
Hållbarhetsarbetet innebär för oss att verksamheten bedrivs på 
ett ansvarsfullt sätt med en helhetssyn på ekonomiska, miljö
mässiga och sociala perspektiv. Vår ambition är att varje dag bidra 
till samhällsnytta genom vår lokala närvaro och våra tekniska och 
effektiva lösningar inom alla discipliner.

Hållbarhetsarbete inom Instalco
Genom Instalcomodellen ges varje bolag inom koncernen stort 
eget ansvar för kunder, försäljning, kontroll och projektgenomför
ande. Koncernen har en gemensam uppförandekod samt policys 
och riktlinjer för bland annat miljö, hållbarhet och arbetsmiljö. 
Samtliga bolag arbetar för att aktivt minska sin negativa miljöpå
verkan och bidrar genom sina energi- och miljöeffektiva lösningar 
till lägre resursförbrukning för kunderna. Utöver detta har varje 
enskilt bolag möjlighet till egna initiativ och mål för att bidra till det 
lokala samhället och skapa attraktiva arbetsplatser.

Hållbarhetsråd
Instalco har ett centralt hållbarhetsråd vars syfte är att fånga upp 
goda exempel på hållbarhetsarbete i dotterbolagen och sprida 

dessa till övriga gruppen, liksom att på koncernnivå tydligare priori
tera verksamhet som skapar samhällsnytta och hållbara tjänster. 
Utvecklingen av Instalcos hållbarhetsarbete drivs av hållbarhets
rådet med representanter från koncernledningen och dotter
bolagen. Hållbarhetsrådet har under 2018 startat upp ett arbete 
med en väsentlighetsanalys som ska mynna ut i ett uppdaterat 
hållbarhetsprogram med tydliga fokusområden, strategier och 
koncerngemensamma mål.

Intressenter
Instalcos verksamhet påverkas av och påverkar ett flertal olika 
intressenter. De primära intressentgrupperna är kunder, med
arbetare och framtida medarbetare, förvärvskandidater, leveran
törer och underentreprenörer, samt ägare. Även slutanvändare 
påverkas av Instalcos verksamhet genom att de bor eller verkar 
i byggnader där Instalco utfört installationsarbeten.

Intressentdialog
Instalco engagerar sig löpande i dialog med bolagets primära 
intressenter.

Instalco är en samhällsaktör i Norden och tillsammans med våra  
kunder och medarbetare bidrar vi dagligen till att skapa samhällsnytta. 
Instalco står bakom FN:s globala hållbarhetsmål.

Hållbarhetsrapport

Intressentgrupp Former för dialog Huvudfrågor under 2018
Kunder
• Befintliga kunder

• Framtida kunder

• Löpande dialog under projekt

• Utvärderingsmöten

• Offerter

• Kundtidning Instalco News

• Energi- och miljöeffektivitet

• Kvalitet

• Specialisering

Övriga affärspartners
• Byggherrar

• Samverkansentreprenörer

• Underentreprenörer

• Leverantörer

• Löpande dialog under projekt

• Utvärderingsmöten
• Energi- och miljöeffektivitet

• Effektivitet

• Multidiciplinära åtaganden

• Arbetsmiljö och säkerhet

Kapitalmarknad och media
• Aktieägare

• Investerare

• Analytiker

• Journalister

• Enskilda möten och intervjuer

• Presentationer

• Årsstämma

• Pressmeddelanden

• Kvartalsrapporter och årsredovisning

• Webbplats

• Sociala medier

• Nyhetsrapportering

• Tillväxtstrategi

• Nya projekt

• Förvärv

• Hållbarhet

Medarbetare
• VD:ar i dotterbolag

• Befintliga medarbetare

• Framtida medarbetare

• Veckovisa telefonmöten

• Intranät

• Medarbetarundersökning

• Arbetsträning/-utbildning 

• Instalcoskolan

• Medarbetarsamtal

• Instalco-Klubben

• Gemensamma policies och uppförandekod

• Instalcoskolan

• Best practice-spridning i koncernen

• Lönsamhetsskapande åtgärder samt IFOKUS

Förvärvskandidater • Enskilda möten

• Platsbesök
• Instalcomodellen

• Lönsamhet

• Best practice och lokalt ledarskap

Hållbarhet
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Karriärvägar
Instalco strävar efter att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö 
som skapar möjlighet till personlig utveckling. Ett verktyg för 
det är Instalcoskolan som bedrivs som en intern skola i syfte att 
vidareutbilda framtida ledare och för att attrahera och behålla 
kompetent personal. Skolan bedrivs också för att säkerställa att 
alla inom Instalco har rätt kompetens och förutsättningar för att 
kunna leverera i sina respektive roller. Instalcoskolan har program 
för tre positioner: ledande montör, projektledare samt för chefer 
på olika nivåer.

Successionsordningen inom Instalco kan exemplifieras genom 
arbetet vid vdbyten i dotterbolagen där Instalco har en tydlig 
filosofi att ersätta ur de egna leden. Att utveckla framtida ledare 
för sådana karriärväxlingar är ett av de huvudsakliga syftena med 
Instalcoskolan.

Instalcos har också ett mål att socialt engagera sig i samhället 
och vara en god samhällsaktör. Ett exempel på det är delaktig
heten i ett integrationsarbete i Rosengård i Malmö där flera 
Instalcobolag framgångsrikt har bidragit med branschutbildning 
för nyanlända. Syftet är att bidra till integrationen i det svenska 
samhället samt att hitta nya kompetenta medarbetare bland per
soner med ickesvensk bakgrund.

Arbetsmiljö
Instalcos arbetsmiljöpolicy syftar till att åstadkomma en arbets
miljö som inte medför någon risk för ohälsa och olycksfall. Arbets
miljöfrågor är en integrerad del i verksamheten och ska beaktas 
i pågående och planerad verksamhet, såväl som i samband med 
att förändringar planeras. Koncernens anställda är gemensamt 
ansvariga för att se till att ingen anställd utsätts för risker som kan 
leda till allvarliga fysiska eller psykiska skador. Vi arbetar medvetet 
och systematiskt för en god arbetsmiljö, såväl den fysiska som den 
psykosociala. Det övergripande målet är att uppnå en säker och 
hälsosam arbetsplats som främjar medarbetarnas och företagets 
utveckling.

Instalco har en nollvision för arbetsplatsolyckor och arbetar 
aktivit för att uppnå det. Med ett ökat antal anställda har också 
antalet arbetsskador ökat. 2018 uppgick antal rapporterade ar
betsskador till 78 (60) vilket motsvarar 3,8 procent (3,3 procent).

Sociala perspektiv
Uppförandekod med visselblåsarfunktion
Instalcos uppförandekod ”Code of Conduct” består av ett antal 
principer som beskriver Instalcos gemensamma värderingar. Prin
ciperna kompletteras av koncernens gemensamma policys, rikt
linjer och rutiner inom specifika områden såsom ekonomi, med
arbetare och inköp. Syftet med uppförandekoden är att förmedla 
etiska värderingar och affärsmässiga principer till samtliga med-
arbetare, kunder, leverantörer, andra affärspartners och  ägare 
samt att ge vägledning i det dagliga arbetet. Berörda områden är 
bland annat intressekonflikter, gåvor, mutor och representation. 
Uppförandekoden är fastställd av Instalcos styrelse. Koncernens 
vd har delegerat ansvaret till respektive dotterbolagsvd att säker
ställa att koden efterlevs. 

Instalco har en visselblåsarfunktion där medarbetare anonymt 
kan anmäla överträdelser mot gällande lagar och regler eller upp
förandekoden till bolagets ledning eller styrelse enligt instruktioner 
i koden. Visselblåsarfunktionen är en del i Instalcos förebyggande 
arbete mot korruption, oegentligheter och missförhållanden. 
 Under 2018 rapporterades inga ärenden via visselblåsarfunktionen.
Alla leverantörer och underleverantörer måste åta sig att följa 
principerna i uppförandekoden, alternativt ha en av Instalco accep
terad uppförandekod. I de fall koden ej efterlevs avslutas affärs
samarbetet med aktuell leverantör eller underleverantör.

Medarbetare
Instalco eftersträvar att vara en attraktiv arbetsplats med intres
santa arbetsuppgifter, kompetenta ledare, korta beslutsvägar, 
möjlighet till inflytande och utvecklingsmöjligheter. Klimatet på 
arbetsplatsen ska vara öppet och stimulera till kreativitet och ny
tänkande i linje med Instalcos värderingar. Engagemang och sam
arbete är en viktig del i verksamheten och medarbetarna lyssnar 
till och lär av varandra. Vidareutbildning är också centralt, liksom 
kompetensutbyte i syfte att sprida best practice i hela organisatio
nen. Instalco erbjuder även lärlingsanställningar i syfte att bygga 
en stark relation till framtidens tekniker och montörer. 

Instalcos medarbetare ska respektera FN:s deklaration för 
mänskliga rättigheter och följa internationella överenskommelser 
inom området. Instalco arbetar för att ingen anställd eller arbets
sökande ska diskrimineras oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, 
sexuell läggning eller funktionshinder. Vi accepterar aldrig ett 
kränkande beteende eller bemötande såsom respektlöshet eller 
sexuella trakasserier. 

En form för intern dialog är den årliga medarbetarundersök
ningen som skickas ut till samtliga anställda i koncernen. 2018 års 
undersökning hade en svarsfrekvens på 51 procent och av de som 
svarade var 69 procent montörer och 31 procent tjänstemän.

Jämställdhetsarbete är en aktiv del i det dagliga arbetet och 
beaktas särskilt vid rekrytering, kompetensutveckling och löne
sättning. Då Instalco är verksamt i en traditionellt mansdominerad 
bransch samarbetar vi med skolor, arbetsgivarorganisationer och 
yrkesnämnder för att öka andelen kvinnor i verksamheten.

GENOMSNITTLIGT ANTAL MEDARBETARE 
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Instalco-Klubben
Instalco har under 2018 startat en intern personalfond för att 
uppmuntra personaldrivna aktiviteter. Syftet är att stimulera och 
premiera aktiviteter som skapar social gemenskap och hälsa för 
medarbetarna. Grunden i InstalcoKlubben är att det ska vara 
aktiviteter som är initierade och genomförda av medarbetarna och 
alla i respektive dotterbolag ska ha möjlighet att vara med. Aktivite
terna kan vara av social, kulturell eller fysisk natur och bestäms av 
den eller de som söker anslag från fonden.
 
Ekonomiska perspektiv
Hållbar tillväxt
Fastighetsägare till såväl nybyggda som befintliga fastigheter lägger 
idag allt större fokus på att investera i energieffektiva installationer 
i syfte att sänka driftskostnaderna samt leva upp till marknadens 
och konsumenternas allt högre krav på hållbarhet och energi
besparing. Instalco ser därför att fokus på energieffektiva och 
miljö smarta tjänster kommer att stärka koncernens konkurrens
kraft och driva långsiktig tillväxt. 

Kvalitet och kundnöjdhet
Instalcos verksamhet bedrivs i nära relation till kunden där vi 
projekterar och installerar framtidssäkrade och energisnåla 
system. Föreslagna tekniska lösningar ska kännetecknas av hög 
driftsäkerhet, energisnålhet, miljöhänsyn, låga livscykelkostnader, 
person säkerhet och hög kvalitet. Rätt kvalitet uppnås genom att 
förbereda de olika momenten i byggprocessen, nyttja tekniskt kun
nande och arbeta effektivt och engagerat genom hela värdeked
jan. Instalco mäter löpande kundnöjdheten och har generellt en 
hög andel återkommande kunder. Bedömningen är att intäkterna 
från återkommande kunder ligger i linje med tidigare, dvs cirka 80 
procent.

85%
 att det inte förekommer mobbing eller kränkningar

89% 
att de inte utsatts för mobbing eller kränkningar

I medarbetarunder sökningen 2018 svarade

86% 
att man delar med sig av goda idéer och erfarenheter

82% 
att de kan rekommendera företaget som arbetsgivare

Miljömässiga perspektiv
Alla bolag inom Instalco ska göra materialval och välja arbets-
metoder som leder till låg påverkan på den inre och yttre miljön.  
Instalco ska:

 • Samarbeta med kunder och projektörer i syfte att minska 
miljöpåverkan

 • Öka kunskapen hos alla anställda om miljöaspekter

 • Följa lagar och andra av koncernen definierade miljökrav

Instalco är ett miljömedvetet företag där alla anställda ansvarar för 
att ta hänsyn till miljöaspekter. Arbetet med miljöfrågor sker i alla 
delar av koncernens verksamhet som från val av produkter och 
leverantörer, via inköp och logistikflöden till slutliga erbjudanden 
med installationer, drift och service. Instalco ser att ett aktivt miljö
arbete är en viktig faktor för bolagets tillväxt. 

Instalco är delaktigt i många projekt där fastigheterna byggs 
för att certifieras enligt ”Miljöbyggnad” vilket är ett certifierings
system skapat av Sweden Green Building. Miljöcertifiering av en 
byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda 
granskas av tredje part. 

Vi bygger också ofta efter BREEAM (BRE Environmental 
 Assessment Method) vilket är ett miljöcertifieringssystem från Stor
britannien, utvecklat och administrerat av the Building Research 
Establishment (BRE). Sweden Green Building Council har anpassat 
BREEAM till svenska förhållanden.

Instalcos mest betydande miljöaspekt bedöms vara utsläpp 
av koldioxid. Koncernen har som mål att kontinuerligt minska sin 
miljö påverkan avseende resor, inköp, avfallshantering och hante
ring av farliga ämnen. 

Ett prioriterat målområde är översyn av koncernens bilar och 
hur de används. Bilparken effektiviseras successivt med målet att 
minska drivmedelsrelaterade utsläpp av koldioxid per 100 kilome
ter på årlig basis och genom att antalet el och hybridbilar ökar. 

Hållbarhet
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Klimatsmart kyla med kallt sjövatten

Med hjälp av ett nytt kylsystem har Tetra Paks fabrik i 
Sunne kunnat göra stora energibesparingar. I samarbete 
med Instalcobolaget LG Contracting har man hittat en 
modell som på ett energieffektivt sätt kan skapa kyla 
med sjövatten året om.

I Tetra Paks fabrik finns stora tryckpressar för för-
packningar vilka kräver en avancerad och energikrävan-
de kylning. Med hjälp av LG Contractings nya installatio-
ner kan man nu använda vatten från sjön Fryken som 
köldbärare året om.

–Den stora energivinsten ligger i att använda de nya 
djuphålspumparna som styrs efter fabrikens kylbehov. 
Det tidigare äldre pumpsystemet gick på full effekt hela 
tiden och slukade stora mängder energi, säger Martin 
Folkesson, projektledare på LG Contracting.

De nya pumparna går i sekvens med varandra och 
körs samtidigt vid stora kylbehov och när sjötempe-
raturen är som högst. Vid lägre kylbehov och kallare 
sjövatten används endast en av pumparna. På det sättet 
säkerhetsställs att produktionen kan fortgå dygnet runt, 
alla dagar om året.

Mängden vatten som tas ur sjön mäts och informa-
tionen lagras och redovisas enligt den gällande vattendo-
men. Genom systemet finns också möjlighet att se hur 
stor energimängd som sjön Fryken har bidragit med.

–Tillsammans med kunden har vi arbetat fram ett 
energibesparande förslag på ny lösning av kylbehovet 
och kunnat leverera installationerna på utsatt tid för att 
säkra upp produktionen, säger Martin Folkesson.
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IFOKUS

MÅLANALYS

STRATEGIER

HANDLINGSPLAN

UTVÄRDERING

De övergripande målsättningarna för IFOKUS är att:

 • Förbättra lönsamheten

 • Öka kassagenereringen

 • Vi ska arbeta smartare – inte hårdare

IFOKUS står för:
I Instalco
F Förbättringsarbete
O Ordning
K Kompetens
U Utveckling av processer
S Samverkan

Inköp
Instalco eftersträvar långa relationer med leverantörer. Då 
samarbete inleds säkerställs att leverantören uppfyller uppsatta 
miljökrav. Koncernen strävar efter att kontinuerligt förbättra och 
effektivisera leverantörernas resursutnyttjande i sin produktion. Vid 
val av produkter och komponenter väljer Instalco i första hand de 
produkter som ger minst miljöpåverkan under och efter hela sin 
livslängd inom respektive produktkategori. 

Transporter
Instalcos verksamhet kräver omfattande transportflöden. Instalco 
samarbetar därför med företag som erbjuder effektiva och miljö
medvetna logistiklösningar. Instalco minskar också miljöpåverkan 
genom effektiv intern logistik.

Kontinuerligt förbättringsarbete
Det interna programmet IFOKUS är ett ramverk för att bedriva 
kontinuerliga förbättringar i koncernen. Programmet innehåller 
ett flertal strategiska verktyg för att belysa och utveckla nyckel
förbättringsområden, såväl som att säkerställa att alla enheter är 
delaktiga i koncernens utveckling och att initiativen inte inkräktar 
på enheternas autonomi. 

IFOKUS är en iterativ process som utgår från en analysfas där ett 
antal möjliga förbättringsområden definieras. I analysfasen samlas 
alla enhetschefer för att gemensamt samla upp och prioritera 
idéer kring möjliga förbättringsområden. 

Utgångspunkten kan vara såväl existerande problem som 
identifierade möjligheter. Varje förbättringsområde blir grunden 
till ett initiativ. För varje initiativ formuleras en tydlig målbild och 
en arbetsgrupp med en gruppansvarig skapas. Arbetsgrupperna 
kan bestå av enhetschefer, personer inom enheterna som besitter 
specifik kompetens relaterad till initiativet och personer i den 
centrala organisationen. 

Instalcos filosofi är att målbilden ska vara högt ställd för att 
motivera nya angreppssätt och kreativt tänkande. Arbetsgruppen 
är ansvarig för att definiera en strategi för hur den uppsatta mål
bilden ska nås, samt att omsätta strategin i en konkret handlings
plan som beskriver stegen fram till målet. Under planering och 
implementering utvärderas initiativen löpande för att anpassa mål, 
strategier och handlingsplaner.

Hållbarhet
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Instalco-Klubben för social  
gemenskap och hälsa
Instalco-Klubben är Instalcos interna personalfond för 
att uppmuntra personaldrivna aktiviteter. Syftet är att 
stimulera och premiera aktiviteter som skapar social 
gemenskap och hälsa för medarbetarna.

– Instalco-Klubben är en del av Instalcos interna 
hållbarhetsarbete då vi vet att social gemenskap och 
tillhörighet är viktigt för att trivas på arbetsplatsen, säger 
Per Sjöstrand, vd i Instalco.

Grunden i Instalco-Klubben är att det ska vara akti-
viteter som är initierade och genomförda av medarbe-
tarna och alla i respektive dotterbolag ska ha möjlighet 
att vara med. Aktiviteterna kan vara av social, kulturell 
eller fysisk natur och bestäms av den eller de som söker 
pengar ur fonden.

Personalen på Rodens Värme och Sanitet i Norrtälje 
ansökte om pengar ur Instalco-Klubben till en höstträff. 

Med de beviljade pengarna kunde medarbetarna en 
kväll spela bowling och gå ut och äta tillsammans.

– Det var väldigt uppskattat och vi hade en toppen-
kväll med mycket skratt och gemenskap. Pengarna från 
Instalco-Klubben gjorde att vi enkelt kunde genomföra 
den här kvällsaktiviteten, säger Anette Höglund-Wilén på 
Rodens.

Exempel på aktiviteter som kan bekostas av Instalco- 
Klubben kan vara besök på teater, bio, konsert, konst-
utställning, föreläsning, idrottsevenemang, utflykt etc. 
Det kan också vara gemensamma idrottsaktiviteter som 
exempelvis motionslopp, träning eller annan fysisk akti-
vitet som bowling, curling, segling, fiske etc. Det är också 
möjligt att söka medel för hyra av utrustning som skidor, 
cyklar, kanoter eller liknande.
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Risker

Verksamhetsrisker Hantering 

Projekt
Marknaden är till stor del projektbaserad och 
 Instalco är särskilt beroende av kvalificerad perso
nal för kalkylering av kostnader förenade med olika 
projekt samt projektledning och arbetsledning.

Cirka hälften av Instalcos projekt är baserade på fastpriskontrakt och eventuella 
fel i kostnadsberäkningen påverkar marginalen i projektet. Genom en tydlig 
attestordning beroende på projektvärde minskas risken för felkalkylering. I 
större projekt eller i projekt av komplex natur bildas styrgrupper. Styrgruppens 
uppgift är att följa projektet, delge erfarenheter samt, vid behov, initiera konkreta 
åtgärdsprogram och allokera rätt resurser. Större projekt sker vanligen genom 
partnering för att ytterligare begränsa risken.
 Instalco fokuserar dessutom främst på mellanstora projekt som känne tecknas 
av mindre konkurrens än stora projekt och där konkurrens faktorerna är kvalitet 
på arbete, långa kundrelationer och korta ledtider, snarare än pris.

Kunder 
Instalco har en god riskspridning med avseende på 
geografisk närvaro och kundsegment.

Kundrelationerna är ofta långvariga och sker genom de lokala enheterna. 
Huvudsakliga kundgrupper är byggbolag, fastighetsbolag, industribolag samt 
offentlig verksamhet. Byggbolagen är den enskilt största kundgruppen. Instalco 
har mer än 1 000 kunder och de tre största kunderna står för cirka 16 procent av 
omsättningen.

Kompetensförsörjning 
Instalcos framgångar beror i hög grad på vår för
måga att rekrytera, utveckla, motivera och behålla 
kvalificerad personal.

Genom att erbjuda en arbetsplats med intressanta arbetsuppgifter, bra ledare, 
korta beslutsvägar, möjlighet till inflytande och utvecklingsmöjligheter ska vi vara 
en attraktiv arbetsgivare. Vidareutbildning av personalen är central och för att 
samordna denna satsning bedrivs Instalcoskolan, vars syfte är att attrahera och 
behålla kompetent personal samt att utbilda framtida ledare. Via utbildningen 
finns en tydlig plan för att utveckla duktiga medarbetare. Utöver Instalcoskolan 
finns ett lärlingssystem samt kurser och program för certifikat och annan nöd
vändig kompetens. 

Kvalitet 
Vid leverans ansvarar Instalco för kvaliteten  
i vårt eget arbete, för våra underleverantörer samt 
våra egna utvalda produkter.

Med personal som är utbildad och kompetent och genom ett ständigt arbete 
med att utveckla våra processer säkrar vi en hög standard på våra installationer 
och leveranser.
 Instalco har standardiserade avtal med våra leverantörer som reglerar  
eventuella produktfel. Instalco arbetar ständigt med leverantörs och  
produktutvärderingar för att förbättra kvaliteten på våra inköp.

Ansvar, produktansvar och skador 
Risker som omfattar ansvar, produktansvar och 
skador kopplade till Instalcos projekt och uppdrag 
hos kunder.

Instalco har en generell försäkring som täcker kärnverksamheten. Försäkringen 
omfattar till exempel skador på bolagets entreprenader, skador på egendom, 
avbrott i verksamheten, skador på tredje mans egendom och produktansvar.

Förvärv 
Genomförandet av förvärv innebär en risk av
seende det förvärvade företagets relationer  
med kunder, leverantörer och nyckelpersoner. 

Instalco har en unik modell som ger de förvärvade bolagen och dess entreprenö
rer möjlighet att fortleva i ett större sammanhang där de även får tillgång till de 
samordningsfördelar som en större koncern kan erbjuda. VD för respektive bolag 
behåller en stor del av sitt bestämmande, i form av till exempel val av projekt, 
personal och kunder. På så sätt bibehåller den lokala enheten även sin entre
prenöriella anda och lokala identitet, medan de även drar nytta av en gemensam 
ekonomiorganisation, gemensamma inköpsavtal, korsförsäljning, delning av 
resurser, spridning av best practice och tillgång till Instalcos affärsutvecklings
funktion. Att vara en del av Instalco innebär också att den nya enheten kan vara 
en del i multidisciplinära projekt som den lokala enheten inte hade kunnat vinna 
på egen hand.

Risker
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Marknadsrisker Hantering 

Konjunkturpåverkan 
Det allmänna marknadsläget och politiska beslut 
påverkar  Instalcos befintliga och potentiella 
 kunders möjlighet och benägenhet att investera. 

Marknaden för tekniska installationer och servicetjänster är i relation till den 
allmänna byggkonjunkturen förhållandevis mindre påverkad av den generella 
ekonomiska utvecklingen och en leverantörs projektportfölj kännetecknas av hög 
visibilitet vad gäller kommande projekt. En stor del av intäkterna kommer från 
återkommande uppdrag och större bolag har typiskt sett ett lågt beroende av 
enskilda kunder och kontrakt. Installationstjänsterna kontrakteras ofta tidigt i ett 
projekts utvecklingsfas men utförs sent i projektet, vilket ger en bra överblick och 
möjlighet att planera verksamheten i god tid. Oftast planeras och kontrakteras 
de arbeten som Instalco ska utföra upp till 1218 månader i förväg, vilket ger hög 
grad av förutsägbarhet och möjlighet att anpassa kostnadsbasen utifrån efter
frågan. 

Konkurrenter 
Konkurrensen består huvudsakligen av ett stort 
antal mindre aktörer som är verksamma på en 
begränsad geografisk marknad inom ett särskilt 
teknikområde. 

Marknaden är mycket konkurrensutsatt och, med undantag för inträdes barriärer 
för framförallt utländska aktörer till följd av ökade krav på behörighet och certifie
ring, starkt fragmenterad med låga inträdesbarriärer på lokal nivå. Som markna
den ser ut idag har endast ett fåtal aktörer, inklusive Instalco, tillräckliga resurser, 
kompetens och storlek att kunna leverera tjänster på flera orter och inom flera 
teknikområden. 

Finansiella risker Hantering 

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken att inte kunna infria bola
gets betalningsförpliktelser i sin helhet eller endast 
kunna göra det på påtagligt ofördelaktiga villkor på 
grund av brist på likvida medel.

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker innehas  
centralt av moderbolaget, som arbetar efter en av styrelsen fastställd policy.

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen 
av koncernens kapitalbehov samt refinansieringen 
av utestående lån försvåras eller fördyras.

Instalco har ett sjuårigt kreditavtal som löper till 2021 vilket säkerställer finansie
ring av nuvarande verksamhet.
 Instalcos mål är att bolaget ska vara skuldsatt över tid och att netto skulden i 
relation till justerad EBITDA ska uppgå till högst 2,5x.

Ränterisker 
Ränterisk avser risken för att förändringar i mark
nadsräntan påverkar koncernens räntenetto och 
kassaflöde

Finansieringen är långsiktig och räntan är kopplad till STIBOR.

Valutarisk
Valutarisk är risken att förändringar i valutakurser 
negativt påverkar resultaträkningen, balansräkningen 
samt kassaflödet. 

Instalcos transaktionsexponering är relativt låg då försäljning och kostnader 
till största delen sker i lokal valuta med mindre exponering mot importerade 
komponenter.
  Instalcos omräkningsexponeringspolicy är att denna inte valutasäkras. All 
finansiering sker i SEK.

Kredit-/motpartsrisk 
Kreditrisk är risken att motparten i en transaktion 
inte kommer att fullgöra sina finansiella ansvars
förpliktelser och att eventuella säkerheter ej täcker 
bolagets fordran. 

Alla nya kunder kreditprövas.
Instalco arbetar med betalplaner i installationsprojekten.

Risker
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Hållbarhetsrisker Hantering 

Hållbara tjänster
Hållbara installationstjänster efterfrågas i allt högre 
grad av fastighetsägare och beställare, och är en 
viktig komponent i Instalcos konkurrenskraft. 

Enligt Instalcos kvalitetspolicy ska bolagets föreslagna lösningar kännetecknas av 
hög driftsäkerhet, energisnålhet och miljöhänsyn. I samverkan med byggherren 
samt övriga entreprenörer projekterar och installerar Instalco framtidssäkrade 
och energisnåla system i byggnader av alla slag. 

Regelefterlevnad 
Installationsbranschen omfattas av omfattande 
regelverk och det är av yttersta vikt för  Instalcos 
förtroende i marknaden att arbeten utförs enligt 
gällande lag och bästa praxis.

Ett grundkrav för alla anställda i Instalco är att följa gällande miljölagstiftning, 
konkurrensregler, arbetsrättslig lagstiftning, skattelagstiftning, säkerhetskrav och 
andra bestämmelser som sätter ramarna för verksamheten. Utöver att följa lagar 
och bestämmelser tar Instalco ansvar för att i all verksamhet följa högt ställda 
krav på god affärsetik.

Hälsa och säkerhet 
Hög säkerhet på arbetsplatsen är centralt för att 
Instalcos medarbetare ska kunna utföra sitt arbete 
utan risk för skador och olyckor.

Instalco ska säkerställa att ingen anställd utsätts för risker som kan leda till vare 
sig fysiska eller psykiska skador. Förebyggande åtgärder genomförs löpande för 
att undvika att någon anställd utsätts för risker i den egna arbetsmiljön. Teknisk 
utrustning inklusive arbetsskydd är utformad utifrån varje anställds förutsättningar. 

Arbetsförhållanden 
Instalcos bolag måste följa gällande arbetslagstift
ning och erbjuda attraktiva arbetsplatser för att 
säkerställa medarbetarnas välbefinnande liksom 
Instalcos anseende i marknaden.

Arbetsmiljöfrågor är en integrerad del av Instalcos verksamhet. Bolaget erbjuder 
en stimulerande arbetsmiljö med utrymme för kompetensutveckling utifrån verk
samhetens behov. Cheferna har huvudansvaret att skapa en bra arbetsmiljö.

Korruption 
Instalco ska få uppdrag enligt gällande upphand
lingsregler och baserat på sunda affärsetiska 
principer. 

Enligt Instalcos uppförandekod får bolagets medarbetare aldrig, direkt  
eller indirekt, erbjuda, ge eller motta gåvor, förmåner eller andra ersättningar i 
otillåtna syften. Instalcos medarbetare ska vidare följa den näringslivskod som 
Institutet Mot Mutor fastställt och som är ett komplement till svensk lagstiftning. 

Leverantörer och underentreprenörer 
Instalco ställer krav på sina leverantörer och 
under entreprenörer att följa bolagets upp
förandekod samt i övrigt gällande lagstiftning. 

I samband med leverantörsutvärdering ska Instalcos leverantörer och under
entreprenörer ha en av Instalco accepterad uppförandekod, alternativt acceptera 
principerna i Instalcos uppförandekod. Brott mot koden kan leda till att affärs
samarbetet med aktuell leverantör avslutas.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Instalco Intressenter AB (publ), org.nr. 559015–8944

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för 
år 2018 på sidorna 26–30 och 34, och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt

  International Standards on Auditing och god revisionssed i 
 Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 21 mars 2018
Grant Thornton Sweden AB

Jörgen Sandell
Auktoriserad revisor

Risker
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Hållbart byggande i massivt trä
Intresset för byggande i massivt trä ökar mer och mer. 
De positiva effekterna för miljön är tilltalande och flera 
av Instalcos bolag i Norge är med och bygger skolor i 
massivt trä.

Instalcobolaget Vito har fått VS- och ventilations-
uppdrag i bland annat Flesberg skola i Lampeland och 
Vestsiden skola i Kongsberg. Skolorna byggs i princip helt 
i trä och de beställande kommunerna har haft en mycket 
tydlig miljöinriktning i projekten.

–Målet i uppdraget var att få till en reduktion av kli-
matgaser från byggnadsmaterial med minst 50 procent 
och ett av de viktigaste verktygen för att lyckas med det 
var att bygga skolan i massivt trä istället för exempelvis 
betong, säger Vidar Lien, vd på Vito.

Miljöfördelarna med att bygga i massivt trä som man 
brukar prata om är främst att det krävs mindre energi 

för byggnation och drift jämfört med betong, stål och 
tegel. Trä är också förnyelsebart och binder koldioxid 
samtidigt som det skapar en god inomhusmiljö.

Vidare nämns den energisnåla framställnings-
processen, den låga vikten, den låga bullernivån och  
den goda arbetsmiljön som stora miljöfördelar som  
talar för massivt trä.

Även Instalcobolaget Romerike Elektro är med och 
bygger i massivt trä. De har fått elinstallationsuppdraget 
i Glommasvingens skola i Sør-Odal norr om Oslo. Även 
här har kommunens miljöinriktning varit tydlig och skolan 
byggs som ett passivhus och är BREEAM-certifierat.

–Det är inte bara mer miljövänligt med massivt trä 
än med betong, det går också fortare och mycket renare 
och enklare att arbeta med, särskilt då det gäller installa-
tioner, säger Oskar Brustad Sjølie, vd på Romerike.


