
Mellankrigstiden  
1919-1939 
Tysklands väg mot det 
andra världskriget  

- ! - stötslegenden   
-Nazisternas huvudpersoner 

!  !  !  !  !  

-Nazisternas organisation 

! ! ! !  



Europa efter det första världskriget 
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Sätt ut: 

1. Storbritannien 
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3. Estland 
4. Lettland 
5. Litauen 
6. Sovjetunionen 
7. Polen 
8. Tyskland 
9. Frankrike 
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11. Österrike 
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13.Ungern 
14.Rumänien 
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1. Tyskland under Mellankrigstiden, 
1919-1939 

     !   

1.1.  Militärt  
 

- Många inom militären kände sig svikna av de tyska politikerna, den s.k. 
”Dolkstötslegenden”. Militären, och så 
småningom stora delar av befolkningen, 
ansåg inte att Tyskland hade förlorat det 
första världskriget. De ansåg att politikerna 
hade svikit Tyskland när de förhandlade fram 
så dåliga krigsvillkor för Tyskland 

- Många soldater hade det dessutom svårt 
att anpassa sig till ett normalt, civilt, liv. 
De gick omkring på gatorna iklädda 
krigsmundering. Kamporganisationen 
Stalhelm bildades under 1920-talet, och 
där ville man ha tillbaka den tyske 
kejsaren, d.v.s. återinföra diktaturen. 
Hitler tyckte som de andra inom militären 
och han blev medlem och ledare i det 
Nationalsocialistiska partiet (NAP). 

 
- ”Ölkällarkuppen” november 1923. Hitler försökte ta makten, 

först i delstaten Bayern, sedan över hela Tyskland. Hans 
kupp  (maktövertagande) lyckades i en futtig dag, sedan 
tog regeringens soldater över och placerades i fängelse i 
knappt ett år (trots att han fick 5 år).- Under hans 
fängelsevistelse i Landsberg fick han besök av trogna 
partikollegor, som hjälpte honom att skriva boken ”Mein 
Kampf”. 
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1.2. Ekonomiskt  

!   Hyperinflation… 

 
- Tyskland hade svårt att betala krigsskadeståndet, 

och år 1922 upphörde Tyskland att betala tillbaka till 
Frankrike. Frankrike svarade med att marschera in i 
det tyska Ruhrområdet (västra Tyskland, vid 
Dortmund och Düsseldorf). Här låg och ligger 
Tysklands ekonomiska hjärta, som förser det övriga 
Tyskland med viktiga inkomster. Frankrike försökte 
förmå tyskarna att betala genom att ta ut pengar från 
det tyska industriområdet, men det misslyckades.  

- Den tyska regeringen uppmanade de tyska arbetarna 
att strejka. Under denna kris betalade den tyska 
regeringen ut understöd till den strejkande 
befolkningen eftersom de inte fick någon lön 
när de inte jobbade. 
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- Detta ledde till att Tyskland tryckte en 
massa nya sedlar och ni som är så 
jäääätteduktiga vet ju att det leder till 
en jättehög inflation. 

Augusti 1923 kostade 1$ 1 000 000 mark 

November 1923 kostade  1$ 4 000 000 000 000 
mark 

 
- Detta ledde till att den tyska 

medelklassen, som hade sparat 
en massa pengar på banken, blev 
ruinerad. Deras sparpengar blev i 
stort sett värdelösa. 

  
- USA blev bekymrat då de lånat ut 

massa pengar till England under 
kriget, men engelsmännen 
vägrade betala USA så länge 
England inte fick ut några pengar 
från Tyskland. Detta löste sig och 
med att Tyskland tog bort den 
gamla valutan och ersatte den 
med en ny. 
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2. Hitler under det första världskriget 
och mellankrigstiden, 1914-1939 

Adolf Hitler hade under det första världskriget, trots att han var österrikare, 
tagit värvning i den tyska armén. Han lyckades sådär, och blev befordrad till 
korpral samt fick järnkorset för tapperhet. Efter det första världskriget flyttade 
Hitler från Wien och bosatte sig i München. Han var mycket besviken på den 
tyska regeringen, som han ansåg hade svikit soldaterna. Han var alltså 
övertygad om dolkstötslegendens sanningshalt. Adolf blev under 
lågkonjunkturen (dålig ekonomi) efter kriget anställd av den bayerska staten för 
att undersöka politiska grupperingar. Han kom då i kontakt med DAP, Deutsche 
ArbeiterPartei, och blev imponerad av medlemmarnas glöd och åsikter, Hitler 
blev medlem i DAP, först ansvarig för propagandan, sedan partiledare år 1921. 
Partiet bytte då namn till NSDAP, NationalSocialistischeDeutscheArbeiterPartei, 
i dagligt tal mer kända som nazisterna.   

2.1 Ölkällarkuppen 1923 och skrivandet av boken ”Mein 
Kampf” 

Efter ett misslyckat försök till statskupp i München 1923 dömdes Hitler till 
5 års fängelse. Under denna fängelsevistelse författade han, med hjälp av 
Rudolf Hess, boken. Boken är dels en självbiografi, dels ett slags 
idéprogram och propaganda för Nazismen. Boken präglas av ett elitistiskt 
tänkande och en våldsam kritik mot villkoren i Versaillesfreden. Hitler ville 
upphäva dessa villkor och utkräva hämnd mot Frankrike. 

Hitler avtjänade endast en liten del av sitt straff och blev frisläppt redan i 
slutet av 1924. Efter den misslyckade kuppen 1923 beslöt man att 
NSDAP skulle erövra regeringsmakten med demokratiska medel, och inte genom att 
försöka göra revolution. Perioden 1925-1930 ägnade Hitler främst åt att 
bygga up partiapparaten med sig själv som enväldig Führer. Den stora 
depressionen på 1930-talet ledde till massarbetslöshet i Tyskland, som 
i kombination med utbrett politikerförakt och missnöje med 
Versaillesfreden 1919 gav Hitler den hjälp han behövde för att vinna 
stöd från de breda folklagren. Vid riksdagsvalet 1930 blev NSDAP näst 
största parti och i ett nyval 1932 det största partiet med 40% av 
rösterna. Hitler beviljades tyskt medborgarskap 1932 och ställde då upp i presidentvalet, 
men han förlorade mot den sittande presidenten Paul von Hindenburg (dog 1934). 
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2.2. Vägen till kriget, Hitler tar makten och förbjuder övriga 
partier.  

 
Efter det tyska riksdagsvalet 1932 lyckades NSDAP komma i regeringsställning och 
Hitler, som inom partiet redan kallades Führer, utsågs av 
presidenten von Hindenburg den 30 januari 1933 till 
Rikskansler i en regering bestående av NSDAP samt det 
tysknationella partiet. Inom en snar framtid förbjöds övriga 
partier, och judar, zigenare, kommunister, socialister samt 
andra som vägrade att inordna sig började förföljas. Många 
sattes i s.k. arbets- och koncentrationsläger. 

Hitler var en lysande talare och hade en enastående 
förmåga att piska upp nästintill hysterisk stämning under sina 
välplanerade tal. Många tyskar beskriver sig som 
”trollbundna” när han talade. Många tyskar såg i Hitler en 
räddande ängel  som kunde få landet på fötter igen och 
rädda Tyskland från det kaos som rått under 
”hyperinflationen” 1923. Hitler tog alltså vara på folkets 
missnöje. 

I augusti 1934 avled president von Hindenburg, och Hitler 
utropade sig därmed formellt till Führer och Reichskansler. 30 juni 
samma år, hade stora delar av SA:s ledarskikt mördats på Hitlers 
order (de långa knivarnas natt) Hitler var rädd för att SA:s ledare 
skulle få för stor makt (han var rädd att de skulle avsätta honom). 
Dessutom var vissa av ledarna kommunister, vars tankar Hitler 
hatade… 

2.3. Den höga arbetslösheten var den viktigaste 
anledningen till att Adolf Hitler kom till makten.  

Hitler hade kommit till makten främst tack vare sina löften att utplåna arbetslösheten 
(den var c:a 40% år 1932) och upprätta landets heder genom att befria tyskarna från 
den hemska Versaillesfreden år 1919 (efter 1:a världskrigets slut). Och endast 3 år 
efter det att NSDAP hade fått makten (1936) var faktiskt arbetslösheten så gott som 
borta. Detta hade blivit möjligt, dels genom en kraftig militär upprustning som jättelika 
offentliga byggnadsprojekt, inte minst motorvägar. Detta gjorde att Hitler även efter 
maktövertagandet behöll son popularitet hos befolkningen. Folket hade förlorat sina 
demokratiska rättigheter, men istället fått mat och arbete. Vilket är viktigast tror ni; att 
få rösta och svälta eller att inte få rösta och ha mat på bordet?  

Adolf Hitler var från och med von Hindenburgs död helt enväldig, d.v.s. hade all makt. 
Han beslutade om allt, och det var omöjligt att avsätta honom. Förräderi mot Führern 
bestraffades med döden. De som sade emot honom, eller ogillades, blev av med sitt 
liv.  
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2.4. Propagandan för Nazismen och Hitler  

Propagandaministeriet, (reklamen för Hitler) som 
ledes av Joseph Goebbels, hade en viktig uppgift i att 
sprida propaganda om den nazistiska statens 
överlägsenhet och dess ofelbare ledare förträfflighet. 
Någon riktig personkult  (dyrkan av Hitler) hann aldrig 
växa fram innan det andra världskriget startade, men 
det fanns långt gångna planer på att införa en 
”nazistisk religion”, där Hitler skulle få gudaliknande 
status. En rad spektakulära monument till Hitlers och 
naziststatens ”ära”, planerades också. 
 

2.5. Hitler bröt mot överenskommelserna i fredsvillkoren 
från 1918. 

- Hitlers dröm var att skapa ett Tredje Rike för alla tysktalande människor 

Tvärtemot villkoren från Versaillesfreden efter det första världskrigets 
slut återinförde Hitler allmän värnplikt år 1935 och inledde en kraftig 
upprustning av flottan och flygvapnen (Luftwaffe). Året efter besattes 
det demilitariserade (utan militär) området Rhenlandet och man 
lämnade även Nationernas Förbund (NF). Då västmakterna nöjde 
sig med att protestera, tolkade Hitler det som ett svaghetstecken hos 
framför allt britter och fransmän. Hitler fortsatte helt sonika sina 
planer på att skapa ”livsrummet” för sitt tusenåriga ”Tredje Rike”. 
Östeuropa skulle erövras, Sovjetunionen krossas, och judarna utrotas tillsammans 
med andra folk som enligt nazisterna saknade existensberättigande (rätt att leva). 
Den slaviska befolkningen skulle deporteras bortom Uralbergen eller avrättas 
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2.6. Tyskland utvidgar sitt rike.  

- Frankrike och Storbritannien vågade fortfarande inte göra något, de ville 
till varje pris undvika ett krig mot Tyskland, den s.k. eftergiftspolitiken 

Nästa steg för att förverkliga sina planer 
blev 1938 att ansluta Österrike  (Ostmark) 
och delar av Tjeckoslovakien (Sudetlandet) 
till Tyskland. Tyskland, tillsammans med 
dessa områden, skulle komma att kallas 
Stortyskland. Återigen nöjde sig Frankrike 
och Storbritannien med att protestera, man 
ville till varje pris undvika ett nytt storkrig.  

Som ni märker, ville Tyskland skapa ett 
Stortyskland, där alla som talade  ingick i 
samma land. Det var därför som Hitler ville 
ta över både Österrike och Sudettyskland. 
Hitler nöjde sig emellertid inte med detta, de ville skapa ett större utrymme för sin 
befolkning österut (Lebensraum, Livsrum), bl.a. Polen skulle ge plats åt tyskarna. I 
slutändan skulle den germanska, ariska, rasen härska över hela världen. 

I en berömd konferens i München senare samma år gick 
Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain med 
på en försäkran från Hitler att denne inte skulle göra 
anspråk på fler landområden i Europa. ’Hans berömda 
citat ”Peace for our time” många, många kameror kommer 
från ett av Chamberlains möten med Hitler.   
                

Hitler ljög återigen, våren 1939 införlivades även resten av 
Tjeckoslovakien (Böhmen-Mähren) och r Hitler sommaren 
1939 kom med nya krav, denna gång på Polen, förklarade 
Storbritannien och Frankrike att de skulle förklara krig mot 
Tyskland om Hitler beslutade sig för att angripa Polen. 

I efterhand är det alldeles tydligt att Hitlers mål var att 
driva Europa i krig. För oss är det helt obegripligt att 
fransmännen och engelsmännen inte agerade förrän Polen 
invaderades av tyskarna 1/9 1939. Detta kallas populärt 
”Eftergiftspolitiken”, d.v.s. både Frankrike och Storbritannien gav 
efter för Tysklands krav.  

Det är emellertid viktigt att komma ihåg är att det i både 
Frankrike och Storbritannien rådde pacifistiska stämningar, 
d.v.s. befolkningen mindes hemskheterna från det första 
världskriget, och ville alltså inte ha ett nytt krig! Detta gjorde att 
Frankrikes och Storbritanniens regeringar i det längsta 
hoppades att Hitler skulle nöja sig med sitt sista (senaste) löfte! 
De ville till varje pris undvika krig, och med tanke på vad krig 
innebär, kan man ju förstå hur de tänkte. 
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2.7. Tyskland kommer överens med Sovjetunionen om en 
”icke-angreppspakt”.  

- Tyskland ville till varje pris undvika ett tvåfrontskrig lite det under första 
världskriget 

 
Även om revansch mot Frankrike var en av 
huvudpunkterna i Hitlers program önskade han 
troligen aldrig något krig mot Storbritannien. Då 
fransmän och britter sade sig vara beredda att 
förklara krig mot tyskland i händelse av att man 
anföll Polen, accepterade Hitler inviten från 
Sovjetunionen den 23 augusti 1939. Den s.k. ”icke-
angreppspakten” (Molotov-Ribbentroppakten) 
mellan Tyskland och Sovjet var ett faktum. Att de 
två dödsfienderna hade slutit en pakt slog ner som 
en bomb i Europa, men överenskommelsen gjordes 
främst av taktiska skäl och det var förmodligen Josef Stalin (Sovjets ledare) 
medveten om. Hitler, å sin sida, ville till varje pris undvika ett tvåfrontskrig, vilket 
skedde under det första världskriget. Med överenskommelsen med Sovjetunionen 
torde han ha räknat med att västmakterna skulle avstå från att förklara krig när Hitler 
planerade angreppet mot Polen. Stalin skulle låta honom hållas när anfallet mot 
Frankrike inleddes. När sedan fransmännen var besegrade, skulle Hitler med ryggen 
fri kunna inleda korståget mot kommunismen, d.v.s. kriget mot Sovjetunionen. 
Analyserna av att västmakterna skulle förbli passiva visade sig vara felaktig, vilket 
ledde till det andra världskriget.  

! + ! = ! I alla fall i knappt 2 år… 
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3.Organisationen kring Hitler 

Många som stödde Hitler, svårt att ha koll 
på allt… 

3.1.Vilka var det som stödde Hitler under hans tid vid 
makten? Bl.a. dessa: 

1. Hitlerjugend och Bund deutscher Mädel 
Ungdomsföreningar skapades för att stärka den tyska 
nazismen.    

2. Rika affärsmän inom industrin  De rika tyckte att det var bra att Hitler 
bekämpade kommunisterna, eftersom dessa ville ha fackföreningar som 
kämpade för arbetarnas villkor. Dessa ville de rika affärsmännen veta av, och 
då de visste att även Hitler avskydde dem, fick han deras ekonomiska stöd. 

3. Statliga armén: Tyskland fick ha max 100 000, enligt Versaillesfördraget. 

! Generalerna i armén gillade inte Hitlers privata armé, SA! De 
tyckte att SA saknade disciplin, att SA endast bestod av ociviliserade 
bråkstakar. Den statliga armén började sätta press på Hitler att bryta med SA, 
annars… 

 
4. SA  (Sturmabteilung=Stormtrupperna): SA-ledaren hette 

Ernst Röhm, och kom i kontakt med Hitler före Ölkällarkuppen 
i München november 1923. SA var ett gäng halvmilitära 
bråkstakar, vilka hade till uppgift att skrämma slag på Hitlers 
motståndare, genom våld och terror. De bar bruna skjortor. 
Under 20-talet var SA jätteviktigt för Hitlers väg till makten, de 
skrämde slag på Hitlers politiska motståndare kommunisterna och 
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socialisterna. Det rådde stor konkurrens mellan SA och den statliga armén. 
Hitler var pressad från både SA och den statliga armén. Vem av dem skulle 
Hitler välja? Efter de ”Långa knivarnas natt” år 1934, stod det klart att Hitler 
valt den statliga armén före SA. 

5. SS  (Schutzstaffeln= Livvakt). Hitler var paranoid, och såg 
därmed fiender överallt. Som jag berättat tidigare var ju Hitler 
rädd för att ledarna för det allt mäktigare SA skulle hota 
honom. Som svar på sin rädsla skapade han en egen armé 
av livvakter, SS.. Ledare för denna grupp hette Heinrich 
Himmler. De bar svarta skjortor med dödskallemärken . 
Ledarna för SS bedrev även terror mot judar, handikappade, 
homosexuella, zigenare, kommunister etc.. När kriget inleddes 
vidgades SS:s ansvar till att även gälla den inre säkerheten, 
d.v.s. säkerheten inom Tysklands gränser. 

 
 

6. GESTAPO  (Geheime Staatpolizei=den hemliga polisen). 
Gestapo ansvarade från början för den inre säkerheten, men 
1939 blev den en del av SS. De bedrev terror mot dem som 
misstänktes ha annorlunda åsikter än herr Hitler.   
uppmuntrades att ange sina föräldrar, vänner och släktingar 
om de hade avvikande åsikter. Upprättandet av 
Nürnberglagarna, (1935) som berövade judarna deras 
medborgarskap  Inget pass samt gjorde att de utestängdes 
från statliga tjänster, var det första steget mot judarnas totala 
utrotning. 

 

 
Detta innebar en total likriktning av 
den tyska befolkningen. Detta innebar 
att Hitler skulle få alla tyskar, vuxna 
som barn, att tänka precis som 
Nazistpartiet! Det fanns inget 
utrymme för oliktänkande. Dessa tog 
SS eller GESTAPO effektivt hand om. 

  Joseph Goebbels, 157 cm 
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4.Hitlers ”Bibel”, Mein Kampf 
 

Denna bok skrev Hitler i fängelset i Landsberg (utanför München) året 
1924. Hitler hade ju dömts till  fem års fängelse efter ölkällarkuppen i 
München år 1923. Straffet kortades emellertid ner till 11 månader… dumt 
gjort, skulle det visa sig! 

4.1. Boken Mein Kampf var i huvudsak uppdelad i  
två delar:  

1. Inrikespolitiska mål  2. Utrikespolitiska mål 

1. INRIKESPOLITISKA MÅL (inom Tysklands gränser): 

- Alla lägre stående varelser och raser skulle utrotas. De som innefattades av 
detta var judar, zigenare, kommunister, socialister, handikappade, 
sinnessjuka, homosexuella. Förakt för allt svagt. 

 
- Den ariska rasens överlägsenhet gentemot andra raser. 

”Renrasiga” och välartade tyska ungdomar fick i uppgift att 
skaffa många barn, för att utöka den ariska rasen.  

- Tyskland skulle upprustas militärt och infrastrukturellt för att 
bli mäktigt. 

 !  !  

- Hitler skulle se till att alla skulle få arbete. Ingen skulle gå arbetslös. 

2. UTRIKESPOLITISKA MÅL (utanför Tysklands gränser): 

- Tyskland skulle föra krig för att stärka den tyska staten. ”Tyskland skulle återfå 
sin plats i solen”. Krig var något som var bra för ett land, ansåg Hitler. 
Tyskland skulle åter bli en stormakt, och kompenseras för den skamliga 
Versaillesfreden, år 1919. 

- All  tysktalande befolkning skulle bo i samma land. Det var därför som 
Österrike och Sudettyskland i Tjeckoslovakien annekterades (övertogs). 
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- Tyskland skulle skaffa sig ”Lebensraum”, Livsrum, i 
öster. Detta för att alla tyskar skulle få plats. Alla 
andra raser skulle tjäna härskarrasen, d.v.s. den 
ariska rasen.  

- Den tyska politiken, nazismen, skulle införas i hela 
världen. Detta skulle göras via en aggressiv 
utrikespolitik, d.v.s krig. 

 

5. Adolf Hitler  

5.1. Bakgrund/Personlighet 

- Adolf föddes i den österrikiska staden Braunau-am-inn år 1889. 
Medelklassfamiljen Hitler var av tjeckiskt ursprung. Hans fader 
Alois var född utanför äktenskapet, varför vissa rykten om att 
Adolf var av judiskt ursprung har spritts. Ryktet om det judiska 
ursprunget har kommit då hans farmor arbetade hos en judisk 
familj, som hade en son i hennes ålder. De två sägs ha startat 
en romans. Vetenskapsmän har emellertid tillbakavisat dessa 
rykten genom att konstatera att det inte fanns någon judisk 
befolkning där Adolf farmor arbetade. 

- Adolfs far, Alois, hette till en början Schickelgruber, men bytte 
senare namn till Hiedler, vilket så småningom blev Hitler. 

 
- Adolf gick i klosterskola och funderade tidigt på att bli präst, 

men hans far, som dog när Adolf var 13 år, ville att lille Adolf 
skulle ägna sig åt matematik eller naturvetenskap. Mot slutet 
blev det allt tydligare att hans far och Adolf inte kom särskilt 
bra överens.  

- Adolf sökte in på konstskola i Wien, men blev aldrig antagen. Adolf bosatte sig 
ändå i den österrikisk-ungerska huvudstaden, och där kom Adolf i kontakt med 
antisemitiska (mot judar) åsikter. Under perioden i Wien saknade Adolf fast 
arbete, han livnärde sig helt enkelt på moderns arv samt som murare eller 
målare.  

- Adolf blev ledare för DAP (Tyska AbetarPartiet), år 1921. Partiet bytte 
sedermera namn till de mer kända NSDAP. Han blev mer och mer övertygad 
att Tyskland behövde en stark ledare och att allt var judarnas och 
kommunisternas fel. 

- ”Ölkällarkuppen” i november 1923 slutade med 11 månaders fängelse. I 
fängelset skrev han boken ”Mein Kampf”. Boken kom att bli ett sorts 
partiprogram för Nazismen. 

- Partiet NSDAP får sina första valframgångar år 1932. 
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enligt Hitler…



- Adolf blir Rikskansler år 1933 och tredje riket börjar. Adolf förbjuder de andra 
partierna och tar hand om makten på egen hand. Han inskränker 
medborgerliga fri- och rättigheter. Han blir även President år 1934. 

- Adolfs självmord 30/4 1945 blir slutet för Tyskland.  

5.2. Hitler som person 

- Av sin innersta krets sägs att Adolf var en trevlig och charmig 
person. Han hade dock ett häftigt och skiftande temperament. 

- Adolf var förälskad i systerdottern Geli Raubal, men hon tog 
troligen sitt liv år 1931 efter ett gräl med honom. Detta tog Adolf 
mycket hårt. 

- Adolf var dessutom hemligt gift med tyskan Eva Braun. De gifte 
sig dagen före deras självmord, i en bunker den 29 april 1945.  

- Man misstänker att Adolf led av Parkinsons sjukdom och det var 
eventuellt en påskyndande faktor i krigsplaneringen. 

- Fr.o.m. 1941 visade sig Adolf allt mer sällan i det offentliga ljuset, 
eftersom han fick hälsoproblem. Adolf led av Parkinsons, av 
mag- och sömnproblem samt av likgiltighet. Adolf blev vegetarian 
mot slutet. Troligen betydde motgångarna i kriget från 1942/1943 att Adolfs 
hälsa förändrades.  

- Tvivel kring Adolf död. Var det ett skott eller en cyanidampull… eller båda? En 
rysk läkare fann glassplitter mellan Adolfs tänder. Det man är säker på, är att 
Eva tog gift. Ett annat tvivel består i att det fanns misstankar om att Adolf flytt 

till ! Sydamerika, men dessa tankar har avvisats av forskarna.  

!  !  Var är Adolf? 
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6. Vad hade det kommunistiska Sovjet 
och det nazistiska Tyskland gemensamt? 

!       !  

1. Förhärligandet av våldet. ! Många som inte hade 
samma åsikter och tankar som partiet terroriserades, torterades eller 
avrättades. 

2. Kult kring ledaren. Överallt skulle det finnas bilder på ledaren,  

Stalin ! i Sovjet, ! Hitler i Tyskland. Dessutom 
kunde man höra alla bra saker om sin ledare i den nyuppfunna radion. 

3. Statens rätt att bestämma över människor. Staten skulle lägga sig 

i vad människan tyckte och ! tänkte. Det fanns inget utrymme 
att tycka och tänka som man ville. Om man inte tyckte som staten/
ledaren, se punkt 1. 

4. Staten, partiet och ledaren är samma sak.  

! = !  Så fungerar det inte i demokratiska länder, där 

finns det en maktbalans (maktdelningsprincipen). !  Jämför USA: 
President- Kongress- Högsta Domstolen 
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5. Föraktet mot det svaga. Handikappade, utlänningar, judar (främst 
hos nazisterna) och homosexuella ansågs mindre värda. De behövde 
inte finnas, enligt dessa ideologier. De var enbart en belastning. 
Definition av nazism/kommunism 

6. Diktatur. ! En person bestämmer över allt i samhället.  
 
7. Skapandet av en ”vi-mot-dom”-känsla. Man försökte 

stärka gemenskapskänslan hos sitt folk genom att utmåla de 
andra, ”det okända”, som fiender. 

8. Staten/ledaren/partiet skapar jobb åt folket. 

 !  !  !  ! Vi har sett hur 
Nazityskland under 30-talet utvecklades till en väg- bro- järnväg- och 
vapenbyggande nation. Även i Sovjet utvecklades den s.k. ”tunga” 
industrin. Allt var bestämt av staten.  

 
9. Stor produktion av krigsmateriel.  Dessa båda länder var 

inställda på att erövra fler landområden. Till det behövs vapen och 
andra maskiner.  
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