New York 

ska ha spridit historier om kommunistiska våldsaktioner ”..vilka historier avslöjas, så 

fort de utsättes för nästa kontroll.”.108 Tidningen väljer att framställa en version av 

verkligheten. Kristina Lundgren menar att det är relevant att se vilka färdiga slutsatser 

 
103 van der Lubbe var anstiftare till mordbranden. Arbetaren. 1933-03-08 
104 Strömbäck, 2009, s. 128 
105 van der Lubbe var anstiftare till mordbranden. Arbetaren. 1933-03-08 
106 Strömbäck, 2009, s. 130 
107 van der Lubbe var anstiftare till mordbranden. Arbetaren. 1933-03-08 
108 FACISTREGIMEN FASTNAGLAD för MORBRANDEN. Ny Dag. 1933-03-08 
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som läsaren erbjuds samt om det finns något utrymme för argumentation.109 Jag menar 

att det inte finns utrymme för det, utan det som erbjuds är färdiga slutsatser. Retoriska 

grepp som att avslöjandet ska ha ”..väckt en våldsam nervositet i tyska regeringens 

kretsar.”, ”..att minister Frick i nästan hysterisk brådska sökt förebygga varje 

offentliggörande av saken i Tyskland.” och ”FASTNAGLAD” används i brödtexten.110 

Enligt Lundgren tjänar de retoriska greppen för att förstärka ett händelseförlopp, i det 

här fallet lögnen om van der Lubbes politiska sympati.111 I artikeln erbjuds en färdig 

slutsats, vilket är att kommunisterna är oskyldiga och att samtliga historier som återges i 

artikeln är lögner, något som inte problematiseras i artikeln. Även här erbjuds färdiga 

slutsatser, som tidigare nämnt anser Lundgren att detta innebär att läsaren inte erbjuds 

en chans för argumentation.112 Genom att välja att gestalta ett perspektiv kan medier 

påverka läsarens uppfattning av verkligheten, menar Jesper Strömbäck.113 

 

Social-Demokraten publicerar en artikel på ettan 8 mars 1933 med rubriken ”Hemlig 

gång mellan Görings palats och riksdagshuset.” och underrubrikerna ”Ny sensation 

beträffande mordbranden.”, ”Bensintransport under jorden?” och ”Många 

omständigheter ange att eldmaterialet kunnat komma den vägen.”. Det framkommer att 

informationen ska komma från tidningens korrespondent. Artikeln är relativt kort och 

redogör för undersökningar som gjorts rörande mordbranden där de har nått 

”..sensationella upptäckter.”. 114 Det här kan ses som exempel på värdeladdade ord som 

enligt Lundgren förstärker händelseförloppet.115 Det redogörs i brödtexten för att den 

stränga bevakningen av riksdagshuset bör ha gjort det omöjligt att anlägga en 

mordbrand och även omöjligt för ”några kommunistiska riksdagsmän” att få dit 

materialet. Fortsättningsvis redogörs det för att det upptäckts en tunnel som förbinder 

riksdagshuset med Hermann Görings residens som ska ha hittats av polisen. ”..det anses 

stå utom allt tvivel, att mordbrännarna använt denna gång för sin transport och 

mordbrandsmaterialet till riksdagshuset.”. Skribenten ställer sedan retoriska frågor 

gällande hur troligt det egentligen är att kommunister ska ha kommit den vägen eller om 

 
109 Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 57 
110 FACISTREGIMEN FASTNAGLAD för MORBRANDEN. Ny Dag. 1933-03-08 
111 Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 57, FACISTREGIMEN FASTNAGLAD för MORBRANDEN. Ny 

Dag. 1933-03-08 
112 Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 57 
113 Strömbäck, 2009, s. 128 
114 Hemlig gång mellan Görings palats och riksdagshuset. Social-Demokraten. 1933-03-08 
115 Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 55–56 



 34 

det är mer troligt att det är någon som varit ”..väl hemmastadda i Görings palats..”.116 

Det ledande resonemanget kan tyda på en dold argumentation och färdiga slutsatser, 

även om det inte skrivs ut i klartext. Detta kan anses tyda på dolda slutsats som 

tidningen väljer att gestalta för läsaren, vilket tyder på att tidningen tagit ställning för 

vilken verklighet som gestaltas och inte, enligt Strömbäck.117    

 

Riksdagsvalet i Tyskland 

Den 6 mars 1933 publicerar respektive tidning varsin artikel på ettan som är redogör för 

riksdagsvalet 5 mars 1933. 

 

Arbetaren publicerar 6 mars 1933 en artikel på ettan med rubriken ”Fascistblocket fick 

majoritet vid ’valen’” samt underrubrikerna ”Nazisterna fingo över 40 procent.”, ”Starkt 

stegrat valdeltagande.” och ”Valterrorn fortsatte in i det sista.”. Artikeln är publicerad 

tillsammans med två bilder. Bildtexten lyder ”T.v.: Beridna S.A.-män blevo på lördagen 

synliga på Berlins gator som upptakt till söndagens terrorval. T.h.: F. Rikskansler 

Brüning talar i Sportpalatset i Berlin.”. Det framgår att delar av artikeln, varav 

presenterandet av valresultatet, är från TT. I artikeln används flertal retoriska grepp som 

tjänar att belysa slutsatsen om Tyskland som fiende. Detta kan ses som polarisering, 

enligt Strömbäck är polarisering ett retoriskt grepp för att påkalla uppmärksamhet.  

Begrepp som ”terror”, ”valterror” och beskrivning av valet som ”gyckelspel” 

framkommer i brödtexten. Att skriva ut citattecken kring ord anses som allmänt känt att 

användas för att förlöjliga eller ironisera något. Även Arbetaren väljer att framhäva hur 

polisen beskjutits av kommunister från fönster och tak och att en polis skjutits till döds. 

I artikeln läggs fokus vid att ”110 personer ha under natten anhållits i Berlin i samband 

med polisaktionen mot kommunisterna.” samt att ”Nya tidningsförbud föreligga varje 

dag.”. 118 Syftet med ironin kan tolkas som ett avståndstagande gentemot det 

händelseförlopp som beskrivs. I det här fallet syns   ironin i brödtexten genom att 

citattecken skrivs ut kring ordet ”valet”, för att belysa hur valet skedde under tvång. 

 

Ny Dags rubrik lyder ”HITLERS BLODIGA TERRORVAL.” med följande 

underrubriker: ”Väpnad fascistuppmarsch för Hitlerdiktaturen.” och ”Storslagna 

 
116 Hemlig gång mellan Görings palats och riksdagshuset. Social-Demokraten. 1933-03-08 
117 Strömbäck, 2009, s. 130 
118 Fascistblocket fick majoritet vid ’valen’. Arbetaren. 1933-03-06 
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kommunistiska siffror trots den blodiga terrorn.”. Rubriken är skriven med versaler och 

sträcker sig över hela toppen av ettan. De slagkraftiga ordvalen i rubrik- och 

underrubriker som att ordet ”blodiga” används två gånger gör att rubriken och artikeln 

kan ses som intresseväckande.119 Artikeln är publicerad tillsammans med ett 

fotomontage föreställande en hand som håller i en revolver i förgrunden. I bakgrunden 

skymtar fängelsemurar och likkistor. Bildtexten lyder ”Färdigt till val – det högsta 

uttrycket för »demokratin«.” vilket tyder på ett ironiskt grepp som här kan ses som att 

det uttrycker motstånd. 120 Det uppges att källan är från Ny Dags Berlinredaktion och 

vittnar om ”Hela den kommunistiska pressen förbjuden, all revolutionär propaganda 

förkvävd, omkring 5,000 kommunistiska ledare och funktionärer häktade, dagliga mord, 

masshusundersökningar, terror av det mest blodiga slag.”. Flertalet retoriska grepp 

tjänar för att förstärka bilden av händelseförloppet. Ord som ”terrorval”, 

”terrormetoder”, ”fascistterrorns” och ”terrorn” används frekvent genom hela artikeln 

som fortsätter på sista sidan, där den tar upp närmare fyra kolumner. Flertal ord är även 

skrivna med citattecken för att betona ironin, som till exempel: ”..genom vilka 

terrormetoder som helst ge den »lagliga« majoriteten för regeringspartierna..”. 

Slutsatserna i artikeln är tydliga, valet som har genomförts i Tyskland har skett under 

tvång och hot och det pågår en skrämmande terror i landet. Det konstateras att 

kommunisterna utsätts för terror på flera sätt men att de trots det nått stora framgångar i 

valet, samt att Hitler fått störst antal röster av alla partier. I artikeln redogörs det för hur 

fem personer dött i sammandrabbningar, varav en kommunist, en ”arbetare” och en 

nazist. I artikeln väljer man att redogöra för resultatet i valet där kommunisternas 

framgång framhävs i underrubriken.121 Ordet ’terror’ används på ett flertal ställen i 

artikeln, både i rubriken och brödtexten. Det kan ses som en intensifiering av 

gestaltningen, vilket Jesper Strömbäck menar är ett exempel på teknik för att få 

människors uppmärksamhet.122  

 

Social-Demokratens rubriker den 6 mars 1933 lyder ”TERRORN GAV KNAPP 

MAJORITET.”. Underrubrikerna lyder ”Socialdemokraterna hålla ställningen. 

Rekorddeltagande.” och ”Nationalistiskt delstatsparlament efterträder Otto Brauns 

 
119 Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 19 
120 HITLERS BLODIGA TERRORVAL. Ny Dag. 1933-03-06, Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & 

Thurén, Torsten, Nyheter: att läsa tidningstext, Ordfront, Stockholm, 1999, s. 57 
121 HITLERS BLODIGA TERRORVAL. Ny Dag. 1933-03-06 
122 Strömbäck, 2009, s. 133–137 
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regemente. Våldsamma sammandrabbningar.”. Rubriken är skriven med versaler och är 

placerad som banderoll.123 Rubriken kan ses som ett tydligt exempel för vilken bild av 

verkligheten som tidningen väljer att gestalta. Rubriken skulle kunna tolkas som att 

NSDAP fått sämre valresultat än vad de egentligen fick i samband med riksdagsvalet, 

detta tyder på ett det sker ett aktivt val kring vad som gestaltas. Något som kan visa på 

hur språket aldrig är neutralt, som Strömbäck redogör för i gestaltningsteorin.124  

Artikeln är publicerad tillsammans med tre bilder från valdagen. Bildtexten lyder 

”Några snapshots tagna i Berlin före valdagen: T.v. transport av häktade kommunister, 

vilka bortföras på en öppen lastautomobil. Därunder polisrazzia bland gatutrafikanter. 

Bilder t.h. visar ett nazistiskt flygplan, vilket störtat ned i Nordhafen under 

propagandaflygning för Hitler. Piloten undkom oskadad.”. Det framgår att nyheten är 

från TT. Brödtexten är desto mer målande med beskrivningar som ”De röda dukarna i 

arbetarkvarteren i norr och öster i Berlin ha försvunnit och hakkorsfanan har 

mångenstädes intagit deras plats.” och med redogörelse för dagens väder med ”ett lätt 

duggregn” under morgonen. Blodiga sammandrabbningar mellan nationalsocialister och 

kommunister redogörs som ”oroligheter” under valdagen.  

 

I artikeln redogörs för hur ”Stora mängder illegalt material samt talrika skjut-, hugg- 

och stickvapen anhölls.” från ett kommunistiskt tryckeri. Artikeln fortsätter på sista 

sidan i tidningen, där ytterligare bild är publicerad med bildtexten ”Plakatpropagandan å 

Berlins gator är av ensidigt slag. På den mittersta affischen utnyttjas branden i riksdagen 

mot kommunister och socialdemokrater. Längst till höger en av centerns affischer med 

Brünings bild.”. Artikeln genomför en viss dold argumentation genom att lyfta fram 

information om påstådda våldsaktioner från kommunisterna, utan att erbjuda läsaren ett 

ytterligare perspektiv. Förutom att vapen ska ha beslagtagits ur deras tryckeri, ska även 

kommunister beskjutit poliser från fönster och tak och varit delaktiga i 

sammandrabbningar där människor dött medan förföljelsen av kommunisterna inte 

framhävs, med undantag för tidigare nämnd bildtext där det redogörs för att en affisch 

utnyttjar branden i riksdagshuset mot både kommunisterna och socialdemokraterna.  

 

De färdiga slutsatserna i artikeln anspelar därför på hur kommunisterna är 

våldsbejakande, NSDAP bedriver en terrorpropaganda och socialdemokraterna står 

 
123 TERRORN GAV KNAPP MAJORITET. Social-Demokraten. 1933-03-06 
124 Strömbäck, 2009, s. 128 
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starka. Förutom den målande inledningen i brödtexten beskrivs den största delen av 

texten relativt sakligt. Ord som ”blodig” och ”terror” används vid enstaka tillfällen i 

artikeln.125  

 

Antisemitism 

Den 11 mars 1933 publicerar Arbetaren och Social-Demokraten varsin artikel på ettan 

som berör antisemitism. Ny Dag publicerar inte någon artikel på ettan som berör 

antisemitism under mars månad 1933. 

 

Arbetaren publicerar en artikel på ettan 11 mars 1933 med rubriken ”Naziterrorn riktar 

sig nu mot judarna.”. Underrubrikerna lyder ”Ett flertal överfall i Berlin. Protest från 

amerikanska regeringen.” och ”Nazistiska illdåd i samband med överfall på Folkets hus 

och fackföreningsbyggnader.”. Artikeln tar upp lite mer än en kolumn på förstasidan 

och är publicerad med ett fotografi. Bildtexten lyder ”Nazister bränna en republikansk 

flagga svart-röd-guld, som nedkastats från en offentlig byggnad i Welding i Berlin.”. 

Det framgår att delar av artikeln är hämtad från TT. I artikeln redogörs det för hur en 

amerikansk jude N.S. Wolff ska ha angetts av en tjänsteflicka efter att han ”råkade fälla 

ett hatiskt omdöme” om en nazistisk parad. Och därefter blivit bortförd av en grupp 

nazister som ”..släpade honom ur sängen och misshandlade honom.” och ”..tvingades 

därpå underskriva ett intyg om att han varken misshandlats eller förolämpats. Samtidigt 

fick han lova att omedelbart lämna Tyskland.”. Artikeln fortsätter att redogöra för 

vittnesberättelser om judar som ska ha ”pryglats” och hur S.S. männen ”hotat dessa 

offer med höjda revolvrar samt begått den råaste tänkbara misshandel.”. Händelserna 

redogörs för som sanna händelseförlopp och inte anklagelser, Arbetaren tar därmed 

ställning gällande vilken sida som talar sanning. I den del av artikeln som är hämtad 

från TT redogörs det inte för förföljelsen av judar utan för hur nationalsocialisterna tagit 

över och hissat hakkorsflagga vid socialdemokratiska Folkets hus. Detta ska ha skett 

efter slagsmål och ”..motstånd från tjänstemännen sida och blev bombarderade med 

telefoner och andra föremål.”. Händelseförloppen som beskrivs i artikeln är i huvudsak 

genomgående sakligt beskrivet, med enstaka undantag, medan rubriken och 

underrubrikerna innehåller mer laddade ord som ”Naziterrorn” och ”illdåd” som 

förstärker vikten av nazisternas aktioner. Däremot visar tidningen på desto mer färdiga 
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slutsatser i den del av artikeln som inte kommer från TT. De färdiga slutsatserna 

presenteras genom de vittnesmål som ska ha skett på det sätt som beskrivs.126  

 

Social-Demokraten publicerar en artikel på ettan med rubriken ”JÄTTEPOGROM 

MOT JUDARNA REDAN BÖRJAD.” och underrubriken ”Tysklands stora varuhus slå 

igen. Synagogor stickas i brand.”. Rubriken är skriven i versaler och är placerad mitt på 

sidan. Rubriker förstärks av ordet ”jättepogrom”.127 Nationalencyklopedin definierar 

”pogrom” som ”våldsam och blodig förföljelse av folkgrupp, ofta med hänseende på 

förföljelse av judar”.128 Begreppet används både i rubriken men även i brödtexten. Det 

redogörs för hur judiska varuhus ”..stänga sina portar, fönster krossas och varorna kasta 

ofta ut på gatan.”. Det redogörs även för ytterligare inskränkningar av judiska 

affärsverksamheter och om hur ”S.A. trupper hetsa mobben till bojkott av judiska 

butiker och varor..” samt för stenkastning mot synagogor och en anlagd mordbrand i en 

synagoga. Artikeln fortsätter med ett kort stycke på tidningens sista sida där förföljelsen 

fortsätter redogöras för i form av skällsord och misshandel utan att polisen ingriper. 

Artikeln är relativt kort och består genomgående av uppräkningar av de förföljelser som 

judarna utsätts för. Den sida som får plats i artikeln är genomgående judarna i Tyskland, 

det framgår dock inte var informationen kommer ifrån. Även om ingen person direkt 

kommer till tals i form av uttalanden eller dylikt finns skribentens röst närvarande i 

form av värdeladdade formuleringar i brödtexten som ”..de icke äro säkra till liv och 

lem.” och ”Man fruktar en allmän judepogrom i hela Tyskland.”.129  

 

Hitler/NSDAP 

Den 27 mars 1933 publicerar samtliga tidningar varsin artikel på ettan som omnämner 

Hitler eller NSDAP. Arbetaren omnämner Hermann Göring, dåvarande talman i tyska 

riksdagen. Ny Dag refererar till metoderna som Nazityskland använder sig av i samband 

med häktning av fångar. Social-Demokraten skriver om den nazityska ungdomsrörelsen.  

 

Arbetarens artikel på ettan har rubriken ”Göring bluffar.” med följande underrubriker: 

”Bondförsök att förneka terrordåden.”, ”Börjar världsopinionen trots allt verka.” och 

 
126 Naziterrorn riktar sig nu mot judarna. Arbetaren. 1933-03-11 
127 JÄTTEPOGROM MOT JUDARNA REDAN BÖRJAD. Social-Demokraten. 1933-03-11 
128 Pogrom. Nationalencyklopedin. 2019. https://www-ne-

se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pogrom (Hämtad 2019-12-21) 
129 JÄTTEPOGROM MOT JUDARNA REDAN BÖRJAD. Social-Demokraten. 1933-03-11 

https://www-ne-se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pogrom
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”Göring vill rädda även skandinavien från bolsjevismen.”. Det framgår att 

informationen är hämtad från TT. Artikeln inleds med att redogöra för hur Göring 

mottar representanter från utländsk press för att bemöta ”..de skräckmedelanden, som på 

sista tiden spritts av utländska tidningar om förhållandena i Tyskland.”. Göring nekar 

till att människor ska ha fått öron och fingerspetsar avskurna och menar även att de 

kommunistiska fångarna inte behandlas på något annat sätt än de andra fångarna. 

Texten är återgiven delvis som citat från pressträffen, som lyder ”Varken regeringen 

eller jag personligen kommer någonsin att tolerera att en person blir utsatt för förföljelse 

endast därför att han är jude.”. Göring menar även att anklagelserna har sitt ursprung i 

”..marxistiska inställda kretsar..”. Artikeln hade kunnat tjäna för att förstärka NSDAP:s 

oskuld om inte Social-Demokraten redan märkt upp Görings uttalanden som lögner i 

form av tidningens rubrikval som inte bara benämner allt som bluff utan även 

omnämner nekandet som ”Bondförsök”, vilket är ett aktivt ställningstagande. Fortsatt 

beskrivs Görings redogörelse för sin nära relation till Skandinavien och där ”Sverige 

hade alltid legat honom särskilt om hjärtat.”. Fortsatt redogörs även för hur delar av 

utlandskorrespondenterna får tillfälle att besöka några välkända politiska fångar, där det 

återges att ”Samtliga befunno sig synbarligen vid bästa hälsa, och visade intet spår av 

den misshandel, för vilken de påstått sig ha blivit utsatta.”. Skribentens röst tar över 

senare i artikeln och för ett resonemang om sanningshalten i Görings yttranden. 

Skribenten refererar till tidigare artiklar där Göring hetsat till fångmord och benämner 

Göring som en ”..denna sadistiska psykopat som den tyska kontrarevolutionen låtit få 

fritt utlopp för sina blodiga lustar.”. Artikeln är sålunda uppdelad i två delar, en där 

pressträffen gestaltas av TT och en där Arbetarens skribent ges plats för sitt eget 

resonemang. Samtliga uttalanden från Göring har, som tidigare nämnt, redan avskrivits 

som lögner genom rubriken. Huruvida de politiska fångarnas hälsa ska ha varit en fasad 

för pressen eller sanna vittnesmål problematiseras däremot inte närmare.130  

 

Ny Dags artikel som publiceras 27 mars 1933 har rubriken ”Göteborgspolisen börjar 

med Hitlermetoder.” och underrubrikerna ”Omringar arbetarlokal och anhåller 140 

arbetare. Begår tvenne inbrott.” och ”Sanningen om händelserna i Göteborg.”. Artikeln 

tar stor plats på ettan och publiceras tillsammans med ett fotografi med bildtexten 

”Kommunisternas protestmöte på Kungstorget.”. Det framgår inte var nyheten kommer 

 
130 Göring bluffar. Arbetaren. 1933-03-27 
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ifrån. Artikeln handlar inte huvudsakligen om händelserna i Tyskland men har räknats 

med i temat då det hänvisas till Hitlers och NSDAP:s behandling av kommunisterna i 

Tyskland. Artikeln redogör för polisen i Göteborgs agerande mot strejkande sjömän. 

Polisens agerande beskrivs som ”..ett sällsynt utmanande övergrepp..” utan ”..den 

blekaste motivering..”.131 Polisen ska även ha gjort inbrott i RFO:s (Röd fackling 

opposition) och IAH:s (Internationella arbetarhjälpen) lokaler.132 I artikeln förbehåller 

sig även skribenten för anklagelser i ”..dagens borgarpressrubriker.” gällande en batong 

som beskrivs ska ha hittats i samband med inbrotten. Det förekommer flera retoriska 

grepp i artikeln som ”De sjuder av förbittring mot övergreppen mot arbetare i 

Göteborg.”. I och med rubrikvalet för artikeln liknas samtliga ageranden av polisen med 

förföljelserna av kommunisterna i Tyskland. Aktionerna mot sjömännen beskrivs 

exempelvis ”De i lokalen samlade sjömännen stuvades som förbrytare eller boskap i 

polisens bilar..”.  Det kan ses som att en pik ges gällande de broschyrer, tidningar och 

flygblad som ska ha hittats i samband med inbrotten där det skrivs ”..som det än så 

länge inte är brottsligt att ge ut i det här landet.”.133  

 

I Social-Demokraten publiceras en artikel med rubriken ”Nazi-tysk ungdom i 

Sönderjylland leker med elden.” och underrubriken ”En straffad mördare blir 

polispresident i ’Det tredje riket’.” Händelseförloppet beskrivs ske i Danmark och i 

Tyskland. Artikeln är relativt kort och tar upp knappa två korta kolumner. Det framgår 

att källan är danska Social-Demokraten. I artikeln redogörs det för hur tyska ungdomar 

ska ha dolt sina nazistuniformer vid gränsspärren och passerat över till Danmark för att 

anordna ”eldfester”. Vid dessa fester ska skolbarn från tyska och danska skolor samlats 

för att lyssna till talare, sjungit ”Deutchland, Deutchland, über alles” och andra 

nationalistiska sånger. Artikelns rubrik agerar metafor för de eldfester som anordnas 

men även riskerna med att dölja sina naziuniformer vid passerandet av gränsen. I den 

nedre underrubriken kan det även tolkas som ironi genom att skriva ”Det tredje riket” 

med citattecken. Ironi är vilket ett retoriskt grepp, enligt Kristina Lundgren.134 I övrigt 

saknar brödtexten uppenbara värdeladdade ord eller formuleringar med undantag för att 

en talare ska ha varit ”försiktig” i sina uttalanden. Det redogörs däremot för att några 

 
131 Göteborgspolisen börjar med Hitlermetoder. Ny Dag. 1933-03-27 
132 Svensson, Bengt & Svensson, Elisabeth. Marxistiskt arkiv. Arkiv nr. 2. s. 2. 

https://marxistarkiv.se/sverige/facket/svensson-sjomansstrejken33.pdf (Hämtad 2019-12-27) 
133 Göteborgspolisen börjar med Hitlermetoder. Arbetaren. 1933-03-27 
134 Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 55–56 
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unga tyskar ska ha efter ”hitlerfesten” hissat en hakkorsflagga på församlingsbyggnaden 

i Tingslev, Danmark. Men att flaggan senare ska ha slitits ned senare, vilket pekar på 

ytterligare en brottslig handling som genomförts av hitlersympatisörer.135  

 

Sammanfattning och slutdiskussion 

Under tidsperioden har Social-Demokraten publicerat över 100 fler artiklar på ettan än 

Ny Dag och nästan lika många fler än Arbetaren. Genom frågorna i analysschemat för 

Analys 1 har antalet artiklar som analyserats kategoriserats enligt teman. Detta har 

underlättat för att överskåda antalet förekomster av gestaltningarna som valts ut och valt 

bort av tidningarna.  

 

Genom att analysera vad de olika tidningarna väljer att publicera genom den 

kvantiativa analysen har jag kunnat se vissa skillnader i hur de nyhetsvärderar de olika 

temana. Jag tycker det är värt att anmärka på att samtliga tidningar har gett en relativt 

stor del av sitt totala utrymme åt samtliga teman under perioden. Totalt har 18 procent 

av Arbetarens artiklar berört något av temana, vilket är högst bland tidningarna, även 

om det är relativt jämnt fördelat. Någon som kan tyckas anmärkningsvärt då tidningen 

främst ägnat sig åt att bedriva rapportering i syfte att bedriva en klasskamp inom 

Sverige. Ny Dag har gett totalt 15,1 procent åt utrymmet till någon av temana medan 

Social-Demokraten har gett 17,7 procent.  

 

Däremot går det att utläsa en del större skillnader när jag undersökte vilket tema 

respektive tidning väljer att ge plats åt. Värt att anmärka på är att Arbetaren valt att ge 

avsevärt mindre utrymme till händelseförlopp som berör arbetarrörelsen i Tyskland 

(7,6%), motsvarande 16 artiklar, än Ny Dag som valt att ge desto större utrymme till 

artiklar som rör temat (13%), motsvarande 24 artiklar. Jag hade kunnat vänta mig att 

fördelningen mellan tidningarna skulle varit jämnare då båda har särskilt intresse för att 

gestalta arbetarrörelsens situation i Tyskland. Att Social-Demokraten ger minst 

utrymme (6,9%) åt temat anser jag inte lika anmärkningsvärt då tidningen är mer 

ledande och kan antas ha en bredare nyhetsvärdering än vad som undersöks i den här 

studien. Arbetaren ger desto mindre utrymme till Riksdagsvalet i Tyskland (0,9%), 

motsvarande två artiklar, detta kan förklaras med att syndikalisterna inte var 

 
135 Nazi-tysk undom i Sönderjylland leker med elden. Social-Demokraten. 1933-0327 
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representerade av ett parti i det tyska riksdagsvalet, och hade inte heller samma intresse 

att framhäva valresultatet.136 

 

Ny Dag har en relativt ojämn fördelning bland vilka teman som får utrymme i tidningen. 

Arbetarrörelsen i Tyskland gestaltas i markant större utsträckning (13%) än de andra 

temana. Varav antisemitism inte gestaltas en enda gång på ettan (0%). Tätt inpå ligger 

även riksdagsvalet i Tyskland som får 0,5 procent av utrymmet, motsvarande en artikel.  

 

Social-Demokraten har en något jämnare fördelning bland temana. Både Riksdagsvalet i 

Tyskland och antisemitism får 1,4 procent, motsvarande fyra artiklar under perioden. 

Medan arbetarrörelsen i Tyskland får 6,6 procent, motsvarande 19 artiklar, och 

Hitler/NSDAP får 8,3 procent, motsvarande 24 artiklar. Detta kan, som ovan nämnt, 

vittna om att tidningen har en bredare rapportering nyhetsvärdering.  

 

Genom att analysera hur tidningar gestaltar de olika temana genom den kvalitativa 

analysen har jag utläst vissa skillnader mellan hur tidningarna väljer att gestalta de olika 

temana. Enligt gestaltningsteorin är mediernas bild av verklighet avgörande för hur 

människor uppfattar verkligheten. Bland samtliga tidningar erbjuds läsaren en och 

samma verklighet. Som tidigare nämnt menar Kristina Lundgren har politiska partier ett 

särskilt intresse att framställa verkligheten på sitt eget sätt.137 Detta intresse går att 

utläsa i hur tidningarna gestaltar de olika temana. I princip genomgående råder ingen 

tvekan om vilken sida som talar sanning enligt de olika tidningarna. Det förs heller inget 

resonemang som erbjuder läsaren att skapa sin egen uppfattning.  

 

Arbetaren väljer genom gestaltningen av mordbranden i riksdagshuset att framställa 

nazisterna som misslyckade lögnare och nekar inte bara till anklagelserna utan väljer 

även framhäva bevisen för att nazisterna ska ha anlagt branden. I både artikeln som rör 

mordbranden och artikeln om riksdagsvalet använder sig Arbetaren av ironi för att 

förstärka motståndet gentemot nazisternas agerande.138 Arbetaren använder aktivt 

värdeladdade ord i flera av artiklarna som ”terror”, som används ett flertal gånger i 

 
136 Fascistblocket fick majoritet vid ’valen’. Arbetaren. 1933-03-06 
137 Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 52 
138 van der Lubbe var anstiftare till mordbranden. Arbetaren. 1933-03-08, Fascistblocket fick majoritet 

vid ’valen’. Arbetaren. 1933-03-06 
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samtliga artiklar som analyseras.139 Det aktiva ordvalet visar på tidningens starka 

ställningstagande till händelserna i Nazityskland som även förstärker den polarisering 

som tidigare nämnt enligt Jesper Strömbäck, är ett verktyg för att få uppmärksamhet.140  

 

Som Elinor Persson visar på i sin studie, visar Ny Dag i denna studie på ett 

kommunistiskt intresse som syns genom hur tidningen väljer att gestalta temana.141 

Tidningen redogör i artikeln rörande mordbranden för kommunisternas oskuld i branden 

och pekar ut både nazisterna och tidningar i New York för att sprida lögner om 

kommunistiska aktioner.142 Ny Dags gestaltning framhävs genom tillspetsning och 

gestaltning, vilket enligt Jesper Strömbäck är exempel på teknik för att påkalla 

uppmärksamhet.143 Antisemitismen, som tidigare nämnt, har anmärkts hamnat i 

skymundan av Ny Dags rapportering av klasskampen, menar Klas Åmark.144 Med det är 

det inte sagt att tidningen inte tog avstånd från nazismen. Men däremot väljer tidningen 

att inte rapportera om det, vilket i sig är ett aktivt val för vilken verklighet som återges. 

Enligt Jesper Strömbäck är mediernas bild avgörande för hur människor uppfattar 

verkligheten.145 Då valet av vad som gestaltas avspeglar verkligheten, kan det antas att 

Ny Dag i och med att inte rapportera om antisemitism, speglade en verklighet där 

antisemitism i Tyskland inte existerade. Syns inte, finns inte skulle man kunna säga. 

 

Social-Demokraten skiljer sig åt i sin gestaltning av riksdagsbranden jämfört med de 

andra tidningarna genom vilken information tidningen väljer att framhäva. I enlighet 

med Nadia Wågnerts studie går det att utläsa några mindre skillnader enligt den 

partipolitiska aspekten mellan de tidningar som analyserats i denna studie.146 Som 

tidigare nämnt använde sig Social-Demokraten i större utsträckning åt spekulationer och 

använder sig inte i samma utsträckning värdeladdade ord.  

 

Det kan man se genom att samtliga tidningar gestaltar de olika temana genom ett aktivt 

avståndstagande från nazismen i Tyskland. Det kan ses som att de mer eller mindre är 

 
139 Fascistblocket fick majoritet vid ’valen’. Arbetaren. 1933-03-06, Naziterrorn riktar sig nu mot judarna. 
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142 FACISTREGIMEN FASTNAGLAD för MORBRANDEN. Ny Dag. 1933-03-08 
143 Strömbäck, 2009, s. 130 
144 Åmark, 2016, s. 271 
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146 Wågnert, 2010, s. 30 



 44 

på samma sida gällande vilken verklighet som de väljer gestalta. Skillnaderna mellan de 

olika tidningarna är subtila. Det går mest att spekulera kring hur de olika partierna 

skiljer sig åt då det som mest är en artikel från respektive tidning som analyseras. Ny 

Dag och Arbetaren må framstå som något mer kritisk än Social-Demokraten då de båda 

använder sig i något större utsträckning av intresseväckande rubriker, starkt 

värdeladdade ord och retoriska grepp som ironi. Små skillnader går även att utläsa i hur 

tidningarna väljer att gestalta händelseförloppen och vilken information som 

presenteras.  

 

Det hade i mån av tid varit intressant att göra en kvalitativ analys av en större mängd 

material samt ett större antal tidningar från denna tidsperiod att eventuellt kunna utläsa 

tydligare partipolitiska aspekter. Ett ytterligare tema som hade kunnat vara intressant att 

lyfta fram hade varit de konflikter som pågick mellan socialism och kommunism. Detta 

är ett tema som hade kunnat ägnats en helt egen studie åt då det finns mycket att utläsa 

kring hur tidningarna framställer varandras politiska ideologier. I en sådan studie hade 

opinionsjournalistik kunnat vara särskilt intressant att se över för att få en ännu klarare 

bild i vad tidningarna uttrycker för politiska åsikter.  
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