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I verksamheten finns ingen tillståndsplik-
tig verksamhet, och i den lilla tillverknings-
verksamhet som finns är miljöeffekterna 
begränsade. Ur miljösynpunkt är den 
största risken att bristfälligt utförda tek-
niska installationer kan påverka människor 
och miljö negativt. Denna risk kan delvis 
balanseras genom försäkringar. 

Att bidra till att förbättra en fastighets 
miljö- och energiprestanda är en affärsmöj-
lighet som Assemblin försöker tillvarata 
genom att erbjuda tjänster inom energi-
effektivisering och långsiktigt hållbara 
installationslösningar. En annan affärsmöj-
lighet är nya behov som uppstår i samband 
med klimatförändringen och den pågående 
omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Anpassning till den pågående  
klimatomställningen
På ägarnas uppdrag genomförde Assem-
blins hållbarhetskommitté under 2019 en 
klimatförändringsanalys inspirerad av det 
internationella TCFD-ramverket. Arbetet 
resulterade i en kartläggning av de risker 
och möjligheter som uppstår som en 
konsekvens av de pågående klimatföränd-
ringarna på kort, medellång och lång sikt 
utifrån olika scenarier. Med utgångspunkt 
i att Assemblin har ett lågt beroende av 
fossila produkter/drivmedel, hög flexibilitet 
i verksamheten och lite fast egendom som 
kan förstöras bedöms våra klimatrisker 
vara begränsade. Vår typ av verksamhet 
är relativt lågt exponerad mot klimatför-
ändringarna och vår anpassningsförmåga 

är god. Samtidigt uppfattas behovet av 
installationstjänster öka i samband med 
renoverings- och återuppbyggnadsbehov 
till följd av skador orsakade av extremvä-
der, vilket är en möjlighet för Assemblin. 
På kort och medellång sikt kan vi också 
räkna med en ökad efterfrågan på energi- 
effektiviseringsprojekt, återanvändning 
av gråvatten och regnvatten, laddstolpar 
och solceller samt ökade investeringar i 
biogasanläggningar, vattenkraftverk och 
vindkraftparker. 

Resultatet av analysen presenterades 
för koncernledningen och styrelsen, som 
i december antog en ny klimatstrategi för 
Assemblin. Klimatstrategin innebär att  
Assemblin ska vara i takt med klimatut-
vecklingen och den pågående omställ-
ningen till ett fossilfritt samhälle. Vi ska 
tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår, 
och begränsa risker till acceptabla nivåer 
genom att tidigt vidta nödvändiga åtgärder. 

Tretton väsentliga hållbarhets-
aspekter
2017 identifierade Assemblins hållbarhets-
kommitté tretton hållbarhetsaspekter som 
utifrån verksamhet och geografi bedöm-
des som de mest materiella för Assemblin.  
I vår hållbarhetsrapportering har vi valt 
att gruppera våra väsentliga hållbarhets-
aspekter ur ett intressentperspektiv. 
Hållbarhetsaspekterna presenteras i 
sammanställningen till höger, där de även 
kopplas mot FN:s globala hållbarhetsmål, 
hållbarhetsstandarden GRI samt ”triple 

bottom line”-ramverket 3BL. Under 2019 
uppdaterades och utökades mappningen 
mot FN:s hållbarhetsmål.

Under 2019 genomförde Assemblins 
hållbarhetskommitté en omprövning av 
Assemblins materiella hållbarhetsaspekter. 
Prövningen resulterade i att de befintliga 
aspekterna ligger fast. Kommittén genom-
förde även en ranking av aspekternas vikt 
såväl internt som externt vilket resulterade 
i små skillnader jämfört med motsvarande 
ranking 2018. Den största förändringen var 
att klimataspekten uppfattas ha ökat i vikt 
såväl internt som externt. 

Prioriterade hållbarhetsaspekter  
2019
Med utgångspunkt i vår intressentdialog 
och omvärldsanalys å ena sidan samt utfal-
let av våra utvalda nyckeltal å andra sidan 
gör hållbarhetskommittén en årlig utvärde-
ring av eventuellt behov av ökade insatser 
inom något område. Resultatet lämnas till 
koncernledningen, som utifrån hållbarhets-
kommitténs rekommendationer, bolagets 
utveckling och styrelsens prioriteringar 
gör en samlad bedömning av vilka frågor 
som koncernen gemensamt ska fokusera 
på inför det kommande verksamhetsåret. 
Affärsområdena kan även själva välja att 
lyfta fram fler aspekter i sitt arbete. 

De hållbarhetsaspekter som prioritera-
des gemensamt under 2019 var lönsam-
het, arbetsmiljö & säkerhet, bolagsstyrning 
& riskhantering samt ledarskap. 

KUNDER
Innovativa och hållbara installationer som får 
byggnader att fungera och människor att trivas.

MEDARBETARE
En utvecklande och ansvarstagande arbetsgivare 
som erbjuder spännande uppdrag i en god, säker 
och icke-diskriminerande arbetsmiljö.

ÄGARE
God avkastning genom stabil ekonomisk  
utveckling med kontrollerade risker och ett  
sunt affärsetiskt förhållningssätt.

SAMHÄLLE
Välmående medborgare i byggnader med  
bra inomhusklimat. Arbetstillfällen och skatte- 
intäkter. Lokalt samhällsengagemang.  
Begränsad miljöpåverkan.

• KUNDER

• MEDARBETARE

•  FINANSIELLT KAPITAL

• DIREKT MATERIAL

• INDIREKT MATERIAL

• TJÄNSTER

AFFÄRSIDÉ

VISION

MISSION

ERBJUDANDE
Smarta och hållbara service- 
och installationslösningar inom 
olika teknikområden, främst el, 
värme & sanitet, ventilation och 
automation.

BEGRÄNSAD 
MILJÖPÅVERKAN
•  Små volymer restprodukter 

och avfall
•  Liten direkt CO2-påverkan, 

främst från transporter och 
affärsresor

AFFÄRSMODELL

Resursbehov Verksamhet Utfall Värdeskapande

HÅLLBARHETSRAPPORT // INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT

Vår målsättning är att skapa värden för våra viktigaste intressenter och även för samhället i stort. Det innebär att vi ska vara varsamma om 
de resurser vi behöver samt att vi är effektiva, ansvarsfulla och levererar hållbara installationslösningar med minimal påverkan på miljön. 

ASSEMBLINS VÄRDESKAPANDEMODELL

Marknad/sälj/anbud

Installation/service

Uppföljning/kontroll

Planering/beredning/ 
projektering




