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" Jag är insnöad på möten"
Hon började som hotellservitris och blev hotelldirektör.
Helene Arvidsson är ny direktör på Scandic Triangeln och
besatt av bra möten och möteskultur.
Av: Claes Fürstenberg

Helene Arvidsson.
Bild: Foto: Jenny Leyman

Hur märker du av Eurovision Song Contest?
– Vi har era delegationer som bor här och vi får njuta
spontana sång- och dansnummer.
Vad är din drivkraft som ledare?
– Att göra mitt yttersta för att ge människor en bra
upplevelse.
Vad är det bästa med att vara chef?
– Att få människor att lyckas tillsammans.
Vilken motgång har du lärt dig mest av?
– Som chef och ledare söker man ofta en stark
gruppdynamik genom att samla olikheter i personerna i
gruppen och där har jag med mig en stark lärdom när jag
klev utanför gränsen och olikheterna blev för stora och då
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främst i värderingarna. En grupp fungerar bäst om
medlemmarna har någorlunda samma värdegrund.
När märkte du att du hade ledaregenskaper?
– När jag var sju år och började skolan. Redan då var jag den
som tog kommandot.
När är det som jobbigast att vara chef?
– När man måste leverera ett uppsägningsbesked.
Vad ville du bli när du var liten?
– Jag var inne på lärare, advokat, balettdansös. Men jag var
helt förvirrad och det var nog därför jag hoppade av
gymnasiet för att börja arbeta som hotellservitris.
Vilka egenskaper har du fått i arv från dina föräldrar?
– Av pappa har jag fått min beslutsamhet och viljan att gå
min egen väg, av mamma har jag fått min empatiska sida,
att förstå och hjälpa andra ta fram det bästa av sig själv. Det
är ju det som ledarskap handlar om.
Har du någon chefsförebild?
– Pia Sundhage. Hon är en förebild både som ledare och
människa.
Vad gör du för att koppla av?
– Spelar golf.
Har du något nördigt specialintresse?
– Jag är insnöad på möten och möteskultur. Extremt många
företag och organisationer har dåliga möten. Jag är på
gränsen till nörd när det gäller hur och att man skapar bra
möten.
När gap abbade du senast?
– När jag såg en föreställning med Klas Hallberg.
När grät du senast?
– Jag fällde en glädjetår när Maharajah var tillbaka i storform
och vann Olympiatravet i förra månaden.
Vad är vår tids största bluff?
– Det är helt klart den enorma övertron på att IT-system ska
lösa allting. Det har gått fullständig in ation i hur många
system vi inför för att mäta och följa upp allting. Det måste
snart komma en reaktion på det.
Vilken är din största läs- respektive lmupplevelse?
– Kay Pollaks "Att välja glädje" och Jonas Gardells "Torka
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inga tårar", även om det var en tv-serie.
Har du i ditt yrkesliv blivit sämre behandlat för att du är
kvinna?
– Jag har i alla fall blivit annorlunda behandlad. I möten är
det väldigt vanligt att män tar mycket mer plats än kvinnor.
Vilken är din bästa hotellupplevelse?
– När Scandic ägdes av Hilton vann jag en weekendresa till
Hilton i Durban i Sydafrika. Vi bodde i den största svit jag
sett med tre fyra rum och hundra färska rosor varje dag och
fantastisk mat och service.
Har du någon levnadsregel?
– Leta rätt och inte fel.

Helene Arvidsson
Aktuell: Ny hotelldirektör på Scandic Triangeln i Malmö.
Ålder: 42 år.
Bor: I lägenhet i Slottsstaden med sin sambo.
Viktigt årtal: "2004. Då träffade jag min sambo. Det nns ett
före och efter det årtalet för mig. Efter gillar jag mig själv
mycket mer".
Värt att veta om: Hoppade av gymnasiet och tog jobb som
servitris på ett hotell. Sedan dess har hon aldrig lämnat
hotellbranschen.
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