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Carolina väntar sitt och maken Fred-
riks första barn om en knapp månad. 
Magen kommer att inta en framträ-
dande plats på scenen men ska för-
hoppningsvis inte avleda auditoriets 
uppmärksamhet på dagens  
ämne – ledarskap.

Det är snart fem år sedan Carolina 
flyttade sina bopålar från Stockholm 
till Göteborg och nya jobbet, att leda 
ett affärsområde på Vasakronan.

– I Stockholm hade jag en mer 
informell uppgift att få teamet att 
fungera. I Göteborg blev jag utsedd 

J
ag är knappast den person 
som pratar mest på våra 
morgonmöten. Det är inte 
min stil. Ska man lära sig 
något om den grupp man 

är satt att leda måste man självfal-
let vara tydlig när det gäller det som 
är viktigt, informera om vad som 
händer och diskutera mycket kring 
affären. Men sedan handlar det om 
dialog, att få rätt information från 
gruppen. 

Det säger Carolina Wadsten, 
affärsområdeschef för kontor på 

Vasakronan och årets mottagare av 
Centrum för management i byggsek-
torns utmärkelse Guldhuset.

Den 4 maj delades utmärkelsen 
ut för åttonde gången på Chalmers 
i Göteborg. Och som vanligt ingår i 
uppgiften för pristagaren att hålla 
en personlig betraktelse över ämnet 
ledarskap för en publik som domi-
neras av blivande teknologer och 
forskare från många olika länder och 
näringslivsföreträdare.

Det som skiljer pristagaren denna 
gång mot tidigare pristagare är att 

GULDHUSET I veckan utsågs Carolina Wadsten på Vasakronan i Göteborg till vinnare 

av utmärkelsen Guldhuset för framgångsrikt ledarskap. Hon blir den åttonde unga 

ledare som får priset. 

Av sina närmaste medarbetare beskrivs 35-åriga Carolina Wadsten som trovärdig, 

omtyckt och med en stor passion för att lyckas affärsmässigt med sina projekt.
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En lyssnande ledare med kundfokus

CAROLINA 
WADSTEN

Utbildning: KTH 
2001, lantmäteri, 
bygg- och fastig-
hetsekonomi.

Ålder: 35 år.

Arbetsgivare: 
Vasakronan där 
hon är affärsom-
rådeschef för kon-
tor.

Familj: Gift med 
Fredrik och mor 
om en månad.

Bor: Torslanda.

Fritid: Jag har 
en ny passion för 
tennis, gillar båt-
liv, att göra silver-
smycken och att 
resa.
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En lyssnande ledare med kundfokus
till chef också till namnet och har 
varit det i lite drygt fyra år. Men upp-
gifterna har ändå varit snarlika, att 
bygga ett lag av olika individer som 
var och en har sina styrkor och att få 
helheten att fungera.

– Ofta är det så att om man tycker 
att någonting är roligt, så blir man 
också bra på det, säger Carolina Wad-
sten.  

Hon är i dag 35 år och beskrivs av 
sin närmaste omgivning som trovär-
dig, omtyckt och med en stor passion 
för att lyckas affärsmässigt med sina 
projekt.

Hon anser att ett par av en god 
ledares bästa egenskaper är förmågan 
att skapa förståelse för företagets mål 
och visioner. 

– Och förmågan att få människor 
i sin omgivning att utvecklas genom 
att coacha i vardagen, understryker 
hon.

Med det klart för sig så behöver 

man inte vara den som hela tiden för 
ordet. Och man kan heller inte vara 
någon annan person än den egna 
personen.

– Det är nog ganska självklart att 
man ska känna de egna styrkorna och 
att man ska jobba på sina svagheter, 
menar Carolina Wadsten.

Hon uppskattar mycket den ledar-
skapskultur hon lärt känna på Vasa-
kronan.

– Vi har inte något egentligt men-
torprogram på företaget. Ändå är det 
precis så det fungerar. Jag känner att 
jag får uppbackning och coachning av 
mina chefer och att jag hela tiden lär 
mig av det. Och på samma sätt försö-
ker jag arbeta med mina medarbetare.
Det har gått drygt två år sedan fusio-
nen mellan AP Fastigheter och Vasa-
kronan och i den nya organisationen 
fick hon ett tungt ansvar som den 
yngsta chefen.

Människor i hennes omgivning 

nämner gärna ordet ödmjukhet om 
henne men också i samma andetag 
för att undvika missförstånd att 
hon oftast är framgångsrik i en för-
handlingssituation. När det gäller 
affärsmässighet och måluppfyllelse 
beskrivs hon som mycket god.

– Det är nog ganska länge sedan jag 
såg mig själv som något för konflikt-
rädd för mitt eget bästa. I dag har jag 
inga problem att ta tag konflikter. Jag 
är en lyssnande medlare när stormar. 
Jag är bra på att samla ihop argu-
menten och reda ut som den bästa 
diplomat.

– Men ibland är det nödvändigt att 
säga ifrån. Och eftersom jag behöver 
göra det så sällan har det fördelen 
att alla omedelbart lyssnar, skrattar 
Carolina Wadsten. 1

Juryns motivering:
"Carolina Wadsten är en uppskattad ledare med stort 

affärsengagemang. Inom Vasakronan är hennes 
affärsområde det som får högst betyg för kundnöjd-
het. I förhållande till sina medarbetare vinnlägger 
hon sig att förankra och förbereda besluten genom 
att skapa gemensamma målbilder." 

GULDHUSETS JURY

Bland nomineringarna väljer juryn ut de 
mest intressanta förslagen. Juryns sekrete-
rare kompletterar därefter beslutsunderla-
get genom intervjuer med fyra slutkandida-
ter. Beslutsunderlaget föreläggs juryn som 
utser en vinnare. Följande personer ingår i 
Guldhusets jury:

Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier 
från 1999 till februari 2011

Magnus Borglund, ordförande Stiftelsen för 
Byggandets Managementfrågor samt ordfö-
rande White arkitekter

Per-Erik Josephson, professor, Chalmers 
tekniska högskola

Anne Landin, professor, Lunds tekniska 
högskola

Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna 
Sverige

Ann Wahlgren, teknisk chef, Ekerö kom-
mun samt styrelseledamot i Byggherrar-
na Sverige

Lena Wästfelt, vd, Svenska Teknik- & 
Designföretagen, STD

Staffan Åkerlund, chefredaktör och ansva-
rig utgivare, Tidningen Byggindustrin

TIDIGARE PRISTAGARE

Guldhuset delades ut första gången 2004 
och följande personer har mottagit utmär-
kelsen sedan dess:

2010 - Erik Almgren, Bengt Dahlgren Brand 
och Risk 

2009 - Fredric Kastevik, JM Entreprenad 

2008 - Jenny Karlsson, Skanska Sverige 

2007 - Fredrik Anheim, NCC Komponent 

2006 - Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik 

2005 - Joachim Hallengren, NCC Property 
Development 

2004 - Lise-Lott Söderlund, BSK Arkitek-
ter och Tomas Erséus, WSP Europe

– Ofta är det så 
att om man tycker 
att någonting är 
roligt, så blir man 
också bra på det, 
säger Carolina 
Wadsten.  


