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Ny opinionsmätning visar: 

Nationaldagen omdiskuterad 

- många saknar den gamla pingsten! 
 
Meningarna går isär om det är bra att nationaldagen har blivit helgdag. Det visar en ny undersökning 
som Vi i Villa gjort. 
 
För åtta år sedan blev nationaldagen helgdag genom att man tog bort annandag pingst som röd dag. Det 
beslutet är det fortfarande många som inte alla gillar. Det visar Vi i Villas undersökning villapanelen. Där 
blev svaret på frågan om vad man tycker om Nationaldagen så här: 
 
• Det är bra att Nationaldagen blev helgdag på riktigt (41%) 
• Det var bättre när annandag pingst var helgdag (35%) 
• Det var tillräckligt med svenska flaggans dag (3%) 
• Firar inte nationaldagen (8%)   
 
-Ett av skälen till att så många som 35 procent föredrar den gamla ordningen är antagligen att annandag 
pingst ju alltid infaller på en måndag och på det sättet blev en garanterat ledig dag, säger  Vi i Villas 
chefredaktör Camilla von Otter. Eftersom nationaldagen firas den 6 juni kan den ju infalla på en lördag 
eller söndag som redan är lediga och på det sättet missar man en röd dag de åren. 
 

 
Om undersökningen och Vi i Villa 
Totalt har 1 456 villaboende från 20 år och uppåt deltagit i undersökningen. Undersökningen genomfördes 
16–28 april 2013. Fler siffror följer nedan. Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som 
speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande undersökning inom olika aspekter i 
villalivet och initiativtagare är Vi i Villa. 
 
Vi i Villa är Sveriges största tidning med en räckvidd på ca 2 084  000 läsare. Camilla von Otter är chefredaktör 
och tidningen distribueras gratis tio gånger under 2013 till samtliga villahushåll i Sverige. Den gedigna 
kunskapen om och kontaktytan med villaägaren leder till intressant, rolig och viktig information. Se även 
www.viivilla.se 
 

 
Bilaga 
Tabeller – ”Nationaldagen omdiskuterad – många saknar den gamla pingsten” 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:  
Camilla von Otter, chefredaktör Vi i Villa 
Mobil: 070 400 51 45 
Mail: camilla.vonotter@viivilla.se 
www.viivilla.se 
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BILAGA 
Tabeller – ”Nationaldagen omdiskuterad – många saknar den gamla pingsten” 
Undersökningen genomfördes 16-28 april 2013. 
 
Resultatet finns även nedbrutet på ålder, inkomst, region, barnfamilj och civilstånd. Kontakta oss för mer 
information.  

 

En helgdag så här på försommaren är Nationaldagen den 6 juni. Vad tycker du om den? 

  Total Man Kvinna 

Jag tycker att det är bra att den blev helgdag på riktigt 603 312 291 

 41% 50% 35% 

Det var tillräckligt med Svenska Flaggans dag 50 24 26 

 3% 4% 3% 

Jag tycker det var bättre när pingstdagen var röd dag 
och man fick en längre helg 

503 169 334 

 35% 27% 40% 

Jag firar inte nationaldagen 120 39 81 

 8% 6% 10% 

Jag har ingen åsikt 180 82 98 

 12% 13% 12% 

Total 1456 626 830 

 

 


