
Hållbarhet på Assemblin 
En ansvarsfull och värdeadderande verksamhet 

Det är insidan som räknas.

För oss på Assemblin är hållbarhet ett 
brett och långsiktigt perspektiv som 
innebär att vi försöker förstå och ta 
ansvar för de fulla konsekvenserna 
av de beslut vi fattar – både för vår 
egen verksamhet och för vår omgiv
ning. Utgångspunkten är att vi ska 
vara ansvarsfulla och värdeadderande 
i förhållande till alla våra viktigaste 
intressenter, men också i förhållande 
till samhället och miljön i stort. 



Vår utgångspunkt är att ett långsiktigt och ansvarsfullt förhållningssätt är en förutsättning för 
en stabil och lönsam utveckling över tid. Vi ska bedriva en sund och konkurrenskraftig verk-
samhet idag – utan att kompromissa med möjligheterna att göra det också i framtiden.

Ett långsiktigt ansvarstagande 

Vår målsättning är att ta ansvar och ska-
pa värden för våra viktigaste intressenter 
och även för samhället i stort. Det innebär 
att vi i vår strävan att skapa smarta och 
hållbara installationer ska vara varsamma 
om de resurser vi använder och beakta 
den påverkan som vår verksamhet ger 
upphov till. 

Vår gemensamma utgångspunkt
Att vi följer lagstiftning och praxis i de län
der vi verkar är en naturlig utgångspunkt, 
men vi vill mer än så. För att tydliggöra 
våra ambitioner har vi därför utvecklat ett 
internt regelverk som anger en lägsta nivå 
för hållbarhetsarbetet i all verksamhet. Vår 
gemensamma hållbarhetspolicy tillsam
mans med våra värderingar och uppfö
randekod är våra viktigaste interna styrdo
kument inom hållbarhetsområdet. Du hittar 

dem på vår externa webbplats. Därutöver 
finns ett antal kompletterande policyer och 
instruktioner.

Internationella standards
Assemblin stödjer ett antal internationella 
standards och överenskommelser varav de 
viktigaste är ”Global Compact”, även om 
ingen formell anslutning har skett, samt 
klimat överenskommelsen i Paris (”Paris
avtalet”) och FN:s globala hållbarhetsmål 
(”Agenda 2030”).  

Ansvar, uppföljning och rapportering
Assemblin är en decentraliserad organ
isation, och ansvaret för att driva det 
operativa hållbarhetsarbetet ligger i 
affärsområdena. För att säkerställa hel
hetsperspektiv och samordning finns dock 
en central hållbarhetskommitté som är 

Våra väsentliga hållbarhetsaspekter
Vi har definierat tretton hållbarhets
aspekter som är de mest väsentliga 
för oss att arbeta med, och som vi har 
grupperat ur ett intressentperspektiv. 
Varje år genomför Assemblins hållbar
hetskommitté en omprövning av dessa 
aspekter utifrån omvärldens och våra 
intressenters föränderliga behov och 
önskemål. Mer om hur vi arbetar med 
vårt hållbarhetsarbete finns att läsa i 
vår hållbarhetsrapport på assemblin.se.

Välkommen att kontakta oss                                    
Ring vår växel på 010472 60 00. 
Du kan även mejla oss på info@assemblin.se.

underställd koncernledningen. För att kun
na följa upp hur arbetet fortskrider följer 
vi löpande upp ett stort antal nyckeltal. Ett 
urval av dessa redovisas årligen i vår exter
na hållbarhetsrapport som sedan 2017 har 
publicerats på assemblin.se.

Assemblin utformar, installerar och underhåller tekniska system för 
luft, vatten och energi. System du ofta inte ser, men som får byggnader 
att fungera och människor att trivas. Läs mer på assemblin.se.


