
VI BYGGER ETT  
STARKARE SAMHÄLLE
HÅLLBARHET I PRAKTIKEN

Brixly AB är ett av de ledande byggentreprenadföretagen i västra Sverige med verksamhet från Strömstad ner till Halmstad, in till Ljungby och Jönköping och upp genom Skaraborg till 
Örebro och Värmland. Företaget har ett brett erbjudande inom bland annat byggentreprenad, bygg- och skadeservice samt affärs- och projektutveckling. Bolaget omsätter drygt 2,2 
miljarder kronor och har nära 600 anställda (2019). Brixly har ett omfattande hållbarhetsarbete med fokus på ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar.

Socialt ansvar är ett av våra tre perspektiv inom hållbarhet. Vi vill bidra till att utveckla ett jämställt 
och tolerant samhälle där alla människor har samma förutsättningar till ett bra liv, oavsett vem man 
är. Vi tror på att ett jämlikt samhälle är ett starkt och förändringsbenäget samhälle. För oss på Brixly 
är det en lika viktig som nödvändig förutsättning för att kunna utvecklas som företag. Därför är vårt 
hållbarhetsarbete en av våra viktigaste prioriteringar.

Man kan fråga sig; varför engagerar ett byggföre-
tag sig i social hållbarhet? Svaret är enkelt. För 

det första: vi vill växa och utvecklas. Då behöver vi alla, 
hela samhället. Att till exempel arbeta för en ökad jäm-
ställdhet gör att vi kan inspirera fler tjejer att söka sig 
till vår bransch. Då får vi tillgång till talanger och nya 
Brixare från hela arbetsmarknaden, inte bara halva. För 
det andra: för att vi vill göra konkret skillnad. Vi tror helt 
enkelt på att göra mer och prata mindre, som till exem-
pel att starta ett utbildningsprogram för nyanlända eller 
aktivt stödja en idrottsförening för funktionshindrade. 
Det är så vi fungerar, det är vårt sätt att vara. Det är helt 
enkelt företagets själ.

För oss handlar socialt ansvar och hållbarhet mycket om 
praktik. Basen i vårt engagemang är vårt eget hållbar-
hetsarbete. Grunden är en stark intern kultur där medar-
betaren och laget har huvudrollen. Vi utbildar successivt 
våra medarbetare i frågor som rör exempelvis arbetsmiljö 
och hälsa. Vi har och tillämpar viktiga certifieringar och 
standards som till exempel ISO 45001:2018. Vi arbetar 
också för att jämna ut könsfördelningen och öka mång-
falden på alla nivåer i vårt företag. Sammantaget handlar 
det om att säkerställa en hög och jämn kvalitet i vårt 
arbete.

Det är också viktigt att vi tar in kunskap, delar med oss 
av erfarenheter och lär av andra. En av våra inspirations-
källor är CSR Västsverige, Sveriges största sektorsöver-
gripande nätverk för hållbarhet, med över 300 medlem-
mar från en lång rad olika branscher. Tobias Hagrenius, 
Verksamhetsutvecklingschef på Brixly sitter i styrelsen. 

- Genom ett nätverk som CSR Västsverige får vi kunskap 
och inspiration från många olika företag och branscher 
som vi kan använda i vår verksamhet, säger han. Det är 
en insiktsfull och kunskapsdriven plattform som föder 
nya spännande samarbeten tack vare att medlemmarna 
inte konkurrerar utan hjälper varandra. Vi lär oss väldigt 
mycket och har kunnat bidra en hel del, inte minst ge-
nom att lyfta fram konkreta projekt som Lärande Bygg.

Lärande Bygg är Brixlys initiativ som sjösattes 2017. 
Det startade som ett samverkansprojekt tillsammans 
med bland andra Eksta Bostad AB och Kungsbacka 
kommun. Lärande Bygg matchar två grundläggande be-
hov; det ena är att aktivt stödja en snabb integration av 
nyanlända och det andra är behovet av nya yrkeskunniga 
medarbetare, nya Brixare. Lärande Bygg är en utbild-
ning kombinerat med praktik och språkstöd. Förutom 
att tillfredsställa två behov skapas det nya möjligheter 
och chanser för människor som kan ha svårt att få jobb. 
Och vi kan fånga upp nya skickliga medarbetare på ett 
bra sätt.

Som i fallet med Lärande Bygg är vårt mål att förena 
värderingsdriven ambition och nytta när vi värderar vad 
och vem vi vill stödja. Ett bra exempel är Kopparbergs/
Göteborgs FC. I slutet av 2019 tecknade vi ett treårigt 
avtal där Brixly blir ny huvudpartner. Vi gick in i det 
eftersom föreningen driver ett aktivt arbete för ökad 
mångfald och jämställdhet. Kopparbergs/Göteborgs FC 
driver också integrationsprojektet Shake Hands, ett ini-
tiativ som matchar vårt Lärande Bygg på ett väldigt bra 
sätt.

- Det är viktigt att vi gör saker, att det vi säger leder fram 
till något konkret och påtagligt, som till exempel ett pro-
jekt, säger Tobias Hagrenius. Det behöver inte vara stora 
eller komplicerade saker, vi lever efter devisen ”alla kan 
inte göra allt, men alla kan göra något”. Det är viktigt 
för oss att tänka utanför boxen och skapa nya samarbe-
ten och möjligheter till socialt engagemang. Jag tror att 
det handlar mycket om trovärdighet; det som räknas i 
slutändan är inte vad vi säger, det är vad vi gör.
Brixly stöder många föreningar och verksamheter, främst 
inom idrotten, vars verksamhet matchar våra värderingar 
och ambition att bygga hållbara samhällen. Vi är särskilt 
måna om att stödja dem som arbetar för barn och ung-
domars hälsa och mot utanförskap och isolering. Vi är 
måna om nästa generation, de bygger nästa samhälle och 
de är nästa Brixare.

Vi är lite extra glada för vårt drygt 20-åriga samarbete 
med Grunden Bois. Det är en fantastisk idrottsförening 
och en förebild för många andra, på många sätt. Hos 
dem får alla plats oavsett intellektuella förutsättningar 
och medlemsantalet ökar ständigt. Föreningen går i tä-
ten för att förändra attityder och tvätta bort fördomar 
om intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois 
speglar vad vi på Brixly tror på; alla människors lika vär-
de och rätt till ett rikt liv. Tillsammans kan vi bygga ett 
mer tolerant samhälle.

Vi har många utmaningar. Att driva på för en mer jäm-
ställd bransch, ökad mångfald och tolerans är frågor som 
går långt utanför vårt företag och bransch. Men vi gör 
så gott och så mycket vi kan. Vi backar inte för att det 
är svårt. Vi vet att det sociala ansvaret är avgörande för 
att vi ska kunna hålla en hög och jämn kvalitet och ut-
vecklas. Att omfamna det och ta det på allvar är en av 
våra viktigaste framtidsfrågor. Socialt ansvar är mer än 
en företagsstrategi för oss, det är ett helt naturligt för-
hållningssätt. För vi bryr oss inte om att skriva historia. 
Vi bryr oss om att bygga framtid – att bygga människor.

Läs om Brixlys hållbarhetsarbete och våra tre perspektiv; 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar i vår Håll-
barhetsredovisning för 2019
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