
Hållbarhetsarbetet innebär för oss att verksamheten bedrivs på 
ett ansvarsfullt sätt med en helhetssyn på ekonomiska, miljömäs-
siga 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. Säkra och hållbara instal-
lationer är något vi prioriterar högt och i Instalco ska vi ha en trygg 
och utvecklande arbetsmiljö.

Hållbarhetsarbete inom Instalco
Instalco strävar hela tiden efter att hjälpa kunderna att minska 
sin miljöpåverkan genom lägre vatten- och energiförbrukning och 
ökad miljömedvetenhet. 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 kundernas allt högre krav på 
hållbarhet.

Exempel på områden där Instalco bidrar till samhällsnytta, 
hållbarhet och energieffektivisering är installationer av solceller, 
värmepumpar, bergvärme, värmeväxlare, LED-belysning, ladd-
stationer, samt energisparprogram och fastighetsautomation. Vi 
installerar också energisnålare och mer miljövänliga kylsystem 
i livsmedelsbutiker. Vi renar luft och vi är delaktiga i en mängd 
vattenreningsprojekt runt om i Norden. Instalco hjälper beställare 
av projekt att tänka i ett brett hållbarhetsperspektiv. Vi ger dem 
ökad kunskap om vad som är möjligt att göra ur ett miljöperspektiv 
i aktuellt byggprojekt.

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.

Hållbarhetsmål
Instalco har under 2019 arbetat med fem centrala hållbarhetsmål. 
Vi strävar efter en kundnöjdhet på 100 procent, en medarbetar-
nöjdhet på över 90 procent, en sjukfrånvaro under 5 procent, en 
personalomsättning under 10 procent och vi har en nollvision för 
arbetsplatsolyckor. Utfallet för hållbarhetsmålen redovisas på sid 9.

Nytt hållbarhetsprogram
I början av 2020 lanserade vi ett nytt hållbarhetsprogram ”Hållbara 
installationer” med det egenutvecklade klassificeringssystemet 
”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt”. För att ett projekt ska uppfylla 
kriterierna för ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt krävs att pro-

jektet har klarat sex uppsatta hållbarhetsindikatorer. Bland annat 
ska projektet uppfylla krav på arbetssäkerhet genom programmet 
Trygg medarbetare och samtliga leverantörer ska ha undertecknat 
Instalcos uppförandekod. Vidare ska projektet också kunna påvisa 
klimatnytta.

Hållbarhetsprogrammet sätter fokus på tre huvudområden: 

 • Trygg och utvecklade arbetsmiljö. 

 • Hållbara installationer. 

 • Moget ledarskap. 
Inom dessa tre huvudområden finns åtta hållbarhetsmål som varje 
år ska mätas och följas upp där den övergripande målsättningen 
är att göra årliga förbättringar inom samtliga områden.

I det nya hållbarhetsprogrammet ingår även att Instalco ställer 
sig bakom och har undertecknat FN:s Global Compact-avtal. Det 
nya hållbarhetsprogrammet presenteras mer på sid 31.

Sociala perspektiv
Medarbetare
Instalco eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare 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.

Instalco strävar efter att rekrytera personal från ett brett 
spektrum av samhället. Vi ska på alla nivåer präglas av ett öppet 
och tillåtande klimat fritt från fördomar. Vi ska erbjuda, alla oavsett 
kön eller etnicitet, samma möjligheter till karriär- och kompetens-
utveckling. 

Instalcos ambition som en nordisk samhällsaktör är att varje dag bidra till samhällsnytta. 
Det gör vi genom klimatsmarta och energieffektiva installationer som leder till lägre resurs-
förbrukning. Tillsammans i koncernen står vi bakom FN:s globala hållbarhetsmål.

Hållbarhetsrapport
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Intressentgrupp Former för dialog Huvudfrågor under 2019
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

• Affärsetik

• 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

• Månadsvisa telefonmöten

• Intranät och medarbetartidning

• Medarbetarundersökning

• Affärsområdesmöten

• Instalcoskolan och internutbildningar

• Medarbetarsamtal

• Instalco-Klubben

• Arbetsmiljö och säkerhet

• Gemensamma policies och uppförandekod

• Kommande hållbarhetsprogram

• Best practice-spridning i koncernen

• Lönsamhetsskapande åtgärder samt IFOKUS

Förvärvskandidater • Enskilda möten

• Platsbesök
• Instalcomodellen

• Lönsamhet

• Best practice och lokalt ledarskap

Väsentlighetsanalys
Instalcos väsentlighetsanalys baseras på intressentdialoger, omvärldstrender och bolagets strategiska prioriteringar. 
Analysen utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete och våra strategiska prioriteringar.

• Arbetsmiljö

• Kompetensut-
veckling

• Energi- och miljö-
effektivitet

• Trivsel, hälsa och 
trygghet

• Affärsetik

• Säkerhet

• Kvalitet

Prioriterat Mycket prioriterat

Intressenter
Instalcos verksamhet påverkas av och påverkar ett flertal olika intressenter. De primära intressentgrupperna är kunder, medarbetare 
och framtida medarbetare, förvärvskandidater, leverantörer och underentreprenörer, samt aktieägare, investerare, analytiker och media. 
Även slutanvändare påverkas av Instalcos verksamhet genom att de bor eller verkar i byggnader där Instalco utfört installationsarbeten.
Instalco engagerar sig löpande i dialog med bolagets primära intressenter.

• Mänskliga rättig-
heter

• Jämställdhet

• Förvärv

• Samhällsnytta

• Samhällsansvar

• Kundnöjdhet

Hållbarhet
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 Instalcos verksamhet anser vi bäst bidrar till FNs hållbarhetshållbarhetsmål 5-7, 9, 11 och 17.

Instalco är en värderingsstyrd koncern 
som månar om alla anställdas lika 
rättigheter och möjligheter. Vi bidrar 
till målet genom att alla medarbetare, 
oavsett kön eller etnicitet, ska ha till-
gång till utvecklingsmöjligheter, bland 
annat genom vidareutbildning eller 
lärlingsprogram. 

Genom våra värderingar och installa-
tioner bidrar vi till hållbara industrier, 
innovationer och infrastruktur. Vi 
bidrar till FNs mål 9 genom effektivare 
resursanvändning och förespråkande 
av miljövänliga tekniker vid installatio-
ner.

Vår kärnverksamhet går ut på att rena 
luft, rena vatten och spara energi. 
Genom våra installationer bidrar vi 
till FNs mål 6 genom effektivisering av 
vattenanvändning, säkrande av vatten-
försörjning, förbättrad avloppsrening 
och ökad återanvändning.

Vår kärnverksamhet går ut på att rena 
luft, rena vatten och spara energi. 
Genom våra installationer bidrar vi till 
FNs mål 11 om hållbara städer och 
samhällen. 

Vår kärnverksamhet går ut på att rena 
luft, rena vatten och spara energi. 
Våra installationer bidrar till FNs mål 
7 genom tillgång till elförsörjning och 
modern energi, ökad andel förnyelse-
bar energi samt delmål 7.3 om ökad 
förbättringstakt av energieffektivitet. 

Vi tror att förändring enklast uppnås 
om vi samarbetar. Genom partner-
skap och samarbeten med andra 
samhällsaktörer tror vi därför att vi på 
bästa sätt kan bidra till FNs globala 
mål 5, 6, 7, 9 och 11. 

sättning. Då Instalco är verksamt i en traditionellt mansdominerad 
bransch samarbetar vi med skolor, arbetsgivarorganisationer och 
yrkesnämnder för att öka andelen kvinnor i verksamheten. 2019 
var andelen kvinnor i Instalco 5 procent.

Instalco-Klubben
Instalco ska erbjuda sina medarbetare en stimulerande arbets-
miljö. Med syftet att stimulera och premiera aktiviteter som skapar 
social gemenskap och hälsa för medarbetarna startade vi 2018 
Instalco-Klubben. Det är en intern personalfond för att uppmuntra 
personaldrivna aktiviteter. Grunden i Instalco-Klubben är att det 
ska vara aktiviteter som är initierade och genomförda av medar-
betarna 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 anslag från fonden.

Under 2019 har 32 ansökningar om aktiviteter inkommit, 
beviljats och genomförts.

Instalcos medarbetare ska respektera FN:s deklaration för mänsk-
liga rättigheter och följa internationella överenskommelser inom 
området. Vi arbetar för att ingen anställd eller arbetssökande 
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. 2019 
års undersökning hade en svarsfrekvens på 50 procent och av de 
som svarade var 67 procent montörer och 33 procent tjänstemän. 
Resultatet från delar av undersökningen redovisas på sid 30.

De huvudsakliga kanalerna för interninformation är Instalco- 
nätet som är ett intranät för koncernens medarbetare med över 
2 000 användare och Instalco News, en kund- och medarbetartid-
ning som startades under 2019.

Jämställdhetsarbete är en aktiv del i det dagliga arbetet och 
beaktas särskilt vid rekrytering, kompetensutveckling och löne-

önskvärd utveckling. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för 
att målen ska uppnås till år 2030. Hållbarhetsmålen används 
som ramverk för nationella planer, internationella åtaganden 
och inom den privata sektorn. I Instalcos verksamhet anser vi 
att hållbarhetsmålen 5-7, 9, 11 och 17 är de mest väsentliga.

FN:s globala mål för hållbar utveckling
Agenda 2030 är den handlingsplan som världens länder enats 
om för att säkra frihet, välstånd och miljö för framtida genera-
tioner. Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål 
som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en 

Hållbarhet
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Uppförandekod med visselblåsarfunktion
Instalcos uppförandekod ”Code of Conduct” består av ett antal 
principer som beskriver våra gemensamma värderingar. Princi-
perna kompletteras av koncernens gemensamma policys, riktlinjer 
och rutiner inom specifika områden såsom ekonomi, medarbetare 
och inköp. Syftet med uppförandekoden är att förmedla etiska 
värderingar och affärsmässiga principer till samtliga medarbetare, 
kunder, leverantörer, andra affärspartners och ägare samt att ge 
vägledning i det dagliga arbetet. Berörda områden är bland annat 
intressekonflikter, gåvor, mutor och representation. Uppförande-
koden är fastställd av Instalcos styrelse. Koncernens vd har delege-
rat ansvaret till respektive dotterbolags-vd att säkerställa att koden 
implementeras och efterlevs. 

Inom Instalco accepterar vi aldrig någon form av diskrimine-
ring. Ett grundkrav är att alla följer de lagar och regler som gäller. 
Utöver det tar Instalco ansvar för att i all sin verksamhet, och i alla 
relationer, följa högt ställda krav på god etik och affärsmoral.

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 2019 anmäldes inget ärende via visselblåsarfunktionen.

Arbetsmiljö
Instalcos arbetsmiljöpolicy syftar till att åstadkomma en arbets-
miljö som inte medför någon risk för ohälsa och olycksfall. Instalco 
ska erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö, som är hälsosam, 
hälsofrämjande och drogfri. Arbetsmiljöfrågor 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 fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det övergripande målet är 
att uppnå en säker och hälsosam arbetsplats som främjar med-
arbetarnas och företagets utveckling.

Instalco har en nollvision för arbetsplatsolyckor och arbe-
tar aktivt för att uppnå det. 2019 uppgick antal rapporterade 
arbetsskador till 85 (78) vilket motsvarar 3,2 procent (3,8 procent) 
i förhållande till totalt antal anställda. Instalco är medlemmar av 
byggbranschens forum för ökad säkerhet på arbetsplatsen ”Håll 
Nollan”.

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 vidareut-
bilda 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 vd-nivå.

Successionsordningen inom Instalco kan exemplifieras genom 
arbetet vid vd-byten i dotterbolagen där Instalco har en tydlig 
filosofi att rekrytera ur de egna leden. Denna filosofi gäller även för 
projektledare och ledande montörer. Att utveckla framtida ledare 
för sådana karriärväxlingar är ett av de huvudsakliga syftena med 
Instalcoskolan.

Under 2019 har 267 personer gått i utbildningar i Instalco-
skolan.
 

De huvudsakliga kanalerna för interninformation är 
Instalco- nätet som är ett intranät för koncernens 
medarbetare med över 2 000 användare och Instalco 
News, en kund- och medarbetartidning som startades 
under 2019.

Nystartade bolagInstamate och Insta EL

Instalco byggerför rörelse, aktivitet  och hälsa
Investerar för framtidenInstalco 5 år

Personalfondensom skapar möjligheter

2019

1
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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 kundernas allt högre krav på hållbarhet och energibesparing. 
Instalco ser därför att fokus på energieffektiva och miljösmarta 
tjänster kommer att stärka koncernens konkurrenskraft och driva 
långsiktig tillväxt. 

Kvalitet och kundnöjdhet
Instalcos verksamhet bedrivs i nära relation till kunden där vi pro-
jekterar och installerar framtidssäkrade och energisnåla system. 
Föreslagna tekniska lösningar ska kännetecknas av hög driftsäker-
het, energisnålhet, miljöhänsyn, låga livscykelkostnader, person-
säkerhet och hög kvalitet. Rätt kvalitet uppnås genom att förbere-
da de olika momenten i byggprocessen, nyttja tekniskt kunnande 
och arbeta effektivt och engagerat genom hela värdekedjan. 
Instalco mäter löpande kundnöjdheten och har generellt en hög 
andel återkommande kunder. Nöjda kunder är återkommande 
kunder. Andelen återkommande kunder ligger i linje med tidigare, 
det vill säga cirka 80 procent.

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.

 
Inköp
Instalco eftersträvar långa relationer med leverantörer. Då sam-
arbete 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. 

83% (2018: 85%) 
 att det inte förekommer mobbing eller kränkningar

91% (2018: 89%) 
att de inte utsatts för mobbing eller kränkningar

I medarbetarunder sökningen 2019 svarade

83% (2018: 86%)
att man delar med sig av goda idéer och erfarenheter

85% (2018: 82%)
att de kan rekommendera företaget som arbetsgivare

Hållbarhet

www.instalco.se  Instalco hållbarhetsrapport 2019 · 5



DET HÅLLBARHETSKLASSADE INSTALCOPROJEKTET

En central del i Instalcos hållbarhetsprogram är det egenutvecklade certifieringssystemet ”Hållbarhetsklassat  
Instalcoprojekt”. Hållbarhetsklassningen är en kvalitetsstämpel för projektet såväl för kunden som för Instalco.
För att ett projekt ska bli ett Hållbarhetsklassat Instalco projekt krävs att projektet har uppfyllt de sex indikatorerna:

1.  Att en genomgång av Instalcos 
program ”Trygg medarbetare” 
har genomförts.

2.  Att leverantörerna har under
tecknat ”Instalcos uppförande
kod för leverantörer”.

3.  Att projektet bidrar till klimat
nytta enligt Instalcos uppsatta 
kriterier.

4.  Att en leveransplan med trans
port och beställningsrutiner har 
upprättats.

5.  Att rutiner för källsortering av 
material och avfallshantering har 
följts.

6.  Att kunden har erbjudits ett 
hållbarhetsavtal efter projektets 
slut.

HÅLLBARA INSTALLATIONER I VÄRLDSKLASS

Instalco bidrar tillsammans med kunder och medarbetare dagligen till att skapa samhällsnytta. Kort och gott handlar det om 
”Hållbara installationer i världsklass” inom el, VS, ventilation, kyla och industri.

Hållbarhetsarbetet inom Instalco innebär att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt med en helhetssyn på ekono-
miska, miljömässiga och sociala perspektiv. Instalcos ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta 
och energieffektiva installationer som leder till lägre resursförbrukning.

Under 2020 lanserar Instalco ett nytt hållbarhetsprogram där fokus sätts på tre huvudområden som ska genomsyra 
koncernens hållbarhetsarbete.

1. Trygg och utvecklade arbetsmiljö 
 • Nollvision arbetsplatsolyckor

 • Trivsel, hälsa och säkerhet

 • Utvecklingsmöjligheter

2. Hållbara installationer
 • Hållbarhetsklassat Instalco-projekt

 • Samhällsnytta

 • Kundnöjdhet

3. Moget ledarskap
 • Affärsetik

 • Samhällsansvar

De åtta hållbarhetspunkterna inom de tre huvudområdena kommer årligen att mätas och följas upp och det övergripande 
målet är att göra årliga förbättringar inom samtliga hållbarhetsområden.

Hållbarhet
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Samverkan för  
innovation och  
hållbart byggande 

Att minska klimatavtrycket har varit ett av de övergripan-
de målen vid bygget av A Working Lab. I projekterings- 
och byggprocessen har partnering varit en framgångsrik 
samarbetsform där Instalcobolaget LG Contracting 
ansvarat för samtliga VS-installationer.

A Working Lab är en 12 000 kvm stor kontorsbygg-
nad och innovationsarena med över 400 arbetsplatser 
vid Chalmers i Göteborg. Målsättningen har varit att 
skapa en byggnad med hållbarhet som en del av husets 
DNA. Under byggnationen har 16 innovationsprojekt 
drivits och testats i huset för att skapa energieffektiva 
lösningar.

Bland annat har byggnaden utrustats med PCM- 
teknik där man lagrar kylenergi i salter för att sedan 
kunna användas till egen kyla istället för att använda 
fjärrkyla. Tekniken har sedan länge testats på Chalmers 
och genom A Working Lab fick man möjlighet att prova i 
stor skala.

– PCM-lösningen där vi har haft ansvaret för att bygga 
och installera anläggningen är ett av många exempel på 
innovationsprojekten i bygget. Syftet har varit att det ska 
leda till ett klimatsmart och resurseffektivt hus med lågt 
koldioxidavtryck, säger Urban Kalin, projektledare på LG 
Contracting.

Genom smarta materialval ska byggnadens klimat-
påverkan bli upp till 20 procent lägre än om traditionella 
material hade använts. Till exempel består byggnadens 
stomme till största delen av korslimmat trä istället för 
betong och den betong som används i källarplanet är 
miljövänlig och baserad på slaggprodukter. Färgen på 
fasaden är utan kadmium och nedbrytningsbar.

Projektet har drivits i samverkansform, så kallad 
partnering, där byggherren Akademiska Hus, byggentre-
prenören ByggDialog och underentreprenörer som LG 
Contracting, tillsammans har utvecklat och genomfört 
byggprojektet.

– Partnering är en fantastisk arbetsform där alla 
hjälps åt att med full öppenhet driva projektet åt samma 
håll. Vi får möjlighet att föreslå lösningar och innovatio-
ner för kunden och kunden får verkligen det som de vill 
ha, säger Urban Kalin.

A Working Lab har tilldelats guldnivån i miljöcertifie-
ringssystemet Miljöbyggnad.

Hållbarhet
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Transporter
Instalcos verksamhet kräver omfattande transportflöden. Vi sam-
arbetar därför med företag som erbjuder effektiva och miljömed-
vetna logistiklösningar. Vi 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 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 iden-
tifierade 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.

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

Hållbarhet
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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 55 procent av Instalcos projekt är baserade på fastpriskontrakt och even-
tuella 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 15 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

www.instalco.se  Instalco hållbarhetsrapport 2019 · 9



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 12-18 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, energieffektivitet och miljöhänsyn. I samverkan med bygg-
herren samt övriga entreprenörer projekterar och installerar Instalco framtids-
säkrade 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 2019 på sidorna 26–33 och 36, 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 19 mars 2020
Grant Thornton Sweden AB

Camilla Nilsson
Auktoriserad revisor

Risker
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Bi-Vent föregångare inom jämställdhet

Bygg- och installationsbranschen är sedan länge mans-
dominerad och i Instalco är andelen kvinnor drygt fem 
procent. Skånebaserade Bi-Vent sticker dock ut där 
hälften av tjänstemännen är kvinnor.

Mönstret är detsamma i de flesta av Instalcos 70 
dotter bolag. Ekonomi och HR bemannas nästan ute-
slutande av kvinnliga tjänstemän medan det bland 
montörer bara finns ett fåtal kvinnor. På Instalcobolaget 
Bi-Vent ser det helt annorlunda ut.

– Det som är lite unikt hos oss är att vi har kvinnor 
som projektledare, entreprenadchef och servicechef, 
det är inte vanligt. När vi har sökt folk har vi framhållit 
att vi gärna ser sökande av båda könen och vi har alltid 
anställd den mest lämpade oavsett kön, säger Åsa Süll-
mann, HR-ansvarig på Bi-Vent.

Åtta av de 16 tjänstemännen på Bi-vent är kvinnor i  
positionerna ekonomichef, ekonomiassistent, HR- 
ansvarig, entreprenadchef, projektadministratör, 
projekt ledare och servicechef. Kvinnliga montörer har 
man dock inte på Bi-Vent.

– Det är väldigt tydligt att det blir en bra dynamik i 
gruppen när det är en mix av kvinnor och män, säger 
Åsa Süllmann.

– Jag tror att det har sökt sig fler kvinnor till Bi-Vent 
efterhand just eftersom det redan varit en del kvinnliga 
anställda här, det är en trygghet för många. Bland vår 
personal finns det en tradition och anda att vi jobbar 
bäst tillsammans om vi är både kvinnor och män.



Modern ventilation halverade  
energiförbrukningen

När Instalcobolaget Aircano bytte ventilationssystem i två 
fastigheter i Hagsätra i Stockholm ledde det till en halve-
ring av elförbrukningen. 

– För att minska vår klimatpåverkan jobbar vi mycket 
med energieffektivisering av vårt fastighetsbestånd, sä-
ger Erik Ollman på fastighetsägaren Ikano Bostad.

Kvarteret Långskylen 5 och 9 i Hagsätra är byggt 
på 1980-talet och består av två hus med 190 bostäder. 
Fastigheterna var i behov av renovering när Aircano fick i 
uppdrag att projektera och installera ett ventilationssys-
tem som skulle bli lönsamt för fastighetsägaren samtidigt 
som klimatet inomhus för de boende skulle förbättras.

– Det var ojämna ventilationsflöden och ojämn värme 
i fastigheter som förbrukade mycket energi samtidigt 
som inneklimatet inte var optimalt för hyresgästerna. Vi 

installerade det mest moderna systemet för ändamålet 
med 12 FTX-aggregat med energieffektiv återvinning med 
motströmsväxlare och energisparande fläktar. Resultatet 
blev fantastiskt, berättar Tobias Eriksson, vd på Aircano 
och affärsområdesansvarig för Instalco Öst.

Samtidigt som ventilationsentreprenaden inleddes 
beställdes även två nya fjärrvärmecentraler med kom-
plett installation med modernt styr- och reglersystem.

– Att skapa framtidens hållbara städer är ett viktigt 
mål för oss och att minska vår klimatpåverkan är ett av 
våra mest prioriterade områden. Aircanos projektering 
och entreprenad vid kvarteret Långskylen ledde till en 
minskning av fastighetselen med cirka 50 procent och en 
betydande värmebesparing, säger Erik Ollman, energi-
controller på Ikano Bostad.


