
Hon är liten och nätt, men med sina 
höga klackar, eleganta klädsel 
och starka utstrålning tar hon en 

självklar plats i rummet när vi ses. Malin 
Carlsson är inte en kvinna som smälter in 
i väggen precis.

– Du är ditt eget varumärke och hur du 
uppträder och klär dig är ett sätt att kommu-
nicera. Jag står för den jag är i en mansdo-
minerad värld och jag utmärker mig säkert 
som kvinna, som dessutom väljer kläder 
som samspelar med mitt designintresse.

DEN INSTÄLLNINGEN – att våga utmärka sig 
– präglar allt hon gör och är också en av 
de viktigaste framgångsfaktorerna som 
fastighetsutvecklare i en föränderlig värld, 
framhåller hon:

– Många bolag har inte en tydlig bild av 
vad deras varumärke står för och vad det 
ska kommunicera.

Vi svenskar är lite ängsliga och gör 
hellre som andra än skapar något nytt, är 
hennes erfarenhet från många år i fastig-
hetsbranschen, först som fastighetsmäk-

lare, sedan som försäljningschef på Oscar 
Properties, där hon var med och skapade 
deras signifikanta, spektakulära högpris-
koncept.

N U M E R A Ä R H O N konceptutvecklare och 
rådgivare med eget bolag och att koncep-
tualisera produkter var något som var nytt 
för tio år sedan, men som hon nu ser en 
tydlig utveckling mot att även ”de stora 
drakarna” börjar förstå fördelarna med:

– Du kan lägga på x antal kronor på kva-
dratmeterpriset genom att bara göra det 
där lilla extra, vilket ger ett mervärde som 
får köpare att uppmärksamma ditt projekt 
samt tycka att de får mer för pengarna, för-
klarar hon.

– Därmed inte sagt att du måste vidta 
några dramatiska åtgärder, utvecklar hon. 
Det du måste veta är vad ditt varumärke 
står för så att du kan kommunicera det 
genom din byggnation samt applicera fea-
tures som just din målgrupp önskar.

Nej, ”hemligheten” är just att det är de 
små och inte de stora penseldragen som 

krävs och då är det också lättare att bygga 
rätt produkt och säkra din investering, 
menar hon.

Malin Carlsson arbetar med både nypro-
duktion och befintliga fastigheter och 
exemplifierar:

– I befintliga fastigheter handlar det 
om att se vilka kvaliteter som det går att 
bygga vidare på för att skapa den så vik-
tiga känslan. Det kan vara välvda fönster, 
generös takhöjd eller kanske en storytel-
ling om fastigheten. Man skapar inte bara 
en bostad utan ett hem med en känsla av 
livskvalitet.  

M E RVÄ R D E O C H D E S I G N K Ä N S L A är något 
som konsumenter börjar bli vana vid och 
vill ha mer av framöver. Det gäller inte 
enbart i Stockholms innerstad utan blir 
allt vanligare      i hela landet, enligt Malin 
Carlsson.

– Du kan få en stor effekt genom att bara 
byta ut den klassiska trestavsparketten 
mot vitpigmenterat bredplanksgolv eller 
att sätta in en italiensk bänkskiva i stället 

Konceptutvecklaren 
som vågar sticka ut

Vill du få rusning till dina visningar och sälja till rekordpris? Då gör du klokt i att gå 
mot strömmen och våga sticka ut. 

– Var inte rädd för att bygga en snackis, något som alla pratar om på stan, 
uppmanar konceptutvecklaren Malin Carlsson, som drivs av devisen att inte gå i 

andras fotspår utan sätta dem själv.
TexT: Eva-Lotta Sigurdh FoTo: PEtEr NordahL
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Malin Carlsson har jobbat många år i fastighets-
branschen och tycker att det är viktigt som fastig-
hetsutvecklare att våra utmärka sig.
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Malin Carlsson är numera konceptutvecklare och rådgivare med eget bolag.

för den standardiserade. Små detaljer ger 
en stor effekt och behöver inte kosta så 
mycket mer.

Men mervärdet kan även ligga i att till-
föra extra service, som leverans av färska 
blommor till dörren varje fredag eller fru-
kost på helgerna. Ett snäpp högre, som 
Malin varit delaktig i, är restaurangen på 
nedre plan med möjligheten till roomser-
vice av mat därifrån via en direkthiss till de 
boende ovanför.

När det gäller nyproduktion kan det 
handla om att bygga en spektakulär 
lägenhet i en fastighet, en snackis, som 
väcker uppmärksamhet och som lockar 
köpare till hela fastigheten.
Ja, vad menar du egentligen med att bygga 
en snackis?

– Att göra något som sticker ut och som 
får uppmärksamhet både i media och av 
konsumenter. Något som man aldrig hade 
trott att platsen kunde erbjuda.  Marknads-
föringen är därför oerhört viktig, eftersom 
de flesta köp inte avgörs på visningen utan 
när du kommer hem. Då ska du kunna titta 
i materialet och nästan ta på känslan samt 
bestämma dig för köpet.

Att veta vilka snackisar som fungerar är 
inte alltid det lättaste. Du måste veta vad 
ditt varumärke står för, bygga produkter 
i tonalitet med det samt känna din mål-
grupp, framhåller Malin Carlsson, som 
hjälper både fastighetsbolag, investerare, 
hotell, restauranger och retailers med allt 
detta.

Gedigen kunskap och mångårig erfa-

”Man skapar inte bara en 
bostad utan ett hem med 
en känsla av livskvalitet”
Malin Carlsson
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MALINS TIPS FÖR LYCKAD 
FASTIGHETSUTVECKLING!
•  Lär känna din målgrupp.
•  Se över din marknadsföring och våga 

göra något nytt på marknaden.
•  Bygg en snackis.
•  Glöm inte att bygga med omtanke och 

engagemang för de boende, då det 
märks.
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MALIN CARLSSON,  
FASTIGHETSUTVECKLARE
Ålder: 42 år.
Bor: På Östermalm i Stockholm.
Intressen: Resor, meditation, matlag-
ning och sociala events.  
Inspireras av: Resor, bilder, mode och 
konst.
Utbildning: KTH och RMI Berghs.
Karriär: Varumärkesutvecklare och 
kreativ ledare för bland annat Proc-
ter & Gamble innan fastighetsutbild-
ning och arbete som fastighetsmäkla-
re, därefter försäljningschef hos Oscar 
Properties och numera eget företag.  
Motto: Life is for living!

renhet i all ära. Men Malin Carlsson lyfter 
ändå fram intuitionen som en stor väg-
visare till verklig framgång i fastighets-
branschen.

– När jag adderar intuitionen till min 
gedigna kunskap och erfarenhet så uppstår 
magi. Jag vet vad som fungerar och fattar 
vågade beslut om allt ifrån annonskam-
panjer till strategier. Det leder mig och 
mina uppdragsgivare till enorma fram-

gångar, säger hon med samma tvärsäkra 
och kaxiga glimten i ögat som hela hennes 
person utstrålar.
Du har lyckats sälja några av de dyraste 
bostäderna i Stockholms innerstad. Vad har 
du för planer härnäst?

– Att skapa projekt som det pratas om i 
många år framöver i såväl massmedia som 
av marknaden och som blir den nya stan-
darden för vad man bygger. ▪
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Fönster för generationer från H-Fönstret i Lysekil
H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminiumfönster med träklädd  
rumssida och överlägsen livslängd. Unik konstruktion!
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Du måste veta vad ditt varumärke 
står för, framhåller Malin Carlsson.


