
Socialt ansvar 
av stor vikt
Alfaglas i Västerås tar sitt sociala ansvar och mer därtill. 
Företaget anställer personer med kriminell bakgrund för att ge 
dem en chans att ordna upp sina liv. De har stort förtroende 
för sina anställda och har en kö av folk med kriminell 
bakgrund som söker jobb hos dem. 

CLAES RYLANDER DRIVER tillsammans 
med Niklas Danielsen företaget Alfaglas som 
ligger i Västerås. Företaget som säljer och 
monterar fönster, dörrar och glas har totalt 19 
anställda. Det som utmärker Alfaglas är deras 
sociala ansvarstagande. 
 – En av poängerna med det vi gör är att 
vi inte bara säljer, lagar och renoverar fönster 
och dörrar. Vi kom på att vi ville göra social 
nytta också. Därför har vi anställt människor 
som vi hämtat från kriminalvården, menar 
Claes och fortsätter: 
 – Vi ger dem chansen att ordna upp sina 
liv. De här personerna går från att kosta sam-
hället stora pengar till att bli anställda och 
betala skatt. Det har vi lyckats bra med och vi 
tänker fortsätta på den linjen. 

CLAES RYLANDER POÄNGTERAR vikten av 
att visa tillit och ha stort förtroende för sina 
anställda. 

– Vi har en kille som varit hos oss i tio år och 
han sköter sig exemplariskt. Han har gått 
från en � erårig fängelsevistelse till att vara 
en plikttrogen medborgare, och det känns 
väldigt bra. För att få människor att lyckas 
behöver de bryta med sina gamla liv och sina 
gamla kompisar. Och bli väl omhändertagna 
på sin arbetsplats, menar han och fortsätter: 
 – Livet handlar inte bara om att tjäna 
pengar, kan man göra social nytta så känns 
det väldigt bra. Det är skönt att lägga sig på 
kvällarna och tänka att nu har vi fått ytter-
ligare en person från knarkmissbruk, tjuveri 
och allt möjligt till att ordna upp sitt liv. 

DE TVÅ PERSONER som Alfaglas senast 
anställde hade 15 oavbrutna år med krimina-
litet bakom sig. 
 – Båda hade provat att jobba på andra 
ställen men mötts av misstänksamhet. Vi har 
gjort precis tvärtom, vi ger dem tillit. Vi har 

gett dem nycklar och mobiltelefon – sköt det 
här så blir det bra. De här killarna jobbar och 
sköter sig oftast bättre än andra, de har piskan 
på sig att de måste lyckas. Facebook-kommen-
tarerna haglar, de lägger ut sig själva på nätet 
och skriver att de älskar sitt jobb, berättar 
Claes.

ALFAGLAS HAR ETT LÅNGTIDSKONTRAKT 
med det kommunala bostadsbolaget Bostads 
AB Mimer i Västerås. 
 – Vi sköter väldigt mycket åt dem. Ett 
kommunalt bostadsbolag måste ligga i topp 
när det gäller att sköta sig och de vill ha un-
derentreprenörer som har samma tänk, säger 
Claes och avslutar: 
 – Det känns som att vi fått en del jobb på 
grund av vårt sociala ansvarstagande. 

Text: Tina Lindström Carlsson

OM ALFAGLAS

ALFAGLAS SÄLJER OCH MONTERAR 

FÖNSTER, DÖRRAR OCH GLAS TILL 

PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG. 

FÖRETAGET HAR 19 ANSTÄLLDA 

OCH LIGGER I VÄSTERÅS. ALFAGLAS 

TAR SOCIALT ANSVAR GENOM ATT 

GE PERSONER MED KRIMINELL 

BAKGRUND EN PROVANSTÄLLNING 

MED CHANS TILL ANSTÄLLNING FÖR 

ATT GE DEM MÖJLIGHETEN TILL 

ETT ANSVARSTAGANDE LIV. BLAND 

KUNDERNA FINNS DET KOMMUNALA 

BOSTADSBOLAGET BOSTADS AB MIMER I 

VÄSTERÅS. 

DELÄGARNA NIKLAS DANIELSEN OCH CLAES RYLANDER, ALFAGLAS.
ANNONS


