
 

Ökad representation av äldre bland partiets folkvalda politiker 

 

Vid valet 2018 var 2 miljoner över 65 år. Det motsvarar 26% av väljarkåren i Sverige. Trots detta 
var bara 8 av de riksdagsledamöter som blev valda över 65. Det motsvarar ca 2,2% av det totala 
antalet ledamöter. Det ska jämföras med de 311 ledamöterna (89,1%) som var 30-64 år, och de 30 
ledamöterna (8,6%) som var 18-29 år. Vad säger oss dessa siffror? Vi blir allt äldre i Sverige och 
den del av väljarkåren som är 65 år eller äldre utgör nu 26 procent. Av riksdagens ledamöter är 
drygt 2 procent över 65 år. Socialdemokraterna hade bara en ledamot som var 65 år eller äldre i 
riksdagen 2018. Vi äldre är klart underrepresenterade i riksdagen och det är oacceptabelt. Vi kallar 
oss ett feministiskt parti med varannan damerna, men vi behöver också ta till oss att vi har många 
medlemmar som är 65 år och äldre med många olika erfarenheter och kunskaper. Att inte ta hänsyn 
till det vid nomineringar till olika beslutande organ är en klart oacceptabel trend.  

Vi har redan kongressbeslut som säger att 25 procent av ledamöterna till riksdagen ska vara under 
35 år och att varannan ska vara kvinna. Nu är det dags att även besluta om fördelningen av äldre 
än 65 år. Vid kommande nomineringar till olika beslutande organ ska antalet ledamöter som är 65 
år och äldre ha som mål att spegla hur den faktiska åldersfördelningen ser ut i valmanskåren. 
Kanske kan man inte låsa nomineringar till fasta procentsatser men målet måste vara att 
valmanskåren över 65 ska ha en ökad representation i riksdagen.  

De äldre vet att de är underrepresenterade och risken är att de känner utanförskap i 
Socialdemokraterna och väljer att rösta på annat parti i nästa val. Det finns ingen som kan påstå 
att majoriteten av oss är för gamla för uppdrag i riksdagen. Vi lever längre, är friskare och 
majoriteten klarar oss själva långt upp i åren. Dagens 70-åringar motsvarar 70-talets 50 åringar. Vi 
är experter på de äldres situation, vet hur det är att vara unga och medelålders.  

Konsekvenser av att äldre inte är representerade!  

I Coronakrisen har det uppdagats hur riksdag, regioner, kommuner medvetet har skurit ner på 
äldrevården till en nivå som inte är acceptabelt i dagens Sverige. Äldrevården är underfinansierad 
och vården får inte kostnadstäckning utan förväntas ”effektivisera” för att klara 
kostnadsökningarna. Hade denna resursbrist och ojämlikhet uppstått om äldre varit mera 
representerade i beslutande organ? Många äldre upplever bristande empati från alla partier och 
valda ledamöter i Sverige som bortser från de äldres behov i samhället samtidigt som de väljer att 
sänka skatterna och minska det offentliga till förmån för det privata. Vi över 65 kan inte acceptera 
denna situation längre. Alltfler av oss har grund att ifrågasätta om de ledamöter som ska 
representera oss har kontakt med äldre generationer eller förstår de äldres situation i samhället.  

Väljare över 65 är en av de röstsvaga grupperna i Sverige som tillsammans med lågavlönade 
kvinnor och andra svaga resursfattiga grupper hör till förlorarna när det gäller fördelning av landets 
resurser. De äldre måste representeras av förtroendevalda som också, förutom alla andra behov, 
ser till att resurserna fördelas på ett jämlikt sätt och att resurserna ökar för att finansiera behoven.   

Yrkanden: 

1. Socialdemokraterna ska verka för ökad representation av äldre i partiets listor inför valen. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021. 

Motionär(er): Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening, Hägerstens s-kvinnoklubb 

 


