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Abstract 
 

Författare: Sara Rask 

Titel: Olympiska spelen i Berlin 1936- Nazisternas propagandaolympiad. En 

pressundersökning om svenska tidningars rapportering kring Berlinolympiaden 1936 under 

Nazitysklands regim 

English Title: The 1936 Olympics- Nazi propaganda Olympiad. A press survey of Swedish 

newspapers reporting about the Berlin Olympics in 1936 during the Nazi Germany regime. 

Antal sidor: 61  

The purpose of this study is to examine four Swedish newspapers' views on the Nazi regime 

in Germany during the 1930's, and examine what information the Swedish public received 

through their reporting about the Berlin Olympics in 1936. The survey method of the study 

examines four Swedish newspapers with different political views, and how they described the 

Olympic Games in Berlin, Germany in 1936 during the Nazi Germany regime.  

 

The theoretical perspective used in the study is the agenda setting theory, where the focus is 

on how the Olympic Games were depicted in the Swedish press against the agenda setting 

theory. 

 

The results show the difference in reporting about the Berlin Olympics, based on the 

newspaper's views of the Nazi Germany regime. Aftonbladet and Svenska Dagbladet show a 

positive attitude toward Nazi Germany, while Ny Dag shows great displeasure toward the 

Nazi Germany regime. Arbetet shows, like Aftonbladet and Svenska Dagbladet, a relatively 

positive attitude toward Nazi Germany, even though the newspaper sometimes expressed 

criticism directed against Hitler and his regime.  

 

 

Key words: Berlin Olympics, Nazi Germany regime, Aftonbladet, Arbetet, Ny Dag, Svenska 

Dagbladet 
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1 Inledning 

I denna del presenteras en inledning till studien med egna tankar inför arbetets gång. 

I dag är de olympiska sommarspelen det största internationella idrottsarrangemanget i 

världen. De olympiska spelen får på så sätt högst mediebevakning av all världens idrott. I 

svensk massmedia är det få sporthändelser som uppmärksammas och diskuteraras så pass 

mycket som när de olympiska spelen drar igång. Politik och idrott är två ämnen som brukar 

dyka upp i media inför spelen. Idrott och politik har blivit oskiljaktiga.
1
 De olympiska spelen 

har ett flertal gånger använts som ett verktyg för att visa politiska värderingar. Den ständiga 

debatten och hot om att bojkotta spelen är på så sätt inget nytt i media.  

1.1 Motivering av valt uppsatsämne 

Inför de olympiska vinterspelen i Sotji i Ryssland 2014 blommade debatten i media upp 

gällande hur Ryssland brister i respekten för de mänskliga rättigheterna. Andra olympiader 

som har varit omtvistade i media och där man har använt olympiaden i politiska syften är de 

olympiska spelen 1980 i Moskva i Ryssland. Den amerikanska presidenten Jimmy Carter 

krävde att de länder som ställt sig bakom en FN-resolution mot den sovjetiska interventionen 

av Afghanistan 1979 skulle bojkotta de olympiska spelen i Moskva. Fyra år senare valde 

sedan Sovjetunionen att bojkotta de olympiska spelen i Los Angeles i USA. Inför 

sommarolympiaden 2008 i Peking var debatten om respekten för mänskliga rättigheter i full 

gång. Media ifrågasatte den internationella olympiska kommitténs val av diktaturen Kina som 

arrangör av de tjugonionde moderna sommarspelen.  

En uppfattning har alltid varit att den olympiska rörelsen ska stå fri från all politisk 

inblandning. Detta har dock genom åren inte alltid respekterats. Inför stora idrottsevenemang 

och i synnerhet inför de olympiska spelen dyker ofta debatten upp, kring om politik och sport 

hör samman. De olympiska spelen har ett flertal gånger använts i politiska syften. Den första 

augusti 1936 vajade de olympiska flaggorna bredvid hakkorsflaggorna och när Tysklands 

rikskansler Adolf Hitler öppnande de olympiska spelen i Berlin, var det med blandade känslor 

från omvärlden. Skulle Berlinolympiaden fungera som ett erkännande till den nazistiska 

regimen i Tyskland? 

Mellan den första augusti och den sextonde augusti 1936 förberedde sig alltså världen för de 

olympiska spelen i Berlin i Tyskland. Berlinolympiaden som den kom att kallas, var de elfte 

                                                           
1
 Holmes, Judith, Olympiaden 1936 - Hitlers propagandatriumf, sid. 6 
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moderna olympiska spelen. Tyskland och Berlin hade valts till arrangör av de olympiska 

sommarspelen redan 1931, två år innan Adolf Hitler kom till makten och det nazistiska 

maktövertagandet hade ägt rum. De olympiska spelen i Berlin 1936 har i nutid kännetecknas 

av nazisternas propaganda och betecknas som den nazistiska propagandaolympiaden. Den 

idrottare som främst brukar förknippas med Berlinolympiaden är amerikanen Jesse Owens. 

Med tanke på att Owens var färgad var hans framgångar känsliga i ett OS som anordnades av 

Adolf Hitler.  

Frågan som jag som blivande lärare ställer mig är hur användningen av historiskt källmaterial 

i form av tidningar kan utgöra en didaktiskt inkluderad del av historieundervisningen för 

elever i gymnasiet? Tittar man på ämnesplanen för historia kan man läsa i kursen Historia 1a1 

under det centrala innehållet: ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska 

konflikter”.
2
 Om jag skulle koppla det centrala innehållet för kursen Historia 1a1 till ämnet 

om Berlinolympiaden, hade man kunnat låta eleverna jämföra två tidningar med olika 

politiska åsikter, för att se hur de skiljde sig i rapporteringen under en viss period. 

1.2 Avgränsningar 

Jag valde att undersöka Berlinolympiaden 1936 eftersom det var ett ypperligt tillfälle för 

Hitler att sprida sin propaganda. Jag tycker även att perioden är bra som avgränsning eftersom 

Nazityskland under den sexton dagar långa olympiaden, hade hela världens ögon på sig. 

Berlinolympiaden var dessutom den första olympiaden som sändes i TV världen runt. Detta 

var en bidragande orsak till varför genomslaget av nazipropagandan blev ännu större. Mitt 

intresse ligger att se om de olympiska spelen i Berlin 1936 var en nazistisk 

propagandaolympiad och hur rapporteringen i svensk press under dessa sexton dagar såg ut. 

Hur framställde svensk press Berlinolympiaden? Det intressanta blir här att se hur fyra 

svenska tidningar med olika politiska åsikter förhåller sig till Berlinolympiaden under 

Nazitysklands regim.  

 

 

 

                                                           
2
 Skolverket 2011 sidan 68 
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2 Tidigare forskning 
I denna del presenteras tidigare forskning som är kopplat till det område denna studie 

behandlar, detta för att ge läsaren en djupare förståelse för hur studiens syfte, resultat och 

analys och diskussion kan tolkas. 

2.1 Relationen mellan Sverige och Nazityskland under 1930-talet 
Det finns en del tidigare forskning kring Sveriges förhållande till Nazityskland. Litteratur som 

jag tagit del av och valt att fokusera på är Klas Åmarks bok Att bo granne med ondskan, som 

är en genomgång av tidigare forskning kring relationen mellan Sverige och Nazityskland ifrån 

1933-1945. Åmark behandlar särskilt relationen mellan den svenska regeringen, den svenska 

pressen och Nazityskland. Klas Åmark professor vid historiska institutionen vid Stockholms 

universitet behandlar i del 1 i boken Att bo granne med ondskan utrikespolitiken, ekonomiska 

relationer, handelspolitik, presspolitik samt nyhetsförmedling. I del 2 behandlar Åmark kultur 

och ideologi, nazism, rasism samt antisemitism.  

Åmark skriver om Sveriges utrikespolitiska relationer till Nazityskland 1933- 1940. Åmark 

menar att Sverige under första halvan av 1930-talet var ett land med mycket begränsade 

utrikespolitiska ambitioner. I Sverige på 1930-talet lades grunderna för samlingsregeringens 

neutralitetspolitik av den socialdemokratiska regeringen och utrikesministern Rickard 

Sandler. Förhållandet till de europeiska stormakterna var rutinmässigt.
3
 Åmark menar dock att 

det var anmärkningsvärt att den svenska utrikesministern Sandler i sitt sätt att beskriva 

situationen i Europa efter Hitlers makterövrande i mycket levde kvar i 1920- talet. Med detta 

menade Åmark att Sandler inte talade om en grundläggande och hotfull konflikt mellan 

diktaturer och demokratier utan Sandler talade i ställer om stormakter i konflikt med 

varandra.
4
 Åmark skriver om att Sandlers intresse låg i nedrustningspolitik som kunde ses 

som fåfängt i en tid präglad av Nazitysklands aggressiva upprustning. Sandler menade dock 

att en varaktig fred inte kunde åstakommas mot Nazitysklands vilja och lösningen här blev att 

prova de möjligheter som fanns med uppgörelser och förhandlingar med Nazityskland.
5
 

Åmark menar att Sandler ansåg att de andra staterna borde visa den tyska ledningen att 

förhandlingar var framkomlig väg för att lösa problem. Redan här talade Sandler för en 

förhandlingspolitik i förhållande till Nazityskland. Dock menar Åmark att Sandler inte förstod 

vad Nazityskland var för slags stat och det allvarliga hot som den representerade och på så 

sätt kom han ett flertal gånger i konflikt med sina mer militanta antinazistiska partikollegor. 

                                                           
3
 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 74 

4
 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 75 

5
 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 76 
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Åmark menar även att Sandler heller inte såg de allvarliga utmaningar Nazityskland ställde de 

neutrala demokratierna för.
6
 

Åmark diskuterar om den tidigare forskningen kring relationen mellan Sverige och 

Nazityskland. Åmark menar att den ekonomiska relationen mellan länderna var viktig. Här 

var det framför allt handeln med Nazityskland under kriget och exporten av järnmalmen som 

varit viktigast.
7
 Enligt Åmark inleddes konflikten mellan den svenska pressen och 

Nazityskland i princip omedelbart efter Hitlers tillträde som rikskansler. I en artikel i 

Göteborgs Handel och Sjöfartstidning skrev Torgny Segerstedt: 

Att tvinga all världens politik att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr 

Hitler är en förolämpning.
8
 

Åmark skriver om reaktionerna och kritiken som uppstod från Svenska Dagbladet efter att 

den svenska statsministern Per Albin Hansson 1933 hade kommenterat den nazistiska 

regimen i skarpa ord.
9
 Mellan åren 1933-1935 menar Åmark att det framför allt var 

arbetarrörelsens press som var måltavla för den tyska kritiken. Under 1930- talet riktades de 

flesta tyska protesterna mot tidningen Social- Demokraten. Enligt Åmark klagade tyskarna 

vid ett flertal tillfällen på Dagens Nyheter och tidingens utrikesredaktör. Även den 

kommunistiska tidningen Ny Dag samt den syndikalistiska tidningen Arbetaren väckte tysk 

missnöje.
10

   

Direkt efter att Hitler tagit makten i Tyskland kom det att bli en viktig uppgift för den tyska 

utrikespolitiken att påverka opinionsbildning och press i Sverige. Efter att de första åtgärderna 

för att få svenska regeringen att ingripa mot den aggressiva antinazistiska journalistiken i 

framför allt vänsterpressen hade misslyckats, menar Åmark att ambassaden tillgrep andra 

metoder. Förnekande, informella försök att påverka tyskvänliga personer och tidningar och 

placering av eget material kompletterade de diplomatiska protesterna.
11

 År 1938 skärptes 

tonen mot den svenska pressen efter att Hitler hade angripit den utländska pressen. Åmark 

menar att en viktig del av den tyska ambassadens propagandaarbete var den kontinuerliga 

övervakningen av svensk press. Den tyska ambassaden följde nittio svenska tidningar och vad 

                                                           
6
 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 77 

7
 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 167 

8
 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 210 

9
 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 210 

10
 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 211 

11
 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 211 
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dessa tidningar skrev om Tyskland. Huvuduppgiften var dock att bedöma opinionen i Sverige 

gentemot Nazityskland.
12

   

Åmark skriver om att nyhetsförmedlingen om Nazityskland skiljde sig åt från de olika 

tidningarna under hela perioden från 1933- 1945. De tidningar som var öppet antinazistiska 

innehöll betydligt fler artiklar om till exempel terror och våld. I de öppet tyskvänliga 

tidningarna var det dock tvärtom, deras nyhetsförmedling var outvecklad och den påverkades 

av vad som förmedlades direkt från Tyskland samt av det nazistiska språkbruket. Enligt 

Åmark kunde det i dessa tyskvänliga tidningar förekomma artiklar om våld mot till exempel 

judar men eftersom våld inte var något som man öppet kunde försvara i Sverige och samtidigt 

räkna med att bli accepterad som politisk korrekt. Här gällde det i stället att tona ner, tiga eller 

att bortförklara våldet. Författaren menar att de personer som läste de tyskvänliga tidningarna 

fick en helt annan bild av vad som hände i Nazityskland och hur själva regimen var, än de 

personer som följde de antinazistiska tidningarna.
13

 

Ester Pollack är Fil. Dr. i medie- och kommunikationsvetenskap, har skrivit artikeln Pressen 

och förintelsen: Protester, likgiltighet och anpassning, som publicerades i tidskriften 

Tvärsnitt i mars 2007. Detta är en studie om hur svenska tidningar stod i relation till 

Nazityskland och dess antisemitism. Även om inte min studie behandlar andra världskriget, är 

det relevant för min undersökning eftersom Pollack behandlar tidningen Aftonbladet och dess 

rapportering av Nazityskland. Pollack menar att Aftonbladet länge var starkt positiv i 

förhållande till Nazityskland. 

2.2 Berlinolympiaden 1936 
Det finns en hel del litteratur som behandlar Berlinolympiaden 1936. Litteraturer som jag har 

tagit del av är Allen Guttmanns The Olympics- A history of the Modern Games, Judith 

Holmes bok Olympiaden 1936, Hitlers propagandatriumf , Duff Hart-Davis bok Hitler's 

Games: The 1936 Olympics. 

Allen Guttmann skriver i boken The Olympics- A history of the Modern Games, att politik 

alltid har varit en intrigerad del av de olympiska spelen. Guttmann berättar om innebörden av 

de moderna olympiska spelen från åren 1896 till de olympiska spelen 2000 i Sydney i 

Australien. Guttmann menar att de moderna olympiska spelen återupplivade 1896 med syfte 

om att sprida ett politiskt budskap och att fortsätta tjäna politiska syften.   

                                                           
12

 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 212 
13

 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 269 
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Judith Holmes skriver i boken Olympiaden 1936, Hitlers propagandatriumf om Hitlers 

förberedelser inför olympiaden i Berlin 1936. Författaren beskriver och ger exempel på den 

nazistiska propagandan som användes innan och under olympiaden, där Holmes menar att 

idrott och politik har blivit oskiljaktiga. Holmes skriver detaljerat om både sommar och 

vinterspelen som ägde rum i Tyskland. Holmes menar även att den tyska målsättningen vid 

denna tidpunkt skulle vara att;  

Dessa spel är ett uttryck för en ny tid och en ny ungdomsgeneration. Världen förväntar 

sig att Tyskland genomför och organiserar dem med högsta möjliga fulländning, under 

tillvaratagandet av såväl dess moraliska som estetiska aspekter. Ingen möda får sparas 

inför uppgiften att främja de olympiska idealen och Tysklands ära.
14

 

Enligt Holmes kom inte den elfte olympiska spelen i Berlin att spegla Weimarrepublikens 

syn. Utan i stället skulle det nazistiska Tyskland och dess filosofi under Hitlers ledning 

komma att sätta sin prägel på dem. Holmes menar att Hitler förvandlade idrotten till en del av 

den politiska propagandan i en aldrig tidigare skådad omfattning.
15

 

Duff Hart-Davis undersöker i sin bok Hitler's Games: The 1936 Olympics, de sociala och 

politiska omständigheterna som ledde fram till de olympiska spelen i Berlin 1936. Författaren 

ger även en beskrivning av själva Berlinolympiaden. Hart-Davis menar att Berlinolympiaden 

är den första olympiad där spelen medvetet har utnyttjas för politiska syften. Författaren 

menar att den nazistiska propagandan var enorm. Trots att judeförföljelsen pågick och att det 

fanns ett koncentrationsläger nära den olympiska stadion, menar författaren att de flesta 

turisterna och åskådarna under Berlinolympiaden gick hem imponerad av Tyskland. Enligt 

Hart-Davis är Berlinolympiaden 1936 mest ihågkommen för den amerikanska idrottaren Jesse 

Owens, som kom att krossa Hitlers myt om arisk överlägsenhet.   

Magnus Persson skriver i sitt examensarbete Berlinolympiaden 1936, Nazistisk 

reklamolympiad eller ett mäktigt skådespel, om hur Aftonbladet rapporterade från 

Berlinolympiaden 1936. Persson diskuterar om hur Aftonbladets rapportering skiljde sig från 

till exempel Dagens Nyheter. Persson påvisar även att Aftonbladet under 1930-talet var 

tyskvänliga. Persson konstaterar att Aftonbladet visar sitt stöd till Tyskland ganska tydligt 

jämfört med Dagens Nyheter. Enligt Persson var Dagens Nyheter under 30-talet relativt 

försiktiga i var de la sina sympatier. Enligt Persson använde sig Dagens Nyheter av ironi för 

                                                           
14

 Holmes, Judith, Olympiaden 1936 - Hitlers propagandatriumf, sid. 11 
15

 Holmes, Judith, Olympiaden 1936 - Hitlers propagandatriumf, sid. 7 
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att framföra sin bild av Tyskland. Vidare skriver Persson att Aftonbladets rapportering från de 

olympiska spelen i Berlin var ”fördelaktiga i sina ordval gällande Tyskland samt Hitler”. 

Perssons slutsats är att Aftonbladet visar Tyskland sitt stöd och att tidningen gärna använder 

sig av positiva laddade uttryck samt värderingar för att understryka att Tyskland ”är ett stort 

land och ett mäktigt folk”.  

Tobias Stark skriver i artikeln ”Stortysk fuga och negerjazz”: Ras-stereotyper och 

rastänkande i svensk massmediabevakning av Berlinspelen 1936 om rastänkandet i svensk 

media i samband med Berlinolympiaden. Stark diskuterar hur det svenska rastänkandet 

avspeglade sig i synen på idrottsutövarna och idrottsutövandet i svensk massmediebevakning 

av Berlinolympiaden. Stark menar att Berlinolympiaden utspelade sig vid en bryningstid i 

svensk historia. Här menar Stark att de rasbiologiska strömningarna var starka under 1900-

talets första decennier. Enligt Stark kom Berlinolympiaden som helhet bli en enorm 

propagandatriumf för Hitler och nazismen. Dock menar författaren att föreställningarna om 

spelen som platsen för en raskamp aldrig kom att få det genomslag som det var tänkt från 

nazistiskt håll.  

Stark skriver om hur tidningarna Svenska Dagbladet och Arbetet rapporterade om olympiaden 

i samband med rastänkandet. Författaren menar att det i högertidningen Svenska Dagbladet 

diskuterades Berlinspelen tydligt på sådant sätt att tidningens hållning måste betecknas som 

utslag av ett raskampstänkande. Författaren skriver om hur tidningen framställde och 

rapporterade om olympiadens invigning, där författaren menar att invigningen uppfattades 

som en skådeplats för strider mellan raser. Stark menar att olympiaden omtalades som ”en 

tävlan mellan arierna och olympiadens många olika svartmuskigt undersätsiga folk från olika 

exotiska länder”. 
16

 Den socialdemokratiska tidningen Arbetet hade en helt annan inställning 

till rastänkandet än Svenska Dagbladet menar författaren. Arbetet riktade hård kritik mot 

Hitler.  Dock menar Stark att trots att det bara var Svenska Dagbladet som uttryckligen talar 

om Berlinolympiaden som någon form av raskamp så föreligger rashierarkiska tankegångar 

och kopplingar till idrottsutövarna i olympiaden även i Arbetet. 

                                                           
16

 Stark, Tobias, Stortysk fuga och negerjazz”: Ras-stereotyper och rastänkande i svensk massmediabevakning 
av Berlinspelen 1936, sid. 106 
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3 Syfte 
I denna del presenteras studiens syfte och frågeställningar som ligger till grund för studiens 

resultat, analys och diskussion. 

Studiens allmänna syfte är att undersöka fyra svenska tidningars syn på Nazitysklands regim 

under 1930-talet samt undersöka vilken information den svenska allmänheten fick ta del av 

genom rapporteringen kring Berlinolympiaden 1936.  

Detta gör jag genom att specifikt undersöka hur fyra stycken svenska tidningar med olika 

politiska åsikter framställde Berlinolympiaden 1936 under Nazitysklands regim. Här valde jag 

att avgränsa mig och fokusera på hur rapporteringen kring de olympiska spelen 1936 i Berlin 

såg ut eftersom Nazityskland då (under sexton dagar) hade hela världens ögon på sig. 

Mitt intresse ligger även i att se skillnader i de olika tidningarnas sätt att rapportera 

Berlinolympiaden 1936.   

En didaktiskt kopplad diskussion till uppsatsen kommer att finnas med eftersom jag är mitt i 

min pågående utbildning till lärare.  

3.1 Frågeställningar 
 

 Hur såg rapporteringen ut i de olika tidningarna under Olympiaden i förhållande till 

nazismen och nazipropagandan? 

  

 Hur gestaltades den tyska rikskanslern Adolf Hitler i de olika tidningarna och skiljer 

sig framställningen åt? 
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4 Bakgrund 

I denna del presenteras en bakgrund kopplad till de områden denna studie behandlar, detta 

för att ge läsaren en djupare förståelse för hur studiens syfte, resultat, analys och diskussion 

kan tolkas. 

4.1 Nazityskland och propagandan under 1930-talet 

Nazityskland innefattar perioden mellan 1933-1945 då Tyskland styrdes av det 

Nationalsocialistiska arbetarpartiet med Adolf Hitler i spetsen.  

Tyskland blev en diktatur ledd av en Führer Adolf Hitler som försökte omforma samhälle och 

stat enligt den nationalsocialistiska ideologin. Hitler hade tagit kontrollen över de statliga 

instruktionerna och det nationalsocialistiska partiet på kort tid. Mellan den 30 januari 1933 till 

2 augusti 1934 skedde en omvandling av Tyskland, från demokrati till diktatur. Efter att 

processen var klar hade all makt koncentrerats till en enda person Adolf Hitler och 

förutsättningarna skapades för att driva igenom den nazistiska ideologin. Här var den 

grundläggande ledarskapsprincipen den så kallade ”Führerprincipen” som innebar att makten 

skulle utövas av en enda person, Adolf Hitler. Den 2 augusti 1934 utropade sig Hitler till 

Tyska rikets Führer och rikskansler.
17

 

Hitler satte igång en ny upprustning av krigsmakten och 1936 ockuperades det 

demilitariserade Rehnlandet. Deltagandet i det spanska inbördeskriget och 

antikominternpakten med Japan, var tydligt riktade mot Sovjetunionen. Västmakterna 

accepterade tyst inmarschen i Österrike 1938 och intagandet av Sudetlandet. När sedan 

tyskarna ockuperat resten av Tjeckoslovakien 1939, gav man upp efter sin eftergiftspolitik 

och hotade med krig om Tyskland försökte genomföra ytterligare territoriella expansioner. 

Den 1 september angrepp dock Tyskland Polen och andra världskriget hade inletts.
18

 

Det var med propaganda, våld och ideologiskt övertalning som nazisterna kontrollerade och 

manipulerade det tyska samhället under Nazityskland. Att Tyskland 1931 hade blivit utvalda 

för att arrangera de olympiska spelen kom mycket lägligt för den nazistiska regimen.
19

 Nu 

skulle man visa världen att Tyskland är ett starkt rike som har rest sig från förlusten från 

                                                           
17

 Knebel, Arthur, Allt du behöver veta om världshistorien, Sid.450 
18

 Knebel, Arthur, Allt du behöver veta om världshistorien, Sid.453 
19

 Clay Large, David, Nazi Games The Olympics of 1936, sid.49 
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första världskriget. Tyskland och Hitler skulle nu se till att utnyttja olympiaden för att skapa 

en stor propagandamanifestation för Nazityskland.
20

 

4.2 Relationen mellan Sverige och Nazityskland under 1930-talet 

Begreppet Nazityskland syftar inte bara till statsmakten i Tyskland och landets officiella 

företrädare. Efter att Hitler blivit rikskansler 1933 tog nazisterna ett starkare grepp om hela 

det tyska samhället. Statliga myndigheter infiltrerades av nazisterna och de politiska partierna 

förbjöds ett efter ett. Även det civila samhällets organisationer slogs samman med 

nazistpartiets och kulturlivets samt näringslivets organisationer ställdes under nazistisk 

ledning. För svensk del så innebar detta att i stort sätt alla svenska kontakter med 

representanter för det tyska samhällets myndigheter och organisationer kom att ske med 

personer som var nazister eller fått sina uppdrag av nazisterna.
21

 

Tyskland var under 1930-talet en av Sveriges viktigaste handelspartners och efter Hitlers 

maktövertagande 1933 fortsatte de ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Tyskland i 

stort sätt som tidigare.
22

 

4.3 Svensk press under 1930- talet  

Under 1930- talet skrev den svenska pressen inte mycket om den politiska offentligheten, 

däremot skrev de mycket om regeringsmakten. Det lades mycket fokus i tidningarna om hur 

samhällets moderniserades med hjälp av nya uppfinningar som till exempel maskiner och 

vapen. Även Hitlers nya vapen diskuterades i svensk press under denna period.
23

 

Användningen av narrativen, är något som utmärkte 1930-talets journalistik och ytterst sällan 

stod det vilken reporter som skrivit artiklarna.
24

 Författarna hävdar att när det inom 

journalistiken i allmänhet både under och efter 1930-talet inte gå att särskilja vad som är en 

verklig beskrivning händelse eller vad som skapats av media. Allt som skildras i media sållas 

och formas av värderingar och kulturella koder, vilket i sin tur har stort betydelser för vad 

som är verkligt. Tidningar, TV och radios rapportering av en händelse påverkar sedan hur 

läsarna uppfattar och ser på den och media är på så sätt med och skapar händelser. 

                                                           
20

 Holmes, Judith, Olympiaden 1936 - Hitlers propagandatriumf, sid. 8-11 
21

 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, sid. 6 
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23
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24

Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, Det redigerade samhället, Om journalistikens, beskrivningsmaktens och det 
informerade förnuftets historia. Sid. 158. 
 



15 
 

Bevakningen av de stora evenemangen har varit det som har utvecklat idrottsjournalistiken, 

där olympiska spel och världsmästerskap har spelat samma roll som krig har gjort för övrig 

journalistik. De olympiska spelen i Stockholm 1912 banade väg för den första mera 

regelbundna sportbevakningen i svensk press. De olympiska spelen 1936 i Berlin kom att 

hjälpa Aftonbladet till ett tydligt genombrott. Med hjälp av en organisation lyckades 

Aftonbladets redaktion övertrumfa övriga svenska tidningar och göra de svenska 

framgångarna i Tyskland till egna upplageframgångar.
25

 Författarna menar även att det var 

viktigt för de svenska tidningarna under 1930-talet, att de förtedde en enhetlig ton. Enligt 

författarna fanns det här ett underhållande skrivsätt, som passade för både ”kåserie och annat 

förströelsematerial men mindre väl för täckningen och teckningen av händelserna i en värld 

där det åter börjat skymma”. 
26

 Där kom Aftonbladet enligt författarna att lockas långt in i 

tyskvänligheten.   

4.4 Olympiska spelen   

De olympiska spelen även kallat OS är internationella idrottstävlingar som förekommer vart 

fjärde år. Olympiska spelen har sitt ursprung i den lilla orten Olympia i Grekland. De 

olympiska spelen pågick från år 884 f. Kr oavbrutet i 1277 år. Vart fjärde år möttes de bästa 

idrottsmännen från Sparta, Elis samt Pisa för att tävla i olika idrottsgrenar såsom brottning, 

löpning, hästspann och diskuskastning. Kvinnorna i städerna fick inte lov att delta i 

tävlingarna. Under tävlingarna rådde det vapenvila mellan kungadömena.
27

 

I Aten år 1896 tog sig de moderna olympiska sommarspelen sin början och 1924 arrangerads 

de första vinterspelen. Både sommarspelen och vinterspelen hölls under samma år fram tills 

1994, där man valde att sommar- och vinterspelen skulle arrangeras med två års mellanrum. 

Kvinnor fick inte delta i spelen fören år 1900.
28

 De moderna olympiska sommarspelen 

återupplivades 1896 på en internationell nivå av det franska riksförbundets generalsekreterare 

baronen Pierre de Coubertin. År 1894 tog man beslutet att de olympiska spelen cirkulera 

mellan olika städer runt om i världen, man beslöt även att bilda en internationell olympisk 

kommitté (IOK). Inom den internationella olympiska kommitté, tas alla viktiga beslut 

gällande de olympiska spelen.
29

 De olympiska spelen 1916, 1940 samt 1944 ställdes in på 

                                                           
25

 Holmberg, Claes-Göran, Oscarsson, Ingemar, Rydén, Per, En svensk presshistoria, sid.142  
26
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grund av världskrigen.
30

 I dagsläget består det olympiska programmet av 36 idrotter och över 

400 grenar.
31

 

4.5 Berlinolympiaden 1936 

Mellan den första augusti och den sextonde augusti 1936 arragerades de olympiska 

sommarspelen i den tyska huvudstaden Berlin.  Berlinolympiaden som den kom att kallas, var 

den elfte moderna olympiska spelen. Tyskland och Berlin hade valts till arrangör av de 

olympiska sommarspelen redan 1931, två år innan Adolf Hitler kom till makten och det 

nazistiska maktövertagandet hade ägt rum. Den 25 april samlades den internationella 

olympiska kommittén i Barcelona för att diskutera vilken stad som skulle få arrangera den 

elfte olympiaden. Valt föll den 31 maj 1931 till sist alltså på den tyska staden Berlin som även 

hade blivit tilldelad de olympiska spelen redan 1916 men som blev inställd i och med att det 

första världskriget pågick.
32

 En av anledningarna till att olympiaden 1936 lades i Berlin var 

att man ville visa att den besegrade stormakten i första världskriget nu åter igen var 

accepterad av alla länder. 
33

  

4.6 Idrott och politik 

I den Internationella olympiska kommitténs Charter (regelbok) återfinns de grundläggande 

reglerna och principerna för hela den Olympiska rörelsen. Den femte principen, under 

rubriken Fundamental Principles of Olympism lyder: 

Any form of discrimination with regard to a country or a person on grounds of race, 

religion, politics, gender or otherwise is incompatible with belonging to the Olympic 

Movement.
34

 

Idrott och politik har blivit oskiljaktiga. Det framgår ibland mycket tydligt med exempel på 

när Sydafrika vägrade låta Arthur Ashe spela tennis i deras land. Detta är exempel på hur 

politiken kan påverka idrotten och hur idrotten används för politiska syften. Dock har det inte 

alltid varit på detta vis. När de olympiska spelen 1896 återupplevades i Aten lyckades man 

trots att motsättningarna i Europa berörde praktiskt taget alla de deltagande nationerna, 

                                                           
30

 http://www.sok.se/download/18.22641512116aef877bd800022460/Olympiskarorelsen.pdf sid.7 
31
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34 International Olympic Committee. Olympic Charter. Switzerland 2007. Sid. 11 punkt 6 
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lyckades man att upprätthålla en anda av gott kamratskap mellan de tävlande oavsett om de 

var tyskar, svenskar eller fransmän.
35

 

Efter att de olympiska spelen blivit tilldelat till Berlin hade även Adolf Hitler kommit till 

makten i Tyskland. Hitler hade snabbt utplånat det mest av demokratin som i den 

Weimarrepublik som ursprungligen mottog erbjudandet om att arrangera de olympiska spelen 

1936. Det började ifrågasättas om det var lämpligt att lägga ett olympiskt spel i ett nazistiskt 

Tyskland. I ett försökt med att hålla politiken isär från idrotten bestämde till sist den 

Internationella olympiska kommittén, trots protester från t.ex. vänsterorganisationer och 

judar, att spelen skulle hållas i Tyskland.
36

  

4.6.1 Nazismen och Berlinolympiaden som propagandaverktyg 

De olympiska sommarsspelen 1936 i Berlin i Tyskland skulle komma att bli en modern 

”showplace” för Adolf Hitler och nazisterna. Olympiaden i Berlin skulle för Hitler och 

nazisterna bli en stor möjlighet att visa upp sig för världen och inspirera ännu mer beundran 

hemma i Tyskland.
37

  

Berlinolympiaden har i dagens media utmärkt sig för att nazisterna utnyttjade den till en 

nazistisk propagandaolympiad. Berlinolympiaden 1936 var även den första olympiaden som 

TV-sändes och på sätt använde nazisternas sig utav den senaste tekniken inom massmedia. 

Detta var en bidragande orsak till varför genomslaget av nazipropagandan blev ännu större.
38

  

Inför de olympiska spelen i Berlin, hade Hitler försökt att förbjuda judiska idrottsmän att vara 

med i det tyska laget. Internationella kommittén hotade Hitler med att flytta olympiaden om 

han förbjöd dem att tävla.
39

 Inför Berlinolympiaden diskuterade ett flertal länder att bojkotta 

spelen, dock vara det bara Spanien och enskilda judiska idrottsmän som valde att bojkotta 

spelen. Att bojkotta en olympiad var ett helt nytt fenomen som uppstod vid Berlinolympiaden 

1936. Under kommande olympiader har dock en bojkottning av de olympiska spelen ofta 

förekommit.
40
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Hitlers plan var inte bara att anordna ett stort idrottsevenemang, utan han var väl medveten 

om att världens blickar skulle under dessa två veckor riktas mot hans land. Hitler och 

nazistregimen förstod ur ett propaganda perspektiv, hur viktigt det var för Tyskland att få 

arrangera ett olympiskt spel.
41

 Eftersom nazisterna använde sig av den senaste massmediala 

tekniken, blev det nazipropagandan mycket stor. Hitler lät bygga Olympiastadion i Berlin, 

som under 1930- talet blev ett riktigt skrytbygge. Detta blev sedan ett kännetecken för den 

totalitära arkitekturen som genomsyrade Nazityskland under 1930-talet. 

Hitler ville inte enbart visa världen att Tyskland var en stormakt utan han ville även visa att 

den ariska rasen, med betoning på tyskarna, att de var fysiskt överlägsna de mindervärdiga 

raserna. Hitler förvandlade idrotten till en del av den politiska propagandan i en aldrig tidigare 

omfattning.
42

 

4.7 Olympiska traditioner 

Ett flertal av de traditioner som vi idag förknippar med de olympiska spelen uppfanns av 

nazisterna i samband med de olympiska spelen i Berlin 1936. Hitler insåg vilka 

propagandafördelar olympiaden kunde få och Berlinolympiaden 1936 utnyttjades sedan av 

Adolf Hitler för att måla upp en idealbild av Nazityskland. Journalister och åskådare från hela 

världen lät sig bedras av denna propagandaolympiad. 
43

  

Idén och dagens tradition om att bära en fackla till den stad där de olympiska spelen ska 

arrangeras har inte sitt ursprung i antikens Grekland. Utan dagens fackeltradition uppfinnas av 

generalsekreteraren i den tyska olympiska kommittén Carl Diem. Den olympiska facklan 

infördes till de olympiska spelen i Berlin.
44

 Den nya fackeltraditionen passade nazisterna bra 

eftersom nazisterna ofta organiserade fackeltåg vid marscher.
45

 Berlinolympiaden var den 

första olympiad där man sprang in med facklan på stadion under invigningsceremonin och nu 

ser vi denna tradition inför varje olympiskt spel.  
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5 Teoretiskt perspektiv 
I denna del presenteras det teoretiska perspektiv som används för att analysera resultatet av 

studien. 

För att analysera och diskutera svenska tidningars syn på Nazitysklands regim under 1930- 

talet utifrån studiens frågeställningar kommer gestaltningsteorin att användas. Jag kommer att 

fokusera på hur den svenska pressen utifrån deras respektive åsikter gestaltade och beskrev 

Berlinolympiaden 1936 i förhållande till nazismen och nazipropagandan och hur tidningarna 

ramade in Adolf Hitlers budskap.  

5.1 Journalistikens innehåll 
Journalistisk beskrivs oftast som en del av offentliga samtal. Nyhetsjournalistik är den som vi 

tar del av i nyhetsmedier som TV, dagstidningar och radio. Journalisternas jobb är att spegla 

verkligheten och vara opartiska. Journalister är anställda för att skapa den produkt som 

människor frågar efter som i sin tur styrs av publiken och marknadens behov.
46

 

Medieforskaren Jesper Strömbäck skriver i sin bok Makt medier och samhälle om att 

journalistiken av naturliga orsaker gör olika val. Allt kan publiceras och alla frågor kan inte 

komma fram i medierna, därför måste val göras vad som ska få vara med i tidningen. Vilka 

aktörer och vilka frågor ska vara i fokus och hur ska dessa vinklas? Detta menar Jesper 

Strömbäck är mediernas problemformulering.
47

 

Journalistiken behandlar förhållanden och händelser om verkliga människor tilskillnad från 

skönlitteraturer. Begreppet journalistik innebär att journalisterna väljer ut förhållanden och 

händelser och gör dessa intressanta för läsarna. Dock kan journalisterna ibland dramatisera 

vissa händelser och där menar Hultén att det kan vara svårt för läsaren att veta var gränsen 

mellan den verkliga händelsen och den fiktiva går. Hultén skriver att på så sätt är den verkliga 

händelsen till viss del fiktiva på grand av valen av fakta och hur själva beskrivningssättet som 

journalisterna gör. Hultén menar dock att när journalister medvetet undanhåller en viss 

information för att framställning ska framstå på ett visst sätt så blir skildringen inte korrekt.
48

 

5.2 Gestaltningsteorin  
The agenda setting theory eller gestaltningsteorin som den heter på svenska, är en av de 

betydande teorierna under senare år om det journalistiska innehållet och dess eventuella 
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effekter. Gestaltningsteorin innebär att man ramar in ett budskap, det vill säga på vilket sätt 

medier gestaltar och beskriver händelser i verkligheten. Teorin innebär sambandet mellan 

människors tankar, mediernas innehåll samt mediernas effekter över tanken. 

Gestaltningsteorin menar att alla beskrivningar av verkligheten med nödvändighet måste vara 

begränsande eftersom själva verkligheten är obegränsad, medan mediernas format är 

begränsat.
49

  

Dessa beskrivningar måste sedan berättas och i själva berättandet får vissa aspekter en mer 

framträdande plats, medan andra aspekter helt väljs bort. Den journalistiska beskrivingen kan 

på så sätt ses som en gestaltning av vad beskrivningen handlar om.
50

 Gestaltningar kan 

beskrivas som en sammansättning av verkligheten, där journalisterna med hjälp av 

gestaltningar kan framkalla sammanhang och mening åt en nyhet på ett sätt att läsarna kan 

förstå den. Journalister kan på så vis genom gestaltningar påverka hur läsarna ska tolka 

nyheterna eller påverka deras åsikter, genom att journalisterna framhäver just utvalda delar. 

Strömbäck menar att gestaltningar påverkar läsarens uppfattningar om verkligheten.
51

 

Att ”gestalta” kan också liknas vid att man väljer några synpunkter av en uppfattad verklighet 

och göra dem mer framträdande i en kommunikativ text, på så sätt att man upphöjer ett 

speciellt problem. I en tidning bestämmer och tolkar journalisten hur en nyhet ska se ut, där 

syftet är att läsarna ska uppfatta nyheten men framför allt påverka deras åsikter och tankar. 

Författaren menar att journalistiska gestaltningar är specifika sätt att gestalta och beskriva 

verkligheten genom att välja exempelvis tema, ordval, fokus, vinkel.
52
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6 Metod 
I denna del presenteras de forskningsteoretiska utgångspunkter som använts i studien och 

vilka val som ligger bakom den teoretiskt valda vägen. Här ges även en förklaring till hur 

studien praktiskt gått till väga.  

6.1 Val av metod  
Utöver litteraturstudier har studiens undersökning genomförts genom en kvalitativ insamling 

av data för att besvara frågeställningarna. Jag valde att använda mig av kvalitativ insamling av 

data framför diverse kvantitativa forskningsmetoder eftersom jag var ute efter fördjupade 

rapporteringar och ledare som skulle kunna vara mig till hjälp i mitt arbete med att besvara 

studiens frågeställningar. Vid kvalitativa undersökningar ligger intresset i att jämföra 

informationen som i mitt fall kommer från de olika tidningarnas nyhetsreporteringar samt 

dess ledare.
53

 

När man väljer metod ska man ställa forskningsproblemet i relation till vilken metod som är 

mest lämpad. En kvalitativ metod öppnar upp för fler tolkningsmöjligheter och den kvalitativa 

metoden är på så sätt mest lämpad när man vill ha en djupgående bild av det som ska studeras 

och undersökas.
54

 

Studien vilar således både på litteraturstudier samt kvalitativ forskning i form av 

tidningsanalys, men en komparativ metod har även används för studiens undersökning. Vid 

användning av en komparativ metod jämför forskaren minst två olika händelser med 

varandra. Oftast är det beskrivningar som jämförs, där man undersöker om det är något som 

exempelvis har tagits bort.
55

 Genom att jag valt att studera Aftonbladet, Arbetet, Ny Dag samt 

Dagens Nyheters nyhetsrapportering, har en komparation gjorts. Detta eftersom jag har 

jämfört vad de olika tidningarna har valt att skriva om samt på vilket sätt de behandlar 

nyhetsrapporteringen och nyhetsmaterialet. Vid en komparation kan forskaren upptäcka 

skillnader och likheter hur en journalist arbetar och arbetar med sin text.
56

    

När man gör en pressundersökning finns det olika valmöjligheter för hur man kan studera 

materialet. Man kan till exempel studera vilken information som sprids och om tidningar var 

det enda huvudsakliga informationsbäraren, kunde en genomgång av tidningars 
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nyhetsrapportering visa vad en befolkning kände till om olika frågor.
57

 Ett annat bruk menar 

Persson utgår från att tidningar har en opinionsbildande funktion som kan påverka läsaren. 

Syftet med att använda tidningsmaterial var för att ett av massmedias syfte är att informera 

samhället om aktuella händelser. Tidningar är ett tacksamt källmaterial eftersom 

tidningsartikeln borde spegla ett samhälles, eller en del av samhällets värderingar och 

uppfattningar. Det är dock viktigt att komma ihåg när man undersöker tidningstexter, att 

speglingen av samhället speglar sanningen just nu, där sanningen kan förvrängas.
58

 Eftersom 

dagens tidningars nätupplagor publiceras på internet kan risken finnas att artiklarna redigeras 

efter första publiceringen. Eftersom det både kan tillkomma och försvinna uppgifter, så kan 

sanningen ändras. Eftersom min studie enbart behandlar tidningsmaterial i tryckt form från 

1930- talet, borde det dock inte skett någon redigering. 

6.2 Urval 
I min undersökning har jag valt undersöka fyra stycken tidningar som var aktiva i Sverige 

under 1930- talet. Valet av tidningarna är grundat på att jag vill få en spridning av politiska 

åsikter från de olika tidningarna. Studiens syfte är att undersöka de svenska tidningarna 

Aftonbladet, Arbetet, Ny dag samt Svenska Dagbladets nyhetsrapportering samt ledarsidorna 

från de olympiska spelen i Berlin 1936. Hur framställde tidningarna olympiaden och skiljer 

deras rapportering sig kring Berlinolympiaden och i så fall på vilket sätt?  

Eftersom syftet med min undersökning är att undersöka svenska tidningar syn på 

Nazitysklands regim under 1930- talet, har jag fått göra ett urval. Här valde jag att fokusera på 

de olympiska spelen 1936 i Berlin som arrangerades mellan den första augusti och sextonde 

augusti 1936. Jag har valt att börja min undersökning den första augusti vid 

invigningsceremonin, för att på så sätt se hur diskussionen i de olika tidningarna såg ut. 

Anledningen till att jag i resultatdelen valt att presentera olika dagar i de olika tidningarna är 

för att vissa av tidningarna inte gavs ut på söndagar samt att rapporteringen vissa dagar enbart 

var resultat. Jag har även valt att undersöka hur nyhetsrapporterningen och ledarsidorna såg ut 

fram till och med den sjuttonde augusti, dagen efter olympiaden avslutades. 

Med tanke på att jag enbart valt att undersöka fyra tidningar kan jag inte dra några generella 

slutsatser av studien och om allt som har publiceratas om Nazityskland och 

Berlinolympiaden. Jag kan bara dra slutsatser om de sjutton dagar som jag valt att undersöka, 
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men jag tror mig ha fått en relativ tillförlitlig bild av de fyra tidningarnas syn på Nazityskland 

i samband med rapporteringen kring Berlinolympiaden 1936. Studiens resultat kan knytas till 

den tidigare forskning som jag behandlat tidigare i uppsatsen.  

6.3 Genomförande 
Eftersom jag har ett genuint intresse för både idrott och historia, kom jag efter en del 

övervägande fram till vad denna studie skulle komma att behandla och så småningom 

framarbetades de slutgiltiga frågeställningarna. Här var det viktigt att mina frågor 

formulerades så att det blev möjligt för mig att besvara dem.  

Med tanke på studiens syfte bestämde jag mig tidigt i processen att jag skulle använda mig av 

kvalitativa undersökningar i form av tidningsanalyser. Här fann jag det intressant att 

undersöka om det fanns skillnader och likheter i rapporteringen kring Berlinolympiaden 1936. 

Eftersom jag fokuserade på en jämförelse mellan tidningarna så utgår min studie även från ett 

komparativt metodsätt. 

I min undersökning valde jag att undersöka fyra tidningar Aftonbladet, Arbetet, Ny Dag samt 

Svenska Dagbladet. Att valet just föll på dessa tidningar var för att jag ville få en spridning av 

politiska åsikter. Valet av Aftonbladet och Ny Dag var ett medvetet val av mig eftersom Ny 

Dag var en kommunistisk tidning och jag hade via tidigare forskning kommit fram till att 

Aftonbladet under 1930-talet var tyskvänliga. Jag ville på så vis se hur rapporteringen skiljde 

sig åt mellan de olika tidningarna. Syfte med valet av de fyra tidningarna var att undersöka 

hur de olika tidningarna framställde Berlinolympiaden 1936 i relation till nazismen och 

nazipropagandan. 

Insamlingen av materialet gjordes med hjälp av en mikrofilmsläsare på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Inte någon av de fyra tidningarna som jag valt fanns tillgängliga på Linnéuniversitetets 

bibliotek, så jag fick beställa mikrofilmerna via fjärrlån runt om i Sverige. Jag skrev ut varje 

artikel samt bild som behandlade Berlinolympiaden och Adolf Hitler. Jag fokuserade både på 

nyhetsrapporteringen samt ledarsidorna i respektive tidning eftersom jag ville se hur de olika 

tidningarna framställde Berlinolympiaden och Hitler. Varje tidning tog cirka fyra timmar att 

gå igenom dock läste jag inte artiklarna förrän någon dag efter att jag skrivit ut dem. Jag skrev 

ut cirka tre till fyra artiklar per dag i varje tidning.  

Eftersom det enbart var Aftonbladet och Svenska Dagbladet som gavs ut varje dag under 

denna period, valde jag att studera och gå igenom alla sexton dagar under olympiaden. De 
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olika tidningarna rapporterade mycket kring olympiaden men under mitten av olympiaden var 

det dock mestadels resultat som tidningarna skrev om. Tidningen Ny Dag kommenterade ofta 

olympiaden i relation till Nazityskland och propaganda, medan övriga tre tidningar hade en 

mer positiv inställning till olympiaden i relation till Nazityskland.   

Inför bearbetningen av materialet hade jag förberett mig på att läsa in tidigare forskning för att 

kunna få ut så mycket som möjligt av tidningarna. Trots att jag ändrade frågeställningarna 

under arbetets gång så underlättade det mig när jag studerade mikrofilmerna, där det var 

viktigt för mig att samla in all material som var relevant för den då valda problemställningen.  

Ibland fann jag det svårt att följa med i tidningarna eftersom det kunde saknas sidnummer och 

kvaliteten var ibland inte den bästa. 

6.4 Teoretisk diskussion 
Ur ett teoretiskt perspektiv kommer studien att fokusera på gestaltningsteorin. 

Gestaltningsteorin innebär att det som lyfts fram är hur tidningarna beskriver och gestaltar 

framställningen av Berlinolympiaden och Adolf Hitler i förhållande till nazismen och 

nazipropagandan. Gestaltningsteorin innebär att man ramar in ett budskap. För att undersöka 

hur Berlinolympiaden och Adolf Hitler gestaltas i relation till nazismen och nazipropagandan, 

har jag valt att studera hur de olika tidningarna ramade in olympiaden och Hitler utifrån 

tidningarnas politiska åsikter. När journalister använder sig av gestaltningar kan de framkalla 

sammanhang och mening åt en nyhet och på så sätt kan det bli lättare för läsarna att förstå 

nyheten. Genom att tidningarnas journalister ramar in ett budskap kan journalisterna genom 

dessa ”gestaltningar” påverka läsarnas åsikter eller hur de ska tolka nyheterna, genom att 

framhäva utvalda delar i ett meddelande. 

Det blir intressant att se mitt resultat ur gestaltningsteorin eftersom de fyra olika tidningarna 

hade olika politiska åsikter. Därför borde det synas tydligt hur de olika tidningarna gestaltade 

Berlinolympiaden och Adolf Hitler i relation till nazismen och nazipropagandan, beroende på 

hur tidningen stod politiskt. Tidningarnas syfte är att läsarna ska uppfatta nyheterna men 

tidningarna vill i och med sina ”gestaltningar” av ämnet påverka läsarnas tankar och åsikter.  

6.5 Källmaterial som använts i studien   
Nedan följer en kort beskrivning av tidningarna som använts i studien, för att göra senare 

resonemang och diskussioner kring resultatet lättare att förstå. Anledningen till att 

Aftonbladet, Arbetet, Ny dag samt Svenska Dagbladet valdes ut för granskning, var för att de 

under 1930- talet hade olika politiska åsikter.  
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6.5.1 Aftonbladet 

Aftonbladet är en kvällstidning och grundades 1830 av Lars Johan Hierta, som gjorde 

tidningen till landets största och mest inflytelserika. Aftonbladet är en sjudagarstidning sedan 

1910 och trycks I Stockholm men även på andra orter. Tidningen ges ut i olika regionala 

editioner. Mellan åren 1932- 1956 ägdes Aftonbladet av Torsten Kreuger, där P G Peterson 

var chefredaktör mellan åren 1933- 1956. Under Kreuger och Peterson rycktes tidningen upp 

och blev en modern och masspridd kvällstidning. Aftonbladet återgick till en liberal linje och 

kom att präglas av en snabb nyhetsförmedling och en hård satsning på idrottsmaterial. Under 

1930-talet hade tidningen politiskt stött Tyskland under Adolf Hitlers regim. Aftonbladet var 

på så sätt en tyskvänlig tidning under perioden när de olympiska spelen 1936 i Berlin ägde 

rum.
59

 

6.5.2 Arbetet 

Arbetet grundades 1887 i Malmö och var en socialdemokratisk morgontidning och från år 

1945 var tidningen en sjudagarstidning tills den lades ner 2000. Tidningen grundades av 

Malmö arbetares tidningsförening. Redaktör var till en börja med Axel Danielsson och då var 

tidningen främst ett kamporgan för den sydsvenska arbetarrörelsen. Under 1930-talet var det 

Allan Vougt som var redaktör på tidningen. Arbetets ledarsida var under 1930-talet 

socialdemokratisk.
60

 

6.5.3 Ny dag 

Ny dag grundades 1929 under namnet Arbetar-Tidningen och var en svensk kommunistisk 

dagstidning och lades ner 1990.
61

 Tidningen bytte namn till Ny Dag 1930 och tidningen 

trycktes till en början med enbart i Göteborg men gavs ut i Stockholm mellan åren 1930-1990. 

Mellan åren 1934- 1959 var Gustav Johansson chefredaktör för Ny Dag.  Eftersom tidningen 

Ny Dag var en kommunistisk tidning, så var deras politiska åsikter tvärt emot de 

nazististernas politiska åsikter. 

6.5.4 Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladet grundades 1884 och är idag en morgontidning som ges ut i Stockholm. 

Politisk betecknar sig Svenska Dagbladets ledarsida idag sig som obunden moderat.
62

 

Tidningens första chefredaktör var Axel Jäderin men efter 1897 när Helmer Key blev 

chefredaktör intog tidningen en mer liberal hållning. I början av 1900-talet gled Svenska 
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Dagbladet över till att inta en mer politisk konservativ hållning, men tidningen hade dock ett 

fortsatt intresse för sociala reformer. Sedan 1977 är dock tidningen obunden moderat. Under 

1930-talet var det Carl Trygger som var chefredaktör på tidningen.   
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7 Resultatredovisning 
I denna del presenteras de resultat som kommit fram genom den empiriska undersökningen.  

Nedan följer resultatet från tidningarnas rapportering av Berlinolympiaden 1936. Fokus ligger 

på nyhetsrapportering samt ledarsidorna under den undersökta perioden 1-17 augusti 1936. 

Tidningarna presenterars i alfabetisk ordning. Dagarna som har valts är beroende på hur 

mycket som skrevs i de olika tidningarna under perioden. I vissa tidningar saknas även 

sidnummer, då det inte gick att utläsa.  

7.1 Aftonbladet 
 Aftonbladet gavs ut varje dag under denna period.  

Som skådespel gjorde öppningshögtidligheten ett oförgätligt intryck.
63

 

Aftonbladet skriver lördagen den första augusti 1936 att Berlin äntligen kan hålla olympiska 

spel. Berlin var den stad som för 22 år sedan hade allting klart för den VI:e olympiaden och 

hade sitt stora ståtliga stadion nybyggt men där världskriget kom emellan. ”Men nu kan 

ingenting längre hindra tyskarna och berlinarna, ja hela den övriga världen att vara med om 

den största sportfest, som hitintills arrangerats”.
64

 

Något som intet öga skådat.
65

 

Hitler har öppnat XI Olympiaden- Fantastisk Olympiauvertyr skriver Aftonbladet lördagen 

den första augusti 1936. De XI:te olympiska spelen öppnades idag av Adolf Hitler i Berlins 

olympiska Stadion som var full till bristningsgränsen av entusiastisk publik. Tiotusentals 

människor utanför Stadions murar kunde icke komma in. I Stadion, en tavla i grått, grönt och 

rött gick allt lugnt och värdigt till och programmet följd med äkta precision till punkt och 

pricka.
66

 

När den XI:e olympiaden i dag öppnades, kan de vara av intresse att i siffror fastslå, att 

den är den största och mest imponerade, som någonsin hållits.
67

  

Den första augusti 1936 rapporterar Aftonbladet om det fantastiska olympia-uvertyr och om 

det gripande ögonblicket, då den olympiska facklan anlände till Spelens stad. Aftonbladet 

beskriver timmarna i Berlin före den XI olympiadens invigning som ”Surret i en bikupa och 
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krälandet i en myrstack i miljon förstorat format”.
68

 ”Ridån har gått upp för det väldigaste, 

mäktigaste och mest storslagna skådespel, som något mänskligt öga sett i fredlig tid. Man är 

gripen, man är förstummad, man är slagen, men man är också förskräckt”.
69

  

Krönikören Berco skriver i Berco i Berlin om dekorationsprakten i form av hakkorsflaggor, 

vira flaggor med de fem ringarna samt de andra ländernas flaggor. Den gamla tyska flaggan är 

död och hakkorsflaggorna i nya lass, oceaner av röd färg har gått åt, vimplar och 

hakkorsflaggor hängande från varje fönster eller sittande på varje bil. ”Ett överväldigande 

bevis för tyskarnas glädje över att få se hela världen hos efter alla murar och isoleringar”.
70

 

 Vill Hitler något mer än ett enigt Tyskland, så skulle det vara ett enigt Europa.
71

 

O`Kay skriver om att Tyskland i dessa dagar framför allt vill visa att nya moderna ansikte, så 

vill det även i sin rörande omsorg om alla gäster ange tonen och vägen för kommande 

släktled. Olympia skall inte blott vara benhårda strider på rännarbanan utan även fredligt 

umgänge mellan 53 nationer.
72

 

Söndagen den andra augusti 1936 skriver Aftonbladets Olympiaredaktion om hur den XI. 

Olympiadens öppnande värdigt Tyskland. Sten-Pelle skriver om ceremonin vid de olympiska 

spelen i Berlin och vad som främst kom att känneteckna den. Sten-Pelle menar att det som 

kommer att etsa sig kvar i minnet härifrån ä först och främst utsläppet av de 3000 brevduvor 

och deras flygning över de 105,000 åskådarna, den första marathonsegrarens överlämnande av 

olivkvistens till rikskansler Hitler, samt sist men kanske mest tändandet av den olympiska 

elden. Sten-Pelle konstaterar att öppnandet av XI:te olympiaden var ”ståtligt och fullt värdigt 

det tyska folket”. 
73

  

Aftonbladets Olympiaredaktion skriver om hur hela Berlin var på benen på olympiska spelens 

öppningsdag, där flera miljoner människor kantade Via Triumphalis från slottet 

Rikssportfältet blott för att få se der Führer. ”Aldrig har en så storslagen sportfest hållits. Der 

Führer får äran.”
74
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Aftonbadet rapporterar om det den XI: e olympiadens första världsrekord. ”Världsrekordet 

sattes under våldsam begeistring i söndagens mellanheat på 100 meter, då USA-negern Jesse 

Owens som skjuten ur en kanon kilade sträckan på 10.2 sekunder. Jubel och fanfarer utan 

ände”.
75

 

Måndagen den tredje augusti 1936 skriver Aftonbladet om de resultaten för de olika 

tävlingarna och om att ingen i Berlin kan slå Jesse Owens. ”Hitler på Stadion”, Aftonbladet 

rapporterar om när Adolf Hitler anlände till Stadion och vilken tid han tog plats vid 

regeringslogen. De rapporterar även om den tyska Olympiska hedersmedaljen som Hitler har 

instiftat. Medaljen ska utdelas för förväntansfullt arbete till Olympiadens fromma.
76

 

Lördagen den åttonde augusti 1936 rapporterar Aftonbladet om den lysande olympiska festen, 

där den tyska armén gav en soaré för de framstående personer från olika länder, som befann 

sig i Berlin med anledning för Olympiaden. Prins Gustaf av Sverige, generalöverste Göring 

samt medlemmar ur den Internationella Olympiska Kommittén var ett axplock av de gäster 

som var på festen.
77

 

Måndagen den tionde augusti 1936 summerar Aftonbladet den första veckan av spelen i 

Berlin. ”Från Stockholm horisont låter sig det mäktiga skådespelet delvis överblickas med 

perspektiv i rum- i tid måste man räkna i år för att ge varje särskild prestation eller händelse 

dess rätta valör”. 

 Det finns inte ett folk på jorden, mäktigt att göra maken.
78  

Aftonbladet skriver att detta skådespel i Berlin antagligen inte kommer kunna upprepas. 

Aftonbladet slår fast vid att den XI:e olympiaden verkligen blev av och hitintills förlöpt utan 

politiska störningar av något slag.
79

 Aftonbladet menar även att XI:e Olympiaden i Berlin blev 

i sin tyska gestaltning rätt kraftigt överorganiserad- ur idrottslig synpunkt, man klagar över att 

det sportsliga och mänskliga tvinar i denna alltför stronga ram. Vidare skriver Aftonbadet att 

man inte får gömma vilka enorma krav som den enorma Olympiad ställer. Aftonbladet menar 

trots allt att all världens nationer dock har fått råkas i fredlig samvaro och inbördes respekt.
80
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Tisdagen den elfte augusti 1936 skriver G-man att ”tyskarna har överträffat sig själva”.
81

 

Vidare skriver G-man att tyskarna kämpar i något slags extas, som når sin höjdpunkt, när den 

käre Führern visar sig i Olympiastadion. G-man konstaterar att dock att det är slut med det 

gamla ökända tyska kollapsandet för landets skull. ”Nu ligger det både vilja och styrka bakom 

kunnandet och nu segrar man för landets skull”. 
82

 

Lördagen den femtonde augusti 1936 skriver Aftonbladets Olympiaredaktion att Berlinspelen 

börjar lida mot sitt slut. O`Kay diskuterar kring hur Olympiaden gestaltat sig, där han 

diskuterar om Olympiaden bjudit på motgångar eller Olympiaden överträffat förväntningarna. 

O`Kay diskutera gestaltningen av Olympiaden med sekreteraren i Sveriges Olympiska 

kommitté kaptenen Tor Wilbom. Wilbom berättar att ur ett organisatoriskt synpunkt har såväl 

de tyska förberedelserna gjorts grundligt och Wilbom menar att han inte har hört ett enda 

klagomål i den svenska olympiatruppen och mot de tyska arrangemangen. Wilbom berättar att 

det fanns många före spelen som fruktade att den tyska organisationen skulle driva till 

orimlighet.
83

 

Måndagen den sjuttonde augusti 1936 och den XI:e Olympiska spelen är slut. Aftonbladets 

Olympia redaktion skriver om den XI:e Olympiadens slut. Aftonbladets Olympiska redaktion 

berättar om att den XI:e Olympiaden både var och kändes stor under tävlingarna. De skriver 

även att när de kommer hem från Berlin kommer de att få perspektiv och fatta det väldiga 

med Berlinspelen. Vidare skriver Aftonbladet om det bestående intrycket av Olympiaden, där 

de menar att ”Tysklands femfaldiga seger- triumfer både vad beträffar sport, organisation, 

publik, gästfrihet och tillmötesgående”.
84

 

När man talar om männen kring XI:e olympiaden, karlar som förberedde och 

genomförde alla tiders största sportfest, måste man i första hand, nämna Adolf Hitler, 

Tyska rikets ledare, vilken är den som möjliggjorde spelen i den enorma omfattningen 

som vi nu bevittnat.
85

 

Vidare menar Gehm att Hitler kunde titulera sig som olympiadens förste arbetare. Gehm 

skriver om att aldrig har ett stadsöverhuvud deltagit så aktivt i förberedelserna för olympiska 

spel som Adolf Hitler. Enligt Gehm så intresserade sig Hitler verkligen fullt ut för spelen och 
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aldrig förr hade de olympiska spelen varit så mäktiga och festliga och harmoniska, som 

Berlinspelen 1936.
86

   

7.2 Arbetet 
Arbetet gavs inte ut på söndagar under denna period.  

”Elfte olympiaden öppnad”.
87

 

Lördagen den första augusti 1936 rapporterar Arbetet om den ”pompösa inmarschen vid 11:te 

olympiadens öppnande”.
88

 Arbetets Berlinredaktion skriver om hur Berlin nästan har brunnit i 

feber inför stundande högtidligheterna vid öppnandet av den elfte olympiaden. ”Flaggskruden 

i olympiamännens högkvarter tedde sig fantastiskt stor och brokig, och man saknar ord för att 

beskriva de färgorgier, som utvecklade som utvecklade sig på Berlins huvudgator”. 
89

 Vidare 

menar Arbetets Berlinredaktion att, i och med olympiaden sattes tyskarnas 

organisationsförmåga på ett jätteprov utan dess like. 

Måndagen den tredje augusti 1936 skriver Arbetet om olympiadens öppning. ”Den tyska 

tuppen marscherar in och gör hälsningstecknet när den passerar Hitlers loge- En pampig 

anblick med världens sportiga ungdom på den plats, som nu är centrum för miljoner 

intresse.”
90

  

Harrison skriver i sin rapport Harrisons rapport 1: Sport och Skådespel att 

Olympiaöppningen i lördags kan en hårt frestad måndagstidning inte ägna alltför många 

spalter. Men ”åtminstone i ett nötskal måste man ju ta den”.
91

 Harrison menar att det är 

tämligen onödigt att utförligt beskriva arenan och folket under öppningsceremonin, eller som 

han uttrycker sig ”110,000 människor i en jättegryta av betong och granit”.
92

 Vidare skriver 

Harrison att rikskanslern Adolf Hitler anlände till arenan klockan fyra och nu fick alla 

rättrogna hemmabor tillfälle att skrika sig hesa på några röda minuter. 

Det heilades och jublades med så oändlig våldsamhet, att väl inte många märkte, att den 

nazistiska och olympiska vimpeln i samma veva och på samma gång gick i topp. Och 
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hejade någon till äventyrs i begrundan till vid den symboliska synen, så inte var det 

någon som av des grosse Vaterland.
93

 

Vidare berättar Harrison om hur herr Führer värdigt skred fram till hederstribunen. Sedan 

följde de båda inhemska nationalsångerna Deutschland über alles samt Horst Wessel, mera 

heil, de olympiska signalerna samt flagghisningen på de femtio nationsmaster, som stod resta 

runt kanten av storgrytan.
94

 Harrison skriver om hur Hitler invigde spelen när han förklarade 

olympiaden öppnad med fem eller sex ord. Harrison menar att Hitlers tal fick fart på arenan 

och publiken skrek heil, heil heil och till sist återstod bara den olympiska eden och 

utrymningen av arenan. Utrymningen av arenan gick mycket långsamt, ”ty alla ville se Hitler, 

åtminstone alla, som voro tyskar”.
95

  

Arbetets Berlinredaktion skriver i Kring att tyskarna måste ”trots alla censur och kontroll”
96

, 

vara på klara med, att de i mångt och mycket saknar yttervärldens sympatier vis-á-vis det 

nationalsocialistiska sättet att leva. Hur annars förklara den vilda begeistring, som möter en 

enskild utländsk man eller trupp, som gör Hitlerhälsningen menar Arbetets Berlinredaktion.
97

  

Vidare skriver Arbetet att tyskarnas Hitlerdyrkan är nästintill kuslig i all sin verklighet och att 

tyskarna blir fullkomligt besinningslösa, så snart det går att se en skymt av Führern och deras 

extasiska vrål skrämmer en nästan. Arbetet menar dock att det på så sätt kan det tyckas vara 

ett stiligt skådespel, att få se 100,000 människor i givakt räcka handen åt sin ledare. ”Men det 

är ju en annan historia”.
98

 

Arbetet rapporterar även om hur Sten Svensson från Norrköping, nästan blev utvisad därför 

att han tillät sig kritisera anordningarna. Vidare skriver Arbetet även om att det under 

brottningens första dag förekom en del ”små historier, som inte voro smickrande för 

arrangörerna, om dessa äro tyska eller internationella förbundet”.
99

 

Tisdagen den fjärde augusti 1936 skriver Arbetet om den hektiska kampen i 100 meters 

finalen, där amerikanen Jesse Owens stod som segrare.  
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 Shake hands: Hitler och Owens.
100

 

Vidare skriver Arbetet om hur amerikanen Jesse Owens efter segern på 100 meter, blev 

uppkallad till Hitler, som framförde sina lyckoönskningar. ”Detta var första gången som 

Hitler tog en färgad man i hand” skriver Arbetet. 

Lördagen den åttonde augusti 1936 ägnar Arbetet hela sin första sida åt Jesse Owens och 

skriver om hur amerikanen är ”Olympiadens Ess”.
101

 Arbetet skriver om att det finns få saker 

här i livet som är ovissare än en olympiad i idrott och att det är bevisat under den elfte 

olympiaden i Berlin. ”Allting är relativit här i världen. Även idrottsmannens form.
102

  

Arbetets Olympiaredaktion rapporterar om när Tysklands spelade fotboll och om hur Hitler 

hedrade matchen med sin närvaro. ”Han satt där på hedersläktaren och såg sig omkring som 

en glad gosse, medan sektionerna ropade Hitler och heil.
103

 Arbetet jämför detta med att om 

svenskar skulle ha skrikit Gustafsson och hell till vår ledare. Vidare menar Arbetet att det är 

en underlig och svårbegriplig motsättning, som tyskarna här hänge sig åt, å ena sidan den 

oerhörda disciplinen och det vanvettiga dyrkandet av denne man å andra sidan den uppenbara 

familjäritet, som visas i detta ömsesidiga heilandet. 
104

 

Onsdagen den tolfte augusti 1936 skriver Arbetet om den tyska pressen under olympiaden och 

om hur de enbart ser sina egna. ”Den tyska pressen är bestämt lika enkelriktad i idrott som i 

politik”. 
105

 Vidare skriver Arbetet om de svenskar brottare och hur man ”blir sjuk av äckel, 

när man skall behöva läsa, att domarna togo klara segrar från Schweikert mot Ivar och från 

Schäfer mot Svedberg. Hur man kunde vissa åt domslutet är obegripligt”.
106

    

Torsdagen den trettonde augusti 1936 rapporterar Arbetet om onsdagens resultat i fäktning, 

ridning samt fotboll. Vidare skriver Arbetet om skandalmatchen mellan Peru och Österrike i 

fotboll. Arbetet berättar om att Perus olympiatrupp lämnade på onsdagskvällen Berlin som 

protest mot att fotbollsmatchen mellan Peru och Österrike inte godkändes.
107
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Lördagen den femtonde augusti 1936 berättar Arbetets Olympiaredaktion om hur Olympiabyn 

i Döberitz håller på att dö ut nu i slutskeendet av de olympiska spelen. Många deltagare har 

redan flyttat ut och villor stor tomma och om ett par dagar kommer förläggningen ligga helt 

öde, tills den ska bli en militärförläggning.
108

    

Arbetets Olympiaredaktion berättar om det stora militärspektakel som ägde rum i stadion 

inför Hitler. ”Därvid förekommo uppmarscher i massor med och utan facklor samt musik av 

inte mindre än 1,767 man”. 
109

 Vidare skriver Arbetets Olympiaredaktion om att tyskarna är 

som bekant, ytterst svaga för sådant där och angelägna är de också om att få veta att 

”utlänningarna imponerats”.
110

 

Arbetets Olympiaredaktion berättar om en boxningsmatch som de besökt, där de tyska 

pressmännen är eld och lågor när tyska boxare är uppe i ringen. Vidare skriver Arbetets 

Olympiaredaktion att det är hälsosamt med motvikt, ”därför tar vi svenskar oss ibland före att 

heja på den andra mannen i ringen. På kuppen blir vi naturligtvis inte populära, men det 

strunta vi blankt i. 
111

 

Måndagen den sjuttonde augusti 1936 och dagen efter att de olympiska spelen är över i Berlin 

skriver Harrison ”Farväl Olympia”. Harrison berättar om slutfesten på den elfte olympiaden, 

musik och sång, tal och fanfarer, stålkastare och kanonskott, ”det är saker för en son av tredje 

riket”, menar Harrison. Harrison berättar om hur Führern var huvudpersonen och att 

avslutningsceremonin blev en ”pampig sak”.
112

 

Harrison skriver om hur den olympiska epilogen gestaltade sig: 

Må den olympiska elden få flamma genom alla släkten, till fromma för en allt högre 

strävande, modigare och renare mänsklighet.
113   

Avslutningsvis skriver Harrison om det har noterats besvikelser under denna olympiad, men 

att man inte får vara för missnöjd. ”Alltså: slutet gott, allting gott”.
114
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7.3 Ny Dag 
Ny Dag gavs inte ut på söndagar under denna period. 

 Naziolympiadens land.
115 

Lördagen den första augusti 1936 skriver Ny Dag på förstasidan ”Brevet till Berlintruppen 

avslöjar rättsförhållandena i naziolympiadens land. Ny Dag skriver att alla de svenska 

deltagarna fick före avresan till Berlin, ett kuvert med ett brev och en karta med 

koncentrationsläger och tukthusen i Tyskland.
116

 Vidare skriver Ny Dag om hur den 

Internationella Olympiska Kommittén fattat ett skandalbeslut, när de beslöt att utesluta sin 

amerikanska medlem Ernest Lee Jahncke. Detta på grund av att han i skrift har uttalat sig på 

ett ovänskapligt sätt mot Hitler och nationalsocialismen. 

Måndagen den tredje augusti 1936 skriver Ny Dag på förstasidan om ”Hitlervrål och Horst 

Wessel i olympiadstarten” och tidningen menar att de olympiska spelen i Berlin kan beskrivas 

som den Hitlerska propagandaolympiaden.
117

 

I lördags inleddes den Hitlerska propagandaolympiaden inför läktare fullpackade med 

nazister. Och hela tillställningen blev ungefär vad man väntat, nämligen en fest i 

nazistisk anda, avsedd att förhärliga Tredje Riket och dess naziregim.
118

 

Tisdagen den fjärde augusti 1936 skriver Ny Dag på förstasidan att även andra dagen i 

Berlinspelen blev en skandal. Ny Dag skriver om att ”Tävlingarna avbröts för att Hans von 

Taschammer-Osten skulle få hålla propagandatal”.
119

 Ny Dag berättar om hur nazisterna 

redan invigningsdagen bröt mot den gamla olympiska regeln, att inga nationalsånger ska 

spelas vid nationernas inmarsch. Vidare skriver Ny Dag om ”De olympiska skandalerna”, där 

tidningen berättar om att övervägande delen av svensk borgarpress försäkrat, att man 

förtroendefullt kunde lägga arrangerande av de olympiska spelen i herr Hitlers och Göbbels 

händer. Enligt Ny Dag garanterade svenska borgarpressen att den fascistiska diktaturens 

regering inte skulle förvandla spelen till någon nazistisk propagandatillställning, spelen skulle 

genomföras i den ”politiska neutralitetens tecken” och bara komma att tjäna idrotten, fredens 

och det mellanfolkliga samförståndets sak.
120

 Ny Dag skriver om att redan efter två dagars 
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Hitlerpropaganda känner vederbörande en obeskrivlig lättnad över att tävlingarna nu har 

startat. 

 Öppningshögtidligheterna inleddes med den nazistiska mördarhymnen Horst Wessel.
121

 

Ny Dag berättar om invigningsceremonin och när de 50 nationernas idrottstrupper 

marscherade in i arenan, hälsades de med att en jätteorkester spelade den tyska 

nationalsången.
122

 

Nassarna visade sitt rätta ansikte redan invigningsdagen genom att spela sin 

nationalsång just när amerikanarna marscherade förbi huvudläktaren, och nazipubliken 

applåderade livligt de små plutt-trupperna från Lichtenstein och Guatemala bara för att 

de gjorde Hitlerhälsning.
123

   

Ny Dag skriver även i Idrottsnytt ”I skandalernas tecken”, där tidningen skriver om hur 

naziolympiaden har öppnats och med naziolympiaden har också skandalerna kommit. Vidare 

skriver Ny Dag att inte ens borgartidningarna längre kan neka till alla skandalerna. Ny Dag 

menar att skandalerna började redan vid invigningen, som tidiningen menar gick i 

helnazistisktecken. Vidare skriver Ny Dag att pricken över i:et var när den tyska truppen 

marscherade in i arean till tonerna av den tyska nationalsången, medan övriga länder fick 

marschera in till tonerna av tyska militärmarscher. ”Något sådant har aldrig tidigare inträffat, 

men de neutrala nazisterna de kunde de!”. 
124

 

Men nassarna tänkte visst inte sluta. Och i söndags friskade de på igen med ett 

sjusärdeles propaganda.
125

 

Vidare skriver Ny Dag om att det Internationella idrottsförbundet nu har sagt sitt ord, om 

propagandan inte får upprepas. Ny Dag menar dock att nazisterna säkerligen inte släpper taget 

så lätt, utan de kommer bara på en annan form för propagandan. 
126

 Ny Dag konstaterar att 

”det är nazipropaganda med i spelet där nere”. 

Onsdagen den femte augusti 1936 skriver Ny Dag i Idrottsnytt om hur Idrottsbladets redaktör 

Torsten Tegnér tvingast konstatera hur lite Berlinspelen motsvarar den olympiska andan och 
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idén. Ny Dag menar att Torsten Tegnér tidigare beskrivit olympiaden som en ”Tysk fest i 

Olympia”, medan Ny Dag menar att det är en naziolympiad.
127

 

 Nazisterna har redan hunnit grundligt avliva allt vad sann olympisk anda heter.
128

 

Ny Dag berättar om hur Hitler tog emot de finska pristagarna i sin loge men inte de 

amerikanska pristagarna. Anledningen till detta menar Ny Dag att ”dessa var nämligen negrer 

och följaktligen förhatliga för rashetens toppfigur der Führer”. Vidare skriver Ny Dag att 

amerikanarna blev rasande över detta bemötande och tog det som att det var en demonstration 

mot USA, och upprörda scener utspelade sig.
129

 

Torsdagen den sjätte augusti 1936 skriver Ny Dag om ”nazisternas skandalösa tilltag, att mitt 

under de olympiska tävlingarna inlägga olika propagandainslag för att förhärliga Tredje riket 

och dess speciella uppfattning om idrotten, har väckt stor förbittring även blad många 

idrottsledare som deltar i Berlinspelen”. Tidningen menar att denna sorts propaganda i form 

av tal, sång och fackellopp, självklart inte har något med de olympiska tävlingarna att göra 

och att det måste bannlysas från stadion. Ny Dag påpekar ännu en gång om skandalerna vid 

olympiaden och hur denna öppet utnyttjades av nazisterna. ”Alla försäkringar om neutralitet 

och att olympiska reglerna och principerna skall hållas i helgd är bara luft för nazis. Då de fått 

jättechansen att anordna denna olympiad så förstår de också att hänsynslöst utnyttja den”, 

skriver Ny Dag.
130

 

Fredagen den sjunde augusti 1936 rapporetar Ny Dag återigen om olympiadens propaganda. 

 Nazisterna underhöll idrottsmännen med propagandafilm för Tysklands rustningar.
131

  

Ny Dag skriver om hur nazisterna håller stilen under olympiaden och med detta menar 

tidningen att trots att nazisterna har fått en varning för son propaganda på olympiastadion så 

fortsätter de ändå. Ny Dag berättar om hur propagandan nu i stället har förlagts till den 

olympiska byn, där alla deltagarna är inkvarterade. Tidiningen berättar här om hur nazisterna 

har anordnat underhållning av olika slag, bland annat i form av bioföreställningar. 
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”Arrangörerna hade funnit det förenligt med den olympiska idén att förvisa en tysk krigsfilm 

gjord uteslutande med tanke på propagandan för det tyska krigsvapnet”.
132

 

Heil Hitler, Deutschland, Deutschland über alles och Horst Wessel dånar genom 

olympiastadion i Berlin och dess läktare ser ut som en törnekrans av armsträckande 

nazister. Så fort Hitler infinner sig kommer nazipubliken i extas och vrålar som 

besatt.
133

 

Ny Dag skriver om i Röda Rapp att själva idrotten är det nödvändiga lockbetet för de 

utländska idrottsmännen och turisterna för att nazisterna ska få ett tillfälle att visa hur stort 

och starkt det nya Tyskland är. Vidare skriver tidningen om att när man har fått dit så många 

människor till Tyskland så, är det självklart att nazisterna inte låter en sådan ”struntsak som 

idrott” skymma bort det väsentligaste under denna olympiad det vill säga propagandan för 

Tredje riket. ”Men det roliga är att Göbbelspropagandan inte kallas för propaganda”. Ny Dag 

berättar om hur Göbbels sammankallade de utländska journalisterna vid olympiaden och 

förklarade att tyskarna försökte visa sig från sin bästa sida, men någon propaganda var det 

inte. Vidare skriver Ny Dag om att Aftonbladets O´Kay ”direkt rusade till telefonen och 

förklarade ivrigt i långa artiklar att det nu var slutgiltigt klarlagt att det inte var någon 

propaganda med under spelen, för det hade Göbbels själv sagt”.
134

 

Jag har också sett att man skriver i bladen att Berlinolympiaden överträffar alla 

föregående. Det är nog så sant som det är sagt. Det beror bara på hur man tar det…
135

 

Lördagen den åttonde augusti 1936 intervjuar Ny Dag en svensk turist som berättar om det 

första mötet med ”naziland”, där turisten berättar om det första som mötte dem var 

hakkorsflaggorna. Turisten berättar att hela Berlin var ett enda hav av flaggor och girlander. 

”Var man går, vart man ser, hakkors och ringar, precis som om dessa två symboler var 

samhöriga”.
136

 

 Tyskland har gjort olympiaden till ett enda stort affärsföretag.
137

 

Ny Dag skriver om Göbbels invigningstal, där Göbbels hade sagt att ”Olympiaden är en 

fransk idé men som först här i Tyskland kommit till sin fulla rätt”. Vidare skriver Ny Dag att 
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”den olympiska idén, den nationerna sammanbindande, existerade endast på pappret”. 

Tidningen menar att i en idrottstävlan är det ”idrottsmannen och hans prestation som ska 

bringas hyllning och ingen annan”.
138

 

Ny Dag berättar om när Hitler anländer till Stadion så går ett sus genom hela nazipubliken och 

alla tyskar reser sig, sträcker handen i luften och ropar Heil tre gånger. 

 Vad har Hitler överhuvudtaget med en idrottslig olympiad att skaffa?
139

 

Onsdagen den tolfte augusti 1936 skriver Ny Dag i Idrottsnytt om hur den svenska tidningen 

Allehanda försöker rentvå nazisterna från ansvaret från de skandaler som har inträffat under 

olympiaden. Ny Dag citerar vad Sven Låftman skriver i Allehanda med att ”Varje olympiad 

har sin skandal tycks det”.
140

 

Måndagen den sjuttonde augusti 1936 skriver Ny Dag i Idrottsnytt att det är ”Slut- heilat i 

Berlin”. 

Berlinspelen avslutades i går. Skandalernas och nazipropagandans olympiad har såldes 

nu gått till historien. Som det svartaste bladet i de moderna olympiadernas historia.
141

 

Vidare berättar Ny Dag om att ”olympiaden mer eller mindre numera är att betrakta som 

reklam för det land som arrangerar den, och som om det idrottsliga ej mer vore allena 

avgörande.
142

 

7.4 Svenska Dagbladet  
Svenska Dagbladet gavs ut varje dag under denna period. 

Svenska Dagbladet rapporterar lördagen den första augusti 1936 om att de olympiska spelen i 

Berlin har öppnats.  

Det finns god anledning att tippa Berlinspelen som nervernas olympiad.
143

  

Vidare skriver Svenska Dagbladet att ”Rasidrottsmannen skälver av kamplust och het längtan 

att få ge lödiga prov på sin förmåga, men innerst inne har han en tärande oro att nerverna 
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skola spela honom ett grymt spratt och göra jakten efter någon av de tre medaljerna till jakten 

efter en hägring”.
144

 

Söndagen den andra augusti 1936 rapporterar Svenska Dagbladet om invigningsceremonin 

och berättar om den olympiska eldens sista etapp samt om hur tusentals duvor flög med 

budskap om spelens invigning ut över hela Europa.  

 Spelens invigning en lysande fest. Ljusa svenska pojkar, vilket ansvar ni har!
145

 

Vidare skriver Svenska Dagbladet om hur den elfte olympiadens högtidliga invigning blev en 

lysande fest och en imponerande upptakt till de två veckornas hårda tävlingar. Invigningen 

sågs även av över hundratusen personer på plats varav omkring 8000 svenskar. Hitler 

förklarade sedan spelen öppnad. ”Ett högtidligt ögonblick var det, när den olympiska elden 

tändes”, skriver Svenska Dagbladet. 

Idrottshistoriens största fest invigd. Elfte Olympiadens uvertyr ett lyssnade skådespel, 

bevittnat av 8000 svenskar.
146  

Måndagen den tredje augusti 1936 skriver Svenska Dagbladets olympiska redaktion om hur 

Tyskland, trots att landet är stort och mäktigt, aldrig tidigare har lyckats erövra en individuell 

guldmedalj i friidrott för män. Svenska Dagbladet menar att detta är lite konstigt eftersom 

Tyskland är en stor idrottsnation. Vidare skriver Svenska Dagbladet att Berlinspelens första 

dag gick i Tysklands tecken och att man med ”gott hjärta kan unna tyskarna deras glädje på 

söndagen”. Svenska Dagbladet skriver även att med små fel och enstaka brister kommer 

Berlinolympiaden att bli en ”mönster olympiad”.
147

  

Vidare skriver Svenska Dagbladet om när den tyska rikskanslern Adolf Hitler anlände till 

stadion och hur han ”som vanligt” fångade intresset på ett sätt som, ställde alla olympiska 

tävlingar i skuggan. ”Han var för stor för inmarsch och han är nästan för stor för den 

olympiska stadion”.
148

 

Svenska Dagbladets olympiska redaktion sammanfattar de tre första dagarna utav 

Berlinolympiaden med att olympiaden har bjudit på intryck oförglömliga händelser.   
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 Owens passade på att visa var man löper snabbast- och vilken ras som gör det.
149  

Vidare rapporterar Harald Andersson om att dessa första dagar av Berlinolympiaden för 

Sveriges del medförde både glädje och besvikelse. Andersson berättar om hur de svenska 

deltagarna i både friidrott och hinderlöpning kvalificerade sig till finalen. Även brottarna 

skötte sig briljant, menar Andersson.
150

 

Tisdagen den fjärde augusti 1936 skriver Hasse i I marginalen- Olympiskt att Sverige inte 

gjorde någon större succé vid olympiska spelens invigning. Hasse berättar om hur det var eld 

och lågor när Frankrike och Österrike marscherade in vid invigningsceremonin, där publiken 

skrek och applåderade. Annat var det när Sverige tågade in, ”det var bara vi själva som hejade 

åt oss själva”. ”Vad har vi gjort för ont, tänkte vi svenskar”? Förklaringen har nu kommit 

menar Hasse: 

Vi hälsade inte hitlerskt. Vi hälsade civilt. Vi sträckte inte armen och handen rätt utan i 

stället rätt ned, vilket en korrespondent betecknar som mycket tilltalande. Möjligt. I alla 

händelser tilltalade den hälsningen inte tyskarna. Vad är nu en civil hälsning?
151

 

Vidare diskuteras det i tidningen om varför de svenska deltagarna inte valde att hälsa hitlerskt 

i Berlins Stadion. ”Av fruktan och fjäsk för hemmavarande antinazistister?”. Eller för att folk 

ska kunna säga: ”Vi äro renhåriga demokrater, som inte krusa för herr Hitler. Kom ihåg 

det!”.
152

 ”Tar man inte hälsningsseden di man kommer?”. ”Varför vara oartig mot värden på 

stället?” Hasse skriver om att en hälsning är en gest som inte tvingar till något, utan den visar 

bara att man är en väluppfostrad gentleman som, vet vad som passar sig. ”Vi skulle kostat på 

oss den lilla gesten att vara artiga gäster i ett land, som tar emot oss inte bara artigt utan 

vänligt”. 

Vi skulle ha hälsat hitlersk. Heil, käre Hitler! Om den här lilla armrörelsen roar Dig och 

Dina undersåtar, så var så god! Du får ursäkta att vi inte är några nazister för det. Ännu 

så länge.
153

 

Måndagen den tionde augusti 1936 skriver Svenska Dagbladet i I marginalen- Idrottens 

nation: 
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En nations saknas i Olympiaden: den svarta! Den är inte representerad. Men den saknar 

inte representanter: Owens, Johnsson. Jesse Owens är för ögonblicket världsnamnet.
154

 

Svenska Dagbladet diskuterar vidare kring den amerikanska idrottaren Jesse Owens och 

tidiningen menar att en sådan idrottsman aldrig har funnits. ”Han gör en hel dag helsvart i det 

ariska Berlin och går den vita världen på nerverna”. ”Owens och hans rasfränder plocka in 

guldmedaljerna. Jag undrar hur negrerna känna det?”. Svenska Dagbladet berättar om att 

Owens och Johnsson uppförde sig som ”fina pojkar” samt att de var vänliga och hjälpsamma 

mot konkurrenterna under olympiaden. Tidningen menar även att Owens och Johnsson inte på 

något sätt försökte triumfera över sina triumfer.
155

 

 De ansåg ju icke värdiga att deltaga i den olympiska inmarschen….
156

 

Svenska Dagbladet menar att det måste ha känts betydligt svårare att vara vit åskådare och 

deltagare, i synnerhet amerikan. ”Att bli slagen av en icke närvarande nation, måste 

förnimmas lika överraskande som harmfullt av alla nationer”. ”Men de fenomenala negrerna 

slå ju icke bara de främmande länderna, de klå också sitt eget land. ”Pengar luktar inte, men 

av detta guld luktar det neger. Det kan nog inte hjälpas!”.
157

 

Tisdagen den elfte augusti 1936 skriver Svenska Dagbladet om när den svenska prinsen 

Gustaf Adolf besökte Berlin under olympiaden. Tidningen berättar om hur Prins Gustaf Adolf 

framhöll i ett tal att ”de olympiska spelens mönstergilla organisation hade överträffat alla våra 

förväntningar”. Svenska Dagbladet berättar även att prinsen avslutade sitt tal med ett leve för 

rikskanslern Hitler och tyska folket.
158

 

Fredagen den fjortonde augusti 1936 skriver Svenska Dagbladet om ”Negrernas olympiad och 

Europas supremati”. Tidningen berättar om Svenska Dagbladets Sten Selanders skildring av 

de svartas märkliga bedrifter i Berlin. Selander hade uttryckt sig om att det var ”negrernas 

olympiad”, skriver tidiningen. Selander förknippade ”protester mot sportrekord som mätare 

på nationers rang inneburo motsatsen till varje slag av rasförhävelse”.
159

 

Selander menar att ”negrernas idrottsliga överlägsenhet borde ha gott med sig: den borde 

kunna få folk att inte ta idrotten så förtvivlat allvarligt. Om idrotten uppfattas som något annat 
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än lek, fest och vederkvickelse vid sidan av livets verkliga realiteter, är den ett oting”. Vidare 

menar Selander att den verkliga överlägsenheten framträder på andra och väsentliga områden 

och där ”bräcka oss negrerna icke”.
160

 

Ty vad som skett är ett nederlag för den vite mannen på en vädjobana, som han själv 

lärt de färgade tillmäta stor betydelse. Och huru litet alla dessa olika raser har 

gemensamt, som tillsammans utgöra mänsklighetens flertal: ett enande drag finns. De 

har icke lärt sig att älska den vite mannen under den korta period i världshistorien”.
161

 

Vidare skriver tidningen om att det ”icke är sagt att några negerstater skola inom överskådlig 

tid uppstå eller ena att negerrevoltar skola framträda på ena eller andra hållet som påtagliga 

resultat av händelserna vid den XI:e olympiaden”.  

Negrerna har vunnit under omständigheter, som göra dem till ett mycket allmänfattligt 

bevis för det orimliga och fördärvliga i att skärpa i stället för att söka mildra 

motsättningarna raserna emellan. De komma en gång att minnas som ett inslag i den 

psykologiska bakgrunden till historien om den europeiska suprematiens nedgång”.
162

 

Måndagen den sjuttonde augusti 1936 skriver Svenska Dagbladet om att den olympiska elden 

har släckts och att den elfte olympiadens tävlingar nu har avslutats. Vidare skriver tidningen 

att Tyskland firade med väldiga triumfer och vann samtliga hästtävlingar. Vid prisutdelningen 

spelades sedan ”Deutschland über alles” sex gånger i följd, skriver Svenska Dagbladet. 

”Spelens högtidliga avslutning skedde på kvällen inför 120 000 åskådare”.
163

 

 Stämningsfullt skådespel inför fullsatt Stadion.
164  

Sten Selander skriver i Berlinspelens Eftermäle att de elfte olympiska spelen kom att bli en 

stor seger för Tyskland: ”det var målet, varpå hela nationen sedan år tillbaka satt in all 

sinkraft, organisationsförmåga och äregirighet”. Spelen blev också en stor tysk seger på alla 

fronter, skriver Selander.
165

 

Berlinspelen blev en seger för tysk disciplin även sådan denna avspeglades i publikens 

och pressens hållning.
166
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8 Analys 
I denna del ställs resultatet av studiens undersökning mot tidigare forsknings, bakgrund samt 

mot gestaltningsteorin som presenterades i det teoretiska perspektivet. För att underlätta för 

läsaren har analysen strukturerats upp efter de frågeställningar som presenteras i syftet. 

8.1 Hur såg rapporteringen ut i de olika tidningarna under Olympiaden i 

förhållande till nazismen och nazipropagandan? 
Vad gäller själva rapporteringen i de olika tidningarna från 1936 kan jag utifrån mitt resultat 

se att det fanns skillnader men även likheter i tidningarnas framställning av Nazitysklands 

regim samt Berlinolympiaden i förhållande till nazismen och nazipropagandan. Detta är helt 

enligt det resultat som Klas Åmark påvisar i sin studie Att bo granne med ondskan, om hur 

nyhetsförmedlingen kring Nazityskland skilje sig från olika svenska tidningar under perioden 

från 1933- 1945. Det som blir intressant här är att se hur pass mycket det egentligen skiljde 

sig i rapporteringen mellan tidningarna beroende på vilken politisk färg de hade under denna 

period. 

Åmark skriver i sin studie om hur viktigt det blev för den tyska utrikespolitiken efter att Adolf 

Hitler tagit makten i Tyskland, att börja påverka opinionsbildning och press i Sverige. Här blir 

det intressant att ställa och diskutera mitt resultat emot Åmarks resultat. Aftonbladet var den 

tidningen som tydligast tog ställning för Nazityskland. Det var därför inte oväntat att 

Aftonbladet i sin rapportering av Berlinolympiaden skulle komma att visa på en positiv 

inställning till Nazityskland. Detta med tanke på att tidningen under 1930-talet politiskt hade 

stött Tyskland under Adolf Hitlers regim. Tydligt är att den kommunistiska tidningen Ny Dag 

är skarpast i sin kritik mot Nazityskland. Att tidningens rapportering kring Berlinolympiaden 

skulle sticka ut från övriga tidningars rapportering med en negativ bild och ställning var 

därför inte helt oväntat. Ny Dag var den enda av de fyra tidningarna som framställde 

olympiaden som en propagandaolympiad och som gärna belyste begreppet nazipropaganda i 

sina artiklar. 

Rapporteringen och framställningen av invigningsceremonin skiljde sig från de olika 

tidningarna. Aftonbladet beskriver invigningsceremonin som ett skådespel och som aldrig 

något öga tidigare skådat. Tidningen menar även att Berlinolympiaden är den största och mest 

imponerande olympiad som någonsin arrangerats. Intressant att se är när Aftonbladet 

summerar och uttrycker att det som kom att känneteckna Berlinolympiaden var när 

olivkvisten överlämnas till rikskansler Adolf Hitler.   
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Aftonbladet skriver att den gamla tyska flaggan är död och är ersatt med den nya nazistiska 

hakkorsflaggan. Enligt Aftonbadet ville Tyskland i och med Berlinolympiaden visa sitt nya 

moderna ansikte. Dock riktar inte Aftonbladet någon kritik eller för ingen diskussion om 

situation kring hakkorsflaggorna. Judith Holmes skriver att valet av Tyskland som arrangör av 

de olympiska spelen kom mycket lägligt för den tyska nazistiska regimen. I och med att 

Nazityskland stod som arrangör för spelen, skulle nu hela världen får se vilket starkt rike 

Tyskland är och som rest sig från förlusten från första världskriget menar Holmes.   

Aftonbladet beskriver den olympiska festen som lysande. Mitt resultat överensstämmer med 

det resultat som Persson tydliggör i sitt examensarbete Berlinolympiaden 1936, nazistisk 

reklamolympiad eller mäktigt skådespel från 2008. Persson skriver om att Aftonbladet under 

denna period rapporterar och beskriver det tyska folket som ”ett stort och mäktigt folk”, där 

Persson menar att Aftonbladet är fördelaktiga i sina ordval gällande det tyska folket. Mitt 

resultat stämmer väl överrens med Perssons, då Aftonbladet menar att det inte finns ett folk på 

denna jord som är tillräckligt mäktiga att göra en sådan olympiad som Tyskland har gjort.  

I likhet med Persson examensarbete om Berlinolympiaden 1936, nazistisk reklamolympiad 

eller mäktigt skådespel kommer min undersökning fram till att Aftonbladets rapportering 

skiljde sig framför allt mot den kommunistiska tidiningen. Persson menar att Aftonbladet var 

tyskvänliga under 1930-talet. I likhet med mitt resultat av Aftonbladet framkom det också att 

Aftonbladet visar sitt stöd till Tyskland.  Aftonbladet menar att Berlinolympiaden har förflutit 

utan några politiska störningar och ”att all världens nationer dock har fått råkas i fredlig 

samvaro och inbördes respekt”.  Tillskillnad från Aftonbladet menar Judith Holmes att 

Tyskland och Hitlers huvudsyfte var att utnyttja olympiaden för att skapa en stor 

propagandamanifestation för Nazityskland.  

Hur har Olympiaden gestaltat sig? Aftonbladets helhetsintryck av Berlinolympiaden är 

Tysklands triumfer både när det gäller sport, organisation, publik, gästfrihet samt 

tillmötesgående. Tillskillnad från Aftonbladet skriver Judith Holmes att det var med 

propaganda och ideologiskt övertalning som nazisterna kontrollerade och manipulerade det 

tyska samhället under Nazityskland. Aftonbladet berättar om hur man i Tyskland såg de röda 

nazistiska hakkorsflaggorna hängande från varje fönster och vimplarna sittande på varje tysk 

bil, detta menade Aftonbladet var ett klart bevis för det tyska folkets glädje. Aftonbladet 

lägger inga värderingar kring att det skulle vara konstigt att den tyska flaggan är utbytt mot 

den nazistiska hakkorsflaggan. Samtidigt kan man diskutera hur tidningarna skulle lagt sina 
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värderingar och vad det fanns att reagera på från svensk synpunkt, när man under denna 

period inte visste vad som skulle ske. Intressant att se var att Ny Dag reagerade och 

rapporterade när det kom till att alla de svenska deltagarna hade fått ett brev med karta över 

de tyska koncentrationslägrena. Tidingen menade att brevet avslöjade rättsförhållandena i 

naziolympiadens land. Duff Hart-Davis skriver i sin studie Hitler's Games: The 1936 

Olympics, att den nazistiska propagandan var enorm. Trots att judeförföljelsen pågick och att 

det fanns ett koncentrationsläger nära den olympiska stadion, menar författaren att de flesta 

turisterna och åskådarna under Berlinolympiaden gick hem imponerad av Tyskland.  

Tillskillnad från Aftonbladet framställer Ny Dag invigningsceremonin som den Hitlerska 

propagandaolympiaden. Ny Dag menar tillskillnad från de övriga tidningarna att läktaren 

under invigningen var fullpackade med nazister och att man inte kunde förväntat sig annat än 

en fest i nazistisk anda. En fest som enligt Ny Dag var avsedd att förhärliga Tredje Riket och 

dess naziregim. Detta är helt enligt det resultat som Judith Holmes menar, att Hitler inte bara 

ville anordna ett stort idrottsevenemang. Enligt Holmes var Hitlers plan ur ett propaganda 

perspektiv att han ville göra reklam för naziregimen i samband med Berlinolympiaden. Ny 

Dag konstaterar här att invigningen gick i helnazistisktecken. Intressant blir här att se hur Ny 

Dag gestaltar invigningen, där tidningen menar att den tyska truppens inmarsch inleddes med 

den nazistiska mördarhymnen Horst Wessel, medan övriga länder fick marschera in till 

tonerna av tyska militärmarscher. 

Ny Dags inställning till Berlinolympiaden skiljer sig från de övriga tidingarnas. Ny Dag 

beskriver i likhet med Judith Holmes påvisar, att Berlinolympiaden är Hitlers 

propagandaolympiad. Ny Dag menar att de olympiska spelen i Berlin kan beskrivas som den 

Hitlerska propagandaolympiaden och på första sidan läser man rubriken ”Naziolympiadens 

land”.  Ny Dag skriver också att det var skandal att den Internationella Olympiska Kommittén 

valt att utesluta den amerikanska medlemmen Ernest Lee Jahncke och detta på grund av att 

Jahncke uttalade sig på ett ovänskapligt sätt mot Hitler och nationalsocialismen.  

Intressant att diskutera är varför Ny Dag var den enda tidningen som rapporterade om von 

Taschammer-Ostens propagandatal. Tidningen skriver att redan andra dagen av Berlinspelen 

blev en skandal eftersom tävlingarna fick avbrytas för att ledaren för den tyska idrotten Hans 

von Taschammer-Osten skulle få hålla sitt propagandatal. Trots att Tyskland fick en varning 

av Internationella idrottsförbundet menar Ny Dag att nassarna inte kommer att sluta med sin 

propaganda. Detta är i likhet med vad Holmes påpekar, att Berlinolympiaden 1936 kom att 
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präglas utav propaganda. Ny Dag skriver vidare om hur nazisternas skandalösa upptåg och  att 

de mitt under pågående olympiska tävlingar lägger in propagandainslag för att upphöja Tredje 

riket och dess speciella uppfattning om idrotten. Ny Dag menar att propaganda i form av tal, 

sång och fackellopp inte har något med de olympiska tävlingarna att göra och att det måste 

bannlysas från stadion. Dock berättar Ny Dag om propagandan nu i ställer har förlagts till den 

olympiska byn och tidningen menar att nazisterna underhöll idrottsmännen med 

propagandafilm för det tyska krigsvapnet. Detta är i likhet med vad Judith Holmes skriver om, 

att nazisterna använde sig av den senaste massmediala tekniken och på så sätt blev det 

nazipropagandan mycket stor. Ekecrantz och & Olsson menar att det i de svenska tidningarna 

under 1930-talet lades mycket fokus samhällets utveckling i form av maskiner och vapen och 

det rapporterades mycket om Hitlers nya vapen under denna period.  

Ny Dag skriver om att skandalerna öppet utnyttjades av nazisterna och i likhet med Judith 

Holmes menar Ny Dag att Nazityskland får jättechansen att anordna en olympiad, så förstår 

de också innebörden av att utnyttja den. Ny Dag menar att idrotten var det själva lockbetet för 

de utländska idrottsmännen och för nazisterna ska få ett tillfälle att visa hur stort och starkt det 

nya Tyskland är. Här menar tidningen att nazisterna inte låter en sådan struntsak som idrott 

skymma bort det väsentliga under denna olympiad, det vill säga propagandan för Tredje riket.  

Ny Dag fastlår att Berlinolympiaden är nazipropagandans olympiad och att den är det 

svartataste bladet i de moderna olympiadernas historia. Nazityskland har gjort olympiaden till 

ett enda stort affärsföretag och att Berlinolympiaden numera kan betraktas som reklam för 

Nazityskland. Detta i likhet med vad Duff Hart-Davis påvisar i sin undersökning Hitler's 

Games: The 1936 Olympics, att Berlinolympiaden är den första olympiad där spelen medvetet 

har utnyttjas för politiska syften. Författaren menar att den nazistiska propagandan var enorm. 

Mitt resultat gällande den tyskvänliga tidningen Aftonbladet och den kommunistiska 

tidningen Ny Dags rapportering och framställning kring Berlinolympiaden och deras syn på 

Nazityskland, överensstämmer likt Åmarks resultat. Åmark konstaterade att de tidningar som 

öppet var antinazistiska innehöll många fler artiklar om våld och terror än i de tyskvänliga 

tidningarna. Här blir det intressant att ställa de övriga två tidningarna Arbetet och Svenska 

Dagbladets rapportering och framställning av Berlinolympiaden och Nazityskland mot 

Åmarks resultat.  

Arbetet som under 1930-talet var en socialdemokratisk tidning visade på en relativ positiv syn 

i sin rapportering gentemot Nazityskland. Tidningen fokuserade och rapporterade under 
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olympiaden ofta bara resultaten från tävlingarna. Något som dock utmärkte sig i Arbetets 

rapportering jämfört med Åmarks resultat var Arbetets kritik mot Hitler. Det blir intressant att 

diskutera varför tidningen uttryckte kritik mot Hitlers regim eftersom Åmark menar att de 

tyskvänliga tidningarna och de tidningarna som visade en positiv syn gentemot Tyskland var 

försiktiga i sin rapportering kring Nazityskland. När det gäller Arbetets rapportering och 

framställning av Berlinolympiaden kunde man utläsa att tidningen i vissa artiklar uttryckte 

direkt kritik riktat mot Adolf Hitler och hans regim. Varför uttryckte tidningen kritik mot 

Hitler och hans regim? Arbetet som var en socialdemokratisk tidning och utifrån mitt resultat 

hade tidningen en relativ positiv syn på Nazityskland. 

Likt Aftonbladet rapporterar Arbetet om invigningsceremonin som något mycket stort. 

Intressant att diskutera är dock Arbetets framställning av det nazistiska hälsningstecknet. 

Tidningen framställer det nazistiska hälsningstecknet som en pampig syn. Tidningen menar 

att det heilades och jublades med en sådan våldsamhet att ingen märkte hur den nazistiska och 

olympiska flaggan på samma gång gick i topp. Här blir det intressant att se hur och med vilka 

ord Arbetet beskriver det tyska folkets reaktion efter Hitlers tal. Arbetet skriver att det tyska 

folket entusiastiskt skrek heil, heil, heil. Tidningen menar även här att detta var en pampig 

syn. Vidare skriver Arbetet likt Ny Dag om den tyska Hitlerhälsningen som ägde rum under 

inmarschen. Intressant här blir att se hur Arbetet menar att det nazistiska hälsningstecknet var 

som en ”pampig syn”
167

, medan Ny Dag menar att i och med Hitlerhälsningen så visade 

”nassarna sitt rätta ansikte”
168

. 

I likhet med Holmes beskrivning kring invigningsceremonin där Hitler och medlemmarna av 

den Internationella Olympiska Kommittén marscherar in på arenan till en militärmusikkår, 

rapporterar Arbetet om det stora militärspektakel som ägde rum i stadion. Tidningen skriver 

att detta militärspektakel var ämnat åt Hitler med syfte om att hela världen skulle imponeras. 

Detta i likhet med vad Holmes påvisar, att världen nu skulle få se vilket starkt rike Tyskland 

är som sig från förlusten från första världskriget. Arbetet skriver efter olympiaden har 

avslutats att ”det har noterats besvikelser under denna olympiad”. Intressant blir här att 

fundera på om tidiningen menar rent idrottsmässigt eller arrangörsmässigt? Utifrån mina 

resultat är det tydligt att Arbetet framställer ett Tyskland som vill imponera på övriga världen 

med både Berlinolympiaden och med Stadion som skrytbygge men också med en stark 
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militärstyrka. Trots Arbetets relativit positiva framställning av Tyskland så riktar tidningen 

dock hård kritik mot Hitler.    

Svenska Dagbladet som under 1930-talet hade en politisk konservativ hållning visade likt den 

socialdemokratiska tidningen Aftonbladet på en positiv inställning till Nazityskland. Det som 

blir intressant med Svenska Dagbladets rapportering är att tidningen lade mycket fokus vid 

rasbegreppet. Tidningen diskuterar mycket om den svarta rasen och om den vite mannen, där 

tidningen gärna betonar de mörkhyade deltagarna som ”negrer”. Intressant att se är när 

tidningen diskuterar att det finns en nation som saknas i Berlinolympiaden det vill säga den 

svarta rasen. Svenska Dagbadet uttrycker sig om att negrerna gör en hel dag helsvart i det 

ariska Berlin. Här kan man se att tidningen ofta nämner och rasbegreppet i sin rapportering 

kring Berlinolympiaden. Holmes påvisar i förhållande till nazismen och nazipropagandan att 

ett av Hitlers syfte med Olympiaden var att visa att den ariska rasen var fysiskt överlägsna de 

”mindervärdiga” raserna.
169

  

Svenska Dagbladet framställer Berlinolympiaden som ”Negrernas olympiad”, där de menar 

att negrernas idrottsliga överlägsenhet borde kunna få folk att inte ta idrotten så stort allvar, 

där idrott borde tas som lek. Vidare skriver tidningen att den verkliga överlägsenheten raserna 

emellan framträder på andra och mer väsentliga områden än idrott och där ”Bräcka oss 

negrerna icke”. Vidare diskuterar Svenska Dagbladet om konsekvenserna gällande det dåliga 

bemötandet av negrerna vid olympiaden. Tidningen menar att det finns en risk att det kommer 

uppstå negerrevolter på grund av händelserna vid den XI:e olympiaden. Mycket av utrymmet 

i Svenska Dagbladet ägnas åt de färgade amerikanska olympiaderna. Fokus lades framförallt 

Jesse Owens, där hans idrottsmässiga överlägsenhet diskuterars mycket av tidningen.  

Tobias Stark skriver i artikeln ”Stortysk fuga och negerjazz”: Ras-stereotyper och 

rastänkande i svensk massmediabevakning av Berlinspelen 1936, att raskampstänkandet 

tydligt diskuterades i högertidningen Svenska Dagbladet. Detta går att koppla till mitt resultat 

kring Svenska Dagbladets rapportering kring Jessie Owens men också till hur tidningen 

skriver och benämner de svenska deltagarna som ”Ljusa svenska pojkar”.
170

 Dock kan man 

utläsa att Svenska Dagbladet i vissa artiklar framställer Jesse Owens och övriga svarta 

amerikanska löparna med positiva ord som till exempel fina och vänliga pojkar. Vidare menar 

tidningen att trots att Owens inte ansågs värdig att delta i de olympiska spelen utav Hitler, 
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menar tidningen att Owens inte på något sätt försökte triumfera. Intressant att diskutera är 

även Svenska Dagbladet benämning på Berlinolympiaden, där tidningen skriver att det är 

”negrernas olympiad”.
171

  

Svenska Dagbladet menar att Berlinolympiaden kom att bli en stor seger för Tyskland. Trots 

att tidningen inte lika öppet skriver om nazipropagandan som Ny Dag gör, så menar dock 

Svenska Dagbladet att Hitlers mål med olympiaden var att främja Nazityskland. Vidare 

rapporterar tidningen att Berlinolympiaden kom att bli en seger för tysk disciplin, som 

avspeglades i både publiken och pressens hållning. Detta är i likhet med vad Judith Holmes 

skriver om i boken Olympiaden 1936 Hitlers propagandatriumf. Holmes menar att Hitler 

förvandlade idrotten till en del av den politiska propagandan.  

Svenska Dagbladet skriver likt Aftonbladet om att spelens invigning var ett skådespel och en 

lysande fest och en imponerande start på elfte olympiaden. Intressant att diskutera är Tobias 

Starks resultat i förhållande till mitt resultat. I likhet med mitt resultat framställer Stark 

Svenska Dagbladet skildring utav invigningen som ett skådespel. Stark menar även att 

invigningsceremonin är en skådeplats för strider mellan raserna. Min undersökning visar att 

Svenska Dagbladet använder sig ibland av positivt laddade uttryck såsom ”landet är stort och 

mäktigt.
172

, ”deutschland über alles”
173

, för att understryka Tyskland som ett stort land. 

Svenska Dagbladet skriver likt Aftonbladet mycket positivt om Tyskland och menar att den 

första dagen gick i Tysklands tecken och att man med gott hjärta kan unna tyskarna deras 

glädje. Enligt tidningen kommer Berlinolympiaden att bli en mönsterolympiad.  

Svenska Dagbladet var den enda av de fyra tidningarna som diskuterar om varför Sverige inte 

fick lika mycket applåder som vissa andra länder under invigningsceremonin. Enligt tidningen 

berodde detta på att Sverige inte hälsade hitlerskt. Varför valde inte de svenska deltagarna att 

hälsa hitlerskt? Intressant blir här att se hur Svenska Dagbladet ställde sig till detta. Tidningen 

menade trots allt att man borde ta seden dit man kommer. Enligt tidningen var det oartigt mot 

värden att inte hälsa hitlerskt. Svenska Dagbladet skriver om att de svenska deltagarna skulle 

ha visat att man är en väluppfostrad gentleman och kostat på sig att den lilla gesten att vara 

artiga gäster i ett land, ett land som tar emot oss inte bara artigt utan vänligt. Samtidigt 

påpekar tidningen att de svenska deltagarna inte skulle vara nazister bara för att de hade hälsat 
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hitlerskt under invigningen. Anmärkningsvärt var att denna diskussion enbart fördes i Svenska 

Dagbladet. Mitt resultat visade att det enbart var Svenska Dagbladet av de fyra tidningarna 

som rapporterade och diskutera om raskampen. Stark menar dock att trots att det bara var 

Svenska Dagbladet som uttryckligen talar om Berlinolympiaden som någon form av raskamp 

så föreligger rashierarkiska tankegångar och kopplingar till idrottsutövarna i olympiaden även 

exempelvis Arbetet. 

8.2 Hur gestaltades den tyska rikskanslern Adolf Hitler i de olika 

tidningarna och skiljer sig framställningen åt?  
Aftonbladet skriver om hur Adolf Hitler har öppnat XI Olympiaden inför en entusiastisk 

publik, där tidningen menar att publiken är entusiastisk eftersom de får se Hitler. Intressant 

här blir att se på vilket sätt Aftonbladet framställer Hitler, där tidningen menar att när man 

pratar om Berlinolympiaden måste man i första hand nämna Adolf Hitler. Adolf Hitler, Tyska 

rikets ledare som var den som möjliggjorde spelen i den enorma omfattningen.   

Aftonbladet benämner Hitler i sina artiklar som de Führer eller den käre Führern och 

tidningen menar att flera miljoner tyskar kommit till Berlin enbart för att få se en skymt av de 

Führer. Tidningen skriver att man aldrig tidigare skådat en sådan storslagen fest och de ger 

der Führer äran för detta. Aftonbladet rapporterar och fokuserar mycket på Adolf Hitler under 

tidningens rapportering utav olympiaden. Aftonbladet lovorda Hitler och menar Hitler kan 

titulera sig som olympiadens förste arbetare. Enligt tidningen har aldrig ett statsöverhuvud 

deltagit så aktivt i förberedelserna för olympiska spel som Adolf Hitler. 

Utifrån mitt resultat gällande Aftonbladets rapportering blir det intressant att diskutera hur den 

svenska pressen under 1930-talet ställde sig till Nazityskland och hur de skrev om Tyskland 

under denna period. Holmberg, Oscarsson och Rydén skriver i En svensk presshistoria om att 

det var under 1930-talet som Aftonbladet kom att bli tyskvänliga. Författarna menar även att 

bevakningen av de stora evenemangen såsom olympiska spel har varit det som har utvecklat 

idrottsjournalistiken. Här menar författarna att Berlinolympiaden 1936, kom att hjälpa 

Aftonbladet till ett tydligt genombrott. Här blir det intressant att se att tidningen innan 

Berlinolympiaden politisk stött Tyskland under Adolf Hitlers regim och därför är inte mina 

resultat så förvånande.  

Arbetet skriver likt Aftonbladet och benämner Hitler som Herr Führer. Arbetet menar att det 

var just Hitler som fick fart på arenan under invigningsceremonin. Trots att Arbetet ibland 

riktar kritik direkt mot Hitler blir det intressant att se att Arbetet gestaltar Hitler och det tyska 
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folkets Hitlerdyrkan som kuslig. Vidare skriver tidningen om hur den tyska publiken ville få 

en skymt av Führern och hur publikens vrål nästan skrämmer en. Dock menar tidningen att 

hysterin kring Hitler på något sätt ändå kan tyckas vara ett stiligt skådespel, speciellt synen 

när 100,000 människor i givakt räcker handen åt sin ledare. Enligt Arbetet är det dock en 

underlig och svårbegriplig motsättning som tyskarna håller på med, å ena sidan den oerhörda 

disciplinen och det vanvettiga dyrkandet av denne man å andra sidan den uppenbara 

familjäritet, som visas i detta ömsesidiga heilandet, menar tidningen. 

Åmark påvisar i sin studie att efter att Hitler tagit i Tyskland blev det viktigt för den tyska 

utrikespolitiken att påverka opinionsbildning och press i Sverige. Likt mina resultat när det 

gäller Ny Dags rapportering och framställning av Adolf Hitler påvisar Åmark att den 

kommunistiska tidningen Ny Dag väckte tysk missnöje. Ny Dag benämner tillskillnad från 

övriga tidningar Hitler som ”rashetens toppfigur der Führer”. Vidare skriver Ny Dag om hur 

Hitler vägrade ta emot de amerikanska pristagarna i sin loge eftersom ”dessa var nämligen 

negrer”.  

Intressant att diskuterar är varför Ny Dag är den enda tidningen som använder sig av orden 

nazism, nazipublik samt armsträckta nazister. Trots att Arbetet i vissa artiklar uttrycker en 

kritik mot Hitler använder sig inte tidningen utav begreppen nazism och nazipublik. En 

intressant fundering är varför de tyskvänliga tidningarna valt att uttrycka sig och gestalta 

Hitler på det sättet som de valt. Vidare skriver Ny Dag om när Hitler anländer till Stadion så 

går ett sus genom hela nazipubliken och alla tyskar reser sig, sträcker handen i luften och 

ropar Heil tre gånger. Ny Dag menar ställer sig frågan vad egentligen Hitler överhuvudtaget 

har med en idrottslig olympiad att göra.  

Svenska Dagbladet skriver och benämner Hitler som ”den tyska rikskanslern”. Likt de övriga 

tidningarna kan man utläsa att det lades mycket fokus kring rapporteringen och 

framställningen av Hitler under olympiaden. Tidningen menar även att Hitler fångade 

intresset på ett sådant sätt som ställde alla olympiska tävlingar i skuggan. Svenska Dagbladet 

skriver att Hitler ”var för stor för inmarsch och han är nästan för stor för den olympiska 

stadion”. Tidningen skriver att även den svenska prinsen Gustaf Adolf hade utbringat ett leve 

för rikskanslern Hitler och tyska folket. Enligt Åmark fick de personer som läste de 

tyskvänliga tidningarna fick en helt annan bild av vad som hände i Nazityskland och hur 

själva regimen var, än de personer som följde de antinazistiska tidningarna. 
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8.3 Gestaltningsteorin 
För att se hur de olika tidningarna ramade in sitt budskap, i detta fall hur tidningarna 

gestaltade Berlinolympiaden och Adolf Hitler kan man utgå ifrån mitt resultat och mina 

frågeställningar. Att mitt resultat blev som det blev kan bero på att tidningarna ramade in 

Berlinolympiaden och Hitler på olika sätt.  

Gestaltningen av Berlinolympiaden och Adolf Hitler i relation till nazismen och 

nazipropagandan var tydligast i tidningen Ny Dag. Ny Dag ville påverka sina läsare med att 

Berlinolympiaden var en propagandaolympiad och att Hitler var ”rashetens toppfigur”, därför 

framställde tidningen hela olympiaden som negativ. Detta gjorde Ny Dag när de exempelvis 

beskrev hur alla de svenska deltagarna hade fått ett varsitt kuvert med ett brev och en karta 

med koncentrationsläger i Tyskland. Genom att tidningen upprepade och skrev mycket 

negativt om Hitler, så fick journalisterna Hitler att framstå som en ond människa. I Ny Dag 

kunde man tydligt se att journalisterna framhävde vissa delar av Berlinolympiaden negativt 

för att påverka hur läsarna ska uppfatta det som står i artiklarna. Genom att tidningens 

journalister ramar in ett budskap kan journalisterna genom dessa ”gestaltningar” påverka 

läsarnas åsikter eller hur de ska tolka nyheterna, genom att framhäva utvalda delar i ett 

meddelande. 

Kopplar man samman Ny Dags rapportering kring Berlinolympiaden och Hitler med 

gestaltningsteorin kan man tydligt se hur tidningens journalister väljer vad artikeln ska 

fokusera på, i form av vinkling eller tema. Eftersom journalisterna i artiklarna mest 

framhävde olympiaden och Hitler som negativa kan läsarna påverkas och på så sätt har 

journalisten valt att gestalta en aspekt av en händelse på ett negativt sätt. Åmark menar att de 

som läste antinazistiska tidningar fick en helt annan bild av vad som hände i Nazityskland och 

hur själva regimen var, än de personer som följde de tyskvänliga tidningarna.  Gestaltningen 

av Berlinolympiaden i Aftonbladet var i princip tvärt emot Ny Dags, där Aftonbladet gärna 

använde sig utav värdeladdade ord när de exempelvis skriver hur mäktigt land Tyskland är. 

Ekecrantz och Olsson menar att det inom journalistiken inte gå att särskilja vad som är en 

verklig beskrivning händelse eller vad som skapats av media. Allt som skildras i media sållas 

och formas av värderingar och kulturella koder, vilket i sin tur har stort betydelser för vad 

som är verkligt. Tidningars rapportering av en händelse påverkar sedan hur läsarna uppfattar 

och ser på den och media är på så sätt med och skapar händelser. Aftonbladet, Arbetet, Ny 
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Dag och Svenska Dagbladet hade alla på ett eller annat sätt olika politiska åsikter som de var 

tvungna att framföra. 

Att ”gestalta” kan liknas vid att man väljer några synpunkter av en uppfattad verklighet och 

göra dem mer framträdande i en kommunikativ text, på så sätt att man upphöjer ett speciellt 

problem. I en tidning bestämmer och tolkar journalisten hur en nyhet ska se ut, där syftet är 

att läsarna ska uppfatta nyheten men framför allt påverka deras åsikter och tankar. Ekecrantz 

och Olsson menar att journalistiska gestaltningar är specifika sätt att gestalta och beskriva 

verkligheten genom att välja exempelvis tema, ordval, fokus, vinkel. Ett exempel på detta är 

som sagt när Aftonbladet använder sig utav värdeladdade ord när de exempelvis skriver hur 

mäktigt land Tyskland är.    

Skilje sig rapporteringen och gestaltningen av Berlinolympiaden sig åt mellan de olika 

tidningarna? Tidningarna gestaltade Berlinolympiaden 1936 på olika sätt, Aftonbladet skriver 

om det ”Fantastiska Olympiauvertyret”, Ny Dag skriver om den ”Hitlerska 

propagandaolympiaden”, Arbetet skriver om den ”Pampiga Olympiaden” och Svenska 

Dagbladet gestaltade olympiaden som ”Negrernas Olympiad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

9 Diskussion 
I denna del presenteras mina tankar kring studien utifrån analys i föregående avsnitt.  

9.1 Slutsats 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka fyra svenska tidningars syn på 

Nazitysklands regim under 1930-talet samt undersöka vilken information den svenska 

allmänheten fick ta del av genom rapporteringen kring Berlinolympiaden 1936. Mitt resultat 

ville jag sedan ställa mot bakgrund, tidigare forskning samt mot getsaltningsteorin, som var 

det teoretiska perspektiv som jag hade valt.  

Undersökningens resultat visade att det skiljde sig i rapporteringen kring Berlinolympiaden 

1936 och på så vis skiljde sig även tidningarnas syn på Nazitysklands regim. Aftonbladet och 

Svenska Dagbladet visar en positiv inställning till Nazityskland, medan Ny Dag visar på stort 

missnöje till Nazitysklands regim. Arbetet visar likt Aftonbladet och Svenska Dagbladet på en 

relativ positiv inställning till Nazityskland, trots att tidningen uttrycker kritik riktat mot Hitler 

och hans regim. 

Största skillnaden låg i hur rapporteringen skiljde sig i den kommunistsiska tidningen Ny Dag 

gentemot Aftonbladet, där Aftonbladet under 1930- talet var tyskvänliga. Ny Dag menar och 

gestaltar Berlinolympiaden som Naziolympiad med nazipropaganda, medan Aftonbladet 

gestaltade olympiaden som en fantastisk olympiad.     

9.2 Diskussionssammanfattning 
Undersökningen visade alltså att Berlinolympiaden framställdes både på ett positivt och 

negativt sätt. Att jag skulle få ett sådant resultat kunde jag nästan ana i och med att jag hade 

valt en kommunistisk tidning som hade en annan inställning till nazismen än vad övriga 

tidningar hade under denna period. 

För att återkoppla till varför Berlinolympiaden som uppsatsämne väckte mitt intresse, var just 

för att både Ryssland och Kina idag har fått mycket kritik när de arrangerat Olympiska spelen. 

Kritiken var att de båda länderna i flera fall brister gentemot de mänskliga rättigheterna och 

där media har varit ganska eniga i sina rapporteringar och artiklar. Under tiden för 

Berlinolympiaden 1936 var det tidningar och radio som var de stora medierna, medan internet 

är något som har vuxit i dagens samhälle något oerhört.  

Eftersom där är 79 år sedan Berlinolympiaden ägde rum så är det en självklarhet att det skett 

förändringar av tidningarnas innehåll genom att samhället har utvecklats och att konkurrensen 
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på mediemarknaden har ökat. Internet, sociala medier, nätupplagor som ”nytt” medium och 

att alternativa nyhetskällor som har en mer politisk agenda och skriver vinklade artiklar finns, 

anser jag påverkar oss jättemycket.  

Att döma av mitt resultat om hur rapporteringen skiljde sig åt från de olika tidningarna så 

skulle jag vilja dra slutsatsen att 1930- talets svenska press tog mer ställning utifrån sin 

politiska bakgrund i sin rapportering av diverse olika saker, medan man idag mer objektivt 

rapporterar händelser och tar de politiska diskussionerna på ledarsidorna. Som jag nämnt i 

tidigare forskning där allt som skildras i media sållas och formas av värderingar och kulturella 

koder, vilket i sin tur har stort betydelser för vad som är verkligt. Tidningar och radios 

rapportering av en händelse påverkar sedan hur läsarna uppfattar och ser på den och media är 

på så sätt med och skapar händelser. Här är det tidningarnas journalister som bestämmer vilka 

aktörer och vilka frågor ska vara i fokus och hur ska dessa vinklas. 

9.3 Vidare forskning   

Innan 2008 och Peking OS skulle man kunna säga att Berlinolympiaden 1936 var ett av de 

mest kontroversiella idrottsevenemang. År 2008 hamnade återigen ett Olympiskt spel i 

händerna på en diktator. Några tankar och idéer till andra närliggande frågeställningar som 

hade varit intressant att undersöka, hade varit att jämföra skillnaden i rapporteringen när två 

länder med diktatur arrangerar ett Olympiskt spel. Vidare skulle det vara intressant att 

specifikt jämföra skillnaden mellan hur tidningarna såg på mänskliga rättigheter mellan de 

olympiska spelen i Peking 2008 och de olympiska spelen i Sotji 2012.   
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10  Didaktisk reflektion 
I denna del diskuterar jag om hur man som lärare kan använda sig utav tidningsmaterial i 

historieundervisning. 

10.1 Tidningsmaterial som underlag i undervisningen i ämnet Historia 
Det är inte bara genom historieundervisningen i skolan som eleverna möter historia, utan 

eleverna möter historia varje dag genom TV, radio och tidningar. På senare år har media som 

historieproducent vuxit fram genom internet, där sociala medier är något som eleverna möter 

och stöter på varje dag.    

Jag anser att det skulle kunna vara bra att använda sig utav historiskt källmaterial i form av 

tidningar i historieundervisningen. Om möjligheterna och förutsättningar finns tror jag att det 

skulle varit intressant för eleverna att få prova på att arbeta med en mikrofilmsläsare. På så 

sätt kan man som lärare få variation i sin undervisning, där det annars oftast är läroboken som 

styr undervisningen. Just variation är nog som jag tror är jätteviktigt för elevernas utveckling.   

Frågan som jag som blivande lärare ställer mig är hur användningen av historiskt källmaterial 

i form av tidningar kan utgöra en didaktiskt inkluderad del av historieundervisningen för 

elever i gymnasiet? I Skolverkets ämnesplan för ämnet historia ingår det i historieämnets 

innehåll att ta del av olika historiska källmaterial och att kunna kritisk granska dessa. Tittar 

man specifikt på ämnesplanen i kursen Historia 1a1 under det centrala innehållet kan man läsa 

att: ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter”.
174

 Om jag 

kopplar det centrala innehållet för kursen Historia 1a1 till ämnet om Berlinolympiaden hade 

man kunnat låta eleverna jämföra två tidningar med olika politiska åsikter, för att se hur de 

skiljde sig i rapporteringen under en viss period. Om man inte har tillgång till äldre 

tidningsupplagor hade ett alternativ kunnat vara att eleverna får använda sig utav dagens 

internet tidningar, här måste man som lärare vara noggrann med att eleverna är införstådda i 

källkritik. Jag anser att det är viktigt att eleverna är väl införstådda i källkritik och hur viktigt 

det är att granska det som man läser i tidningar och på internet eftersom exempelvis 

journalister kan skriva utifrån olika synvinkklar beroende på vilken politisk åsikt tidningen 

har.  

Enligt Skolverket är ett av målen för skolans historieundervisning att ge eleverna kunskap om 

historia, kunskap om hur vi skapar historia och förståelse för hur historia används i samhället. 

När man granskar och jämför olika tidningar och hur deras journalister framställde 
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Berlinolympiaden, är det viktigt att eleverna vet bakgrunden till varför exempelvis en 

kommunistisk tidning framställde Nazityskland och Berlinolympiaden ett sätt jämfört med en 

pronazistisk tidning.   

Begreppet historiebruk det vill säga hur historia brukas i samhället för olika syften hade 

kunnat kopplas samman men vikten av att förstå hur propaganda kan påverka ett land, 

samhälle och människa. Eleverna kan möta historiebruk genom att få titta på en 

tyskpropagandafilm eller få arbeta med en uppgift med syfte att se kopplingen dåtid och nutid 

genom tidningsmaterialet. Jag anser att man som lärare måste ge eleverna chansen att få 

reflektera hur propagandan såg ut under Nazityskland eller hur den kan eller ser ut idag och 

vad propagandan kan leda till i olika länder. 

Man måste alltid vara kritisk mot att använda tidningsmaterial som källmaterial med tanke på 

att det som publiceras kan vara censurerat men också vara medveten om att det kan finnas 

problem med de politiska åsikterna som påverkar det publicerade materialet av tidningarna.  
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