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Helena Hed, regionchef på Sweco Enviroment i Luleå, är årets vinnare av Guldhuset. Foto: Per

Hindersson

Helena Hed vinner Guldhuset

Guldhuset 2014 går till Helena Hed. Till vardags är hon regionchef på Sweco
Environment i Luleå. ”Jag är väldigt stolt över mina medarbetare. Det är tack vare
deras engagemang som jag fick den här förmånen”, säger hon.

KARRIäR /  21 MAJ 2014 /  Av: JOHANNA ÅFREDS

Det var en glad Helena Hed som mottog utmärkelsen Guldhuset på Ledarskapsdagen

på Chalmers förra veckan. I sitt tal tog hon bland annat upp glädjen i ledarskapet, vikten

av att hitta engagemanget hos medarbetarna, att alltid ha en tydlig målbild, att följa upp

och fira framgångar och att sätta människan i fokus. Hon talade även om det hållbara

ledarskapet.

– Som chef gäller det att hjälpa våra specialister att utföra uppdrag med hög kvalitet.

Genom att lyfta blicken, samarbeta över teknikområdena och se slutprodukten i ett

större sammanhang, får vi bättre resultat och större samhällsnytta, sade hon.

Helena Hed har haft ett intresse för ledarskap länge, berättar hon. Redan i skolan minns

hon hur hon var den som drog igång olika aktiviteter och att klassen skulle åka på

utlandsresa. Med åren har hon insett mer och mer hur stimulerande det är att hjälpa

andra att prestera.

– Det är roligare att få någon annan att hoppa högt än att göra det själv. Jag får tillbaka

otroligt mycket energi och glädje av mina kollegor. Mitt mål är att alla som jag jobbar

tillsammans med ska känna samma arbetsglädje som jag gör, säger hon.

En ledare som inspirerar är Pia Sundhage. Hon har genom ett trovärdigt ledarskap fått

spelarnas förtroende och genom nära coachning fått alla att jobba mot samma mål,

beskriver Helena Hed. En annan ledare som hon ser som en förebild är Percy Barnevik.
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– Han lyckades leda ett företag, skapa tillväxt och utveckla verksamheten. Dessutom

har han ett stort samhällsengagemang och får människor att växa, säger Helena Hed.

Hur gör du själv för att utvecklas som ledare?

– Jag har alltid valt att bolla tankar med personer som inte tänker som jag. På så vis, och

genom att befinna mig på en arbetsplats där det pågår kontinuerlig utveckling, lär jag

mig hela tiden. Jag har dessutom gått flera ledarskapsprogram och haft mentorer som

delat med sig av sin erfarenhet, säger hon.

Johanna Åfreds , reporter Byggindustrin

johanna@byggindustrin.se (mailto:johanna@byggindustrin.se)
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Fem gjorde upp om Guldhuset

I år nominerades fem unga personer till ledarskapsutmärkelsen Guldhuset. Vinnare blev Helena

Hed som vardags är hon regionchef på Sweco Environment i Luleå.

Priset syftar till att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att

synliggöra goda föredömen.

Guldhuset delas ut av CMB (Centre for management of the built environment) i samarbete med

tidningen Byggindustrin, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Svenska Teknik och Designföretagen

och Sveriges Byggindustrier.
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Kontakta redaktionen via e-post

(mailto:red@byggindustrin.se?

Subject=Nyhetstips) 

eller ring 08-665 36 50. 

Du kan självklart vara anonym.
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