
BRIXLY tar krafttag mot svartarbete
tillsammans med ANSVAR
Byggbolaget BRIXLY har ingått ett samarbete med Sveriges ledande specialist på socialt an-
svarstagande – ANSVAR. Detta för att jobba ytterligare och hårdare för en sund konkurrens 
och mot alla former av oegentligheter och svartarbete i byggbranschen.

Arbetslivskriminalitet förekommer i stor omfattning i Sverige idag. Riksrevisionen rapporterade i 
december att exploateringen av utländsk arbetskraft ökar. Det handlar ofta om systematisk och 
organiserad brottslighet som drar med sig annan kriminalitet såsom penningtvätt och välfärds-
brott. 

– Det påverkar alla i branschen. Ingen vill ha en karusell av okända underentreprenörer i sina pro-
jekt. Målet måste vara fungerande samarbeten där man jobbar proaktivt och med uppföljning 
under hela projektens gång. ANSVAR har expertis inom bakgrundskontroll och gör platsbesök för 
att våra kunder ska kunna säkerställa socialt ansvar och transparens i alla led. Det gäller särskilt 
utstationerad verksamhet där det finns gott om bolag som jobbar under radarn, säger Louise 
Brown, VD på ANSVAR.

BRIXLY har sedan tidigare ett stort engagemang i det nationella projektet ”Sund konkurrens och 
schyssta byggen”. Samarbetet med ANSVAR blir en förlängning av det för att säkerställa att man 
själva lever upp till kraven i alla led. ANSVAR kommer att bistå med både utbildning och platsbe-
sök.

– Vi är ett värderingsstyrt bolag och att ta ansvar för vår miljö, hälsa och säkerhet, en etiskt sund 
bransch, för de samhällen vi verkar i och för framtida generationer är en självklarhet för oss. 
Det är ett ansvar som är allt mer angeläget och vi håller det högt på vår agenda. Detta samarbete 
är en viktig del i vårt arbete för en sund konkurrens i branschen men också i vår strävan att 
vara branschens bästa arbetsgivare, säger Markus Brink, VD på BRIXLY.
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Om ANSVAR
ANSVAR och Säkerhet i Europa AB är Sveriges ledande specialist på socialt ansvarstagande.  ANSVAR är en oberoende 
leverantör av upphandlingsstöd, bakgrundskontroll och platsbesök, med särskilt fokus på utstationerad verksamhet. Vi 
hjälper beställare och byggherrar motverka svartarbete och arbetskraftsexploatering genom att säkerställa trygga, vita 
projekt och socialt ansvarstagande.

Om BRIXLY
BrixBrixly AB är ett av de ledande byggentreprenadföretagen i västra Sverige med verksamhet från Strömstad till Halmstad, 
från Småland upp till Värmland och Örebro. Företaget har ett brett erbjudande inom bland annat byggentreprenad, bygg- 
och skadeservice samt projektutveckling. Bolaget omsätter drygt 2,2 miljarder kronor och har nära 600 anställda (2019). 
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