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TexT: eva-loTTa Sigurdh
FoTo: PeTer Nordahl

EftEr 18 år trilladE 
pollEttEn nEr!

thomas lindström, Vd CarlylE Group:

dröm
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Läge, läge, läge! Det var det första 
han fick lära sig betydde något 
på den fastighetsinriktade civil-
ingenjörsutbildningen på KTH, 
men det skulle dröja närmare 20 

år innan han på riktigt förstod innebörden 
av dessa ord.

– Det har nu äntligen gått upp för mig att 
vad som än händer, så tappar fastigheter i 
attraktiva områden sällan värde, säger Tho-
mas Lindström, Nordenchef för riskkapital-
bolaget Carlyles europeiska fastighetsfond, 
med emfas.

Med denna devis som ledstjärna köpte 
han därför Globen City för några år sedan, 
sin hittills största fastighetstrofé.

dEt är En avslappnad och sommarfräsch 
Thomas Lindström som möter upp till in-
tervjun på Carlyles imponerande Stock-
holmskontor i ena Kungstornet i centrala 
Stockholm. Efter semester med familjen i 
fjällen (utan mobil täckning) och en sväng 
till favoritlandet Italien känner han sig redo 
att kasta sig in i fastighetskarusellen igen 
– mitt i den omskakande, internationella 
finansturbulensen. Men detta faktum tycks 
inte bekomma honom särskilt mycket. Kan-
ske är det semesterlugnet som inte vill ge 
med sig, kanske är det som han siar:

– Ju större oron i världen blir och särskilt 
på den europeiska marknaden, desto bättre 
framstår Sverige. Den som kan tänka sig att 
investera i Europa, föredrar Sverige med 
våra relativt sett stabila statsfinanser.

För det är i Sverige han och bolaget ver-
kar i första hand. Men även i Finland och 
Danmark. De nuvarande investeringarna, 
värda sammanlagt 9 miljarder, ser lite olika 
ut sinsemellan. 

– I Finland, där vi äger fastigheter för 2,5 
miljarder kronor i Helsingforsregionen, äg-
nar vi oss mest åt traditionell förvaltning, 
vilket egentligen är väldigt otypiskt för Car-
lyle. I Danmark och Sverige däremot hand-
lar det mer om utveckling av fastigheter, 
som också är vår huvudsakliga verksamhet. 
I Danmark bestod vårt bestånd till största 
delen av bostadsprojekt, men senare har vi 
även förvärvat TDC:s gamla huvudkontor 
i centrala Köpenhamn. Och i Sverige, som 
är vår huvudmarknad, äger vi alltså Glo-
ben City. Näst största investering därefter 
är Punkt och Gallerian, två köpcentrum i 
Västerås, som vi köpte i våras och som nu 
håller på att rustas upp.

rustas upp, ja. Det är typiskt Carlyle. 
Eller, alternativt – att totalrenovera. Både 
Thomas Lindström och hans kollegor ser 
sig mer som ”fastighetsfolk” än som ”finans-
folk”, förklarar han och menar att för att ett 
förvärv ska kännas intressant, så måste det 

vara utvecklingsbart. Skälen är två:
– Komplicerade projekt, där vi är med 

och påverkar utvecklingen, ökar chanserna 
till god avkastning. Dessutom är det ju så 
mycket roligare att få vara med och utveck-
la än att bara förvalta!

mEn dEt kräVEr förstås en hel del, detta 
att hitta lösningar till att ”lyfta” fastighets-
förvärv, som kanske haltat lite på grund av 
brist på upprustning och nytänk, understry-
ker Thomas Lindström, som dock bara ser 
denna press som en spännande utmaning.

– Jag och mitt team har ett enormt an-
svar, framförallt mot våra investerare, men 
det känns lätt att bära, i förhållande till fri-
heten och kreativiteten i jobbet.

Thomas Lindström älskar det nära sam-
arbete han ständigt har, både med kommu-
ner och med arkitekter, teknikkonsulter och 

Den som kan tänka sig 
att investera i Europa, 
föredrar Sverige med 
våra relativt sett  
stabila statsfinanser.

Thomas Lindström, VD Carlyle Group, har mottot att det man gör ska vara roligt, annars gör man inte 
ett bra jobb.

www.hogia.se/fastighetssystem          

Hogia har tilldelats trippel-A
för högsta kreditvärdighet.
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andra experter som alltid kopplas in i det 
gemensamma samarbetsprojekt som varje 
fastighetsutveckling innebär. 

Den lokala närvaron, som alltså är typisk 
för Carlyle, är också viktig för att behålla 
kontrollen över fastigheterna, menar Tho-
mas Lindström. 

Samtidigt uppskattar han det internatio-
nella perspektivet på Carlyle. Möten och 
samarbetsprojekt med investerare i andra 
länder leder till nya, värdefulla insikter.

– Som hur andra utifrån ser på Sverige 
och svenska fastigheter, till exempel...

Men tillbaka till läget...
Varför är läget så viktigt och vad är det 

som avgör ett bra läge?
– Mest handlar det om kommunikatio-

nerna, men även servicen. Platser som lig-
ger bra till och där allt man behöver finns i 
närheten blir attraktiva. Det i sin tur gör att 

den som bor och verkar där vill stanna kvar 
– med låg omsättning på hyresgästerna som 
följd. 

– Därför är Globen så perfekt. Läget kan 
inte bli bättre och så mycket är på gång där 
framöver, som gör det till ett riktigt fram-
tidsområde.

EllEr som thomas Lindström samman-
fattar hela sin fastighetspolicy:

– Det är kul att äga fastigheter i områden 
där det finns tillväxt. Problemen som upp-
står (för problem uppstår alltid...) är nästan 
alltid angenäma!

Beträffande inriktning och geografiskt 
läge, så finns inga riktlinjer eller begräns-
ningar i vilka fastigheter som Carlyle in-
vesterar i, utan avgörande är om det finns 
utvecklingsmöjligheter och potential.

Transaktionerna får dock inte vara för 

små, vilket automatiskt gör att de flesta be-
stånd förvärvas i storstadsregionerna. Ob-
jekt under 200 miljoner kronor, inklusive 
renoveringskostnaderna är ointressanta, 
förklarar Thomas Lindström.

han sEr obErörd ut när han pratar mil-
joner hit och dit. Han säger själv att han säl-
lan tänker på hur stora pengar han ständigt 
bollar med. Kanske inte så konstigt dock, 
med tanke på att han sysslat med fastighe-
ter i olika former under hela sitt yrkesverk-
samma liv...

hur hamnade du i fastighetsbranschen?
– Det är mest pappas påverkan. Genom 

sitt lilla byggföretag som han hade, upp-
täckte han vilka kunskapsbrister som fanns 
på fastighetssidan och såg därför vilka 
framtidsmöjligheter det borde innebära 
för mig att utbilda mig inom det området. 

fakta
Thomas LindsTröm
Yrke: Nordenchef för riskkapitalbolaget 
Carlyles europeiska fastighetsfond.
Bor: tyresö, stockholm.
Bakgrund: i fastighetsbranschen sedan 1992, 
med ledande befattningar inom bland annat 
ge, DtZ och fastighetsbolaget ReaLia aB, 
innan han grundade Carlyle groups nordiska 
fastighetsenhet för fem år sedan.
utbildning: Civilingenjör, med specialisering 
fastighetsekonomi, kth 1992.
Familj: Fru och två pojkar på 11 och 13 år.
Fritidsintressen: Fotboll, utförsåkning, fjäll-
vandring, att umgås med familjen (som alla 
delar fotbollsintresset).
utmärkande egenskaper: Logisk och mycket 
barnslig! 
Favoritfastighet: globen City, en redan för-
verkligad dröm!

Jag vill ständigt lära 
mig mer och frågar 
alltid om det är någon-
ting jag inte förstår.

Thomas beskriver sig själv som logisk men mycket barnslig.

Ett bygge fyllt av mänsklig värme
Dina hyresgäster är en fantastisk energikälla. Med sandwichväggar och TermoDeck kan 

vi skapa hus som tar vara på den värme som människorna och deras maskiner avger. 

Resultatet blir hus med minimala krav på energitillförsel och som till och med klarar kraven 

för passivhus. Läs mer om smartare (och grönare) byggande på www.strangbetong.se.
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fakta
The carLyLe group
the Carlyle group är en global kapitalförval-
tare av alternativa investeringar med 107,6 
miljarder dollar under förvaltning i 84 fon-
der, per den 31 mars 2011. Carlyle investerar 
inom corporate private equity, fastigheter, 
globala marknadsstrategier och fond-i-
fondlösningar över hela världen. the Carlyle 
group har över 1 000 anställda i 20 länder.
carlyle europe real estate:
Carlyle europé Real estate ansvarar för 
europeiska fastighetsinvesteringar inom the 
Carlyle group och har agerat som inves-
teringsrådgivare i europa sedan 2001. Det 
finns sex rådgivningsenheter. en av dessa är 
enheten i stockholm, som grundades av VD 
thomas Lindström 2006. Det totala värdet av 
de europeiska fastighetsfondernas tillgångar 
är 8 miljarder euro. 

 Varför inte, tänkte jag och sökte till KTH – 
och på den vägen är det...

Efter civilingenjörsexamen blev det arbe-
te hos pappa i några år, innan han blev vär-
deringsman, därefter fastighetsförvaltare. 
Han har även hunnit med att arbeta som 
mäklare, innan han de senaste åren mest 
ägnat sig åt transaktioner på olika företag, 
de senaste fem åren på Carlyle.

– Jag stortrivs! Visst kan jag tänka ibland 
att jag borde pröva någon annan bransch, 
att jag liksom missar något annars, men 

samtidigt har jag blivit så bra på det jag gör 
att det vore synd att kasta bort detta...

trots stora riskEr och jättelika kapital 
känner sig Thomas Lindström väldigt trygg 
med det han gör. 

Och det där med tryggheten återkommer 
han ständigt till, som en grundläggande 
förutsättning för att just våga ta risker och 
tänka nytt. Tryggheten i att ha kunskaperna 
och erfarenheten...

Men trots detta händer förstås mycket 

Se dina första anställ-
ningar mer som prao-
platser, där du lär dig 
massor som du sedan 
kan ta med dig vidare 
ut i karriären.

Sedan 1992 har Thomas jobbat inom fastighetsbranschen, med ledande befattning på flera bolag.
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som inte går att påverka eller förutse. Som 
den finansiella oron i världen till exempel. 
Då gäller det att behålla lugnet och tänka 
långsiktigt. 

– Och det är inga problem. Saker får med 
fördel ta sin tid. I den här världen är fem år 
lika med snabbt...

På kort sikt kan dock marknaden bli lite 
knivig. Det blir säkert svårare att få banklån 
en period, befarar han, vilket i sin tur leder 
till lägre aktivitet på investeringsmarknaden.

– Men på det stora hela kommer det inte 
att få särskilt stor betydelse för vår vilja att 
investera.

Återigen slås jag av lugnet han utstrålar, 
Thomas Lindström. Skenet kan förstås be-
dra, men någonting säger mig att han inte är 
”typen” som oroar sig i första taget. Och att 
han drivs av glädje och lust till det han gör.

Vad säger du själv är receptet på dina 
framgångar?

– Jag är nyfiken och modig! Jag vill stän-
digt lära mig mer och frågar alltid om det är 
någonting jag inte förstår. Sedan stämmer 
det som du säger att jag drivs av lust. Man 
måste tycka att det är roligt det man gör, för 
att kunna göra ett bra jobb.

att ha roliGt är över huvud taget väldigt 
viktigt, även privat, tilläger han. Thomas 
Lindström beskriver sig själv som en skämt-
sam och extremt barnslig person.

– Jag tycker att TV-spel är lika kul som 
mina pojkar och jag älskar att läsa Tintin 
med dom! 

I övrigt beskriver han sig som logisk, nå-
got som han har stor nytta av på jobbet. 

– Jag är bra på att se hur saker och ting 
hänger ihop.

En annan personlig egenskap är det kort-
variga men intensiva intresset för olika saker.

– Jag kan bli helt uppslukad av någonting 
och lär mig då allt om det. Just nu är det 
cykling som gäller. Jag har köpt den senaste 
utrustningen och kan allt om Tour de Fran-
ce (som jag knappt hade hört talas om inn-
an). Men förmodligen tröttnar jag snart, för 
så fort jag lärt mig något tappar det magin.

– Men den här ”läggningen” gör att det 
passar mig perfekt att jobba som jag gör, 
passionerat uppslukad i ständigt nya projekt.

slutligen, vad har du för tips att ge till 
unga på väg in i fastighetsbranschen?

– Byt jobb ofta! Det har jag gjort och det 
är väldigt utvecklande. Se dina första an-
ställningar mer som prao-platser, där du 
lär dig massor som du sedan kan ta med 
dig vidare ut i karriären. Det breddar per-
spektivet att få veta hur man genom olika 
företags synsätt kan se och göra saker på 
olika sätt.

– Var dig själv! Det vinner alltid i längden.

Var dig 
själv! Det 
vinner 
alltid i 
längden.

Tror du fortfarande att geoenergianlägningar är bara något 
för de frälsta? 
 
Vill du hellre ha fakta än teoretiska utläggningar om 
COP-faktor,  konduktivitetsförmåga, gammavärden 
och annat som knappast stillar din nyfi kenhet?

Svensk Geoenergi är i så fall ett magasin som bör falla 
dig i smaken. Här kan du läsa om byggprojekt där man 
valt att satsa på miljövänliga och kostnadseffektiva 
geoenergianläggningar för att värma och kyla all sorts 
byggnader - hyresfastigheter,  varuhus, skolor, sim-
hallar, herrgårdar med mera.

Beställ din prenumeration redan idag 
- besök vår webbplats eller ring oss.

Självklart är prenumerationen helt 
kostnadsfri!

E N  T I D N I N G  O M  F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I
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