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Som du kommer märka när du bläddrar
vidare så försöker vi vara ett föredöme
genom branschsamverkan,
utvecklingsprojekt, ISO-certifieringar
m.m. Men allt kan alltid bli bättre och
gamla meriter åldras snabbt. Oavsett om
du är kund, samarbetsparter eller anställd
är du varmt välkommen att höra av dig till
mig med idéer och förbättringsförslag. 
Trevlig läsning!

Filippa Andreasson
VD

VD har ordet
Högsbogruppens fyra entreprenadbolag
har en lång historia – tillsammans har de
varit verksamma i 311 år, där P. Chr Rusch
& Son AB sticker ut som Sveriges äldsta
måleri grundat 1862. Mycket har hänt
sedan dess och nu upprättar vi äntligen
vår första hållbarhetsredovisning. Inte för
att ämnet är nytt – passionen för
hantverket och kärleken till branschen
har tagit oss en bra bit på vägen även
utan redovisning. 

För hållbarhetsfrågor är varken flum eller
sidoprojekt utan snarare en central del av
affären. Det handlar inte bara om att
skydda miljön, utan också om att bedriva
en sund och långsiktig verksamhet som
bidrar positivt till samhällsutvecklingen.
Allt från att försöka säkra kompetens-
försörjning genom att attrahera fler
kvinnor och människor med annan
bakgrund till att bedriva en lönsam affär
och därigenom vara en trygg
arbetsgivare som har råd att satsa på
arbetsmiljön.

Högsbogruppen verkar i en bransch som
präglas av osund prispress,
mansdominerad kultur och många
leverantörsled. Tre exempel på områden
där hållbarhetsfokus kan göra skillnad
på riktigt.
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Organisation Affärsidé

Högsbo Administrations AB är
koncernmoder för 4 stycken
målerientreprenadbolag som
opererar i Västra Götalandsregionen:
Effektiv Måleri i Mölndal AB, KP Måleri
AB, Måleribolaget i Alingsås AB och 
P. Chr Rusch & Son AB. Bolagen är
ISO-certifierade inom kvalitet, miljö
och arbetsmiljö samt ISO-verifierade
inom hållbarhet. Sedan mars 2021 ägs
Högsbogruppen av Layer Group –
Sveriges största företagsgrupp inom
ytskiktstjänster.

Vi utför måleriarbeten åt såväl företag
som privatpersoner uppdelat på flera
bolag med olika specialinriktningar
som kan samverka vid behov. Genom
specialiserade bolag uppnås en högre
marknadsandel inom branschen,
snabbare beslutsvägar och en
plattare organisation med omedelbar
närhet till samtliga medarbetare. 

100
Koncernomsättning

Om Högsbogruppen

80
Medarbetare

Vision
Vi vill vara den kvalitativt ledande
målerikoncernen i Västra Götalands-
regionen med fokus på kunskap,
utförande och servicegrad.
Högsbogruppens hållbarhetsarbete,
storlek och stabilitet ska ge oss
möjlighet att åta oss alla typer av
måleriarbeten inom regionen, såväl
finansiellt som resursmässigt. Vi vill
vara den mest attraktiva arbets-
givaren som välkomnar och utvecklar
nästa generations målare. 

mkr
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Hållbarhet för oss Om rapporten
Vår gedigna historia och erfarenhet
har gjort oss till en väletablerad aktör
med duktiga medarbetare och långa
kund- och leverantörsrelationer. Hos
oss går ett framgångsrikt företagande
och en hållbar framtid hand i hand –
det handlar om att balansera
ekonomiska, miljömässiga och sociala
aspekter. 

Vi arbetar ständigt med förbättringar
och vill utveckla oss själva och
branschen i stort. Digitalisering,
cirkulära affärsmodeller och att
minska klimatpåverkan från projekt
och verksamheter är bara några
exempel där vi kan göra skillnad. 

Detta är Högsbogruppens första
hållbarhetsrapport och omfattar Högsbo
Administrations AB med dotterbolagen
Effektiv Måleri i Mölndal AB, KP Måleri AB,
Måleribolaget i Alingsås AB och
P. Chr Rusch & Son AB. 

Syftet är att beskriva för våra
intressenter hur vi arbetar med hållbar
utveckling och hur vår ekonomiska,
miljömässiga och sociala påverkan ser
ut. Alla siffror som redovisas avser 2022
om ej annat anges.

För mer information om vårt
hållbarhetsarbete kontakta
filippa.andreasson@layergroup.se

Våra löften

Vi levererar kvalitet
Vi vill leda branschutvecklingen 
Vi tar ansvar – för nutid och framtid
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Stort avtal i hamn

Vi vann det kommunala fastighetsbolaget
Higabs stora upphandling som löper över
4 år. Higab äger och förvaltar många hus
som är karaktäristiska för Göteborg.
Feskekôrka, Konserthuset och Stora
Teatern är några exempel. 

2

Hållbar affärsutveckling

2022 var första hela verksamhetsåret
som verifierade enligt ISO 26000. Fokus
har legat på att förfina och utveckla
strukturen kring vårt hållbarhetsarbete
samt att ta det till ytterligare en nivå.

4
Leveransstart

I slutet av 2021 vann vi Göteborgs Stads
stora upphandling och arbetet startades
upp under 2022. Fokus har legat på att
upprätta strukturer och rutiner för ett
smidigt samarbete och snabba
leveranser.  

3

Organisationsförändring

Ny lednings- och stödfunktionsstruktur
har implementerats för ett mer effektivt
och ändamålsenligt arbetssätt. Målet är
att frigöra så mycket resurser som möjligt
till kärnverksamheten.

1
Viktiga händelser 

Lyriskt prestigejobb

Vi förgyllde lyran på Stora Teatern i
samband med Tegelfogens
fasadrenovering. Hela projektet
nominerades till Årets Fasad.

5
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13. Bekämpa
klimatförändringarna

8. Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

9. Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur

MÅL
Vidta omedelbara åtgärder för
att bekämpa klimat-
förändringarna & deras
konsekvenser.

Verka för en inkluderande
& långsiktigt hållbar ekonomisk
tillväxt, full & produktiv
sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor.

Bygga upp en motstånds-
kraftig infrastruktur, verka för en
inkluderande och hållbar
industrialisering & främja
innovation.

BESKRIVNING
Vi vill vara en föregångare
inom måleribranschen.

Vi vill bidra till att höja
statusen på hantverksyrket
och underlätta för
kompetensförsörjning.

Genom att vara med och
driva utvecklingen av
miljövänligare och mer
hållbara alternativ skapar vi
en mer hållbar bransch.

MOTIVERING

Agenda 2030 är 17 globala mål för
hållbar utveckling som syftar till att
avskaffa extrem fattigdom, minska
ojämlikheter och orättvisor i
världen, främja fred och rättvisa
samt lösa klimatkrisen till år 2030.
De är antagna av ett stort antal
länder i världen, inklusive Sverige.
De mest centrala Globala målen för
Högsbogruppen, utan inbördes
ordning:

Agenda 2030

5. Jämställdhet Uppnå jämställdhet, och alla
kvinnors och flickors egenmakt.

Vi kan bidra till ökad
jämställdhet genom
rekrytering, kultur & hur vi
attraherar framtida målare.
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Vi läkarundersöker vår personal regelbundet samt stöttar
samtliga medarbetare genom tillgång till HR-funktion och ett
närvarande ledarskap. Bolagen är ISO-certifierade för arbetsmiljö
och har skyddsombud. Vi arbetar för bättre luft på våra
arbetsplatser genom utökat användande av så kallade
dammfällor. Vi utbildar särskilt i hantering av damm samt buller
för att motverka de skadliga effekterna på medarbetarnas hälsa. 

Måleribranschen är en mansdominerad bransch och vi arbetar för
att bolagen skall ha minst 20% kvinnliga målare till år 2025. För
att nå dit vill vi att minst 40% av målarna vi anställer fram till dess
är kvinnor. 

All personal är utbildad och innehar dokumentation som styrker
detta. Vi har fortlöpande vidareutbildning och har ständigt
lärlingar i organisationen. Vi är också fadderföretag för
arbetsmarknadsprojektet Sätt Färg på Göteborg, där vi rekryterar
arbetslösa ungdomar från utsatta stadsdelar och utbildar dem i
måleri. Målsättningen är att det ska leda till riktiga jobb och vi har
flera exempel i vår egen organisation där utbildningen gått över
till anställning hos oss. 

Vi verkar på den svenska marknaden men genom att ge bidrag till
olika organisationer delar vi med oss av vårt överskott och bidrar
till att minska fattigdomen i världen. 

Vi bidrar även till övriga mål. Här är en kortare beskrivning av
delar vi arbetar med inom respektive område.

Vi bidrar till en bättre vattenmiljö genom att inte låta färg eller
kemikalieprodukter hamna i vårt avloppssystem. Vi är även ISO-
certifierade inom miljö. 

Vi stödjer exempelvis Målare utan Gränser som målar skolor i
Afrika (Kenya-Tanzania) för att genom utbildning utrota
fattigdom. 
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Samtliga medarbetare är anställda enligt branschens
kollektivavtal för måleriyrket och arbetar under schyssta villkor. Vi
använder oss inte av oorganiserad inhemsk såväl som utländsk
arbetskraft eller ägnar oss åt någon form av lönedumpning. Vi
säkerställer detta genom att alla medarbetare och
samarbetspartners kan legitimera sig med ID06. 

Vi har mångfaldsmål som strävar efter att bolagen bättre ska
spegla samhället vi är verksamma inom.

Genom vårt medlemskap i arbetsgivarorganisationen
Måleriföretagen bidrar vi kollektivt till att främja
branschutvecklingen. Genom Måleriföretagen Väst är vi även
medlemmar i UNIEP (Europeiska Målarmästarföreningen) där ett
stort kunskapsutbyte sker mellan företag och olika länder. Vi är
snabba med att pröva nya material och maskiner och följer
utvecklingen inom vår bransch. 

Vi medvetandegör kontinuerligt medarbetarna om vikten av att
inte slösa energi. Vi försöker bland annat att minska antalet
transporter genom klimatsmart samordning. 

Vi är ISO-certifierade för kvalitet vilket innebär att vi arbetar på
ett långsiktigt och kvalitativt sätt. Vi bidrar med rätt metoder och
materialval, hanterar avfall och kemikalier på ett säkert och
aktsamt sätt. Vi ser till kundernas behov av hållbar förvaltning och
avråder från kortsiktiga lösningar. 

Vi erbjuder tjänster, produkter och material till underhåll och
reparation. En varsam renovering av befintliga ytor i stället för att
riva och bygga nytt bidrar till återbruk och minskar onödig
konsumtion. 

Högsbogruppen ingår i det europeiska projektet ”Cool Roofing”
vilket i korthet innebär att vi tagit fram metoder och material för
att måla tak vita och på så sätt sänka temperaturen i urbana
miljöer. Utöver detta arbetar vi aktivt med att minska våra egna
växthusutsläpp genom ändrade transportsätt och minskad
energianvändning. Detta kartläggs årligen i vår miljöprestanda. 
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Högsbogruppen har genom åren haft flera medarbetare som utfört FN-
tjänst i främmande länder. Vi stödjer detta i förekommande fall. 

Vi arbetar aktivt i FN:s utbildningsprogram UNESCO genom en av våra
grundare Patrik Andersson som tidigare varit Chief Expert inom World
Skills Måleri och representerat Sverige i yrkeslandslaget. Experterna i
World Skills är delaktiga inom missionen för UNESCO som t ex
skapandet av nya yrkesskolor i tredje världen. 

Vi väljer bort produkter och material som har negativ påverkan på
biologisk mångfald, exempelvis tvättmedel som är farligt för den
marina miljön. Vi tar tillvara på allt spill i samband med fasadtvättning,
som sedan deponeras enligt våra avfallsinstruktioner. 

Vi tar hand om vårt avfall och tar tillvara på exempelvis plastemballage,
penslar och rollers. Det ingår som en del av vår miljöcertifiering.
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Organisationers
samhällsansvar

Ansvarsskyldighet
Organisationen är ansvarig för sin
påverkan på ekonomin, samhället och
miljön.

Transparens
Organisationen ska vara transparent
avseende sin påverkan på samhället
och miljön.

Etiskt uppträdande
Organisationen ska grunda sin
verksamhet på värderingar om ärlighet,
rättvisa och integritet.

Respekt för intressenterna
Organisationen ska beakta och ta
hänsyn till intressenternas intressen.

Respekt för lagen
Organisationen ska följa lagar och
förordningar.

Efterlevnad av internationella
uppförandenormer
Organisationen ska följa de
uppförandekoder som är relevanta för
verksamheten och undvika alla former
av medskyldighet.

Respekt för mänskliga rättigheter
Organisationen ska respektera de
mänskliga rättigheterna i hela sin
värdekedja.

ISO 26000

Organisationers samhällsansvar baserar sig på idén att alla typer av
organisationer har ett ansvar gentemot samhället och miljön. 

ISO 26000 är en internationell standard som ger stöd och vägledning till alla
typer av organisationer – oavsett storlek, verksamhet och plats – att översätta
principer för samhällsansvar till praktiska åtgärder. Grundprinciper för socialt
ansvarstagande är: 
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Organisationsstyrning
Miljö
Ansvarsfulla affärsmetoder
Mänskliga rättigheter
Arbetsvillkor
Lokal samhällsutveckling
Konsumentfrågor

Hållbara människor
Hållbar miljö
Hållbara affärer

ISO 26000 innehåller även sju konkreta sakfrågor där varje företag eller
organisation ska välja de mest relevanta områdena att fokusera på.

Vi arbetar aktivt med ISO 26000 och är granskade av externa revisorer.
För Högsbogruppen betyder ISO 26000:

Vi väver in flera av våra sakfrågor inom respektive område.

Vi ingick bl.a. i ett Erasmusprojekt med utbyteslärlingar från Gdansk, Barcelona och Vilnius. 
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Hållbara människor

Högsbogruppens medarbetare är
avgörande för vår verksamhet och
utveckling. Vi är en ekonomiskt
stabil arbetsgivare och kan därför
arbeta hållbart och långsiktigt. 

Bland annat erbjuder vi våra
medarbetare anställning året runt
medan en del andra aktörer friställer
personal under vintermånaderna när
beläggningen minskar. 
Kollektivavtal, en platt organisation
med stark teamkänsla och hög
kompetens hos medarbetarna är
andra förutsättningar som gör att
medarbetarna trivs hos oss. Vi har
regelbundna medarbetarsamtal och
medarbetarundersökningar som
styrker detta. 

Högsbogruppen väljer bort
nyproduktionsprojekt eftersom de
innefattar leverantörer i många led, 

hög tidspress och monotona
arbetsuppgifter. Vi fokuserar istället
på serviceuppdrag där
medarbetarna har stor frihet och
möjlighet att påverka sitt arbete.

För att attrahera nya målare och
projektledare så måste vi höja
statusen på branschen. Vi tror att
människor vill vara med och påverka
sitt arbete och  som arbetsgivare
behöver vi skapa förutsättningar för
medarbetarna att göra ett bra jobb. 

I framtiden kommer också kraven på
målarna öka vad gäller
kundkontakter, flexibilitet, eget
ansvar och kunskap. Det blir därför
ännu viktigare att kunna attrahera
rätt personer. 
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Vi utvecklar kontinuerligt vår arbetsmiljö, har engagerade medarbetare och
en stark gemenskap. Personalomsättningen är låg och många har arbetat
länge hos oss. Alla medarbetare ska kunna påverka sin arbetsmiljö och
diskutera förbättringsförslag med sin chef. Som arbetsgivare har vi det
yttersta ansvaret men en god arbetsmiljö skapas alltid tillsammans.

Inom måleri finns flera arbetsmiljörisker som exempelvis ergonomi och damm.
Vi arbetar preventivt för att minska hälso- och skaderisker. Vi förebygger
belastningsskador genom utbildning och rätt utrustning. Damm skapas bland
annat vid slipning och hanteras genom dammfällor för att inte vara skadligt. 

Högsbogruppen erbjuder alla medarbetare friskvårdsbidrag och utöver det
massage- och naprapatbehandlingar, moderna servicebilar, fri
skyddsutrustning samt generös tillgång till arbetskläder och verktyg. 

Vi erbjuder också alla medarbetare en sjukvårdsförsäkring, med möjlighet att
inkludera familjemedlemmar. Hälsoundersökningar genomförs med högre
intervall än kollektivavtalet kräver. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats. 

Område Mål Utfall

Sjukskrivning <4% 4,14%

Andel medarbetare som genomgått
obligatoriska utbildningar

100% 100%

Antal utbildningstimmar >100 165

Medarbetarnöjdhet >10 eNPS* 41 eNPS

Arbetsmiljö i framkant

*eNPS står för Employee Net Promotor Score. 10+ anses vara ett bra resultat  
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Vi har ett starkt
medarbetarengagemang för
arbetsmiljöfrågor. Medarbetarna
har stort eget ansvar vilket skapar
ett omväxlande arbete med
möjlighet att påverka den egna
arbetsbelastningen. 

Skyddsgruppsmöten
Skyddsgruppen består av
projektledare, målare, skyddsombud
och ledning. Tidigare bestod
gruppen endast av bolagens
medarbetar- och skyddsombud.
Genom att inkludera fler har vi fått
mer engagemang och
kunskapsspridning i hela företaget. 

Arbetsmiljöutbildningar
Vi uppmuntrar alla medarbetare att
genomföra relevanta utbildningar,
utöver de obligatoriska inom
exempelvis buller, damm och
ergonomi. I samband med
medarbetarsamtal diskuteras även
önskemål om att gå andra
utbildningar som med fördel kan
samordnas över koncernen.

Aktiviteter och resultat

Förbättrad luftmiljö
Under året satte vi upp mål för
antalet dammfilter per medarbetare.
Efter en testperiod märkte vi att
uppföljningen blev ohanterlig och
valde därför att avsluta mätningen.
Istället försöker vi öka
medvetenheten kring risker och
tillhandahålla dammfällor på alla
arbetsplatser där behov uppstår.

Anpassad juridikutbildning
Under året har vi även bokat in en
riktad utbildning i juridik för att öka
projektledarnas kunskaper inom
avtal- och kontraktsfrågor. Syftet är
att minimera onödiga konflikter och
tvister.

Hälsoundersökningar
Vi har utfört undersökningar enligt
plan.
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Fokus 2023

Vi fortsätter arbeta för att inkludera och engagera våra medarbetare för att
aktivt bidra och påverka vår gemensamma arbetsmiljö.

Vi kommer att lansera en nollvision för olyckor och ohälsa i arbetet för att
ytterligare lyfta vikten av en säker arbetsmiljö. Det inkluderar även ärenden
gällande mobbning och kränkande särbehandling.

Vi kommer att införa ett nytt rapporteringsverktyg för att underlätta
rapportering av olyckor och incidenter.

Vi kommer att arbeta vidare med vår företagskultur och skapa forum där
medarbetarna fortsatt kan bidra och tycka till kring vårt hållbarhetsarbete.
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Område Mål Utfall

Andel kvinnliga målare 20% 16%

Antal kvinnliga projektledare 1 0

Antal lärlingar 5 6

Jämställdhet och inkludering är en
värderingsfråga men också en
konkurrensfördel för att attrahera och
behålla de bästa medarbetarna.
Hantverksbranschen ligger efter många
andra branscher och här vill vi vara en
positiv kraft. 

Vi arbetar även med att föryngra
medelåldern då vi står inför ett
generationsskifte de kommande åren.
En viktig del i det arbetet är att vi
erbjuder lärlingsplatser både under och
efter avslutad utbildning. 

Jämställdhet & inkludering
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Vi har förtydligat rutiner kring
anställning och lönesättning,
genomfört lönekartläggning, varit i
kontakt med skolor, nyanställt och
mycket mer.

CareConnectWithUkraine
Ett projekt inom Science Park
Lindholmen som skapar
sysselsättning för flyktingar från
Ukraina. Vi har publicerat en riktad
jobbannons, men inte fått några
ansökningar än. 

Mera mångfald
Vi har möjliggjort anställning för två
personer som nyligen kommit till
Sverige. Vi hjälpte till med
registrering hos Arbetsförmedlingen,
intyg om anställning och
administrativa ärenden kring att bli
svensk medborgare.  

Fler kvinnor
Vi anställde två kvinnor under 2022.

Aktiviteter och resultat

Fokus framåt
Vi vill öka mångfalden och bättre
spegla samhället vi lever i. 
Det betyder att vi välkomnar alla
samt visar hänsyn och respekt.

Genom vårt engagemang i
arbetsgivarorganisationerna vill vi
vara med och påverka
hantverksbranschen till att bli mer
jämställd. Vi försöker också få in fler
kvinnor och personer med utländsk
bakgrund. Läs mer under avsnittet
Hållbart samhälle.
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Skyddet för mänskliga rättigheter är
stort på den svenska marknaden. Vi ser
få risker för den typen av brott i vår
direkta verksamhet. Vi har dock
identifierat att våra målare skulle kunna
komma i kontakt med personer i olika
former av nöd när de besöker kunder,
t. ex trafficking eller våld i hemmet. 

Mänskliga rättigheter är en del i vår
Code of Conduct som vi arbetar med
internt. Vi arbetar för att våra
leverantörer ska leva upp till samma
krav.

Aktiviteter och resultat
Under året har vi skapat rutiner och
informationsmaterial för att identifiera
personer i nöd samt informerat målare
om hur de ska agera. Vi har inte haft
några inrapporterade fall.

Mänskliga rättigheter

Vi har närvaro i stora delar av
Göteborg och ser en möjlighet att
hjälpa personer i nöd. Vi kommer
att arbeta vidare med utbildning
internt för att öka kunskaperna
kring ämnet.

Fokus 2023
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Hållbart samhälle

Vi vill vara en aktiv aktör i både det
lokala och globala samhället. Vi är
med och bidrar i flera olika projekt.

Målare utan Gränser är ett
internationellt projekt som arbetar
med att måla skolor i Afrika.
Högsbogruppen har bidragit både
ekonomiskt och med medarbetare
som hjälpt till att måla skolorna
genom åren.

Sätt Färg På Göteborg är ett färg-
och utbildningsprojekt med fokus på
särskilt utsatta bostadsområden och
unga långt från arbetsmarknaden. De
kombinerar social inkludering och
integration av unga med aktivt arbete
för miljöförbättring och stadsdels-
utveckling, genom bland annat
moderna konstformer, främst inom
street art. Vi erbjuder deltagarna
praktikplatser och flertalet
praktikanter har sedan fått
anställning.

I samarbete med Bergstrands
Vuxenutbildning erbjuder vi
praktikplatser och handledning av
vuxna som vill omskola sig till
måleriyrket. 

Ågrenska är ett nationellt
kompetenscentrum för sällsynta
hälsotillstånd/diagnoser och andra
funktionsnedsättningar där vi
volontärarbetat under året. 

Utöver vårt eget arbete så har
Högsbogruppens ledning sedan länge
varit mycket aktiv inom
Måleriföretagen och vi kommer att
fortsätta engagera oss där. Genom
Måleriföretagen tillhör vi även
Svenskt Näringsliv.

Vår samverkan och utbyte med olika
branschorganisationerna ger oss en
plattform att kunna påverka
samhället i större utsträckning än vi
kan på egen hand.
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Aktiviteter och resultat

Under året har vi främst bidragit till
Målare utan Gränser genom
ekonomiskt stöd. Det aktiva arbetet
att åka till Afrika och måla har varit
pausat under coronapandemin. 

Vi har bidragit med arbetstid och
hjälpmedel på Ågrenska.

I projektet Sätt Färg på Göteborg har
vi under flera år bidragit med
personal för utbildning och bil för
transport. Vi erbjuder löpande
praktikplatser och har även anställt
personer därefter. 
Organisationen har även hjälpt till att
genomföra ett projekt på Lindholmen
i Göteborg där Lissabonbaserade
konstnären Tavar Zawacki målade
1500 m2 fasad. Bakom initiativet står
Artscape, Skandinaviens ledande
gatukonstorganisation.  

Sedan 2014 har de skapat runt 190
verk i över 50 svenska kommuner. De
verkar för att inspirera och
tillgängliggöra konst, under devisen
att konst inte ska vara begränsad till
museer och gallerier. 

Fokus framåt
För att sprida en mer positiv bild av
hantverksbranschen kommer vi
under 2023 att besöka skolor och
informera om hur vi arbetar. Vi vill
förmedla att måleri är mer än att bara
stå och måla en vägg.

Vi kommer fortsätta utveckla vårt
långsiktiga arbete med Målare utan
Gränser. Vi har bra kontakt med
personerna som driver den ideella
organisationen och undersöker
löpande möjligheterna för våra
medarbetare att åka ut och hjälpa till. 

Område Mål Utfall

Antal praktikplatser 2 5
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Volontärarbete på Ågrenska under 2022.
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Vi vill bedriva vår verksamhet med minsta möjliga negativa miljöbelastning och
strävar efter att ständigt förbättra våra rutiner inom området. Vi försöker att
effektivisera och minska resursanvändning per levererad yta och därigenom
minska mängden avfallshantering vilket är positivt både ur ett
kostnadsperspektiv och för vår gemensamma miljö. 

Högsbogruppen tar hänsyn till kretsloppseffekten genom att leverera hållbara
slutprodukter med hjälp av miljövänliga arbetsmetoder. Detta bidrar även till
ökad goodwill och förtroende för vårt miljöarbete.

Målning och färgval är viktiga faktorer ur byggnaders livscykelperspektiv. Med
rätt färgval kan byggnaderna leva längre, kräva mindre underhåll och samtidigt
undvika att skada människor eller natur.

Vi är certifierade inom miljö enligt ISO-standard 14 001. 

Hållbar miljö
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Område Mål Utfall

CO2/km tjänsteresor 70gr* 121gr

Vi försöker att sänka våra direkta
koldioxidutsläpp som uppstår vid
resor i arbetet samt till och från
arbetet. Vi har digitaliserat stora
delar av arbetsflödet vilket resulterat
i betydligt färre transporter. Målarna
slipper åka till kontoret för att lämna
papper eller hämta arbetsorderna
och projektledarna sparar in onödiga
resor. 

Våra medarbetare får ta med sig sina
bilar hem, vilket också minskar
transporterna till och från kontoret.
Vi beställer även färg från vår
huvudleverantör där de har möjlighet
att samordna leveranserna och
levererar färgen direkt till projekten. 
 

Våra resor

Aktiviteter och resultat
Tio eldrivna servicebilar har beställts,
dessvärre har leveranstiden dragit ut
på tiden. Leverans beräknad till början
av 2023.

En stor del av våra tjänstebilar är el-
eller hybridbilar. Vi premierar
miljövänligare alternativ genom att
erbjuda högre beloppsnivå för 
miljövänligare alternativ i vår
tjänstebilspolicy. 

Fokus framåt
Långsiktigt vill vi att alla servicebilar
ska vara miljöbilar. De första elbilarna
kommer att utvärderas för att lära oss
hur de påverkar arbetet och hur t. ex
laddning ska hanteras.

 

*Definitionen av miljöbilar är fordon som släpper ut maximalt 70 gram CO2/km 
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Område Mål Utfall

Totalt antal kg överbliven färg <5000 kg 3409 kg

Andel miljömärkta produkter >95 % 96,3%

Respektive bolag inom koncernen hyr
mindre lokaler till framför allt
projektledarna och vi hyr också
mindre lager. Lokalhyran inkluderar el
och uppvärmning. I dagsläget har vi
inte insyn i hyresvärdarnas
energiavtal. Vårt mål är att bli en mer
aktiv hyresgäst och försöka påverka
hyresvärdarna till att i sin tur välja
miljövänliga alternativ. 

Målning
Högsbogruppens absolut största
miljöpåverkan är färgen som används
när vi målar. Vi strävar alltid mot att
använda de mest miljö- och
arbetsmiljövänliga alternativen med
så lite spill som möjligt. Vi har till stor
del frångått alla former av lösnings-
medel i de färger vi använder. Det gör
att vi också kunnat minska mängden
av andra typer av kemikalier.

Våra lokaler
Vi arbetar på flera sätt för att minska
spillfärgen. För standardfärger
används kvarvarande färg i
efterföljande projekt då det är möjligt.
Vi skänker även överbliven färg till
behövande. I de fall färgen inte går att
använda vidare tydliggör vi kostnader
för destruktion genom att vidare-
fakturera kostnaderna till kunderna.
Att inte bygga upp egna lager gör att
vi slipper slänga färg som blir för
gammal.

Utöver färgen är plastavfall en
utmaning. Färgförpackningar och
emballage står för en stor del av vår
miljöpåverkan. Även rollers och
penslar används i relativt stor
utsträckning. Idag torkar vi
kvarvarande färg och slänger
brännbart material i container som
skickas till förbränning. Vi åter-
använder rollers och penslar i så stor
utsträckning som möjligt. 
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Vi har omarbetat våra rutiner för att
ha så lite färg som möjligt i lager. 

Vi har bestämt att färg som inte kan
återanvändas ska destrueras hos vår
huvudleverantör direkt efter avslutat
projekt.

Vi har löpande dialog med våra
leverantörer angående nyheter och
miljövänligare alternativ.

Aktivitet och resultat

Vi fortsätter utveckla rutinerna kring
hur färgen hanteras så att spillet kan
minimeras. Allt från inköp till vilken
färg som ska destrueras,
återanvändas, skänkas och så vidare.
Färg ska användas!

Vi vill också vara med och stödja
utvecklingen av cirkulära flöden inom
t. ex emballage, färgbehållare, rollers
och penslar. 

Vi vill etablera tydligare samarbeten
med tillverkarna för snabbare
utveckling tillsammans. 

Fokus framåt
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Område Mål Utfall

Antal utbildade projektledare 5 3

Antal målade Cool Roofing-tak 1 0

Cool Roofing är ett sätt att minska klimatavtrycket med hjälp av coating av
låglutande tak. Genom att måla taken vita så kan energiförbrukningen
minskas vilket även bidrar till att öka effektiviteten hos solceller. 

I USA arbetar över 3000 personer heltid med Cool Roofing. I Sverige drivs
projektet av Sätt Färg på Göteborg i samarbete med Chalmers och SMHI. 

Aktiviteter och resultat
Projektet är försenat men är nu under uppstart. Sätt Färg På Göteborg har
genom samarbete med CARE EUkraine skapat sysselsättning för ett 30-tal
ukrainska flyktingar som just nu kartlägger lämpliga tak och förbereder
projektets nästa fas.

Fokus framåt
Vi vill vara en av de första att genomföra ett Cool Roofing-projekt i Sverige. Vi
vill även bli en ledande aktör inom området i Sverige och på sikt även i Europa.
För att nå dit behöver vi fortsätta avsätta tid för projektledare och målare att
få utbildning och erfarenhet inom Cool Roofing.

Cool Roofing
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Hållbara affärer

Vi ställer krav på våra samarbets-
partners att följa gällande
konkurrenslagar och tar avstånd
ifrån alla sorts mutor, korruption och
pengatvätt. Vi arbetar aktivt för att
våra samarbetspartners och kunder
ska följa gällande lagar och regler.

Vi är en seriös aktör med
yrkesstolthet. Vårt mål är inte att
vara det billigaste alternativet, utan
det bästa. Vi arbetar kontinuerligt
med att optimera kundnöjdhet. 

Vi har ett strukturerat arbete för
reklamationer där vi kostnadsfritt
åtgärdar fel som uppstått så snabbt
som möjligt. 

Vi har hög tillgänglighet för våra
kunder, städar under och efter
uppdrag samt värnar om våra
kunders personuppgifter.

Långsiktig lönsamhet
Lönsamhet är en förutsättning för ett
ansvarsfullt och långsiktigt
företagande. Högsbogruppens
ekonomiska målbild är en lönsamhet
på ca 10 % före finansnetto och ett
bibehållande av vår AAA-rating.
Lönenivåerna ska ligga över
branschgenomsnittet. 

Vi arbetar i Hantverksdata Entré, ett
affärssystem som är specifikt
anpassat för entreprenadbolag.
Entré är ett komplett system för
både redovisning, ekonomisk
uppföljning samt analys vad gäller
företaget som helhet och på
projektnivå.

Högsbogruppen eftersträvar en
balans i samtliga kundstockar –
målet är att inte ha någon kund som
överstiger 20 % av omsättningen. 
Det minskar sårbarhet och ger en
bredare grund att stå på.
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Högsbogruppen lägger stor vikt vid att vara en pålitlig aktör som agerar med
hög etisk standard och god affärssed. 



Område Mål Utfall

Omsättning 103 mkr 101 mkr

Lönsamhet 10% 9,5%

Soliditet 25% 19%

Organisk tillväxt 5% 2%

Aktiviteter och resultat
Under året har vi övergått till månadsbokslut, arbetat mer aktivt med
budgetering och prognostisering, samordnat inköp och säkrat fler ram- och
samarbetsavtal.

Fokus framåt
Vi fortsätter att utveckla våra arbetssätt och resursanvändning för att nå våra
finansiella mål. 
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Område Mål Utfall

Nollvision angående korruptionsärenden
relaterade till Högsbogruppen

0 0

Det finns tyvärr växande
korruptionsrisker inom hantverks-
branschen med långa leverantörs-
kedjor, svartarbete och arbetslivs-
kriminalitet som skapar en ohållbar
konkurrens. Högsbogruppen är en
seriös aktör och tar avstånd från all
form av korruption.

Vi arbetar till stor del med att låna
målare mellan bolagen inom gruppen
istället för att anlita under-
leverantörer. Genom vårt
gemensamma ledningssystem
säkerställer vi att medarbetarna har
goda förutsättningar att leverera,
oavsett projekt och kund. På så sätt
kan vi snabbt anpassa oss till ökad
efterfrågan på ett kvalitetssäkrat
sätt. I de fall vi anlitar utomstående
leverantörer väljer vi dem som vi har
långa samarbeten med och som
lever upp till våra hållbarhetskrav.

Vi väljer aktivt bort kunder som inte
delar vår värdegrund vad gäller
affärsetik eller arbetsmiljö. 

Antikorruption
Internt arbetar vi också med att
minska korruptionsrisker t. ex genom
att ingen får offerera eller utföra
arbete hos närstående.

Entreprenadbolagens operativa
verksamheter bedrivs helt
självständigt och konkurrerar med
varandra vad gäller försäljning och
affärer. 

Vi har tydliga och transparenta
faktureringsprocesser samt
attesteringsrutiner för att minska
risker för felaktigheter och fusk.

Aktiviteter och resultat
Vi har skrivit fler ramavtal med
hållbara samarbetspartners. Inga
korruptionsärenden har rapporterats
under året.

Fokus framåt
Vi inför en visselblåsartjänst under
2023 för att minska risker, värna om
god bolagsstyrning och våra
intressenter.
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Våra viktigaste leverantörer är
färgleverantörerna. Vi arbetar
huvudakligen med Alcro (Tikkurila)
och Flügger. Det är två stora nordiska
leverantörer som båda har ett aktivt
hållbarhetsarbete. Tillverkarna
arbetar med att utveckla miljö-
vänligare färger, minska sina CO2-
utsläpp och förbättra förpack-
ningarna med t. ex återvunnen plast.

I vissa projekt arbetar vi som
samordnare och anlitar under-
leverantörer. Vi har en lång relation
med de underleverantörer vi anlitar
och strävar alltid efter att upprätta
ramavtal. 

Vi anlitar även underleverantörer
inom specialområden som ligger
utanför vår kärnverksamhet t.ex. för
fasadtvätt. De underleverantörer vi
anlitar ska ha godkänt vår Code of
Conduct.

Aktiviteter och resultat
Vi har deltagit i informationsmöten
samt utbildning i samråd med vår
huvudleverantör Alcro (Tikkurila).

Hållbara leverantörer

Vi har arbetat vidare med vår
företagskultur och håller på att
uppdatera Code of Conduct där vi
vill integrera leverantörer och
samarbetspartners.

Vi har genomfört möten med en del
underleverantörer i syfte att
förbättra arbetssätt och förtydliga
våra förväntningar. I enstaka fall har
samarbeten avslutats.

Som beställare försöker vi inspirera
och hjälpa våra leverantörer att
utveckla sina produkter/tjänster ur
ett hållbarhetsperspektiv.

Fokus framåt
Vi vill utöka vårt samarbete med våra
leverantörer för tillsammans driva
utvecklingen mot en mer hållbar
framtid; miljövänligare färger,
återanvändning och cirkulära
affärsmodeller. 

Vi kommer att arbeta vidare med att
skapa tydligare rutiner kring
leverantörskontroller.
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Område Mål Utfall 2023

Andel för oss betydande samarbetspartners
som skrivit under vår nya Code of Conduct

100% -*
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*Arbetet med uppdateringen fortgår under 2023. 



Område Mål Utfall

Kundtillfredsställelse*, skala 1-11 9 10

Vi hjälper våra kunder att välja miljö-
och arbetsmiljövänliga lösningar. Vi
försöker också att ta aktiv del i
projektering och att komma in
tidigare i projekten för att förmedla
kunskap och hjälpa kunderna ta
bättre beslut.
I de fall kunderna inte vill följa våra
rekommendationer utvärderar vi om
vi kan uppfylla kundens krav. Vi utför
inte uppdrag som vi anser kan skada
människor eller miljö.

En utmaning är att en del kunder inte
är villiga att betala för mer hållbara
val. Det inkluderar även offentliga
upphandlingar. 

Vi arbetar för att skapa långsiktiga
relationer genom t. ex ramavtal och
hög kvalitet på våra leveranser och
kundbemötande.

Aktiviteter och resultat
Vi har förbättrat våra avtal genom att
tydligare beskriva våra förväntningar. 

Hållbara kunder

Vi vann Higabs upphandling av
traditionellt måleri vilken särskilt
belyste socialt ansvarstagande.
Rusch blev den enda antagna
leverantören på ramavtalet. 

Vi har lyckats debitera mer
projekteringstid vilket tyder på att vi
har kommit in i kundprojekten
tidigare och därmed haft en
möjlighet att påverka i mer hållbar
riktning.

Fokus framåt
Vi vill förbättra vår  kommunikation
och marknadsföring för att bättre nå
ut med vår kompetens och vilket
värde en hög kvalitet skapar.

Vi vill även bli bättre på att sprida
kunskap om vad som krävs för
hållbara upphandlingar.

För att få en bättre förståelse för
våra kunders behov och
förväntningar så kommer vi att
komplettera enkäter med kvalitativa
avstämningsmöten med ett urval av
våra kunder.

38

*"I vilken grad skulle du rekommendera oss till andra?"





Tack för att du tog dig
tid att läsa!

Mer info om
respektive
entreprenadbolag:

rusch.se
effektivmaleri.se
maleribolaget.se
kpmaleri.se


