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INLEDNING 

Utanför mitt köksfönster i lägenheten hemma i Falun marscherade hundratals män i 

vita skjortor, svarta byxor och någon slags grön slips. Det var mestadels män, och de 

samlades på torget för att demonstrera. Mot invandring och mångfald. För att särskilja 

vad de anser vara nationen Sverige ifrån andra nationer i världen. Jag skriver ”vad de 

anser vara” med tanke på Ernest Gellners definition av en nation: ”Två människor delar 

samma nation om och endast om de delar samma kultur […]. Två människor delar 

samma nation om och endast om de kan känna igen varandra såsom tillhörande samma 

nation.”1 Trots att jag inte alls delar åsikterna hos demonstranterna i Nordiska 

Motståndsrörelsen så tillhör vi samma nation. Vilket Sverige är det vi vill visa upp? Jag 

lade märke till en sak. Längst fram i tåget gick en fanbärare, med den svenska flaggan! 

Vad har de för rätt att använda en så stark symbol för den svenska nationella 

gemenskapen?  

 

Frågorna om nation, nationalism och traditioner är heta, det finns många olika åsikter 

som ventileras i många olika forum. Debatten syns överallt, i samhällets alla nivåer. 

Demonstrationer på gator och torg, i riksdagens talarstol, även i fikarummet på våra 

arbetsplatser framförs åsikter. Det pågår en maktkamp i Sverige, om Sverige. 

Traditioner och nationella symboler, vår föreställda gemenskap, är kampens essens.  

 

Vad är det egentligen som har lett fram till den här situationen? Kan historien lära oss 

något? Kan jag vara stolt över att jag är svensk och fira min nationaldag eller har 

nationalistiska krafter erövrat den rätten?  

 

Nationaldagen, den 6 juni, har blivit en stark symbol för nationalismen i Sverige. Ofta 

hamnar dess sedvänjor och traditioner i centrum när den svenska gemenskapen 

debatteras. Det är ofta just historia som kopplas samman med nationaldagen. Historiska 

händelser tas upp som argument både för och emot nationalism och inte sällan anklagas 

motståndarna för ”historielöshet”. Det har fått mig att många gånger fundera över vad 

historien egentligen har att berätta. 

  
                                                
1 Gellner. Stat, nation, nationalism, 18 
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SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är att jämföra hur olika politiska ideologier som fanns 

representerade i Sveriges riksdag såg på nationaldagen som symbol för den svenska 

nationella gemenskapen under perioden 1948 till 1983 då processen att utnämna 

svenska flaggans dag till officiell nationaldag pågick.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

● Vilka skillnader i synen på nationaldagens betydelse och innehåll fanns mellan 

partierna och hur har dessa utvecklats över tid? 

● Hur återspeglades partiernas förhållande till nationalismen genom 

uppfattningen om nationaldagen? 

● Vilka olika förhållningssätt till nationaldagens historiska förankring fanns? 

 

Syfte och frågeställningar vinner vetenskaplig relevans genom att sätta in dem i ett 

teoretiskt ramverk, som jag kommer att utveckla nedan.   

 

TIDIGARE FORSKNING  

Eric Hobsbawm och Ernest Gellner är två forskare vars publikationer haft enormt stort 

inflytande över forskningen om nationalismens uppsving. Den brittiske 

socialantropologen Ernest Gellners Stat, nation, nationalism som utkom i originalutgåva 

1983 innehåller definitioner som flitigt citerats av andra forskare och väl närmast får 

betraktas som vedertagna. Gellners definition av nationalism som jag skriver om nedan 

och som jag använder i denna studie medger definitivt att det funnits en typ av modern 

nationalism. Den skiljer sig dock kraftigt från nationalismen under 1800- och början på 

1900-talet eftersom det då handlade om att bygga upp en nationell gemenskap. Senare 

handlar nationalismen istället om att upprätthålla densamma. Jag vill därför hävda, 

vilket jag också försöker stärka med hjälp av min studie, att en stark nationalistisk 

övertygelse alltid existerat, om än i varierande former. Viktigt också att särskilja 
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nationalistiska känslor från nationalromantiska känslor. Att vara stolt över Sverige, 

svenskar och svenskhet i ett internationellt perspektiv utan att för den delen jämföra 

och sätta den egna nationen framför någon annan eller att skydda vårt svenska 

kulturarv och våra traditioner från influenser och intryck utifrån, är två helt olika 

synsätt2. Den marxistiske historikern Eric Hobsbawms The Invention of Tradition och 

Nations and nationalism since 1780 har jag använt för att komplettera Gellner och skapa 

mig en mer objektiv bild av nationalismen. Eric Hobsbawm menar att uppkomsten och 

skapandet av symboler och traditioner är nödvändigt för att tillgodose vår längtan efter 

tillhörighet. ”Nya” nationer, såsom Norge, har en naturlig enande historia att falla 

tillbaka på och använda som utgångspunkt i en gemensam tradition som 

nationaldagsfirandet. I Sverige och många andra ”gamla” länder har man istället 

behovet av att skapa dessa traditioner.  

 

Vidare har jag använt antologin Contemporary Political Ideologies för att bilda mig en 

helhetsuppfattning om det politiskt ideologiska klimatet i världen. För att skala ner 

denna bild till förhållanden som råder i svensk politik har jag valt att läsa 

översiktsverket Svensk Politisk Historia av Tommy Möller. Liberalismen har varit ett 

avgörande inslag för utvecklingen av det moderna samhället och det politiska klimatet. 

Därför har jag använt Svante Nycanders Liberalismens idéhistoria en ideologi som kan 

anses vara en slags motpol till nationalismen. I denna uppsats kommer jag att jämföra  

de olika politiska ideologierna i Sverige under en period i mitten av 1900-talet. Jag valt 

Socialismens idéhistoria av Ronny Ambjörnsson som en fördjupning i den tredje stora 

massideologin som funnits i Sverige och större delen av den demokratiska världen. 

 

Den svenska historiska forskningen om nationen blev väldigt populär i slutet av 1990- 

och början av 2000-talet. Detta mycket tack vare influenser från de stora internationella 

teoretikerna som jag räknade upp i början under denna rubrik. Till stor del handlar de 

om olika teorier till orsakerna bakom nationernas och nationalismens uppkomst. Ett 

exempel som jag valt att studera närmare är Anne Bergs avhandling Kampen  om 

befolkningen – Den svenska nationsformeringens utveckling och sociopolitiska 

förutsättningar ca 1780-1860. Berg kommer fram till slutsatsen att utvecklingen av 

                                                
2 Eatwell, Wright. Contemporary Political Ideologies, 159  
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nationalismen som politisk ideologi inte skulle vara ett toppstyrt projekt i syfte att 

vinna politisk makt utan att formeringen av olika nationella identiteter var ett projekt 

som människor från olika sociala och politiska bakgrunder deltog i att förverkliga.3 Det 

skriver även Gellner i sin bok. Den nationalistiska sinnesstämningen som växte fram 

under 1900-talets första decennier användes sedan av olika ideologiska rörelser för att 

legitimera ett maktbruk.  

 

Artikeln Multicultural iteration av Carly Elizabeth Schall beskriver utvecklingen av den 

svenska nationaldagen mot att bli en multikulturell högtid som den är idag, ett typiskt 

exempel på det Eric Hobsbawm kallar för ’sedvänja’.4 Schall påvisar att nationaldagen i 

Sverige, kanske tack vare att den inte är historiskt förknippad med någon nationell 

frihetskamp (i jämförelse med till exempel Norge), förstärker och utvecklar 

mångkulturell gemenskap och inkludering av nysvenskar i samhället.5 Samtidigt visar 

Shalls studie att mångkulturismen har flera sidor. Dels de som vill bevara svenskheten 

och skydda oss från yttre influenser och ser ökad invandring som ett hot mot vår 

svenska nation och våra traditioner. Dels de som ser nationalstaten som en förlegad 

tanke och svenskheten mer som något som var och en kan få göra lite vad som helst 

med. 6 Detta påvisar två olika förhållningssätt till nationalism; ett antiliberalt och ett 

antinationalistiskt. 

 

SOM-institutets undersökning Fler firar den svenska nationaldagen visar att intresset att 

fira nationaldagen tenderar att minska nämnvärt ju längre ut till vänster man kommer 

på den traditionella politiska höger-vänsterskalan.7 Ett ”icke-intresse” är också 

intressant i min studie av nationaldagen,  nationalism och politiska ideologier.  

 

Contemporary Political Ideologies beskriver två olika förhållningssätt till nationalism 

som jag tycker passar in i detta sammanhang: Liberal och antiliberal nationalism. I 

undersökningen identifierade jag även ett tredje, väldigt tydligt förhållningssätt vilket 

jag valt att kalla för antinationalism, som även Elizabeth Shall är inne på i sin artikel. 

                                                
3 Berg. Kampen om befolkningen, 267-268 
4 Hobsbawm. The Invention of Tradition, 2 
5 Shall. Multicultural iteration, 358 
6 Ibid. 368 
7 Bové, Oscarsson. Fler firar den svenska nationaldagen, 8 
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TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ 

NATIONALISMEN 

 

SYMBOLER FÖR NATIONELL GEMENSKAP 

 

Nationalism som sinnesstämning för social gemenskap hör inte i sig hemma på den 

politiska vänster-högerskalan, men olika politiska ideologier och partier har olika 

förhållningssätt till nationalism och använder gärna det förhållningssättet för att skapa 

en social gemenskap. Inom framförallt Bondeförbundet, och även Socialdemokraterna 

florerade en stark nationalism. Bland folket i allmänhet var tankar om nationens renhet 

och överlägsenhet utbredda och accepterade under 1900-talets första halva.8 

 

Nationaldagen som symbol för den svenska nationella gemenskapen är själva essensen i 

min undersökning. Jag hämtar stöd för teorin att firandet av en svensk nationaldag är 

något vi skapat för att känna gemenskap och tillhörighet i Eric Hobsbawms bok The 

Invention of Tradition. Hobsbawm trycker på vikten av att skilja på ’tradition’ och 

’sedvänja’ En tradition, menar han, bygger på speciella förfaranden som är regelbundet 

återkommande och bundna till särskilda ritualer eller symboler. Traditioner har ofta en 

historisk anknytning. Det som utmärker en tradition är oföränderlighet. Sedvänjor å 

andra sidan åberopas ofta att vara just traditioner men de är inte alls lika bundna till de 

oskrivna lagarna och sedvänjor utvecklas och förändras med det övriga samhället.9 Det 

är en intressant aspekt att titta på i denna studie. Kan möjligtvis begreppet ’tradition’ 

missbrukats, medvetet eller omedvetet, för att uppnå andra politiska syften. Den 

svenska nationaldagen, och egentligen ingenting i firandet av den, skulle kunna 

betraktas som en tradition enligt Hobsbawms definition. Utifrån min tolkning har jag en 

hypotes att de olika politiskt ideologiska rörelserna använder sedvänjorna kring 

nationaldagen som traditioner för att vinna folkets förtroende, ett medvetet eller 

omedvetet moraliskt historiebruk.   

                                                
8 Möller. Svensk Politisk Historia, 105 
9 Hobsbawm and Ranger (red.). The Invention of Tradition, 2 
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Ernest Gellner skriver: “Det är nationalism som föder nationer och inte tvärtom.”10 Han 

menar vidare att “nationalism är först och främst en politisk princip enligt vilken den 

politiska och nationella enheten bör överensstämma med varandra. Nationalismen som 

sinnesstämning, liksom nationalismen som rörelse, definieras lättast enligt denna 

princip. En nationalistisk rörelse är något som initieras av en sinnesstämning”.11 

Nationalistisk sinnesstämning har alltså funnits i alla ideologier, men det har inte varit 

fråga om någon nationalistisk rörelse att tala om. Sinnesstämningar kan ta sig olika 

uttryck, som de olika förhållningssätten till nationalism jag pratade om tidigare. När vi 

pratar om nationalistiska rörelser är det den mer extremistiska antiliberala 

nationalismen som ges uttryck för. Under tiden för min studie fanns inga partier som 

drev den ideologiska linje representerade i Sveriges riksdag. 

 

Det har diskuterats och framförts många olika teorier om nationalismens födelse. Jag 

väljer att även här använda mig av Gellner. För att placera nationalismen på en tidsskala 

så skriver han att “eran av övergång till industrialism också [måste] vara ett 

nationalismens tidevarv”12. Alltså någon gång kring franska revolutionen och 

industrialismens framfart i Europa och västvärlden. I Sverige började nationalistiska 

idéer utvecklas några årtionden senare, i mitten på 1800-talet. Hobsbawm tar även upp 

schweizisk nationalism som, i likhet med fallet i Sverige, inte påverkats direkt av 

tillbakagången efter andra världskriget och nazismen. Folkmusik och ritualer kring ett 

nationellt firande faller tillbaka på 1800-talets nationalromantik och inga nygamla 

traditioner skapades i samband med den återuppbyggnad av den fysiska miljön som 

stora delar av Europa stod inför. 13 Gamla traditioner ersattes av moderna seder och 

bruk.14 Nationalismen som ideologi härstammar från 1800-talet och genomgick en 

naturlig reformation efter andra världskriget och Europas återuppbyggnad. Eftersom 

Sverige stått utanför kriget och inte behövde återskapa någonting så blev omställningen 

till den ”nya” nationalismen något mer otydlig och svårdefinierad. 

 

                                                
10 Gellner. Stat, nation, nationalism, 78 
11 Ibid, 11 
12 Ibid. 59 
13 Hobsbawm, Ranger. The Invention of Tradition, 4 
14 Ibid, 2 
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NATIONALISM 

 

Nationalism har i allt väsentligt definierats som en strävan efter överensstämmelse mellan kultur 

och statsbildning, en strävan efter att förse en kultur med ett eget politiskt hus, och dessutom ett 

och endast ett hus.15 

 

Även i en stabil demokrati och gammal stat som Sverige finns ett starkt behov av att 

definiera nationens gränser och skapa en homogen nationell gemenskap. Den svenska 

nationens gränser har likställts med statens politiska gränser. Vad är då den svenska 

nationen? Jag skulle vilja påstå att det är kulturella och nostalgiska minnen och 

sedvänjor såsom faluröda stugor med vita knutar, midsommar och svenska vikingar och 

hjältekonungar som blivit synonymt med bilden av den svenska nationen. Många av 

dessa minnen är dock helt eller delvis efterkonstruerade och tillrättalagda. De händelser 

i den svenska historien som nationalistiska strömningar vill bygga den nationella 

gemenskapen kring ligger så långt tillbaka i tiden att vi inte kan relatera till dem i det 

moderna samhället. I gamla länder måste kopplingar till symboler som bygger nationell 

gemenskap konstrueras. 16  

 

Eric Hobsbawm menar att historiska händelser spelar en mycket viktig roll i 

uppkomsten och bevarandet av traditioner såsom nationaldagen, eller svenska flaggans 

dag. Nationalismen har inte varit främmande från att manipulera, försköna och 

tillrättalägga fakta i skildringarna av historiska händelser.17 Bakgrunden till att den 6 

juni firas som svensk nationaldag har sitt ursprung i att Gustav Vasa utropades till kung 

över det svenska riket 6 juni 1523. Den förskönade, nationalistiska bilden av Gustav 

Vasa som landsfader och den person som enade Sverige har angetts som anledning att 

vara stolt över den svenska historien. Men bilden av nationalhjälten är glorifierad och 

grovt tillrättalagd. Därför har firandet av nationaldagen också blivit hårt ifrågasatt. 

 

                                                
15 Gellner. Stat, nation, nationalism, 63-64 
16 Hobsbawm, Ranger. The Invention of Tradition,  5 
17 Ibid. 9 
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Civilisationer och kulturer har funnits i tusentals år, och blodiga slag och krig har 

utkämpats mellan rivaliserande kulturer om territorier. Även om det vore frestande så 

går det inte att tala om att det varit fråga om nationalism i någon mening före 1800-

talet. Tanken på nationer och nationalismen som ideologi är en relativt modern 

företeelse. Först efter Franska revolutionen 1789 fick begreppet nationalism fäste i 

Europa och det vi kallar nationalism idag är inte äldre än drygt 100 år.18 Det handlar 

idag mer om att upprätthålla och skydda nationen, än att skapa och bygga upp den. Man 

kan inte på något sätt säga att Gustav Vasa förenade nationen när han valdes till kung. 

Sverige blev en självständig stat, men som Ernest Gellner så tydligt uttrycker så är 

staten ett politiskt territorium, medan nationen är ett uttryck för kulturell 

samhörighet.19 Den kulturella identiteten och grupptillhörigheten låg nog snarare i byn 

eller staden där man bodde än i staten. 

  

Det är faktiskt väldigt sällan som dagens nationalistiska rörelser, grundas i verkligt 

starka etniska skillnader, för det mesta är det ett påhittat etniskt medvetande som ger 

uttryck i rasism. Synbara skillnader i utseendet, till exempel hudfärg, ges ofta allt för 

stor betydelse när det är fråga om att separera hela samhällen och nationer. Historiskt 

sett har rasdiskriminering förekommit i indelning av klasser och sociala positioner inom 

ett samhälle. En vanlig indelning i samhället har varit att den sociala statusen i 

genomsnitt varit lägre i relation till att huden varit mörkare. Avsikten har aldrig varit att 

markera eller förstärka nationella gränser genom etniska skillnader.20 

 

LIBERALISM 

 

Så länge det har funnits civilisationer har det funnits en längtan efter frihet. Men ”först 

under 1700-talet blev [liberalismen] en någorlunda sammanhängande ideologi”. Till en 

början betraktades liberalismen som en radikal och farlig ideologi, ett hot mot både 

kungens och kyrkans makt över folket.21 

 

                                                
18 Eatwell and Wright. Contemporary Political Ideologies, 152-153 
19 Gellner. Stat, nation, nationalism, 69 
20 Hobsbawm. Nations and nationalism since 1780, 65 
21 Nycander. Liberalismens idéhistoria, 15, 453 
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Alla moderna stater, sociala och ekonomiska system i västvärlden har formats genom 

liberalismen och tanken om alla människors lika moraliska värde och valfrihet.22 Ett 

liberalt synsätt är att alla människor ska ges möjligheter och förutsättningar att 

utveckla sina unika talanger och leva det liv man själv önskar. Liberal filosofi sätter 

individen framför kollektivet och förespråkar ett öppet samhälle där statsmakten ska 

vara öppen för kritisk granskning så att dess legitimitet kan valideras.23 Dessa tankar är 

grunden i liberal nationalism. Istället för att fira gamla historiska händelser, som Gustav 

Vasas tillträde till tronen, väljer man att fokusera på nutiden. Att hylla demokrati, fred 

och frihet på vår nationaldag.  

 

En central liberal utgångspunkt är att skilja mellan samhället och staten. Genom att låta 

individen själv tar ett större socialt och ekonomiskt ansvar minskas statens inflytande.24 

Ekonomisk individualism och frihandel är viktiga aspekter i den sociala visionen. 

Framväxten av skogsindustrin i Sverige och ett privat skogsägande har alltid varit och 

är fortfarande viktigt inom liberal ideologi.25 

 

En liberal syn på symboler för nationell gemenskap var tudelad. Dels fanns ett motstånd 

mot firande och årliga evenemang eftersom man såg onödiga kostnader och utgifter. 

Samtidigt såg man vikten av nationell gemenskap, inte minst för 

landsortsbefolkningen.26, det vill säga jord- och skogsbrukare i Sverige. Liberalismen är 

en väldigt bred filosofi som spänner över en stor del av höger-vänsterskalan.27 I början 

av 1900-talet uppstod två olika liberala grenar. Den neo-klassiska liberalismen (senare 

även kallad nyliberalism) och den socialliberalismen. Länder som USA, England och 

Frankrike anammade ett klassiskt liberalt tankesätt där det fanns en stark tilltro till att 

marknaden ska reglera samhället och inte staten. Den individuella friheten och ansvaret 

prioriterades högre än statligt inflytande. I länder som Tyskland, Österrike och Italien 

var istället socialliberalismen starkast där man ansåg att staten skulle ha ett visst 

grundläggande ansvar över välfärden. Staten sågs som en viktig auktoritet på vissa 

områden, till exempel när det var fråga om skola, vård och omsorg och inre och yttre 

                                                
22 Eatwell and Wright. Contemporary Political Ideologies, 24 
23 Ibid. 
24 Nycander. Liberalismens idéhistoria, 41 
25 Ibid, 26 
26 Hobsbawm, Ranger. The Invention of Tradition,9 
27 Ibid, 25 
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försvar. Skillnaderna i synen på nationaldagen kan tydligt jämföras med mellan klassisk 

liberalism och socialliberalism där den klassiska ser till ekonomiska  aspekter och 

socialliberaler ser de humanistiska värdena. 

 

I början av 1900-talet var Bondeförbundet det politiska parti i Sverige vars väljare till 

största del hade nationalistiska åsikter men antisemitism och patriotism var allmänt 

utbredd hos hela befolkningen och i den politiska debatten var åsikter och uttryck om 

den svenska rasens överlägsenhet vanligt förekommande hos samtliga liberala partier, 

liksom överallt i samhället.28 

  

SOCIALISM 

 

Socialistiska tankar har sitt ursprung redan i antikens Grekland, och de urkristna 

församlingarna. Det menar Ronny Ambjörnsson i boken Socialismens idéhistoria. 

Filosofer som Platon och Aristoteles hade tankar om demokrati, frihet och solidaritet. 

Precis samma grundstenar som är socialism.29 ”Den sanne kristne var sann socialist. 

Och den sanna socialismen betydde två saker: egendomsgemenskap och ett liv i 

solidaritet”30, skriver han och drar paralleller till Adam och Eva i Paradiset, men även 

kristendomens frigörelse från Judendomen och Jesu död och återuppståndelse. 

”I sin allra enklaste form – som drömmen om gemenskap i jämlikhet – tycks 

socialistiska föreställningar finnas i alla klassamhällen”.31 Det var dessa socialistiska 

föreställningar som byggde det gamla bondesamhället på medeltiden och låg till grund 

för skapandet av det moderna samhället. Jämlikhet mellan samhällets alla individer är 

något som ä viktigt inom socialismen och som har gått att spåra som en viktig mentalitet 

hos medlemmar i byarna på medeltiden.  

 

Alla var, på det hela taget, jämställda när det gällde egendom. Blev någon plötsligt rikare 

förväntades han återställa jämlikheten genom att dela med sig. Jämvikten var det naturliga 

                                                
28 Möller. Svensk Politisk Historia,  
29 Ambjörnsson. Socialismens historia, 22-24 
30 Ibid, 29 
31 Ibid, 13 
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tillståndet. Plötslig rikedom tolkades som ett utslag av extraordinära omständigheter, som ödet 

ingripande.32 

 

Det är denna moral som i folkmun brukar kallas för jantelagen, att inte unna någon mer 

än någon annan. Oftast uppfattas ”jante” som något negativt och nedlåtande. 

Ambjörnsson vill istället framhålla jantelagen som något positivt, en solidaritet som 

garanterar sammanhållning och omtanke om medmänniskorna. Och denna solidaritet 

är klassbestämd. Socialismen vill inte dela in världen i nationer, utan i klass och social 

status33. 

 

Det var dock inte förrän efter franska revolutionen 1789 som socialismen började 

utvecklas till en politisk ideologi, som motreaktion till liberalismen. Franska 

revolutionen var en liberal revolution. Revolutionärerna kämpade för privat äganderätt 

och fri företagsamhet, inte alls den jämlikhet som socialistiska idéer förespråkade.34 

 

Marx och Engels var två av förebilderna för grundandet av de socialistiska rörelserna i 

Europa i slutet av 1800-talet, och de kommunistiska partierna i början av 1900-talet.  

Marxismen utgick ifrån tre källor:35  

• den tyska idealistiska filosofin  

• den klassiska engelska nationalekonomin med en stark, självständig 

arbetarkultur ur vilken fackföreningsrörelser växte fram.36 

• den utopiska socialismen som grundar sig i de fyra hörnstenarna arbete, 

demokrati, jämlikhet och gemenskap.37 

 

Den svenske arbetaren förhärligades och lyftes fram som ”den germanska rasens 

urtyp”.38 Samtidigt växte främlingsfientligheten och antisemitismen. Partiledaren Per 

Albin Hansson själv må dock ha varit en liberal nationalist. Per Albins nationalism var 

”flaggans, sinnets, folkstyrets, välståndets, familjens och ekonomins nationalism och 

                                                
32 Ibid, 42 
33 Ibid. 
34 Ibid, 160 
35 Ibid, 205-206 
36 Ibid, 204 
37 Ibid, 220 
38 Ibid, 105 
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inte en blodets eller rasens”. 39 Många andra ledande socialdemokrater stod dock för en 

tydlig antiliberal nationalistisk sinnesstämning enligt Tommy Möller.40  

 

Revolutionära och marxistiska socialister, som hellre delar in människor i sociala 

klasser istället för nationaliteter, firar första maj som en ”nationaldag” hellre än 6 juni.  

 

METOD 

 

”Debatten” om den svenska nationaldagen förs på många olika nivåer. Jag valde att 

undersöka riksdagstryck, närmare bestämt en kvalitativ studie av riksdagens protokoll 

med bihang. Jag avgränsade undersökningen till sökorden nationaldag och helgdagar 

och fokuserade min undersökning på den politiska hanteringen av att erkänna en 

officiell nationaldag i Sverige från 1948 till 1983. 

 

Mitt första ställningstagande och den första avgränsningen jag gör inför denna uppsats 

är att avgränsa undersökningen till åren mellan 1948 då en motion om att utse en 

svensk nationaldag för första gången behandlades i riksdagen, och fram till 1983 då 

Svenska flaggans dag, den 6 juni, officiellt blev nationaldag.  

 

Registren över riksdagstrycken (http://www.riksdagstryck.kb.se) är uppdelade per 

decennium. När jag fick träff på ett sökord fanns hänvisning till motioner, utlåtande från 

berört utskott, eventuella propositioner och slutligen riksdagens protokoll för varje 

ärende. Jag började med att titta på de motioner från riksdagsledamöter som var 

utgångspunkten för varje ärende. Mängden källmaterial var inte större än att jag kunde 

göra en närmare granskning av dem var för sig. De motioner som var relevanta för min 

studie vilket var fyra till antalet (1948 , 1952, 1956 och 1978) granskade jag 

tillsammans med de relaterade dokumenten.  

                                                
39 Möller. Svensk Politisk Historia, 107 
40 Ibid. 106-108 

http://www.riksdagstryck.kb.se/
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UNDERSÖKNINGSDEL 

 

SVENSKA FOLKETS NATIONALDAG 1948 

”Det torde emellertid kunna ifrågasättas, huruvida inte tiden nu vore inne att göra 

den 6 juni, Svenska flaggans dag, till vår nationaldag, en hela folkets dag”41  

- Olivia Nordgren (s) 

 

Andra världskriget hade nått sitt slut några år tidigare och stora delar av Europa låg i 

ruiner. Den fysiska infrastrukturen behövde till stor del återuppbyggas. Nya 

gemensamma nationella minnen hade skapats i många länder och dessa ledde till nya 

traditioner och sedvänjor.42 

 

Samlingsregeringen som styrde Sverige under krigsåren hade ersatts av en 

genomgående socialdemokratisk (s) regering under ledning av statsminister Tage 

Erlander (s). 1948 var ett valår till riksdagens andra kammare vilket kommer visa sig 

vara en gemensam nämnare för samtliga motioner om nationaldagen. Det tidigare 

andrakammarvalet hade gett socialdemokraterna tillsammans med Sveriges 

Kommunistiska Parti (skp) 56,9% av rösterna och 130 av de totalt 230 mandaten i 

andra kammaren. 

 

Sverige, som inte varit direkt indraget i kriget var ändå i behov av en  nationell 

gemenskap, ett folkligt enande. Olivia Nordgren (s), var ledamot av riksdagens andra 

kammare. Hon var den första som tog upp önskan att införa en svensk nationaldag för 

att fira ”vårt lands frihet och självständighet”43. 

 

Motionen tar upp de folkliga festligheter som omgärdar nationaldagsfirandet i till 

exempel Norge, Frankrike och Amerika, men Olivia Nordgren medger samtidigt att vi i 

Sverige aldrig skulle kunna jämföra oss med dessa länder eftersom ”[v]åra stora 

                                                
41 Motion i Andra kammaren 1948:208. om införande av en svenska folkets nationaldag. 
42 Hobsbawm, Ranger. The Invention of Tradition, 2 
43 Motion i Andra kammaren 1948:208. om införande av en svenska folkets nationaldag. 
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historiska minnen ligga för långt tillbaka i tiden och äga icke den direkt aktuella 

anknytning till vår tid, som kan levandegöra dem.”44 

 

Den 6 juni föreslås som ett bra datum för en svensk nationaldag. Dels för att det är 

svenska flaggans dag som redan fått en viss förankring i det svensk folkmedvetandet 

och firas varje år med festligheter. Dels infaller dagen under sommaren, ”den vackra 

årstiden”45. Inte någonstans i motionen nämns att den 6 juni skulle firas till minne av 

Gustav Vasa, eller överhuvudtaget någon historisk händelse. Det viktigaste verkar vara 

viljan att stärka en svensk gemenskap och ett nationellt enande kring lyckan och 

friheten att leva i ett land med fred och demokrati. Det Nordgren ger uttryck för är vad 

jag skulle vilja kalla en liberal nationalism. Hon trycker på att vi i Sverige inte har någon 

självklar historisk händelse att fira, men att vi istället bör vara stolta över vårt land i 

samtiden och hylla förtjänstfulla människor som gjort något framstående för Sverige. 

Att Nordgren är socialdemokrat förvirrar lite. Hon håller sig definitivt inte till den 

traditionella marxistiska antinationalistiska socialismen dit exempelvis Elizabeth Shall 

vill hänvisa socialdemokratin46, heller inte till den antiliberala nationalismen, 

upphöjandet av den egna nationen över andra. Det var ju en vanligt förekommande 

sinnesstämning hos ledande socialdemokrater, som Tommy Möller visade47. 

 

Nordgren menar dock att det borde finnas ett intresse att även göra denna dag till 

helgdag, eftersom en stor del av folket inte får möjlighet att delta i firandet. Hon 

hänvisade till en helgdagsutredning som färdigställdes 1947 som dock ställde sig 

skeptiska till en dag för att fira någon specifik historisk händelse. Helgdagsutredningen 

talade då om en dag under hösten. Nordgren förde fram argumentet att istället utse 6 

juni, alltså en dag på sommaren. Dessutom, som sagts här ovan, att fira demokratisering, 

fred och frihet snarare än en historisk händelse.48  

 

Motionen behandlades av Första lagrådet som granskade den rådande lagstiftningen 

kring helgdagar samt även de hänvisade till helgdagsutredningen som nu låg på 

                                                
44 Motion i Andra kammaren 1948:208. om införande av en svenska folkets nationaldag. 
45 Motion i Andra kammaren 1948:208. om införande av en svenska folkets nationaldag. 
46 Shall. Multicultural iteration, 358 
47 Möller. Svensk Politisk Historia, 107-109  
48 Motion i Andra kammaren 1948:208. om införande av en svenska folkets nationaldag. 
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kungens bord för ett utlåtande. Under hösten 1948 skulle även ett nationellt kyrkomöte 

hållas. ”Motionärens förslag kan sålunda förutsättas komma att bliva föremål för 

prövning i denna ordning”, menade Lagrådet i sitt utlåtande. Lagrådet lade stor vikt vid 

att firandet var en följd av valet av Gustav Vasa till kung 1523 och antagandet av 

regeringsformen 1809, vilket man ansåg vara tveksamma anledningar till ett nationellt 

firande. I slutet av 1800-talet tog diskussionerna fart om att införa en nationaldag. 

Sedan 1916 hade svenska flaggans dag firats och genom åren blivit mer och mer 

officiell. Lagrådet drog slutsatsen ”att förevarande motion icke måtte föranleda någon 

riksdagens åtgärd”. Lagrådet gjorde en viss antydan att nationalromantiska krafter 

skulle ligga bakom firandet av svenska flaggans dag och viljan att göra den till en 

officiell nationaldag. Således var också deras slutsatser av antinationalistisk karaktär. 49 

 

Riksdagen gick på lagrådets rekommendation att avslå motionen. Ingen debatt i 

kammaren följde utan de enda yttrandena kom ifrån motionären som var en liberal 

socialdemokrat och lagrådet, genom Axel Lindqvist (s). Ingenting hördes från övriga 

partier. Denna första motion om en officiell svensk nationaldag klargjorde att det var 6 

juni och inget annat datum som var aktuellt. Sedan dess har inte någon annan dag varit 

aktuell för diskussion. 

 

 

 

 

NATIONALDAG, MEN INTE HELGDAG 1952 

”Helt prosaiskt konstaterar man nu, att man av praktiska skäl behöver en 

viss dag som vi kalla nationaldag”50 

- Ragnar Huss (fp) 

 

                                                
49 Första lagutskottets utlåtande. 1948:31  
50 Protokoll i Andra kammaren.1952:5 
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Olivia Nordgren skulle återkomma med ytterligare en motion. Denna gång tillsammans 

med Ragnar Huss (fp) och Elsa Ewerlöf (h). Denna gång hemställde motionärerna ett 

officiellt utse 6 juni till nationaldag utan att göra dagen till helgdag eller ledighetsdag.51  

 

1952 var återigen ett valår till riksdagens andra kammare. Trots att socialdemokraterna 

backade i valet fyra år tidigare kunde Tage Erlander (s) sitta kvar som statsminister i en 

koalitionsregering tillsammans med Bondeförbundet. Folkpartiet och 

Socialdemokraterna var de främsta kombattanterna i en mycket oförsonlig valrörelse. 

Anmärkningsvärt att Olivia Nordgren (s) inte bara gick emot sitt eget partis ideologiska 

värdegrund i denna fråga, utan även samarbetade med Folkpartiet och Högern om 

denna motion. 

 

Motionen behandlades av andra lagrådet som lämnade ett negativt utlåtande om 

motionen. De konstaterade dock att svenska flaggans dag nu, 1952, hade fått allt större 

förankring i det allmänna medvetandet som en nationell samlingsdag och firades i 

flertalet av landets kommuner. Det var man enbart positiv till. Men lagrådets uppgift var 

ju att lämna yttranden om lagändringar och ”utskottet anser icke lämpligt att medelst 

lagstiftningsåtgärder fastslå, att dagen skall vara nationaldag”.52 Vidare kunde man läsa 

i lagrådets utlåtande att: 

 

”Motionen […] om fastställande av den 6 juni som nationaldag har av tekniska skäl kommit att 

sammanfogas med den helgdagsproposition som vi nu diskutera. I själva verket hade det nog 

varit riktigare att överlämna den till allmänna beredningsutskottet, eftersom motionärerna ju 

inte begära någon lagstiftning. […]53 

 

Både lagrådet och motionärerna konstaterar alltså att denna motion var felställd. 

Helgdagspropositionen som denna motion sammanfogades med handlade om att ändra 

dag för firandet av Marie bebådelsedag, midsommardagen och allhelgonadagen i 

Kyrkolagen54. Motionen om nationaldagen slogs också samman med en annan motion 

                                                
51 Motion i Andra kammaren. 1952:73 
52 Första lagutskottets utlåtande. 1952:23 
53 Första lagutskottets utlåtande. 1952:23 
54 Kungl. Maj:ts proposition. 1952:3 
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som handlade om att avföra Trettondedag jul och Kristi himmelfärdsdag som 

helgdagar55. 

 

Under de förutsättningarna kunde inte Lagrådet göra annat än att hemställa att 

riksdagen avslog motionen eftersom det såklart inte fanns någon lagändring att ta 

ställning till. Ragnar Huss reagerade med stor irritation vilken han uttryckte i debatten 

som uppstod kring propositionen i andra kammaren: 

 

[Lag]utskottet gör […] det besynnerliga uttalandet, att det inte är lämpligt att genom 

lagstiftningsåtgärder fastslå att den 6 juni skall vara nationaldag. Med anledning härav kan man 

fråga sig: Vem har begärt det?56 

 

Huss uttryckte en teori att motståndarna låst fast vid tankarna att en nationaldag måste 

vara en helgdag. ” Få vi en gång fastslaget — vilket synes praktiskt nödvändigt — att 

den 6 juni är nationaldag, är det inte absolut nödvändigt att dagen omedelbart blir 

helgdag”, resonerade han själv i kammaren den 13 februari 195257. Genom att se 

partitillhörigheten hos Huss (fp) och Ewerlöf (h) kan man ana en försiktig bekräftelse 

på sambandet mellan borgerlighet och liberal nationalism.58 

 

Såväl första som andra kammaren godkände Lagrådets hemställan och avslog 

motionen.59 

 

 

 

TREDJE FÖRSÖKET 1956 

”Svenska flaggans dag bör kunna firas utan att dagen får helgdags karaktär med 

de produktionsstörningar, som därav skulle följa”60 

- Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

                                                
55 Motion i andra kammaren. 1952:232 
56 Protokoll i Andra kammaren. 1952:5, s39 
57 Ibid. 
58 Nycander. Liberalismens idéhistoria, 453 
59 Protokoll i Första kammaren 1952:5; Protokoll i Andra kammaren 1952:5 
60 Allmänna beredningsutskottets utlåtande 1956 Samling 11:13 
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Socialdemokraterna hade fortfarande statsmakten men hade förlorat den egna 

majoriteten i Andra kammaren vid föregående val. Socialdemokraterna lyckades ändå få 

en överrepresentation i riksdagens Andra kammare till följd av förbudet av valkarteller. 

Samt att det fanns en socialdemokratisk  majoritet i Första kammaren. Regeringen 

leddes av Tage Erlander (s) och var i koalition med Bondeförbundet. 

 

Högerns Jöns Nilsson i Bästekille och Märta Boman motionerade under våren 1956, 

återigen ett valår, om att ”giva den 6 juni ställning av svensk nationaldag med helgdags 

karaktär och kyrklig prägel”.61  

 

Motionen behandlades av allmänna beredningsutskottet som gjorde ett gediget 

underlagsarbete men kom fram till en märklig slutsats. För att besvara motionen 

begärde man in svar från ett flertal remissinstanser. Domkapitlet i Uppsala ansåg att 

Sverige borde ha en officiell nationaldag eftersom de tyckte att ”fosterlandet […] är ett 

värdigt ämne för den kristna församlingens högtidsfirande62”. Domkapitlet dog 

paralleller mellan kristendomen och nationalismen när man tydligt förespråkade en 

svensk nationaldag. Svenska arbetsgivareföreningen ställde sig positiva till att formellt 

erkänna 6 juni till Sveriges nationaldag. Sveriges Industriförbund lämnade inget eget 

remissvar men förklarade att de ställde sig bakom arbetsgivareföreningens svar helt 

och fullt. Lantbruksförbundet lämnade ett liknande svar där de förklarade att de inte 

hade något emot den 6 juni som Sveriges nationaldag. Bestyrelsen för Svenska flaggans 

dag som ansvarat för det inofficiella firandet av svenska flaggans dag sedan 1916, 

svarade att ”åtgärder bör vidtagas, varigenom fastställes, att den 6 juni är Sveriges 

nationaldag”.63 Att Bestyrelsen för Svenska flaggans dag skulle vara positiva till en 

nationaldag var inte förvånande, jag tror det finns starkare nationalistiska känslor där 

än vad man uttrycker officiellt. Svenska Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens 

centralorganisation (TCO) var de enda remissinstanser som var emot förslaget. LO 

menade att det inte fanns någon anledning att ha en nationaldag när det inte finns 

någonting som fått sådan ställning i folkets medvetande som är värt att fira. TCO 

                                                
61 Motion i Andra kammaren 1956:629 om åtgärder i syfte att giva den 6 juni ställning av svensk 
nationaldag med helgdags karaktär och kyrklig prägel. 
62 Allmänna beredningsutskottets utlåtande 1956:13 
63 Allmänna beredningsutskottets utlåtande 1956:13 
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fokuserade enbart på det faktum att motionärerna ville göra nationaldagen till helgdag. 

I sitt remissvar pekade de på produktionsbortfallet som skulle bli i industrin om 

ytterligare en helgdag infördes. ”Svenska flaggans dag bör kunna firas utan att dagen får 

helgdags karaktär”, ansåg man.64 

 

Allmänna beredningsutskottet sammanfattade: ”Utskottet finner för egen del och med 

hänsyn till vad i remissyttrandena anförts tveksamt, om tanken på en nationaldag kan 

anses ha en så fast förankring i folkmedvetandet som bör vara förutsättning för att 

genom lagstiftning införa en officiell nationaldag”65. Trots att samtliga remissinstanser 

förutom LO och TCO välkomnade en officiell nationaldag, samt att lagrådet fyra år 

tidigare låtit hälsa att man såg positivt på att ge den 6 juni status som en nationaldag 

just för att dagen förankrats i svenska folkets medvetande, kom man alltså till denna 

slutsats. Ledamoten Jean Braconier (h) reserverade sig emot utskottets förslag som å 

utskottets vägnar författades av Patrik Svensson (s).66 Var detta ett försök att tysta ner, 

vad man ansåg vara, en obekväm fråga, utan att behöva offentliggöra sina egentliga 

åsikter? I så fall kan det stärka teorin om den socialdemokratiska hegemoni Möller talar 

om i Svensk Politisk Historia.67 Tystnaden och oviljan att göra svenska flaggans dag till 

nationaldag skulle också kunna tolkas som en antinationalistisk hegemoni, vilket i 

sådana fall skulle tala emot Möllers resonemang om en stark nationalism hos 

Socialdemokraterna.  När det fyra år tidigare uttryckligen inte var fråga om någon 

lagändring bereddes frågan felaktigt av lagrådet. Och när motionärerna 1956 faktiskt 

önskade en lagändring hamnade ärendet på allmänna beredningsutskottets bord, när 

det egentligen var en fråga för lagrådet.  

 

Såväl riksdagens Första som Andra kammare beslutade enligt utskottets hemställan 

utan att något anförande hölls. 

 

Remissvaren ger en bra bild över tre olika synsätt på nationalism. LO och TCO ger sken 

av antinationalism, Arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och Lantbruksförbundet 

                                                
64 Allmänna beredningsutskottets utlåtande 1956:13 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Möller. Svensk Politisk Historia, 40 
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speglar liberal nationalism medan Domkapitlet och Bestyrelsen för svenska flaggans dag 

visar indikationer på en antiliberal nationalism.  

 

NY REGERING, NYTT FÖRSÖK 1979 

De flesta människor i vårt land som hissar flaggan den 6 juni tror förmodligen att 

de därmed firar vår nationaldag.68 

- Gunnar Biörck (m) 

 

1976 fick Sverige en borgerlig regering efter en lång tid vi makten för 

Socialdemokraterna. 30 år efter att Olivia Nordgren (s) lagt den första motionen om en 

svensk nationaldag. Thorbjörn Fälldin (c) var statsminister i en koalitionsregering 

bestående av Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. 1979, året då den fjärde 

motionen om att göra svenska flaggans dag till nationaldag behandlades i riksdagen, var 

även det ett valår. Fälldin avgick hösten 1978 och Ola Ullsten blev ny statsminister i en 

helt folkpartistisk regering. Ärendet kring nationaldagen blev mer utdraget än tidigare. 

Motionen undertecknades den 9 januari 1979, Konstitutionsutskottets utlåtande skrevs 

den 29 november och frågan debatterades sedan i riksdagen först den 7 december 

1979. Då hade det åter varit riksdagsval i Sverige och Thorbjörn Fälldin (c) hade för 

andra gången valts till statsminister i en borgerlig regering. 

 

1971 hade Sverige dessutom övergått till ett system med enkammarriksdag vilket 

skapade en större demokratisk instabilitet när Första kammaren togs bort, till vilken 

ledamöterna valdes av landstingen runt om i Sverige. Det ledde till en mer direkt, 

folkstyrd demokrati och en tydligare blockpolitik skapades.69 

 

Den moderata riksdagsledamoten Gunnar Biörck skrev en motion och tyckte att det var 

hög tid att bekräfta sedvänjan att fira svenska flaggans dag genom ett riksdagsbeslut. 

Han menade att det var över 70 år sedan svenska flaggans dag började firas och att den 

6 juni hade blivit så pass förankrad i människors medvetande att de flesta nog trodde 

att det redan var en nationaldag. Biörck gör en antydan till en antiliberal nationalism 

                                                
68 Motion 1978/79: 194. om den 6 juni som nationaldag. 
69 Möller. Svensk Politisk Historia, 179-180 
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när han uttrycker ett förslag att ”ett sådant beslut kunde lämpligen fattas onsdagen den 

6 juni 1979, varigenom ytterligare en länk i den 6 junis historia kunde smidas”70. Det 

var första gången på alla år som det historiska perspektivet lyftes fram i en motion. 

Anledningen tycks inte vara någonting annat än ett försök att bekräfta en stark symbol 

för nationell gemenskap och fosterlandskärlek. Han anser inte, tvärtom mot vad 

motionerna år 1948 och 1956 hemställt, att nationaldagen bör göras till helgdag. Att 

motionens syfte är av nationalromantisk karaktär förstärks genom Biörcks mening att 

det kan ” ligga ett positivt värde i att man just en sådan dag påminns om att man arbetar 

inte bara för sin egen vinning utan också för sitt land och sitt folk.”71 Biörck fokuserade i 

detta på att värna om den svenska nationen genom att lägga vikten vid kärlek till 

Sverige och svenskarna utan att lägga någon avgörande betydelse vid kopplingen till 

historien eller att ställa vår nation i jämförelse med någon annan. Han återfinns 

någonstans i gränslandet mellan liberal och antiliberal nationalism. 

Konstitutionsutskottet (KU) som hade fått på sitt bord att formulera ett betänkande, 

ansåg i sitt svar att ”[d]et torde vara obestridligt, att den 6 juni i vida kretsar av vårt 

folk betraktas som svensk nationaldag, vilket framför allt torde sammanhänga med att 

dagen firas som Svenska flaggans dag.” Däremot tyckte man att det saknades starka skäl 

för att lagstifta om 6 juni som officiell nationaldag.72 

Motionen och Biörck själv mötte kraftigt motstånd från Vänsterpartiet Kommunisternas 

(vpk) Jörn Svensson som begärde ordet när KU:s betänkande föredrogs i riksdagen. 

Hans absoluta uppfattning var att ett nationaldagsfirande måste ha en emotionell 

förankring hos folket i en reell, historiskt enande händelse. Svenska flaggans dag som 

firas till minne av att Gustav Vasa utnämndes till kung över Sverige uppfyllde inte 

kriterierna för en sådan händelse och en stor del av folket uppfattade inte svenska 

flaggans dag som nationaldag. Svensson menade att anledningen till firandet var ”rätt 

tvivelaktigt”. Dels för att händelsen låg mer än 450 år tillbaka i tiden och därmed fick 

karaktären av en tillgjord tradition som blåsts upp av ultranationalistiska särintressen. 

Dessutom kunde inte vi svenskar fira en tyrann, massmördare och våldtäktsman. 

                                                
70 Motion 1978/79: 194. om den 6 juni som nationaldag. 
71 Ibid. 
72 Konstitutionsutskottets betänkande 1979/80: KU25. med anledning av motion om 6 juni som 
nationaldag  
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Snarare var det en del av historien som borde dra skam över vårt land. >Inte minst med 

tanke på att Sverige på 1970-talet hade över en miljon människor som hade sitt 

ursprung i något annat land. Nationaldagsfirandet härstammade från människor som 

ville framställa vår ras och den svensk nationen som förnämligare än andra.73 

Svensson lyfter fram ett helt annat perspektiv på synen på nationella symboler. Enligt 

honom är det omöjligt att uttrycka fosterlandskärlek utan att framhäva den egna 

nationen och rasen framför andra. Detta uttalande tycker jag är det mest talande beviset 

jag har kunnat hitta i denna undersökning som stärker min bild av de tre olika 

nationalistiska förhållningssätten. Svensson är marxistisk socialist/kommunist och 

lyfter fram antinationalistiska argument; Att inte kunna fira en nationaldag eftersom vi 

inte har en historia att vara stolta över, och att det överhuvudtaget är dåligt att dela in 

samhället och världen i nationer. 

Gunnar Biörck replikerade direkt med att gissa att Jörn Svenssons motstånd till en 

svensk nationaldag kan ha berott på personen som förde fram budskapet. Alltså Biörck 

själv som representerade moderaterna.74 Det kan ligga en hel del sanning i det 

antagandet. Vänsterpartiet Kommunisterna och deras föregångare i riksdagen, Sveriges 

Kommunistiska Parti hade tidigare inte yttrat sig i frågan. Tidigare hade endast den 

liberala nationalismen presenterat sina förslag. Den antinationalistiska hållningen var 

tyst eftersom det var den antiliberala nationalismen man var motståndare till, inte den 

liberala. När nu Biörck gjorde vissa antiliberalt nationalistiska uttalanden kunde 

Svensson späda på dessa och såga dem. Detta tyder på att åtminstone Jörn Svensson 

uppfattade Gunnar Biörck och Moderaterna som antiliberala. En annan teori kan vara 

den att man ansåg läget vara under kontroll så länge ett annat socialistiskt parti satt vid 

makten. När nu de borgerliga partierna övertagit regeringsmakten fanns en oro att 

nationalismen skulle få fotfäste i Sverige. 

Konstitutionsutskottet (KU) ansåg motionen vara besvarad och ansåg att inga åtgärder 

skulle tas av riksdagen i frågan. Liksom 1948, 1952 och 1956 lämnades frågan utan 

åtgärd.75 

                                                
73 Riksdagens protokoll 1979/80:47 
74 Ibid. 
75 Motion 1978/79: 194. om 6 juni som nationaldag.  
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De borgerliga partierna, anförda av Centerpartiet (tidigare Bondeförbundet), hade 

övertagit regeringsmakten och de borgerliga/liberala partierna (c, m, fp) bildade en 

majoritet i riksdagen framför de socialistiska/kommunistiska partierna (s, vpk). Hälften 

av KU:s ledamöter tillhörde socialdemokraterna, den andra hälften borgarna och dess 

ordförande var Bertil Fiskesjö (c).76 

 

SVENSKA FLAGGANS DAG BLIR NATIONALDAG 1983 

”Vidare föreslås i propositionen att Svenska flaggans dag den 6 juni skall få officiell 

karaktär av Sveriges nationaldag.”77 

-Riksdagsproposition 

 

Det skulle dröja två år, till den 4 februari 1982, innan frågan åter hamnade på bordet i 

riksdagen. Denna gång var det justitiedepartementet, under ledning av den liberale 

statsministern Thorbjörn Fälldin (c) samt den politiskt obundne justitieministern Carl 

Axel Petri, som lade fram förslaget. Det var mer som en bisats i en proposition som 

handlade om en modernisering av det svenska riksvapnet och svenska flaggan. Det 

visade sig vara ett smart drag. Konstitutionsutskottet hemställde att riksdagen skulle 

bifalla propositionen i sin helhet och vid riksdagens sammanträde den 15 april 1982 

gjordes också så, utan debatt kring frågan om nationaldagen.78 

 

En intressant iakttagelse var att frågan om en översyn av riksvapnet och svenska 

flaggan varit uppe till diskussion flera gånger tidigare. Första gången redan 1949 då 

riksdagen hemställde en översyn av lagstiftningen kring riksvapnet. Den dåvarande 

regeringen bortprioriterade denna hemställan. En skrivelse till kung Gustaf V 1961 

ledde till att justitiedepartementet tillsatte en utredning79om rikets vapen och flagga, 

vilken var klar 1966 men ”frågan om ny lagstiftning ansågs av flera skäl inte ha någon 

                                                
76 Konstitutionsutskottets betänkande 1979/80: KU25. med anledning av motion om 6 juni som 
nationaldag 
77 Proposition 1981/82:109. Med förslag till ny lagstiftning om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga 
78 Riksdagens protokoll 1981/82:121  
79 SOU 1966:62 
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omedelbar aktualitet.”80 Något som stärker min teori att Socialdemokraterna hyser en 

antinationalism och inte vill befatta sig med frågor som rör idén om nationer. 

 

I ”The Invention of Tradition” skriver Eric Hobsbawm:  

 

The national flag, the national anthem and the national emblem are the three symbols through 

lägga which an independent country proclaims its identity and sovereignty, and as such they 

command instantaneous respect and loyalty. In themselves they reflect the entire background, 

thought culture of a nation.  

 

Var detta ointresse medvetna icke-handlingar från en socialistisk regering som i 

antinationalistisk anda inte ville lägga tid och energi på diskussioner om någon 

nationaldag eller symboler för den nationella gemenskapen?  

 

Även detta var ett valår och Thorbjörn Fälldin (c) ledde fortfarande en borgerlig 

regering.  

 

Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 1983 – 6 juni blev Sveriges nationaldag. 

 

Efter 35 års tystnad i frågan kliver Centerpartiet81 fram i en liberal nationalism där man 

tydligt betonar vikten av att ha en officiell nationaldag. Man gör det i samband med att 

man presenterar förslag om modernisering av traditionella svenska symboler. 

 

 

  

                                                
80 Proposition 1981/82:109. Med förslag till ny lagstiftning om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga 
81 Tidigare Bondeförbundet 
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DISKUSSION  

 

Jag har i denna undersökning identifierat tre olika förhållningssätt till nationalism:  

• Liberal nationalism 

• Antiliberal nationalism 

• Antinationalism  

 

Figur 1. Figuren visar tre olika förhållningssätt till nationalism som identifierats i 
källmaterialet. Inom parentes har jag skrivit de politiska ideologier som ganska väl stämmer 
överens med de olika nationalistiska bilderna. 

 

Dessa nationalistiska tankesätt är inte direkt sammanbundna med den traditionella, 

politiska höger-vänsterskalan, utan som sinnesstämning kan de återfinnas i samtliga 

politisk-ideologiska inriktningar.  

 

I min empiriska undersökning kunde jag inte uppfatta några tendenser till ideologisk 

utveckling eller förändring. Dels för att tidsperioden var för kort för att kunna se en 

sådan utveckling. Också för att jag i min studie inte alls fokuserade på väljarnas politiska 

sinnesstämning utan istället den politiska makteliten. Jag tyckte mig skönja en 

ideologisk splittring inom Socialdemokraterna i fråga om den nationalistiska bilden. Jag 

berättade om Olivia Nordgren, riksdagsledamot i andra kammaren för 

Anti-
nationalism
(socialism)

Antiliberal 
nationalism

(nationalism)

Liberal 
nationalism
(liberalism)
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Socialdemokraterna. Nordgren uttryckte tydliga liberalnationalistiska åsikter. Sedan 

fanns det radikala åsikter åt andra hållet som Tommy Möller skriver om. 

Manifesterandet av främlingsfientliga åsikter i den absoluta partitoppen. Slutligen fanns 

också Jörn Svenssons antinationalistiska budskap. Svensson tillhörde visserligen VPK, 

men samma åsikter finns inom det socialdemokratiska partiets vänstra ytterkant. LO är 

starkt sammankopplat med Socialdemokraterna skrev ett skarpt antinationalistiskt 

remissvar på riksdagsmotionen 1956. Anledningen till att jag format Figur 1 som en 

cirkel är just för att visa hur de olika föreställningarna hänger samman. Det går inte att 

illustrera nationalismen på en traditionell tvådimensionell politisk skala. 

 

De borgerliga partierna (m/h, fp och bf/c) tenderar att ha en övervägande liberal 

nationalism där fokus ligger på nutid och framtid. Nationaldagen är ett sätt att hylla 

demokrati, fred och frihet. Vi behöver vara trygga och stolta över våra egna värderingar 

för att på bästa sätt vara delaktiga i ett globaliserat, mångkulturellt samhälle. Antiliberal 

nationalism är tankarna som många likställer med all form av nationalism. Det är i sin 

extrema form den typ av radikal nationalism där man ställer grupp mot grupp. Baserat 

på kulturarv, religion och etniskt ursprung delas människor in i homogena nationer som 

måste hållas isär. För en antiliberal nationalist är den egna nationen viktigare än alla 

andra. Här i Sverige är bevarandet av traditioner och att stolt lyfta fram vår nationella 

gemensamma historia det viktigaste. Inom ramen för min undersökning fanns inga 

antiliberala nationalistiska rörelser, däremot uttrycktes vissa antiliberala 

nationalistiska sinnesstämningar av till exempel Gunnar Biörck (m), Bestyrelsen för 

svenska flaggans dag och Domkapitlet i Uppsala. 

 

Hela vårt samhällssystem är uppbyggt kring nationalistiska tankar att dela in världen i 

nationer. Ernest Gellner skriver att ”nationalismen skapar nationer, inte tvärtom”. 

Nationstanken är en idé som genomsyrar hela vårt samhälle, vare sig vi vill det eller 

inte. Däremot har det inte funnits några renodlade antiliberala nationalistiska 

organisationer i Sverige som haft några riksdagsmandat före Ny Demokrati 1991-1994 

och Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010. Några nationalsocialistiska och 

fascistiska partier bildades under 1900-talets första hälft men de fick aldrig några 

mandat i riksdagen, trots att de gjorde sig uppmärksammade i det politiska samhället. 

Jag tycker mig dock ana en viss underliggande stämning när jag gjorde min empiriska 
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undersökning. Bondeförbundet var märkligt anonyma i frågan vilket jag tror kan ha två 

(säkert fler) möjliga förklaringar. För det första var Bondeförbundet det parti som hade 

störst problem med främlingsfientlighet bland sina väljare vilket rimmade illa med 

partiets liberala ideologi.82 Dessutom kände man sig kanske ”bakbundna” av 

Socialdemokraterna eftersom man under de perioder som Socialdemokraterna saknade 

egen majoritet i riksdagen, ingick i en koalitionsregering. Bondeförbundet gjorde sedan 

under sitt nya namn Centerpartiet, den största ideologiska utvecklingen som något parti 

gjorde under tidsperioden för min empiriska studie. Bondeförbundet var anonyma i 

debatten, vilket ju inte automatiskt leder till en viss ståndpunkt. Men det finns 

anledningar att tro att det inom partiet fanns en strid mellan liberala och antiliberala 

krafter. Om något samband finns mellan namnbytet till Centerpartiet, omläggningen av 

politik och förhållningssätt till nationalismen är svårt att säga. Klart är dock att man 

under Thorbjörn Fälldins ledning tog en allt mer aktiv och, skulle det visa sig, avgörande 

roll i debatten om nationaldagen.83 

 

Det tredje förhållningssättet till nationalism är antinationalismen som företrädelsevis 

ses hos socialismen och kommunismen på vänsterkanten. Inom avgränsningarna för 

denna studie var det bara hos vpk, LO och TCO som detta förhållningssätt visades öppet. 

Antinationalismen lyfter också gärna fram det historiska perspektivet. Men istället för 

att historiska minnen är något att lyfta fram och känna stolthet över så vill man helst 

dölja en stor del av historien. ” Våra stora historiska minnen ligga för långt tillbaka i 

tiden och äga icke den direkt aktuella anknytning till vår tid, som kan levandegöra 

dem”84 var slutsatsen i den helgdagsutredning som tillsattes under 1940-talet och som 

hänvisades till i nationaldagsdebatten 1948. Vikingatidens plundringar och brutala 

erövringar, Gustav Vasas tyranneri, stormaktstidens krig och dödande ansåg man 

snarare vara något att skämmas över än att fira. Mer radikala antinationalistiska åsikter 

handlar om att inte alls ha några nationsgränser utan att alla människor tillhör samma 

jord. 

 

                                                
82 Möller. Svensk Politisk Historia, 105 
83 Möller. Svensk Politisk Historia, 178-179 
84 Motion i Andra kammaren 1948:208. om införande av en svenska folkets nationaldag. 
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Frågan om nationaldagen var en viktig ideologisk fråga för de olika partierna att inför 

väljarna tydligt markera sin ideologiska tillhörighet. Detta tycker jag visas av att 

motioner i frågan kommer under vårvintern varje gång det är val till riksdagens Andra 

kammare. Såväl 1948 som 1952, 1956 och 1979 är valår. Däremellan är det tyst i frågan. 

Anmärkningsvärt är att det sedan under 23 år, mellan 1956 och 1979, råder fullständig  

tystnad i frågan. Anledningarna kan vara flera, troligtvis finns det inte bara ett svar. En 

teori tror jag kan ha att göra med det parlamentariska läget. Högern och Folkpartiet, 

som var de partier som flitigast förespråkade en officiell nationaldag, hade fått se 

förslagen effektivt tystats ner av Socialdemokraterna som ju under hela denna period, 

fram till valet 1976, innehaft regeringsmakten, egen majoritet i den släpande Första 

kammaren och periodvis också i den Andra kammaren. De borgerliga partierna insåg att 

de bara skulle förlora trovärdighet på att få fler avslag och inte förrän 1979 kunde man 

göra ett nytt försök. Då hade Socialdemokraternas långa tid som statsbärande parti 

brutits och istället bildade c, m och fp koalitionsregering. Dessutom hade Sverige 

övergått till enkammarriksdag 1971 vilket förenklade den demokratiska processen85. 

Trots detta avslogs förslaget men fyra år senare – 1982, återigen ett valår, lyckades 

Thorbjörn Fälldin (c) med flera i Justitieutskottet formulera en proposition som 

sedermera antogs i riksdagen. Det hjälpte dock inte utgången av valet då 

Socialdemokraterna återtog makten vid höstens val. 

 

Som Tommy Möller påpekade i Svensk Politisk Historia, att den antiliberala 

nationalismen var som mest utbredd bland Bondeförbundets väljare, samt den 

socialdemokratiska ledningen kan också vara en del av förklaringen till tystnaden. 86 

Nationalistiska åsikter har alltid existerat hos en stor del av befolkningen men de har 

legat latenta. Dels, tror jag, för att man varit rädd för att yttra dem. Dels på grund av att 

det i Sverige inte funnits något parti genom vilket man kunnat ventilera sina åsikter. 

 

Det gäller att ”ange den handlande aktörens motiv eller intention” bakom handlingen. 

Nationalistiska (antiliberala), socialistiska (antinationalistiska) och liberala rörelser 

som kollektiv har olika motiv, de olika individuella aktörerna har dessutom egna motiv 

                                                
85 Möller. Svensk Politisk Historia, 180 
86 Ibid, 106 
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vilka inte nödvändigtvis behöver stämma överens med intentionerna hos rörelsen de 

representerar.  

 

Orsaken till nationalistiska rörelsers agerande är för att bejaka känslan av tillhörighet 

och att ideologins bärare tjänar en upplevd nationell gemenskap. Antiliberala 

nationalister använder den svenska nationaldagen för att särskilja Sverige från andra 

nationer, samt ge oss en kulturell identitet.  Socialismen ser en fara i att dela in 

människor i nationaliteter eftersom det uppmanar till främlingsfientlighet och 

ojämlikhet mellan människor. Enligt liberalismen bidrar nationstanken till en stabilitet i 

samhället genom att uppfylla det mänskliga behovet av tillhörighet. Nationaldagen är 

viktig eftersom den hjälper till att upprätthålla en känsla av ett gemensamt intresse hos 

de som lever under samma etablissemang och delar samma naturliga och historiska 

gränser.  

 

 

Tabell 1. Intentioner. Kolumnerna visar de olika nationalistiska synsätten. Varje rad beskriver 
en faktor som undersökts i uppsatsen och som antingen visar en likhet eller en olikhet 
mellan synsätten. 

Typ av 

nationalism 

Liberal  Antiliberal  Antinationalism 

Placering på 

den politiska 

skalan 

Mitten-höger Höger Vänster 

Världsbild Positiv Negativ Negativ 

Syn på 

nationaldag 

Positiv Positiv Negativ 

Syn på 

mångkultur 

Positiv Negativ Positiv 

Känsla för 

historia 

Intressant/Lärorikt Stolthet Skam 

Perspektiv Globalt/Individ Nationellt/Kollektiv Globalt/Kollektiv 
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Dessa resultat blir ännu mer intressanta om man jämför med Tommy Möllers 

resonemang om politisk  kultur i Svensk Politisk Historia. Möller menar att man kan 

identifiera ”fyra typer av kulturell orientering som medborgare kan utveckla: 

individualism (svag grupplojalitet, litet regelberoende), fatalism (svag grupptillhörighet, 

starkt regelberoende), egalitarism (stark grupptillhörighet, litet regelberoende), samt 

hierarki (stark grupptillhörighet, starkt regelberoende)”.87 Tittar jag på resultaten från 

min studie skulle jag säga att de liberala motionerna och anförandena i kammaren visar 

en svag grupptillhörighet. Man fokuserar på värdet av själva dagen. Att medborgare ska 

vilja samlas och känna stolthet över självständighet, demokrati och frihet. Vidare känns 

önskemålet om nationaldagen som helgdag sekundärt. Visserligen är man positivt 

inställd till detta, men mer som ett sökande efter ett tillvägagångssätt för att i praktiken 

erkänna 6 juni som svensk nationaldag. Alltså enligt Möllers modell, en individualistisk  

De är noga med att påpeka den bristande grupptillhörigheten. Att det inte skulle ”finnas 

en fast förankring i folkmedvetandet” var ett viktigt argument för att inte erkänna en 

nationaldag. Vidare var man väldigt noga med att ett förslag skulle i så fall vara kopplat 

till helgdag (vilket man motsatte sig). 

 

Eftersom det finns flera olika rivaliserande orsaker bakom handlingarna så kan inte 

motiven alltid förklara handlingens följder. ”Slutsatsen blir således att 

intentionsförklaringens värde inskränks till att ge en förklaring till varför den 

individuelle aktören har valt att handla. När handlingen är utförd så ingår den i ett nytt 

sammanhang. Bildligt talat har den lämnat aktören.”  

 

 

  

                                                
87 Möller. Svensk politisk historia, 15 
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SAMMANFATTNING  

 

Detta är en empirisk studie över nationalismen i Sverige under mitten på 1900-talet och 

de olika politiska ideologierna och partiernas förhållningssätt till nation, nationalism 

och symboler för nationell gemenskap. Närmare bestämt den svenska nationaldagen, 6 

juni som symbol för gemenskap, tillhörighet och kulturell identifikation. 

 

Jag har använt litteratur av erkända forskare inom nationalismen såsom Ernest Gellner 

och Eric Hobsbawm. Vidare har jag tittat på tidigare forskning i en del artiklar, 

avhandlingar och studentuppsatser. 

 

Jag har hämtat mitt källmaterial ur riksdagstryck mellan åren 1948 och 1983. Fokus låg 

på de åren då Svenska flaggans dag utsågs till officiell nationaldag i Sverige. Svenska 

flaggans dag hade firats som en nationalromantisk ”högtid” sedan slutet på 1800-talet 

då nationalismen tog fart på riktigt i Sverige och sedan 1917 med en stor fest på 

Stockholms Stadion. 

 

Jag identifierade tre olika förhållningssätt till nationalismen. Liberal nationalism har en 

positiv inställning till både nationen och mångkulturen. Det är den inställningen som 

var vanligast förekommande bland borgerliga partier, men förekom också hos andra. En 

antiliberal nationalism har en positiv inställning till nationen men negativ till 

mångkultur. I Sverige fanns under undersökningstiden inga partier eller politiska 

rörelser med denna ideologi representerade i riksdagen, men boken Svensk Politisk 

Historia berättar att åsikterna var ganska vanliga bland framförallt Bondeförbundets 

väljare, och även den socialdemokratiska ledningen. Det tredje förhållningssättet är den 

antinationella synen på nationalism där man har en negativ inställning till nationer men 

positiv till mångkultur. Dessa åsikter återfinns framförallt hos människor med 

socialistiska ideologier. Tydliga exempel på en antinationell syn i min studie hittade jag i 

en replik från Jörn Svensson (vpk) som uttryckte ett starkt ifrågasättande av 

nationaldagen och firandet av den svenska nationen eftersom han ansåg det vore 

kränkande mot de många människor som bodde i vårt land men hade ett annat 

ursprung. Liberala nationalister var de flitigaste pådrivarna av att utse en svensk 

nationaldag. De främsta argumenten handlade om att vara stolta över att leva i ett land 

som har fred, frihet och demokrati. Att den 6 juni markerar datumet då Gustav Vasa 

kröntes till kung över Sverige, och även dagen då regeringsformen 1809 antogs, var mer 

av ett anekdotiskt symbolvärde. 

 

Tre gånger till skulle frågan lyftas. Men såväl 1952 som 1956 och 1979 skulle 

motionerna avslås. 1982 skrevs en regeringsproposition som egentligen handlade om 

att modernisera svenska flaggan och svenska riks vapnet. I en liten bisats stod att 

”Svenska flaggans dag den 6 juni skall få officiell karaktär av Sveriges nationaldag” 

vilket också blev fallet. 
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