
FÖRETAGSPRESENTATION 2021



FÖRETAGET HIGHCON AB

Highcon grundades 2013 och är idag väletablerat inom branschen.

Företaget har på kort tid byggts upp till att vara en ledande aktör inom  ställningsbranschen. 
Företaget, som kommer från Härnösand, har flertalet gånger  prisats för sin snabba tillväxt.

Highcon AB har sitt huvudförråd i Härnösand men servar industri och byggbranschen

med alla typer av ställningar, främst i norra Sverige.



Vår största marknad idag är Norrbotten, med industrin inom gruvnäringen

som en stor  och viktig kund.

Från åren 2016 till 2017 ökade vår omsättning från 2 mkr till 27 mkr –

en tillväxtprocent på hela 1215 %. Sedan dess har tillväxten fortsatt.

Omsättningen kommer att vara ca 200 mkr under 2021 med ca 150 

medarbetare.
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Våra åtaganden och vårt utförande skall hålla en  
hög kvalitet och kännetecknas av ett stort  
engagemang, som uppfyller kundernas krav och  
önskemål.

MÅL



Att ständigt utveckla vårt kvalitetsarbete genom  
nyskapande och smarta lösningar, anpassade efter  
kundens behov.

Att utveckla företagets medarbetare genom  
kontinuerlig utbildning och systematiskt lärande av  
egna och andras erfarenheter.

Att alltid eftersträva att skapa lönsamhet och  
mervärde för våra beställare och därmed skapa  
långsiktiga och återkommande kunder.

VÅRT UPPDRAG



Vi erbjuder byggställningar, väderskydd och

utbildningar.

Vår leverantör av ställningsmaterial är Layher AB.  

Genom Layher har vi alltid tillgång till ett fullsortiment av

originalkomponenter. Detta medför att vi kan bygga
stabila och pålitliga ställningar, även på höga höjder. Den  

goda passformen och den långa livslängden är  

kännetecknande för en Layherställning.

VAD VI GÖR



Efterfrågan på väderskyddat byggande ökar stadigt.

Fördelarna med väderskydd är många

▪Högre kvalitet

▪Bättre arbetsmiljö

▪Högre produktivitet

▪Enklare planering

▪Kortare byggtider

VÄDERSKYDD



Layher Allround modulställning överträffar alla  
förväntningar när det gäller snabbhet, stabilitet och  
säkerhet, utan att ge avkall på flexibiliteten.
Ställningen består av ett fåtal grundkomponenter

och ihopkopplingen är unik med fasta kilar på stag  
och bommar. Därför erbjuder den, i det närmsta,  
obegränsade variationsmöjligheter när det gäller  
montage och användningsområden.

Några exempel kan vara-

BYGGNADSSTÄLLNINGAR



FASADSTÄLLNING



INDUSTRISTÄLLNINGAR



TAKFOTSSTÄLLNINGAR



TRAPPTORN FÖR EVAKUERING



VI MONTERAR OCH DEMONTERAR  
BYGGNADSSTÄLLNINGAR –

MEN DET VI LEVERERAR ÄR DIN SÄKRA ARBETSPLATS!



Här kommer en kort presentation hur vi i Highcon säkerställer vårt 

åtagande till  kund på projektnivå.

ARBETSMILJÖ I HIGHCON AB



Organisation

Att          
kommunikationen  

är öppen och  
tydlig

Att kunna påverka  
och planera sitt  

eget arbete

Att kunna känna  
trygghet

Att man  
respekterar  

varandra

Att uppleva trivsel,  
samvaro, vänskap

ARBETSMILJÖ ÄR ALLT SOM PÅVERKAR OSS PÅ JOBBET



MÅLET ÄR ATT SKAPA FRISKA ARBETSPLATSER DÄR INGEN BLIR SKADAD 

PÅ JOBBET.



Arbetsberedning UppföljningKontroll underarbeteKontroll förestart

- För samtliga

- Arbetsplatsinformation

- Undersökning av risker

- Checklista

- Säkerställer rättutbildning

- Signering

- Objektbeskrivning

- Riskinventering

- Riskeliminering

- Objektspärm

-Skyddsronder

- Dialog medbeställare

-Intern kontroll av skydds-och  

ordningsföreskrifter

-Olycksfalls- och

tillbudsrapportering

- Personligsäkerhetshandbok

-Återkoppling och dialog

-Riskreducering

Osäkra faktorer och beteenden kan finnas i alla delar av en verksamhet. I arbetet med att sänka risknivåer 

och förebygga olyckor kan inga delar undantas från granskning och uppföljning. 

Samverkan är våran nyckel till att förebygga olyckor

Så här ser våran flödesbeskrivning ut gällande arbetsmiljö-



Säkerhetsstyrning

Beteende

Förståelse

Säkerhetskultur

EN HÅLLBAR ARBETSMILJÖ ENGAGERAR ALLA I FÖRETAGET OCH DET 

BEHÖVER FINNAS EN RÖD TRÅD FRÅN MEDAREBTARE TILL HÖGSTA LEDNING



Denna del består av hur vi förstår verkligheten.

Det är utifrån vår grundläggande förståelse som vi navigerar i  tillvaron. Vår 
förståelse ligger till grund för våra värderingar som  yttrar sig i de attityder 
vi har. För att påverka dem behöver vi öka  vår förståelse för vår omgivning.

FÖRSTÅELSE



Här kommer några exempel på hur vi på Highcon skapar en större 

förståelse för en  bättre arbetsmiljö.

EXEMPEL



SÄKERHETSDAGEN
- Med fokusområden

Den 28 april är det FN:s Internationella Arbetsmiljödag. Den 
Internationella Arbetsmiljödagen är en årlig internationell 
kampanj för att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv. 
Byggbranschens Säkerhetsdag hålls varje år i anslutning till 
den Internationella Arbetsmiljödagen och fokuserar 2021 på 
SÄKERHETSKULTUR. 



OLYCKSFALL OCH TILLBUDSRAPPORTERING

- Återkoppling med metodbeskrivning



Fokussida intranät med arbetsmiljöinformation



UTBILDNINGAR
Branschutbildningar. Allmän utbildning, särskild utbildning, väderskyddsutbildning, fallskyddsutbildning 

BAM, Mobila plattformar, travers, heta arbeten, ABC -utbildningar, mm

STIB Auktorisation

För att erhålla kvalitetsstämpeln STIB Auktorisation skall 

medlemsföretaget uppfylla ställda krav och kvalitetskriterier som 

kännetecknar en modern, seriös och kompetent aktör inom 

ställningsbranschen. Utbildning och verksamhetsledning är centralt 

inom STIB Auktorisation.

Målet under 2021 är att Highcon AB ska certifieras.



ÖVNING LIVRÄDDNING
- Praktiska övningar i evakuering på hög höjd





Detta handlar om de ramar som har satts upp  för hur vi får bete oss. 
Dessa ramar finns i  lagar, förordningar, regler och i

verksamhetssystemet i form av t.ex. instruktioner.

SÄKERHETSSTYRNING





Beteendet är våra faktiska handlingar. Vårt  beteende påverkas av vår 
förståelse och säkerhetsstyrningen samt av vårt sociala samspel.

BETEENDE



Organisationens interna kommunikation och utbildningsnivå har stor  
påverkan på utveckling och framgång. Bra intern kommunikation och  
kunskap leder till medarbetare som känner engagemang för vision
och mål, som vet precis hur de själva ska bidra - och har  
förutsättningar att agera självständigt ochansvarsfullt.

Vi har handledare för följande utbildningar:

• Fallskydd grundkurs / räddning

Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på

höjd och räddning.

• Allmän utbildning ställningsbyggnad

Den allmänna utbildningen vänder sig till dem som monterar, nedmonterar

eller väsentligt förändrar ställning, 2-9meter

UTBILDNING



Vårt mål är att alltid fastställa säkerhet för 
våra  anställda och våra kunder. Vi ser det 
som en  styrka att vi kan leverera en bra 

lösning till ett säkert utförande.

VI LEVERERAR DIN SÄKRA ARBETSPLATS



Highcon AB har sitt huvudkontor i Härnösand Västernorrland och har  
etablerade projektplatser på följandeorter:

• Sundsvall

• Härnösand

•Örnsköldsvik

• Skellefteå

•Piteå

• Luleå

• Gällivare Aitik

• GällivareVitåfors

•Kiruna

• Svappavaara

Vårt arbetsområde sträcker sig från Hälsingland i söder till Lappland i norr

HÄR FINNS VI



VD/Arbetschef Projekt Projekt

DanielMccabe Robert Andersson Fredrik Dahlin

Tel:070 666 84 08 Tel:070 666 13 72 Tel:070 666 29 34

daniel@highcon.se robert@highcon.se fredrik@highcon.se

Ekonomi Platschef Gällivare Projekt

Susann Söderqvist John Lundberg Johan Lundholm

Tel:070 666 51 41 Tel:070 666 89 39 Tel:070 666 40 17

susann@highcon.se john@highcon.se johan@highcon.se

Administration PlatschefSkellefteå Projekt 

Susann Minell Patrik Bohman Martin Söderholm

Tel:070 330 13 39 Tel:070 666 28 15 Tel:070 666 49 38

susann.minell@highcon.se patrik@highcon.se martin@highcon.se

KMA PlatschefHärnösand Platschef Gällivare

Magnus Lundholm Mikael Andersson Daniel Åhman

Tel:070 666 87 94 Tel:070 666 44 38 Tel:070 666 43 39

magnus@highcon.se mikael.andersson@highcon.se daniel.ahman@highcon.se

KONTAKTA OSS
Platschef Örnsköldsvik

Anders Boman

Tel:070 666 74 82

anders.boman@highcon.se

Platschef Piteå

Charles Johansen

Tel:070 666 15 16

charles.johansen@highcon.se

Platschef Kiruna

Kurt Uusitalo

Tel:070 666 13 05

kurt@highcon.se

Platschef Kiruna

Patrik Naarttijärvi

Tel:070 666 72 10

patrik.naarttijärvi@highcon.se
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