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Han ska få chefer att våga mer 
 
Castellum tillsätter Niclas Ingeström som ny CDO med ansvar för IT, labbet Next20 och 
projektkontoret. Men den viktigaste uppgiften för Niclas Ingeström blir att utmana och få 
chefer att våga mer. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Castellum antog 2017 ett mål om att vara branschledande inom digitalisering till 2020. I början av 
2018 skapades fastighetsbranschens första innovationslabb, Next20, på Castellum med uppgift att 
utveckla nya digitala tjänster. 
 
”Labbet Next20 utvecklar idéer och några av dem har vi redan hunnit göra verkstad av. Ett exempel 
på det är Beambox som skapar smart förvaring för privatpersoner som med en enkel app kan se sitt 
förråd digitalt, beställa fram skidorna när det är säsong och sen skicka tillbaka grejerna när snön har 
smält” säger Henrik Saxborn, vd Castellum. 
 
Niclas Ingeström börjar sin tjänst i slutet av februari 2019 och kommer från Stena-koncernen där han 
bland annat varit CDO och CIO. 
 
”Jag vill skapa Digital Awareness. ALLA på Castellum ska ha upplevt VR och AI för att förstå hur 
man kan utveckla affären med hjälp av digital teknik. Det är inte tekniken som är utmaningen, utan 
hur vi människor förhåller oss till den. Jag vill få chefer att våga vara mer kreativa” säger Niclas 
Ingeström. 
 
Framtidens arbetsplatser kommer att se väldigt annorlunda ut än idag tror Niclas Ingeström. Inte minst 
på grund av att den tekniska utvecklingen kommer att ge oss stora beteendeförändringar. 
 
”Byggnaderna kommer själva att fatta alla beslut om renovering, förhandla om sina avtal och 
optimera lokalerna efter användarens behov. Men vi kommer också att förändra våra sätt att arbeta 
och förflytta oss, till exempel kommer vi att ha våra videomöten i självkörande fordon” säger Niclas 
Ingeström. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 031 60 74 74 
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Castellum AB, 070 206 75 62       
www.castellum.se  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 

 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår 
till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en 
uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 
ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. 
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av 
GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för 
bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda 
nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som 
presterar bäst inom hållbarhetsområdet. 
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 
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