EN EXKLUSIVE DAG FÖR
DIG SOM ÄR
TOPPOLITIKER OCH
KVINNA 8 JUNI
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Ekonomi och styrning
Lena Lindgren

Erfarenheter från kvinnor om att vara toppolitiker
En personlig sammanfattning av erfarenhetsutbyten, råd och slutsatser som gjordes
om ledarskap och makt under en dag i juni i Stockholm med 40 toppolitiker.
Det speciella med att vara kvinna och toppolitiker
 Vi skapar andra förutsättningar för nästa generation.
 Har många roller
 Jag kan förändra världen
 Finns massor av bilder på alla män
 Söka stöd utanför partiet - Lyssna på andra kvinnor i olika sammanhang.
 Viktigt att skapa stödstrukturer, som t.ex. för barnen se till mötestider.
 Lära oss att sätta gränser
 Våga vägra vara vice.
 Var den ledande och gör inte allt.
 Måste markera att vi finns ibland.
 Normen finns - Näringslivet.
 Finns många som tycker mycket om ”hyfsat ung” och ”gravida kvinnor”
 ”Borsten och mineralpudret".
Råd att dela om hur makten nås
 En öppen process vid nomineringar är fantastiskt bra! Att valberedningen har
det och bygger den på en kompetensprofil, intervjuar och gör test. Då blir man
vald utifrån kompetens och har därmed ett starkare mandat i ryggen.
 Vi måste bidra till öppna strukturer i processen.
 Våga tacka ja!
 Kör så det ryker.
 Återför makten till mötesstrukturerna.
 Viktigt vilka stödstrukturer som finns, t.ex. tydlig kompetensprofil,
krishantering
 Även leverera till partiet.
 Jag är inte mitt uppdrag.
 Vi måste sluta att förhålla oss till män.
 Tacka ja när man får frågan.
 Var inte rädd för konkurrens - dra nytta av den.
 Bra om man är tävlingsinriktad.
 Jag är mitt varumärke.
 Goda kontakter med alla partier och andar i samhället.
 Tycka att det är roligt.
 Måste ha en själsfrände som jag kan berätta allt för. Hitta minst en person som
jag kan vara helt tillitsfull med.
 Ha människor runt omkring mig som kan ta ner mig på jorden, ibland.
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
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Sann mot mig själv.
Säg - Jag vill…
Våga trop på mig själv!
Vara ärlig mot mig själv; - vad vill jag?
Politiskt ledarskap är ett hantverk som kräver mycket. Alla kan inte bli det.

Råd för att hantera hinder
 Många olika hinder
 Genom min envishet.
 Det finns alltid en väg runt.
 Efterforska som opposition
 Agera aldrig i affekt
 Tydlig med att jag är känslig
 Samarbeta
 Pysa hos de jag litar på.
 Nätverk i länet - pysa.
 Dela erfarenheter.
 Nätverk
 Backa tillbaka och sova på saken. Inser då att det kanske inte är så stort.
 Dagsformen kan avgöra hur man mår.
 Distans till mitt uppdrag " Jag är inte mitt uppdrag"
 Är alltid KSO, på t.ex. affären, många tar upp problem som lampor, häckar
 Kan bli ett hinder om man inte läser social medier och tidningar för där tar
många medborgare upp problemen som de upplever, Risken är att man tar till
sig för mycket av det negativa. Ett dilemma idag att både läsa det viktiga och
inte läsa det negativa.
 Valberedningen kan bli ett hinder om de bara består av äldre män.
Kännetecken på mitt ledarskap
 Saklig
 Trist
 Struktur
 Ordning och reda
 Drivande
 Pålitlig
 Ansvarstagande
 Dialog - alla får komma till tals.
 Prestigelös
 Fingertoppskänsla
 Lyhörd
 Ärlig
Stödja varandra genom




Lära av varandras framgångar och tillkortakommanden
Nätverka. (5)
Mötesteknik
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Bejaka varandra
Stötta varandra över partigränserna.
Lyfta varandra
Inte sticka varandra i ryggen
Ge positiv respons till varandra.
FB-grupper
Tänka igenom agerandet i vardagen
Bekräfta, lyfta och ge fler chansen.
Högre nivå i debatterna.
Se, lyssna och bejaka.

Stödja dig själv genom




























Egen tid
Utmana mig själv
Kraft utanför partiet
Glädje – aktiviteter i politiken utanför sin egen grupp.
Inte bära jorden på mina axlar.
Genom att fortsätta med det jag gör.
Tänka på mig själv som drottning eller legend.
Nätverka
Energipåfyllning
Ta hand om mig själv
Träna mer
Ge mig egen tid till reflektion.
Sluta ha dåligt samvete
Sluta tro jag ska hinna med allt
Säga nej utan att motivera
Träffa andra utanför den politiska vardagen
Långa löpturer och hängmattan.
Vara snällare mot mig själv.
Fortsätta att ge mig egen tid i vardagen.
Leva mer så att jag vet att jag är balanserad, gillar inte att befara att jag kan
brusa upp. Andas djupt! Tänk efter.
Ta fram anteckningarna från idag och påminna mig emellanåt
Tänka på denna dag.
Tid för reflektion och egen inspiration
Identifiera och tydliggöra utmaningar och vägar till lösning.
Lång sommar med familjen
Fortsätta att utvecklas och vara nyfiken.
Fortsätta att vara mig själv.
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