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Instalcos hållbarhetsprogram

01 Trygg och 
utvecklade 
arbetsmiljö

Hållbara 
installationer

• Nollvision mot arbetsplatsolyckor

• Trivsel, hälsa och trygghet

• Utvecklingsmöjligheter

02
Moget ledarskap • Affärsetik

• Samhällsansvar03

• Hållbarhetsklassat Instalco-projekt

• Kundnöjdhet 

• Samhällsnytta
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Fokusområde 1: Trygg och utvecklande arbetsmiljö

Nollvision mot arbetsplatsolyckor
Instalco ska ha en trygg och säker arbetsmiljö som är hälsosam, 
hälsofrämjande, och drogfri. Arbetsmiljön ska bidra till att motverka 
risken för ohälsa eller olycksfall. 
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Fokusområde 1: Trygg och utvecklande arbetsmiljö

Trivsel, hälsa och trygghet
Instalco ska erbjuda en stimulerande arbetsmiljö. En viktig del i detta är 
Instalco-Klubben, som är en personalfond vars syfte är att uppmuntra och 
premiera personalaktiviteter som skapar social gemenskap och hälsa.
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Fokusområde 1: Trygg och utvecklande arbetsmiljö

Utvecklingsmöjligheter
Att arbeta inom Instalco ska vara utvecklande och stärka varje 
medarbetares kompetens. Individen ska växa med arbetsuppgifter och 
utbildning som ger utmaning och stimulans.
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Fokusområde 2: Hållbara installationer

Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt
Klassificeringssystemet ”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt” är en 
kvalitetsstämpel inom hållbarhet för projektet, kunden och Instalco.
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Fokusområde 2: Hållbara installationer

Samhällsnytta
Instalcos ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom 
klimatsmarta och energieffektiva installationer som leder till lägre 
resursförbrukning.
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Fokusområde 2: Hållbara installationer

Kundnöjdhet
Vår ambition är att alltid erbjuda bästa tänkbara service till våra kunder. 
Nöjda kunder är återkommande kunder, och med hög kundnöjdhet 
skapas tillväxt.
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Fokusområde 3: Moget ledarskap

Affärsetik
Inom Instalco accepterar vi aldrig någon form av diskriminering. Ett 
grundkrav är att alla anställda 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.
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Fokusområde 3: Moget ledarskap

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

1. Genomgång av Instalcos program Trygg medarbetare 

2. Leverantörer har undertecknat Instalcos uppförandekod              
för leverantörer

3. Projektet bidrar till klimatnytta

4. Leveransplan har upprättats

5. Källsortering av material och avfallshantering 

6. Kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal/serviceavtal



14

Instalcos bidrag till FNs globala mål för hållbar utveckling 

Instalco är en värderingsstyrd koncern som 
månar om alla anställdas lika rättigheter 
och möjligheter. Vi bidrar till FNs mål 5 
genom att alla medarbetare, oavsett kön 
eller etnicitet, ska ha tillgång till 
utvecklingsmöjligheter, bland annat genom 
vidareutbildning eller lärlingsprogram.

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 vattenförsörjning, förbättrad 
avloppsrening och ökad återanvändning.

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 förnyelsebar energi 
samt delmål 7.3 om ökad förbättringstakt 
av energieffektivitet. 

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

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. 

Vi tror att förändring enklast uppnås om vi 
samarbetar. Genom mål 17, partnerskap 
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. 



15

Hållbara installationer i världsklass

Hållbara installationer i världsklass

Genom vår storlek kan vi bidra till att driva förändring av vår 
bransch. Instalcos ambition som nordisk samhällsaktör är att varje 

dag bidra till samhället genom klimatsmarta, energieffektiva 
installationer, som leder till lägre resursförbrukning. 

De åtta hållbarhetsmålen inom våra tre fokusområden kommer 
årligen att följas upp, och Instalcos övergripande målsättning är att 

varje år göra förbättringar inom samtliga hållbarhetsområden.  
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