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Om Ulrika

ulrikakarlsson.se

@ulrika_uppsala

• 45 år

• Bor i Uppsala

• Riksdagsledamot för Moderaterna i Uppsala län, 
sedan 2006

• President för Världens kvinnliga parlamentariker

• President för European Parliamentary Forum on Popu-
lation and Development

• Representerar riksdagen internationellt i Inter-
 Parlamentariska Unionen, tidigare även i Europarådet 

och Parlamentariska församlingen till Medelhavsområ-
det

• Expertrådgivare i globala hälsofrågor

• Ledamot i Global Advisory Board on Health som bl.a. 
tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) 
arbetar med att stärka lagstiftning mot barnäktenskap

Rösta på Moderaterna! 
  Kryssa Ulrika Karlsson

  #3 till riksdagen för Uppsala län

facebook.com/UlrikaUppsala

ulrika.karlsson@moderaterna.se
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• Ledamot i den globala expertgrupp som arbetar med 
internationell terrorismbekämpning

• Ledamot i styrgrupp inom FN-systemet som arbetar 
med att stärka flickors och kvinnors rättigheter, samt 
bekämpa mödradödlighet

• Har studerat juridik vid Uppsala universitet

• Erfarenhet från näringslivet, arbetat inom såväl  
 privat- som offentlig sektor

• Vuxit upp i en småföretagarfamilj

• Tycker om yoga, åker gärna skidor, träffar vänner, 
läser en god bok eller umgås med familjen

• Arbetar i riksdagens EU-nämnd och Utrikesutskottet

• Ordförande i riksdagens SRHR-grupp (sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter)

@Ulrika_Uppsala



Rösta på Moderaterna! 
  Kryssa Ulrika Karlsson
  #3 till riksdagen för Uppsala län

Jag är moderat riksdagsledamot för Uppsala län. I valet 
söker jag ditt stöd och ditt kryss för att fortsätta mitt 
arbete för att du ska få större frihet och mer makt över 
din vardag. I riksdagen arbetar jag i EU-nämnden och 
utrikesutskottet. Dessutom representerar jag Sveriges 
riksdag internationellt.
 

Min politiska drivkraft är handling. 
 
Jag arbetar lokalt och globalt för mänskliga rättigheter, 
inkluderat kvinnors rättigheter, frihet och jämställd-
het. Sedan många år arbetar jag mot barnäktenskap 
och mödradödlighet, samt sexuellt våld och förtryck, 
inkluderat hedersrelaterat våld. Jag är stolt över att ha 
bidragit till att fler än 40 länder ändrat sin lagstiftning i 
dessa frågor.
 

President för världens kvinnliga 
parlamentariker.
 
Tidigare i år valdes jag till president för Världens kvinnliga 
parlamentariker. Den styrelsen representerar kvinnor i 
alla parlament i 178 länder. Det är hedrande att vara den 
första svenska kvinna som valts till detta viktiga uppdrag. 
Det ger stora möjligheter till att flytta fram positionerna 
vad gäller jämställdhet och kvinnors rättigheter i hela 
världen. 

Jag har erfarenhet, engagemang och 
kunskap.  

För mig handlar riksdagsarbetet om att lyfta de frågor 
som har bäring på Uppsala län, som t.ex. infrastruktur, 
slutförvar, högre utbildning och forskning, landsbygds- 
frågor och företagarfrågor. Som uppvuxen i en småföre-
tagarfamilj känner jag väl till företagarens utmaningar.
Jag har lagt en rad förslag i Sveriges riksdag för ett bätt-
re företagsklimat. Flera av dessa har blivit verklighet, som 
t.ex. tillgången på riskkapital via investeringssparkonto 
och minskad byråkrati med en-vägs-myndighet. Även 
om vi kommit en bit på väg så återstår mer att göra. 
 

För ett hoppfullt Sverige.
 
I mitt Sverige är det enklare och billigare att starta, driva 
och utveckla företag. Forskning och innovation skapar 
fler jobb. Det lönar sig bättre att jobba än att leva på 
bidrag och ditt kön ska inte vara avgörande för din lön. 
I mitt Sverige spelar det mindre roll varifrån du kommer 
än vart du är på väg. Här är rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter faktiskt lika för alla. Mitt Sverige är 
rättvist, frihetligt, tryggt och jämställt. Här finns hopp och 
framtidstro - för män och kvinnor - för gammal och ung - 
såväl i stad som på landsbygd.
 

I riksdagen vill jag:
Stärka mänskliga rättigheter
För mig är rätten att styra över sin egen kropp, liv och framtid grund-
läggande. Det är kärnan i de mänskliga rättigheterna. Jag kämpar 
mot barnäktenskap, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och 

mödradödlighet.

 
Stärka rättsväsendet 
Jag vill att alla ska känna tillit, trygghet och framtidstro. Att känna sig 
trygg i sin vardag är en förutsättning för att kunna känna sig fri. Hela 
rättskedjan måste fungera, straffen skärpas och det förebyggande 
arbetet prioriteras.

Stimulera företagande
Det måste bli enklare och billigare att starta, driva och utveckla företag. 
Livskraftiga företag är drivkraften i vår ekonomi och garanten för en 
gemensam välfärd.

Mer lönsamt att arbeta
Det måste bli mer lönsamt att utbilda sig, att arbeta och billigare att 
anställa.

Ulrika Karlsson
#3 till riksdagen för 

Uppsala län

”Alla ska ha rätt att 
bestämma över sin kropp, 
sitt liv och sin framtid.


