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100 ÅR MED KVINNORS 

ALLMÄNNA OCH LIKA RÖSTRÄTT 

Ann-Helen 
Persson

Ann-Helen Persson är medlem i Centerkvinnorna här i Gävle och 
har suttit som oppositionsråd och sen som kommunalråd. ”Att få 
jobba tillsammans med andra för att göra skillnad och påverka ut-
vecklingen är både intressant och roligt så jag tycker verkligen att 
du ska ta chansen att bege dig in i politiken du också.”

Alice 
Lindgren

Alice Lindgren är numera en glad pensionär. Hon har varit aktiv i 
politiken på olika sätt ända sedan 80-talet. ”Det är bättre att enga-
gera sig och ändra, så att människor efter mig slipper ta den kam-
pen och att jag kanske kan påverka någonting för att underlätta 
för kommande generationer.”

Julia 
Cederstrand

Julia Cederstrand är Centerkvinna. Hon blev, och är, politiker för 
att vara en del av samhällsutvecklingen. ”Anledningen till att det 
blev Centerkvinnorna, och Centerpartiet, är för att allas lika vär-
de, och min och andras rätt att äga sina egna beslut och val, är det 
viktigaste vi har.”

Förutom namnuppgifter, titel, yrke och adress finns även uppgifter om 
frivilliga bidrag som lämnats för att stödja kampanjen.

Fullmäktige 1960-talet
Alice Strandberg 

Fullmäktige 1970-talet
Alice Strandberg 
Inga-Lisa Lindgren
Ulla Granberg
Eva Sedvall
Eva Johannesson 
Syliva Grip 
Karin Johansson 
Birgit Nilsson 
Monica Sjökvist 
Christina Sjöström  
Gudrun Lännerström
Margareta Henriksson
Ulla Hedlund
Karin Johansson
Berta Andersson  
Birgit Nilsson  

Fullmäktige 1980-talet
Inga-Lisa Lindgren 
Ulla Granberg 
Sylvia Grip 
Berit Östlund 
Karin Johansson 
Eva Sedevall 
Margarta Henriksson 
Sylvia Grip
Alice Lindgren
Birgitta Ericson

Fullmäktige 1990-talet
Berit Östlund
Ann-Christine Granberg
Alice Lindgren
Anna Wretblad
Siw Sjöberg
Lisa Landberg

Fullmäktige 2000-talet
Alice Lindgren
Anna Wretblad
Lisa Landberg
Marina Alfredsson-Bror
Ayser Bayraktar
Johanna Wahlund-Thorsell

Fullmäktige 2010-talet
Marina Alfredsson-Bror
Ayser Bayraktar
Johanna Wahlund-Thorsell
Ann-Helen Persson
Margaretha Wedin
Leena Bergander  Wikström

Fullmäktige 2020-talet
Margaretha Wedin
Stephanie Forsmark
Elisabet Carlson Cederholm

Som en del i det pågående demokratijubileet har 
Riksarkivet digitaliserat underskrifterna från de ca 
350 000 kvinnor som i en namninsamling 1913–
1914 alla önskade en och samma sak: Rösträtt!

I och med att kvinnor 1921 erhöll politiska rättigheter för-
ändrades tre relationer. Kvinnor fick en direktrelation till 
staten (1). Det betydde att staten inte längre var förbehål-
len män, att statens manliga väsen fick en törn och att re-
lationen mellan staten och män förändrades (2). Genom 
att kvinnor inlemmades i politiska beslutssammanhang, 

dvs. i riksdagen, landstingen, kommuner och partier, för-
ändrades villkoren i ett slag för män, som förlorade sitt 
monopol över politiken och staten. Det gjorde att relatio-
nen mellan män och kvinnor blev mindre ojämlik (3), även 
om detta bara var ett steg på vägen mot ett jämlikt med-
borgarskap.

På väg att rösta! 
Personalen på Eva Andéns advokatbyrå går till röstning 1921. 

KARIN SÖDER 
TILLTRÄDDE 1976, 1985

Söder var såväl Sveriges första kvinna som utri-
kesminister och socialminister som första kvinna 
som partiordförande för ett riksdagsparti när hon 
tillträdde 1976 respektive 1985. 

Som utrikesminister i regeringen Fälldin I före-
språkade hon nedrustning och hon fördömde i FN:s 
generalförsamling den 29 september 1977 USA:s 
planer på att skaffa neutronbomb. 

Som socialminister förknippas hon bland annat 
med förslaget om att lördagsstänga Systembola-
get som infördes 1982. Lördagsstängningen upp-
hörde 2000–2001.

Det var i december 1985 då Thorbjörn Fälldin med 
omedelbar verkan avgick som partiledare som Ka-
rin Söder tillfälligt tog över partiledarposten i egen-
skap av förste vice ordförande. I juni 1986 valdes 
hon formellt till partiledare vid partistämman. Sö-
der valde att avgå i februari 1987 från partiledar-
posten på grund av sjukdom.

KVINNORNA SOM CENTERPARTIET VALT SOM LEDARE
MAUD OLOFSSON 
TILLTRÄDDE 2001

Olofsson gick tidigt med i Centerpartiets Ung-
domsförbund, CUF. 1974–1978 arbetade hon som 
CUF-ombudsman i Norrbotten för att sedan fort-
sätta som ombudsman för partiet i Norrbotten 
1978–1981. Från 1981 till 1989 gjorde hon ett längre 
uppehåll från arbetsmarknaden för att bli trebarns-
mor. 1989 började hon arbeta som projektledare för 
”Robertsfors kvinnor mot år 2000”, ett projekt som 
hon avslutade 1991.

Hon valdes den 19 mars 2001 till partiordförande i 
centerpartiet, den åttonde i ordningen.

Maud Olofsson inträdde i regeringen Reinfeldt 
som näringsminister och vice statsminister den 
6 oktober 2006. Som näringsminister ansvarade 
Olofsson för frågor rörande näringslivsutveckling, 
basindustri, konkurrenspolitik, behovsmotiverad 
forskning och utveckling (inklusive bland annat 
rymdfrågor), statlig ägarpolitik, regional utveck-
lingspolitik, turism, gruv- och mineralpolitik samt 
energipolitik. 

ANNIE LÖÖF 
TILLTRÄDDE 2011

”Det är på planen man påverkar, inte när man  
gastar på läktaren”. Så sa min pappa till mig när jag 
som tonåring satt hemma vid köksbordet i Maramö 
utanför Värnamo och klagade på att inget fanns att 
göra för ungdomarna där. Och det tog skruv.  
Fotboll var ett språk jag förstod efter alla mina år 
som målvakt i IFK Värnamo.

Jag beställde hem alla partiers politiska program 
och läste. Det var värderingarna och synen på 
människan som gjorde att jag fastnade för  
Centerpartiet:
• Tron på den företagsamma människan.
• På medmänsklighet, frihet och öppenhet mot 

omvärlden och varandra.
• På att det ska vara möjligt att leva och bo tryggt  

i hela Sverige.
• Att såväl storstad som landsbygd ska leva.
• Och att vi måste värna om vår natur och vår  

miljö för att det ska vara möjligt.

1912 - Tidskriften Rösträtt för kvinnor startas av 
LKPR och upphör 1919 när rösträtt för kvinnor 
införs.

Vykort som skicka-

des ut för att göra kvin-

nor och män medvetna om 

att vi i Sverige låg långt efter 

övriga Norden med att införa röst-

rätt för kvinnor. Ett viktigt påtrycks-

medel. Kvinnorna cyklade, åkte tåg 

för att på olika sätt sprida kortet. 

Meddelandet var att Sverige är 

”Det enda land i Norden 

där kvinnorna ej har 

rösträtt.”

KVINNOR FÖR CENTERPARTIET I 
GÄVLES KOMMUNFULLMÄKTIGE

Anna 
Wretblad

Anna Wretblad har varit gift i många år med en bonde och det har 
genomsyrat henes liv. Hon är även uppväxt på ett litet jordbruk. 
Hon hade aldrig tänkt politik förrän på 80 talet när hennes svär-
mor var engagerad i Centerkvinnorna i Valbo. De hade månads-
möte och svärmor behövde skjuts som Anna fixade! Men så små-
ningom insåg ju hon också att hon delade deras värderingar och 
därmed blev hon själv Centerkvinna. Rådet till dig som är ny i den 
politiska världen är ”Det är bara att slängs sig in i det!”

Suzana 
Stamenkovic

Suzana Stamenkovic är ordförande i centerpartiet i Gävle. Privat 
är hon en riktigt nyfiken person, entreprenör, brinner för många 
saker och vill göra skillnad. Företagande och näringsliv är hen-
nes hjärtefrågor. Centerpartiet har varit det partiet hon kände 
igen sig i. Framför allt hur Centerpartiet utvecklades med Maud 
och sen med Annie så var det ingen tvekan. Hon vill skicka en 
hälsning till alla som funderar och har åsikter om samhällsfrågor 
att komma med, hitta egna frågor och ta chansen att påverka 
vår vardag och framför allt framtiden. 

FRÅN SVERIGES LANDSBYGDS KVINNORS 
FÖRBUND (SLKF) TILL CENTERKVINNORNA (CK)
1932 bildades Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund (SLKF) med författarinnan Märta Leijon som drivan-
de kraft. När SLKF bildades i början av året var medlemsantalet ca 500 men redan innan årets slut hade 
antalet ökat till runt 2000 kvinnor. 1933 ägde kvinnoförbundets första förbundsstämma rum i Halland och 
2018 firar Centerkvinnorna 85-årsjubileum.

På 1950-talet har organisationen närmare 50 000 medlemmar. Bondepartiet byter namn till Centerpartiet 
1958 och SLKF enas 1963 om ett namnbyte till Centerns kvinnoförbund (CKF).

Det är Centerkvinnorna som formar Centerns familjepolitik. Karin Andersson ligger bakom den familjepo-
litiska motionen som läggs i riksdagen 1964. I den krävs bl.a. valfrihet för föräldrarna, mellan hemarbete 
och förvärvsarbete och mellan hemmets och samhällets omsorg om barnen.

1989 tar förbundsstämman i beslut om namnbyte till Centerkvinnorna.

Under 1990-talet är Centerkvinnorna drivande i ett flertal arbetsmarknadsprojekt bland annat ”Företag 
tillsammans”.

2008 startar ”Ambassadörer för kvinnors företagande” på initiativ av Maud Olofsson. Projektet pågår un-
der 8 år tom 2014. Ett mycket lyckat projekt som starkt bidrog till att öka kvinnors företagande.

Sofia Jarl är Centerkvinnornas förbundsordförande idag. Sofia är också ledamot i Centerpartiets partisty-
relse sedan 2011.

”Centerkvinnorna är gröna, liberala feminister. Vi har kämpat för kvinnors rättigheter sedan 1932. Vårt 
mål är ett jämställt samhälle, där alla kvinnor och män har samma förutsättningar att förverkliga sig 
själva och sina drömmar. Vi strävar efter att lyfta kvinnor i samhället, både politiskt och i samhälls-
debatten. Det behöver bli betydligt billigare att starta aktiebolag – därför bör kravet på startkapital 
kraftigt sänkas. Vi vill också förbättra tillgången till mikrolån och skapa riskkapitalförsörjning som är 
särskilt riktad till företag som drivs av kvinnor. Vi vill också att arbetsgivaravgiften för småföretagare 
sänks, och att verksamhetsstödet till organisationer som arbetar med företagsrådgivning riktad till 
kvinnor ska stärkas.

Företagandet är enligt mig en viktig frihetsfråga för kvinnor.”

Eva Johanna Andén, född 23 april 1886 i Upp-

sala i Uppsala län, död 1970, var en svensk 

jurist och Sveriges första kvinnliga advokat. 

Efter studentexamen 1906 studerade Andén 

juridik vid Uppsala universitet. Hon tog juridisk 

examen (juristexamen) 1912 och blev föreläsare 

inom juridik. På grund av sitt kön fick hon inte 

arbeta som jurist, men hon lyckades få en 

tjänst som tingsnotarie hos häradshövdingen i 

Falun. Med hjälp av sina betyg därifrån kunde 

hon bli praktikant på advokatbyrå i Stockholm. 

Som praktikant fick hon under sitt arbete i 

rätten uppge att hon var ogift, eftersom en gift 

kvinna var omyndig och behövde makes 

tillstånd för att kunna arbeta. Först med behö-

righetslagen 1925, som jämställde manliga och 

kvinnliga tjänstemän, försvann slutgiltigt denna 

bestämmelse. År 1915 tog hon över Kvinnliga 

Juristbyrån i Stockholm efter Anna Pettersson. 

Efter att Andén antagits som ledamot av Advo-

katsamfundet 1918 ändrades hennes firmas 

namn till Eva Andéns Advokatbyrå. Hon blev 

1919 kompanjon med Mathilda Staël von Hol-

stein, som 1921 blev Sveriges andra kvinnliga 

advokat.

Eva Andéns 
Advokatbyrå
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