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Behov av nya lösningar

Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. 
Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidiga-
re. Allt större del av den totala kostnaden för bygg 
och underhåll avser it, teknik, el, vs, ventilation och 
kyla. Tekniska installationer kan utgöra upp till hälf-
ten av den totala kostnaden i ett byggprojekt. Därför 
är det viktigt att vara noggrann när du som kund 
väljer samarbetspartner för framtiden.

Instalco har vuxit snabbt de senaste åren. Vi har en 
framgångsrik arbetsmodell, där vi samlar duktiga 
företag med lång erfarenhet i en gemensam organi-
sation. 

Samtidigt utvecklar vi det lokala engagemanget i var-
je enskilt företag inom Instalco. Varje bolag behåller 
sitt eget varumärke och har en lokal stark ledning. 

Som kund har du rätt att kräva hög kompetens inom 
varje teknikområde och effektiv samordning mellan 
teknikområden. Instalco möter de kraven. Vi kom-
binerar det bästa av våra lokala företags närhet till 
marknaden med möjligheter till rationella inköp och 
tydlig kvalitetsstyrning.

Som komplement har vi ett effektivt koncernkontor 
som samordnar vår ekonomi, vår affärsutveckling 
och vår kommunikation. I övrigt fokuserar vi på att 
ge stöd och support till varje bolag och till dig som 
uppdragsgivare i Sverige, Norge och Finland.

Välkommen till Instalco!

Per Sjöstrand
VD
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totala kostnaden för 
bygg och underhåll 
avser it, teknik, el, vs,  
ventilation och kyla.
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Bred verksamhet i Norden

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla 
och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och 
 anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter cirka 3 miljarder kr  
och har cirka 1 500 medarbetare i närmare 30 bolag. 

Bygg- och installationsbranschen behöver nytänkande. De minsta företagen har 
svårt att ta ett helhetsgrepp. I de stora företagen finns ofta omfattande intern 
 administration, som fördyrar och försvårar kundnära projekt.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med lång erfarenhet i  
branschen. Vi förenar en modern affärsmodell med omfattande kunskap inom våra 
teknikområden. Det ger ett effektivt samarbete internt och för våra kunder.



Instalco erbjuder tekniska installationstjänster, 
underhåll och service inom fem huvudområden. Vi 
samarbetar mellan bolag och mellan teknikområden 
för att ge helhetslösningar som fungerar på lång sikt.

Instalco har en tydlig gemensam projektprocess 
genom alla faser i ett uppdrag. 

Instalco ger helhetslösningar utifrån 
• hög driftsäkerhet 
• låga livscykelkostnader 
• lättskötta anläggningar
• flexibilitet
• personsäkerhet 
• hög kvalitet 

Instalco lämnar pedagogisk dokumentation av 
 genomförda projekt.

VS
Instalco erbjuder ett brett spann av tjäns-
ter, allt från installation av fjärrvärme, 

löpande reparationer och underhåll i bostadsrätts-
föreningar till nyproduktion av bostäder, kontor och 
detaljhandel.

El
Instalco har kompetens för alla typer av 
elinstallationer. Det gäller både nypro-

duktion av fastigheter och anläggningar, KNX, tele, 
data och larminstallationer. Instalco har också 
kompetens inom kabel-tv, fiber, nätverk, datainstal-
lationer, solceller och energibesparande åtgärder. 
Vi sköter även entreprenader och service inom kraft 
och belysning samt säkerhet. Uppdragen spänner 
från bostäder till köpcentrum, andra kommersiella 
fastigheter och offentliga byggnader som t ex sjuk-
hus och skolor.

Ventilation – Kyla
Instalco har experter på ventila-
tion och kyla både för bostäder, 

inom industrin och kommersiella fastigheter som 
skolor, hotell, kontor, detaljhandel och livsmedels-
verksamheter. Vi kan ta ett helhetsansvar för att ord-
na anpassade klimat för olika behov, som ger lägsta 
möjliga driftskostnader.

Industri
Instalco har stor erfarenhet av rörinstalla-
tioner och maskinmontage inom industrin, 

kommunala bolag, landsting och förvaltningar. Vi 
hanterar stora projekt inom industriellt rörmontage 
med samtliga entreprenadformer.

Heltäckande tjänster inom fem områden



Instalco samverkar mellan teknikområden och 
 mellan våra bolag. Det ger bra helhetslösningar.

Instalcos affärsmodell bygger på följande utgångs-
punkter:

•  Lokal närhet – vi väljer det optimala bolaget för 
varje uppdrag.

•  Helhetslösningar mellan teknikområden, nära 
samarbete mellan bolagen.

•  Best practice – vi lär av varandra och väljer de 
bästa lösningarna.

•  Effektiv intern organisation – decentraliserat 
ansvar och stark ledarkultur.

• Förvärv och organisk tillväxt i utvalda regioner.

•  Hög kompetens inom både installation och 
 service.

•  Tvärkompetens mellan teknikområden och bolag.

Tydlig affärsmodell med kundfokus

Vår vision 
”Instalco ska bli ett av Nordens tre ledande installa-
tionsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri 
senast 2020. Vi ska vara en aktör i världsklass med hög 
teknisk kompetens.”

Vår affärsidé 
”Vi erbjuder tekniska helhetslösningar inom vs, el, ven-
tilation, kyla och industri för den nordiska marknaden. 
Vi kombinerar de lokala företagens närhet till kunden 
med effektivt samarbete och moget ledarskap”.

Vår värdegrund 
Instalco utgår från tre tydliga fundament, som tillsam-
mans bildar vår värdegrund: “Nytänkande effektivt 
samarbete”. Det är samtidigt tydliga löften till dig som 
kund i ett uppdrag.



Instalco har tydliga policyer för hur våra medarbeta-
re ska agera. Det ger dig som kund trygghet i relatio-
nen med Instalco. Vi har policyer för bl. a. följande 
delområden:

• Kvalitet
• Miljö och hållbarhet
• Arbetsmiljö
• Alkohol och droger
• Jämställdhet
• Personalinköp, förmåner och gåvor
• Resor och trafiksäkerhet

Vi ger dig som kund hög kvalitet genom en tydlig 
projektprocess under alla faser i ett uppdrag. 

Vi driver ett långsiktigt miljöarbete i varje bolag, för 
att minska vår miljöpåverkan. 

Vi vill ha en trygg och säker arbetsmiljö, fri från tra-
kasserier och mobbning. Vi har nolltolerans när det 
gäller alkohol och andra droger. 

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för både män och 
kvinnor och ha ett öppet och tillåtande klimat. Vi till-

låter inte att någon diskrimineras oavsett kön, ålder, 
etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktions-
hinder.

Vi är mycket restriktiva med förmåner och gåvor 
som kan innebära risk för intressekonflikt. 

Vi kräver att våra medarbetare kör våra fordon på 
ett ansvarsfullt sätt.

Noggrann intern kvalitetsstyrning 



Våra gemensamma värderingar

Instalco utgår från tre tydliga fundament, som 
tillsammans bildar vår värdegrund: “Nytänkande 
effektivt samarbete”. Det är samtidigt tydliga löften 
till dig som kund i ett uppdrag:

Nytänkande
Vi har enkla kontaktvägar och ger helhetslösningar mellan teknik-
områden. Vi har fokus på kvalitet och hållbarhet.

Effektivt
Vi har effektiva processer för varje uppdrag, liten intern organi-
sation och moget ledarskap. Vi förenklar arbetet varje dag både 
internt och för våra kunder. 

Samarbete 
Vi arbetar nära våra kunder och vi samarbetar internt. Vi har stort 
engagemang i våra uppdrag och vi lyssnar och lär av varandra.

”Nytänkande” innebär att vi vill gå från traditionella metoder och 
visa på nya helhetslösningar. 

”Effektivt” ställer krav på oss att driva varje projekt optimalt.

”Samarbete” visar på styrkan hos Instalco med lokala bolag för dig 
som kund. Ett nära samarbete både internt och med våra kunder 
ger bättre genomförda projekt.
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