
Tidslinje aktiviteter Demokratijubileet

2015
Riksdagens parlamentariska kommitté för demokratijubileet 
bildas med en representant från varje riksdagsparti.

2016
Kommunikationsavdelningen får uppdrag att fram underlag för 
jubileets genomförande och förslag på aktiviteter. Avdelningschef 
och medarbetare tar fram rapporter som ger underlag för 
utställningar, material till skolelever, festarrangemang, digital 
kommunikation och andra aktiviteter. Det tas även fram en rapport 
om logotyp och grafisk utformning för jubileet, samt lämnas förslag 
på hur arbetet med jubileet ska organiseras. Det upprättas en 
budget som underlag för att medel ska ansökas.

2017
Rapporterna som ger underlag för aktiviteter presenteras och 
diskuteras vid möten med den parlamentariska kommittén. 
Beslut tas av Riksdagsdirektören om att arbetet med jubileet ska 
organiseras på så sätt att det bildades en enhet vid kommunikations
avdelningen som ska arbeta med att fira demokratins jubileum. En 
handlingsplan för demokratijubileet tas fram.
Utställningsproducent, anställs och inleder med research 
för innehåll och uppstart av en kommunikationsplattform 
tillsammans med digital projektledare. 
 Skolkommunikatör får i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för studiematerial.   

December  
Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola, 
färdigställer ett historiskt pm med en tidslinje om demokratins 
genombrott. Faktaunderlaget godkänns av den parlamentariska 
kommittén och ligger till grund för demokratijubileets aktiviteter. 

Riksdagen beslutade 2013 att uppmärksamma och 
högtidlighålla att hundra år förflutit sedan demokratins 
genombrott i Sverige. Det uppmärksammade riksdagen 
i ett fyra år långt demokratijubileum åren 2018–2022 
då demokratins genombrott i Sverige högtidlighölls på 
olika sätt i hela landet. I tidslinjen visas de aktiviteter 
som genomfördes under demokratifirandet. 
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Januari
Presentation av förstudien om studiematerial.

Februari
Sekretariatschef, och digital projektledare, anställs. De inleder arbetet 
med webbplatsen och ett magasin för gymnasieelever.  Arbetet med 
en utställning till skyltfönstren i Gamla stan och en turnerande 
utställning inleds. Professor emeritus i historia Christina Florin och 
forskaren Eva Joelsson bistår med faktagranskning. 

Mars 
Sara Teleman skapar illustrationer som blir jubileets bärande 
formgivning tillsammans med en färgglad konfettiprofil. 
Avstämningsmöte med Lena Wängnerud, professor i 
statsvetenskap, och Ulrika Holgersson, docent i historia. Båda är 
redaktörer till antologin Rösträttens århundrade. 
Utveckling av webbplatsen påbörjas. 
 Produktion av studiematerial till gymnasiet påbörjas. 
Läromedelsskribenten Johan Eriksson anlitas för att skriva texter. 
Professor Torbjörn Nilsson anlitas som faktagranskare.

April–november
Det pågår arbete med innehåll, gestaltning, urval av bilder, 
illustrationer, produktion av utställningar, filmproduktion, 
utveckling av en digital plattform, produktion av antologin och 
fördjupningsmaterial m.m.
 
April
Den visuella identiteten och ordmärket beslutas. Domännamnet 
firademokratin.riksdagen.se beslutas.

Maj
På talmannens vårmiddag visas en miniutställning om 
demokratijubileet med en tidslinje och rösträttspionjärer i 
storformat.
 Redaktionen för studiematerialet slutför arbetet med texter till 
skolmagasinet Demokratin står aldrig stilla.

Juni
Den grafiska formgivningen av studiematerialet färdigställs.
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Ett av sexton skyltfönster med 
utställning i Gamla stan

Juli
Riksdagen deltar med en mässmonter i Almedalen. 
Demokratijubileet lanseras med två föredrag i montern: 
Rösträttsreformen 1918 – så blev Sverige en demokrati med 
förste vice talmannen och KUledamöter och Ja, må den 
leva! Demokratin uti hundrade år. En spaning om demokratins 
framtid med Sören Holmberg, professor i statsvetenskap och två 
ledamöter från den parlamentariska kommittén. 

Augusti
Webbplatsen är klar och en film om demokratins historia och 
fördjupningsmaterialet om demokratins genombrott publiceras. 
Det följs av flera fördjupningsteman.  
 Studiematerialet Demokratin står aldrig stilla ligger klart för 
distribution och publiceras på webbplatsen.

September
Studiematerialet Demokratin står aldrig stilla med tillhörande 
vykort delas ut till samtliga gäster på riksmötets öppnande.  
Det visas ett inslag i SVT om riksdagens demokratijubileum i 
samband med riksmötets öppnande.
 Antologin Demokratins framtid presenteras på Bokmässan av 
Sören Holmberg, en av redaktörerna för antologin. 

Oktober
Informationsmaterial till ledamöterna om demokratins 
landvinningar och demokratijubileets aktiviteter produceras. 
Materialet kan användas vid ledamöternas besök i sina valkretsar.  
 En arbetsgrupp bildas för att förbereda och genomföra 
invigningen den 17 december 2018. 

November
Produkter till försäljning i gåvoshopen produceras.

December
Den 17 december invigs demokratijubileet med pompa och 
ståt. På programmet för dagen står en flagghissningsceremoni 
eftersom det är tillfällig allmän flaggdag. Antologierna 
Demokratins framtid och Rösträttens århundrade  lanseras 
med seminarier i Andrakammarsalen, moderator är Cecilia 
Garme. Kungahuset närvarar samt ministrar och andra 
inbjudna gäster. Utställningen Ja, må den leva! Demokratin  
uti hundrade år invigs i Gamla stan och vid vintermingel i 
Sammanbindningsbanan invigs utställningen Fira demokratin! 
med konfettiregn. Talman Andreas Norlén är värd för dagen och 
invigningstalar vid de olika evenemangen.  
 Årets julkort är en film om demokratijubileet och utställningen 
i Gamla stan.  
 En sida på Intranätet publiceras där material och information 
finns samlat. 

Tygkasse, antologi och 
bokmärke till försäljning
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Ingångssida på webbplatsen till 
tittskåpet De första kvinnorna

Januari
Produktionen av vandringsutställningen Fira demokratin!  
slutförs.
 Enheten besök, utbildning och evenemang medverkar 
på lärarmässan Skola + Museum med demokratijubileets 
skolmaterial. 
 En bärbar utställning på engelska som ska användas vid 
besök utomlands tas fram. Premiär vid talmannens besök i 
Helsingfors. 

Februari
En virtuell utställning med s.k. tittskåp produceras. De 
två första, Kampen och De första kvinnorna, lanseras på 
webbplatsen. 

Mars
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle  arrangerar ett 
seminarium med statsvetarna Katarina Barrling, Sören 
Holmberg, Olof Petersson och Anders Sundell som talar 
om demokratins framtid med utgångspunkt i antologin 
Demokratins framtid.
 Tre exemplar av vandringsutställningen Fira demokratin!  
börjar turnera runt om i Sverige. Första stoppet är 
Västerbottens museum i Umeå där talmannen inviger 
utställningen. 

Till vänster: Gäster och aktiviteter vid 
invigningen av demokratijubileet

Till höger: Talmannen i konfettiregn 
i Umeå 
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Inlägg Instagram med riksdagsprotokoll 
med första riksdagsbeslutet att inför 
allmän och lika rösträtt.

Panelsamtal inför publik i 
Riksdagsbiblioteket

Rösträttskämpar utanför 
riksdagshuset under Öppet hus  

Riksdagsledamoten Kerstin Hesselgren 
i modern tappning

April
Temat Demokrati i praktiken/Folkrörelser lanseras. Ett tredje 
tittskåp lanseras som får namnet Folkrörelserna.
Demokratijubileet  medverkar med en affischutställning på 
SKR :s demokratidag.
 Vandringsutställningen Fira demokratin! visas på 
Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i Östersund. 
Under Öppet hus/Kulturnatt Stockholm engagerar 
demokratijubileet lajvare som spelar  de fem första kvinnorna 
i riksdagen, Agda Östlund, Bertha Wellin, Elisabeth Tamm, 
Kerstin Hesselgren och Nelly Thüring, samt talman Hugo 
Hamilton. Det finns en tidslinje med demokratins framväxt och 
ett quiz som besökare kan ta del av. 
 Det första inlägget på riksdagens Instagram om det första 
beslutet den 24 maj 1919 publiceras. Därefter följer en rad inlägg 
där viktiga personer i rösträttsrörelsen presenteras.  
Ett inledande samtal förs med SVT om en tvsänd festlighet 2021.

Maj
Den 24 maj firas hundraårsdagen av det första riksdagsbeslutet 
om allmän och lika rösträtt.
 Medarbetare från Riksdagsförvaltningen visar utställningen 
i Gamla stan och berättar om riksdagens firande av 
demokratins 100årsjubileum. 
 Panelsamtalet Från vykort till Facebook arrangeras i 
Riksdagsbiblioteket. I panelen deltar förste vice talman Åsa 
Lindestam, Josefin Rönnbäck, lektor i historia, och Ailin Moaf 
Mirlashari, grundare av nätverket Streetgäris. Moderator är 
Rosaline Marbinah, ordförande för Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer och demokratiambassadör.
Vernissage av affischutställningen Ja, må den leva! hålls i foajén 
på Riksdagsbiblioteket. Utställningen invigs av förste vice 
talmannen.
 Den första stop motionfilmen Samma engagemang – nya sätt 
att organisera oss lanseras. Den följs av flera korta filmer. 
Demokratijubileet deltar tillsammans med Stockholms 
Kvinnohistoriska, Demokrati100/KB, och Regeringskansliet 
Kommittén Demokratin 100 år i Röstfest på Trädgården/Under 
bron för att fira 100 år av kvinnors rösträtt. På programmet 
står rösträttsroast med Oslipat. Komikerna Emma Knyckare, 
Sandra Ilar och Josefin Johansson ”roastar” rösträtten. Josefin 
Rönnbäck, lektor och Fia Sundevall, docent i ekonomisk 
historia, berättar om rösträttens tillkomst och begränsningar. 
Konferencier är Fritte Fritzson. 
 Under talmannens vårmiddag spelas Kerstin Hesselgrens 
monolog i Förstakammarsalen för inbjudna gäster. Manus av 
Lena Järn, skådespelare Cecilia Kyllinger.  
 Sekretariatet deltar i en panel på Svenska historikermötet i 
Växjö. 
 Utställningen Fira demokratin! öppnar på Gotlands 
museum. Förste vice talmannen inviger.
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Juni
Demokratins genombrott är temat för talmannens högtidstal 
vid nationaldagsfirandet på Skansen som sänds i SVT.  
Utställningen Fira demokratin! visas på Skansen.
 Riksdagen deltar med en monter på Järvaveckan där 
besökarna kan testa sina kunskaper om Sveriges demokrati, 
diskutera demokratins framtid, se affischutställningen och lära 
sig mer om demokratins genombrott för 100 år sedan.
Demokrati då, nu och i framtiden – ett samtal mellan 
talmannen och Susanne Thedéen, chef för Gotlands museum, 
inleder riksdagens deltagande i Almedalen.
En publikundersökning genomförs vid utställningen i Gamla 
stan.

Juli
Riksdagens monter i Almedalen bär demokratijubileets 
visuella identitet. 
 Talmannen inviger Almedalsveckan som har temat 
demokratins genombrott. 
 Historisk tidslinje med quiz och fika med talman Andreas 
Norlén i montern.  
 Tre seminarier genomförs i länsstyrelsens trädgård: Är vår 
demokrati hotad? Medverkande är talman Andreas Norlén, 
Micael Bydén, ÖB, Brit Stakston, digital mediestrateg, och 
Sören Holmberg, professor i statsvetenskap. Är riksdagen 
jämställd? Panelister är förste vice talman Åsa Lindestam, 
andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve och Louise 
Meijer, riksdagsledamot, samtliga är medlemmar i riksdagens 
jämställdhetsgrupp. Demokrati tar tid. Ett samtal med 
talmannen, moderator är Sharon Jåma.
 Affischutställningen sätts upp av Region Gotland på 
informationsplatser runt om i Almedalen. 
 Arbetet med en ny gestaltning av utställningen till 
Kvinnorummet och Den goda gärningens rum startar. 

Augusti
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Värmlands 
museum, Karlstad. Invigs av andre vice talmannen. 

September
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Regionmuseet, 
Kristianstad. Talmannen inviger.
 Riksdagen deltar med en monter på Bokmässan, tema 
demokratijubileet. Flera seminarier på temat arrangeras: 
Demokrati – inte bara en sak med Sören Holmberg och Från 
vykort till riksdagen med förste vice talmannen och Karin Kvist 
Geverts, handläggare Demokrati100/KB. 
 En utvärdering av studiematerialet Demokratin står aldrig 
stilla görs i form av djupintervjuer med lärare.
 Riksdagen och Sveriges Kommuner och Regioner 
uppmärksammar att det var 100 år sedan den kommunala 
och regionala rösträtten infördes med ett seminarium och 

Är vår demokrati hotad? 
Talmannen med gäster resonerar.

Demokratins genombrott som tidslinje 
väcker intresse 

Förste vice talman med besökare i 
montern, Almedalen
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teatermonologen. Utställningen Fira demokratin! står i 
Stadshuset under galamiddagen. 
 Det genomförs en stegtävling för Riksdagsförvaltningens 
personal med olika nedslag i demokratins historia på en tidslinje.

Oktober
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Ludvika bibliotek. 
Invigs av talmannen.
 Skolkommunikatör deltar  på Svenska Historiedagarna i 
Helsingfors som arrangeras av Historielärarnas förening.  
 På talmannens höstmiddag visas affischutställningen för 
inbjudna gäster. 
 Nordiska rådets session hålls i Stockholm med temat Länge 
leve demokratin!
 En workshop om lämplig lokal för festlighet genomförs. 

November
Panelsamtalet Från manifest till sms om hur folkrörelser 
då och nu påverkar demokratins utveckling arrangeras på 
Riksdagsbiblioteket. Medverkande: Kjell Östberg, professor 
i historia, Sofia Embrén, projektledare för Sveriges Museers 
framtids och demokratisatsning, Brit Stakston, digital 
mediestrateg. Moderator är Ulrika Knutson, journalist och 
författare. Förste vice talmannen inleder samtalet.
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – 
Upplandsmuseet, Uppsala. Förste vice talmannen inviger. 

December
Årets julkort i form av en film som uppmärksammar 
100årsjubileet skickas ut. 
 Studiematerial anpassat för årskurs 4–6 som består av en 
tidslinje med tillhörande demokratikort med uppgifter tas fram.

Januari 
Vandringsutställningen Fira demokratin! – invigs i Kalmar län 
och går på turné i länet. Invigs av andre vice talmannen.
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Jönköpings läns 
museum, Jönköping. Invigs av talmannen.
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Valsta Konst, 
Sigtuna. Invigs av talmannen.

Tidslinjen blir skolmaterial

Riksdagens utställning visas 
under en middag i Stockholms 
stadshus  
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Talmannen klipper band vid 
invigning av nya utställningar i Södra 
övergångsrummen

Invigning med tredje vice talmannen i 
konfettiregn 

Februari
Ungdomens riksdag arrangeras med fokus på demokratins 
framtid. 
 Invigning av Kvinnorummet och Den goda gärningens 
rum. Invigningstal av talmannen. Förste vice talmannen och 
ordföranden för riksdagens jämställdhetsgrupp håller ett 
anförande med utgångspunkt i förnyelsen av utställningarna 
i Kvinnorummet. Brian Palmer, lektor i religionsvetenskap, 
håller ett anförande om vikten av civilkurage med 
utgångspunkt i Den goda gärningens rum.
 Möte med SVT Nöje för att plantera idén om en tvsänd 
festföreställning. 

Mars
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Blekinge museum, 
Karlskrona. Tredje vice talmannen inviger.
 Panelsamtal: Från lapp till app – om digitalisering och nya 
medievanor i framtidens demokrati.
 Panelisterna Johanna Petrovic, elev på Europaskolan i 
Strängnäs, och Felicia Prucha och Oscar EllFaith, elever på 
Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm, presenterar sina 
motioner om ökad digitalisering från Ungdomens riksdag. 
Experterna professor Sören Holmberg och mediestrateg Brit 
Stakston kommenterar. Moderator är Richard Wahlström, 
styrelseledamot i Sveriges Elevkårer. 
 Covid-19-pandemin bryter ut och stora delar av samhället 
stängs ned, vilket påverkar demokratijubileets aktiviteter. 

April
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Köpings museum, 
Köping.
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Malmö museer, 
Malmö.

Maj
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Sörmlands 
museum, Nyköping. Invigs av talmannen.
 Talmannen medverkar på EUdagen den 9 maj. Ett 
samtal med rubriken Demokratin 100 år – hur mår den idag 
genomförs.

Juni
Nationaldagsfirande på Skansen med sändning i SVT 
uppmärksammar demokratin 100 år. 

Den nationella utställningen med 
lokalt tillägg.
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Andre vice talmannen i panelsamtal på 
Bokmässan

Demokratin

står aldrig stilla
För snart hundra år sedan 
beslutade  riksdagen att införa 
allmän och lika rösträtt. Hur 
gick det till när Sverige blev en 
demokrati? Vilken roll vill du 
spela i folkstyrets framtid?

Studiematerial 
från riksdagen
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Nytt omslag till skolmagasinet

Augusti
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Österåkers 
bibliotek, Österåker.

September
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Alvesta 
utställningshall, Alvesta. Talmannen spelar in en videohälsning 
eftersom invigningen ställs in på grund av covid19.
 Nytryck av studiematerialet Demokratin står aldrig stilla med 
förord av talmannen samt tillägg om demokratin i dag och i 
framtiden, faktagranskat av professor Sören Holmberg. 
 Bokmässan arrangeras digitalt. Professor Sören Holmberg 
deltar i seminariet om Demokratiska val i coronatider. Andre 
vice talmannen medverkar i seminariet Att väcka elevers 
engagemang för demokratifrågor och talmannen medverkar i 
seminariet Demokrati under en pandemi.  
 Riksmötets öppnande har temat Kampen – rösträttsrörelsens 
kamp för allmän och lika rösträtt. SVT sänder ett inslag med 
professor emeritus Christina Florin om utställningen i Gamla 
stan och om rösträttens framväxt.
 En stegtävling anordnas för Riksdagsförvaltningens personal 
med nedslag på olika orter där rösträttskämpar var aktiva.

Oktober
Uppstart för det kreativa teamet som anlitas för att arbeta med  
festföreställningen 2021.
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Folkrörelsernas 
arkiv i norra Halland. Invigs av talmannen. 
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Västergötlands 
museum, Skara. Stängd, ingen invigning.
 Det digitala inspirationsmötet Kamp och kalas genomförs 
tillsammans med Kommittén Demokratin 100 år och 
Demokrati100 i syfte att inspirera aktörer att genomföra 
aktiviteter under 2021.

December
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Kulturen, Lund. 
Invigs av tredje vice talmannen.
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Vallentuna 
kulturhus, Vallentuna.
 Uppdrag demokrati: Talman Andreas Norlén samtalar med 
kultur och demokratiminister Amanda Lind på temat Hur mår 
vår demokrati idag och hur kan vi värna och utveckla den för 
framtiden? under ledning av Rosaline Marbinah. Arrangörer: 
Kulturhuset Forum/Debatt. Ett samarbete med Kommittén 
Demokratin 100 år. 

Talmannen och Karin Kvist Geverts 
medverkar i Kamp och kalas

Uppdrag demokrati med talman och 
statsråd
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Utomhusutställningen i Norrköping

Talmannen och Parisa Amiri välkomnar 
tittarna till Det avgörande klubbslaget

Ljussättning av riksdagshusets fasad

Januari
Affischutställningen visas på Sergels torg och bilder på 
rösträttskämpar visas på pelare utanför entrén till TCentralen. 
Det andra riksdagsbeslutet om att införa allmän och lika 
rösträtt uppmärksammas med webbtvproduktionen Det 
avgörande klubbslaget. Produktionen sänds i SVT Forum den 
26 januari, hundraårsdagen för beslutet. Medverkande är 
talmannen, professor Christina Florin och Ludvig Beckman, 
professor i statsvetenskap, samt journalisten och författaren 
Ulrika Knutson som läser ett kåseri. Programledare är 
Parisa Amiri. Andre vice talmannen inleder sammanträdet i 
kammaren med att uppmärksamma det historiska datumet.   
 Östra riksdagshusets fasad ljussätts på kvällstid med 
gestaltningstema från demokratijubileet.

Februari
Folk och kultur är ett konvent för kultur- och demokratifrågor. 
Panelsamtalet Från kampsång till rösträtt – musiken i 
demokratin arrangeras i samverkan med Kungliga Musikaliska 
Akademien. Samtalet leds av akademiens preses Susanne 
Rydén. Talmannen medverkar vid invigningen. 
 100 sätt att fira demokratin med många tips på hur 
allmänheten kan fira demokratin lanseras på webbplatsen.
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Kulturhuset 
Ängeln, Katrineholm. (Visas för bokade grupper, i övrigt stängt 
på grund av covid19.)
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Norrbottens 
länsmuseum, Luleå. Invigs av andre vice talmannen. (Digitala 
visningar, i övrigt stängt på grund av covid19.)

April
Kulturnatt Stockholm genomförs digitalt. Talmannen och 
förste vice talmannen medverkar i en film vid utställningen i 
Gamla stan som sänds på webben och i sociala medier. 
  Talmannen inviger utomhusutställningen Ja, må den leva! i 
Norrköping. 
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Gävleborgs 
länsmuseum, Gävle. Invigs av talmannen.

Maj
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Försvarsmuseum 
Boden, Boden.
 Invigning av utomhusutställningen Ja, må den leva! i 
Sundsvall.
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Sveriges riksdag och Regeringskansliet 
uppmärksammar 100 år av demokrati

Tidslinje visar demokratins genombrott, 
rösträttspionjärer och riksdagshistorik 
på Riksgatan

Digitala samtal under Almedalen 

Affischutställning visas utomhus i januari 
och september centralt i Stockholm

 Det beslutas att festföreställningen ska flyttas från september 
2021 till januari 2022 på grund av covid19.

Juni
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Kulturhuset, 
Borås. 
 Invigning av utomhusutställningen Ja, må den leva! i Kiruna.
Under nationaldagsfirandet på Skansen med sändning i SVT 
är temat allmän och lika rösträtt, främst uppmärksammas 
kvinnors rösträtt. 
 En utställning på byggplank på Riksgatan visar vägen fram 
till allmän och lika rösträtt.

Juli
Fyra samtal mellan talmän och gäster spelas in och visas under 
den digitala Almedalsveckan: Regeringsbildning i ett nytt 
politiskt landskap med talmannen och Jan Teorell, professor 
i statsvetenskap. Så fick vi demokrati i Sverige med förste vice 
talmannen och professor Torbjörn Nilsson. Engagemang. 
Rösträttskampen då och vad händer nu? Folkrörelser i modern 
tid med andre vice talmannen och professor Kjell Östberg. 
Yttre hot och desinformation – en fara för demokratin? med 
tredje vice talmannen och Mikael Tofvesson, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Moderator är Emma Frans. 
 
Augusti
Affischutställningen visas på Sergels torg och bilder på 
rösträttskämpar visas på pelare utanför entrén till TCentralen. 
 Invigning av utomhusutställningen Ja, må den leva! i 
Borlänge.
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – 
Västmanlandsmuseum, Västerås. Invigs av förste vice 
talmannen.
 
September
Beslutet om att införa allmän och lika rösträtt är temat på 
riksmötets öppnande. Ett kvällsevenemang genomförs på 
Riksplan. Talmannen håller tal, och sånger från 1920talet 
framförs av trion Gabrielle Aaron Johansson, Ebba Irestad 
och Izabella Tancredi till musik av en brasskvintett från Lilla 
Akademien.
 Östra riksdagshusets fasad ljussätts på kvällstid med 
gestaltningstema från demokratijubileet.
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Danderyds 
kommun.
 Seminariet 100 år av demokrati – vilka lärdomar tar vi 
med oss? om demokratins genombrott, utveckling och framtid 
arrangeras  av riksdagen tillsammans med Regeringskansliet 
i Andrakammarsalen. Talman Andreas Norlén, dåvarande 
statsminister Stefan Löfven och dåvarande kultur och 
demokrati minister Amanda Lind samt gäster från forskarvärlden 
och civilsamhället deltar. Moderator är Soledad Pinero Misa.
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Konstnärerna Victoria Albrecht  och 
Yuvia Maini Rekdal vid sitt ljuskonstverk

Porträttbyst placerad utanför 
Förstakammarsalen. 

 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Stadsbiblioteket, 
Göteborg. Andre vice talmannen besöker utställningen. 
 Bokmässan genomförs i hybrid form. Riksdagen deltar 
med flera seminarier: Undantagstillstånd – från krig till 
pandemin med riksdagsdirektör Ingvar Mattson, Anna Jonsson 
Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt, och Hans-
Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter. Rösträttens 
begränsningar då och nu med Ludvig Beckman, professor 
i statsvetenskap, Jonathan Josefsson, doktor i barn och 
ungdomsstudier, Rosaline Marbinah, Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer, och Hanna Thessén, Rädda Barnens 
ungdomsförbund. Föredragen Kvinnlig representation i politiken 
med professor Lena Wängnerud och Har pandemin påverkat 
vår demokrati? med professor Sören Holmberg.

Oktober
Invigning av utomhusutställningen Ja, må den leva! i 
Karlskrona.
 Avtäckning av porträttbyst föreställande tidigare 
statsminister Nils Edén. Konstnären Linnéa Jörpeland 
beskriver processen med framställningen av bysten och Gunnar 
Wetterberg håller ett anförande om Nils Edén.
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Kulturkvarteret 
i Örebro. Invigs av förste vice talmannen. 

November
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Västernorrlands 
museum, Härnösand. Invigs av förste vice talmannen. 
 Vandringsutställningen Fira demokratin! – Jamtli, 
Östersund. Invigs av talmannen.

December
Making Women Visible – ett ljuskonstverk som porträtterar 
kvinnliga rösträttskämpar och Nobelpristagare visas på 
Riksplan, i samarbete med Nobel Week Lights.
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Festföreställningen Fira 
demokratin – 100 år, Annexet

Talmannen och konstnär Anna Bjerger

Januari
Det historiska datumet den 10 januari 2022, precis 100 
år sedan de första kvinnorna tog plats i Sveriges riksdag, 
uppmärksammas av riksdagen med festföreställningen Fira 
demokratin – 100 år som spelas live inför publik på Annexet 
i Stockholm och sänds på SVT1. Föreställningen inleds med 
ett samtal mellan talmannen, Katarina Barrling, docent i 
statsvetenskap, och regissören Linus Fellbom. 
 En skolturné där riksdagsledamöter besöker skolor i 
sin valkrets genomförs. Temat för besöken är samtal om 
demokratins framväxt, utveckling och framtid och ledamotens 
uppdrag. 

Februari 
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Örnsköldsviks 
konsthall, Örnsköldsvik.

Mars
Demokratijubileet deltar  på Demokrati 100 år – en framtidsdag 
på Kulturhuset Stockholm, arrangör Kommittén Demokratin 
100 år.

April
Talman Andreas Norlén avtäcker konstverket De första fem 
som gestaltar de fem första kvinnliga riksdagsledamöternas 
gärning. Filmproducenten Lisa Wahlbom talar om de fem 
pionjärerna och konstnären Anna Bjerger beskriver processen 



15

med konstverket. Målningen hänger i Östra riksdagshuset, 
symboliskt mellan första och andra kammaren. Talmannen är 
värd och leder programmet.
 På Kulturnatt Stockholm genomförs panelsamtalet De fem 
första kvinnorna med Malin Arvidsson, lektor i historia, Anders 
Johnson, författare och föreläsare, Sara Heyman, journalist och 
författare. Moderator är Ulrika Knutson. Guidade visningar i 
riksdagshuset om demokratins genombrott, med lajvare som 
deltar. 
 Förste vice talmannen inviger utställningen Nähä, här 
slipper ni inte in!  om de fem första riksdagskvinnorna. Unika 
fotografier och originalföremål visas. 
 Flera av föremålen och fotografierna lämnas som gåva 
till riksdagen som nu startar ett arkiv över de fem första 
kvinnorna. 

Maj
Vandringsutställningen Fira demokratin! – Östergötlands 
museum, Linköping. Det är avslutningen på turnén. Invigs av 
talmannen. 

Juni
Konstverket Kom som du är! avtäcks på Riksplan med ett 
heldagsprogram som inleds med seminariet Demokratins 
minnesallé med två panelsamtal i Förstakammarsalen. 
I panelsamtalet De fem första kvinnorna deltar Malin 
Arvidsson, Anders Johnson och Sara Heyman. I panelsamtalet 
Minnesmärken och demokrati deltar Johanna Mannergren 
Selimovic, docent i freds och utvecklingsforskning, 
Magnus Rodell, docent i idéhistoria och Patrick Amsellem, 
generaldirektör. Konstnären Astrid Göransson beskriver 
processen med konstverket. Moderator är Cecilia Düringer. 
Framställningen av verket är ett samarbete mellan Sveriges 
riksdag och Statens konstråd. 
 Statyn invigs av talmannen, damkören SALT framför 
rösträttssångerna Håll ut och Allmän rösträtt och avslutar med 
Den blomstertid nu kommer. Trumpetarna Elvira Broberg och 
Kevin Admantius framför March of the Women.  

September
Vid Riksmötets öppnande uppmärksammas att det är hundra år 
sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt, 
och särskilt hur de fem första kvinnorna tog plats i riksdagen. 
SVT sänder ett inslag om konstverket Kom som du är!

Demokratijubileet avslutas. 

Omslag till programmet vid Riksmötets 
öppnande 2022

En heldag med seminarium, underhållning 
och invigning av konstverk

Nähä,
här 
slipper 
ni inte in!
En utställning om  
de första kvinnorna  
i riksdagen Riksdags- 

biblioteket
23 april  – 31 augusti

För öppettider och  
sommarstängt se  

riksdagen.se

Affisch till utställningen i 
Riksdagsbiblioteket.
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