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Kalmar

Etik och respekt / De licenserar en god attityd hos företag och kommuner.
KALMAR
Dåliga företagare har en 
förmåga att förstöra för 
kollegor och i värsta fall för 
hela branscher. Det behövs 
mer etik, en kvalitetsmärk-
ning av företag som håller 
på etiken, respekterar sina 
kunder och värda att re-
kommendera till allmänhe-
ten. Det ledde företagaren 
Leif Alvgard till att starta 
organisationen R-företa-
gen som arbetar för ett 
justare näringsliv.
Problemen har vuxit.  
Ärlighet och yrkesstolthet 
har tagit stryk och i alltför 
många fall bytts mot girig-
het, falskhet och bedrägeri. 

”Måste se människan”
– Pengarna är för vissa 
viktigare än människan, 
säger Leif Alvgard. Man 
måste se människan i kun-
den. Vi arbetar för justare 
och bättre attityd och etik. 
För bättre behandling av 
kunder, men också av an-
ställda. Validerad forskning 
visar på att värdestyrda 
företag är mer lönsamma,  
upp emot 20-30 procent.  
Detta hänger samman med 
att sjukfrånvaron och per-
sonalomsättningen mins-
kar radikalt genom värde-
grundsarbetet.

R-Företagens referens-
grupper finns represen-
terade på 24 platser med 
sammanlagt 120 ledamöter  
i landet där Kalmar är en av 
dessa. Referensgrupperna 
har till uppgift är granska 
företag och är en del av 
sammanlagt sju steg som 
skall säkerställa att en R-
licens kan godkännas. 

Några kända Kalmar-
företagare sitter med  
i referens gruppen som 

 Anders Carlsson, Länsför-
säkringar, Johanna Ingvars-
son Orangia AB, Christer 
Månsson Kalmar Färghus, 
Claes Larsson LR-Installa-
tion och Anette Bugarski 
Combiz AB. Referensgrup-
pen är företagare som vill 
arbeta för trovärdighet 
och etiskt ansvarstagande  
i närings livet.

60 företag med licens
Huvudkontoret finns  
i Jönköping, fyra är anställ-
da på heltid, ytterligare tre 
personer på deltid.  

Ett sextiotal företag och 
tre kommuner innehar så 

kallad R-licens i Kalmar 
län. Det finns plats för fler, 
tycker Leif Alvgard. 

Många fler. 
En rad privata företag  

i Kalmar län har godkänts 
och innehar en R-licens på 
grundnivån i dag. 

Tre kommuner i länet 
har medlemskap – Emma-
boda, Vimmerby och kom-
munens näringslivskontor  
i Kalmar.

Enmansföretagare beta-
lar 4 000 kronor per år för 
sin licens. De största före-
tagen 12 800 kronor.

Conny LinDeLL
conny.lindell@ostran.se

De tar fajten mot  
ojusta företagare

etiskt näRingsLiv. Anette Bugarski, Combiz, R-licensens grundare Leif Alvgard och Johanna Ingvarsson, Orangia jobbar för ett 
justare och mer etiskt näringsliv. Foto: toMAs Königsson
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Skulle det 
påverka dig 
om en produkt 
såldes av ett 
R-företag?

elsa isgren, kalmar
– Informationen om märk-
ningen är för liten, så jag 
skulle inte ta hänsyn till den. 
Ska jag göra ett medvetet 
val vill jag veta vad det 
handlar om.

Håkan skarpnord, kalmar
– nej det tror jag inte. även 
om jag är noga med kvalité, 
till exempel vad jag äter. Jag 
betalar mer för närproduce-
rat kött för jag vet att jag får 
bra varor.

kristina klaesén, 
kalmar
– det tror jag inte. Jag tror 
att det är priset som avgör, 
och väljer det mest som är 
bäst för ekonomin.

Arne svensson, kalmar
– nej, inte om det är dyrare. 
Som pensionär måste man 
vara rädd om sina pengar. 
det är väldigt mycket märk-
ningar överlag, tycker jag.

gunnar siverud, kalmar
– Inte för närvarande. Jag 
har ingen bild av vilken 
effekt märkningen ger, och 
känner jag inte till ämnes-
området hänger jag inte på.

KALMAR
Det en händelse av 
motsatt art som fick 
Leif att fundera på om 
affärsetik och kvalitet 
verkligen är den bästa i 
näringslivet. Händelsen 
kallades Alvgardaffären.
Leifs far hette Halvar 
Alvgard och var bilhand-
lare i Vimmerby i ett 40-
tal år. Sin skatt hade han 
alltid betalt. Den 2 maj 
1981 steg några anställda 
revisorer från länsstyrel-
sens revisionsenhet in 
på Halvar Alvgards kon-
tor. Hur tuffa som helst 
bad de bilhandlaren ta 
fram räkenskaperna. 
Det misstänktes skatte-
fusk kanske skatteflykt. 
Halvar Alvgard greps av 
polis, hotades med fäng-
else och sattes i cellen  
i Vimmerby polishus un-
der tre dygn.

Rentvåddes
En nedgång i bilhandelns 
omsättning tolkades som 
försök att fiffla undan 
skatt. Medierna, kvälls-
press, övrig rikspress och 
lokalpress, var inte sena 
att haka på och hetsade 
varandra.  Bilförsäljning-
en sjönk, konkursen var 
nära, men undveks.  

– Det gick inte att för-
svara sig mot anklagel-
serna. berättar Leif 
Alvgard som levde med  
i faderns mardröm. 

Det tog Halvar Alvgard 
ett decennium, men när 
han 2009 gick bort, var 
han sedan länge rentvådd 
och hade fått tillbaka sin 
heder. Han begärde 2,8 
miljoner i skadestånd, 
han erbjöds 5 000. 

I valrörelsen 1991 pas-
sade moderaternas parti-
ledare Carl Bildt på att 
lova Alvgard ersättning 
och upprättelse. Det 
 löftet höll Bildt – han fick 
en ursäkt från staten och 
en miljon kronor skatte-
fritt i ersättning. 

Conny LinDeLL

Började 
med  
Alvgard
affären 

R-Företagen värnar om ■■

etikens roll  och goda 
attityder hos före-
trädarna för näringsliv 
och offentlig sektor. 
man värnar om samhälls-
nytta, ansvar, kompetens, 
medmänsklighet och inte-
gritet för alla sina intres-
senter representerar en 
god samhällsutveckling.

R-företagen har ett ■■

licenssystem. 
R-licens grundnivå är ■■

första steget där etik-

policyn accepteras och 
tillämpas. 

RR-företag kvalificerad ■■

nivå är nästa steg och  
utformar egen  
etikpolicy. 

RRR-företag har RR-■■

licens och tillför ytterli-
gare insatser även extern 
etikrevision. 

För att söka och få ■■

R-licens ska kandidat-
företaget ha bedrivit sin 
verksamhet under 
minst ett år.

R-Licens tiLL etisKt näRingsLiv


