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Innovativa lösningar i aluminium

Framsteg 
För oss betyder utveckling finslipning av processer.
Ett samarbete med ProfilGruppen ska vara okomplicerat och 
med personligt engagemang. Det förutsätter en kompetent 
organisation med ständig strävan e� er e� ektivitet. 
Det steget tar vi, varje dag.
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Vår vision är att vi ska vara den mest e� ertraktade leverantören av innovativa profillösningar 
av aluminium i norra Europa. Det förutsätter en kompetent och kundorienterad organisation 
med ständig strävan e� er e� ektivitet. Våra miljösmarta aluminiumprofiler lägger grunden 
för framtida e� erfrågan.

Detta är

PROFILGRUPPEN

Konstruktion – produktutveckling med kund
Vi börjar profilens resa med att sätta oss ner tillsammans med kunden 
och ta fram en skräddarsydd lösning som optimerar produkten och dess 
produktionsprocess. Förutom produktens tekniska egenskaper ses även 
de logistiska och administrativa vinsterna över. Vi startar redan i konstruk-
tionsprocessen med en strävan e� er långsiktigt hållbara lösningar som tar 
hänsyn till produktens miljöpåverkan under hela sin livscykel.

Ytbehandling – förstärkning av profilen
Många av våra profillösningar ytbehandlas för att skapa eller förstärka 
dess funktioner eller utseende. Det kan handla om att tillföra färg, 
korrosionsmotstånd eller slitstyrka. Anodisering och pulverlackering står 
för de vanligaste ytbehandlingsmetoderna, men även andra metoder kan 
vara aktuella.

Strängpressning – flexibel och e� ektiv tillverkning
Strängpressade aluminiumprofiler är kärnan i vår verksamhet. Alla våra profiler 
skapas genom denna metod som börjar med att uppvärmda aluminiumgöt 
pressas genom en unik verktygsmatris. Profilens mekaniska egenskaper 
säkerställs genom en kombination av teknik och hantverk. E� er pressningen 
packas och skickas den till nästa förädlingssteg eller direkt till kund.

Bearbetning – mer möjligheter
Vi kan erbjuda vidareförädling av profiler på många olika sätt. Det kan vara 
allt från enkel kapning och stansning till avancerad fräsning eller bockning 
i helautomatiserade produktionsceller. Ibland monterar och konsument-
förpackar vi även produkten. Vidareförädlingen sker både i egen regi och 
via vårt nätverk av underleverantörer.

En hållbar och unik produkt
I slutet av processen tar kunden emot en komponent eller profil som har 
utvecklats för att förbättra produkten och dess livscykel, exempelvis genom 
längre hållbarhet, lägre vikt och/eller lägre bränsleförbrukning.
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Alla våra aktiviteter påverkar någon annan. Vi är medvetna om att vi påverkar vår 
omvärld på många olika sätt och vill se till att göra så positiva avtryck som möjligt. 
Genom vårt val att arbeta med ett, på många sätt, hållbart material påverkar vi 
miljön positivt. För att även styra hur våra egna aktiviteter påverkar miljön arbetar 
vi e� er ett miljöledningssystem*.

Genom olika aktiviteter och samarbeten vill vi bidra till en positiv utveckling av 
det samhälle vi verkar i.

I ProfilGruppen är siktet inställt på att göra framsteg varje dag. Vi ska vara en lyhörd och 
ansvarstagande partner som strävar e� er ständig utveckling. Genom att erbjuda en arbets-
plats där individer utvecklas och mår bra skapas det personliga engagemang som är 
förutsättningen för att leva upp till detta.

Lönsamhet är en förutsättning för långsiktig hållbarhet och ett givet krav från 
våra ägare. Hur vi styr, följer upp och når våra lönsamhetsmål redovisas i årsredo-
visningens finansiella del. Att målen ska nås på ett hederligt och ansvarstagande 
sätt är självklart.

Våra kärnvärden är: personligt engagemang, lyhördhet, snabbhet, ständiga 
förbättringar och professionalism. Det betyder att vi lyssnar in och anpassar oss till 
de krav som omgivningen ställer på oss. Vi vill göra allting lite bättre, varje dag.

HÅLLBART FÖRETAGANDE

Omsorg om 
kund

Omsorg om 
miljö

Omsorg om 
samhälle 

Omsorg om 
individ 
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ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och kompo-
nenter i aluminium, så lyder vår a� ärsidé. Den bygger på att vi bidrar till våra 
kunders utveckling av innovativa, hållbara och energie� ektiva produkter. Vår 
kärnkompetens – strängpressning av aluminium – skapar konkurrenskra�  på 
flera olika sätt. En av dem är materialvalet, aluminium, som är ett fantastiskt 
material. Metallen lägger grunden till de innovativa lösningar som vi utvecklar 
tillsammans med våra kunder.

Ur ett livscykelperspektiv är våra lösningar nästan alltid det rätta valet. En detalj 
i exempelvis ett fordon som tillverkas i aluminium får en lägre vikt än om det tillver-
kats i ett alternativt material, vilket i sin tur reducerar bränsleförbrukningen. Om 
det är ett transportfordon kan det öka lastvikten, vilket också blir energie� ektivise-
rande och minskar koldioxidutsläppen. Det som ger den största vinsten i aluminiu-
mets livscykelanalys är dock att aluminium är lätt att smälta om och återvinna.

ProfilGruppens tillverkningsmetod strängpressning ger oss konkurrenskra�  
genom att vara e� ektiv och flexibel. Metoden innebär bland annat relativt låga 
verktygskostnader, vilket skapar kostnadse� ektivitet redan vid låga volymer 
och minskat behov av standardisering. Strängpressningen ger också stor frihet i 
utformningen av profiltvärsnittet och möjligheter till många inbyggda funktioner, 
vilket minskar behovet av ytterligare bearbetning.

När vi fortsätter förädla aluminiumprofilerna till en färdig komponent har vi 
o� a kapat ett par leverantörsled åt kunden, och kan erbjuda en produkt som är 
färdig för montering.

Våra kunder finns i många olika branscher och vi tillverkar detaljer till tusen-
tals olika produkter – allt från fordon till laddstolpar, gardinstänger, armaturer 
och kra� verk. Vi väljer inte produkten. Den väljer oss.

VÅR VERKSAMHET
ENGAGEMANG FÖR HÅLLBARA LÖSNINGAR

Vår verksamhet utgår från småländska Åseda, där vi har både produktionsan-
läggningar och huvudkontor, samt största delen av vår försäljning. Även våra 
exportkunder betjänas till stor del från Åseda och vi har bara några få säljare som 

är stationerade utomlands. Av vår kundportfölj återfinns häl� en av kunderna 
i Sverige och för att komma vissa av dem geografiskt närmare har vi även ett 
säljkontor i Stockholm.

Vi har ett nära samarbete med ett antal underleverantörer av bearbetnings-
tjänster för att komplettera vårt utbud och kunna erbjuda våra kunder en 
helhetsleverans. De flesta av dessa finns också i vårt närområde.  Vår geografiska 
koncentration av verksamheten ger en god överblick, korta beslutsvägar och 
skapar gemenskap hos medarbetarna. Det förenklar också kontrollen över håll-
barhetsfrågor som jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. 
Vi, och majoriteten av våra leverantörer, finns i Sverige och följer svensk lag, kol-
lektivavtal och sedvänjor – vilket gör att lägstanivån i dessa frågor blir relativt hög. 
Vi kan därför koncentrera oss på att höja ambitionerna till den nivå vi själva väljer.

Vår vision är att vara den mest e� ertraktade leverantören av innovativa profil– 
lösningar av aluminium i norra Europa.* Våra högkvalitativa lösningar gör oss 
visserligen uppskattade som leverantörer, men de går att kopiera. Den mest 
e� ertraktade leverantören blir vi genom att ge den högsta leveranssäkerheten, det 
bästa bemötandet och att vi upplevs som en problemlösande partner. Detta kan vi 
uppnå genom personligt engagemang och med medarbetare  som trivs på jobbet.

SMÅLÄNDSK FÖRANKRING

KONCERNEN BESTÅR AV

  ProfilGruppen Extrusions AB där största delen av verksamheten finns. 
Här tillverkas och vidareförädlas profiler. Även all försäljning och admi-
nistration finns i detta bolag.

  PG&WIP AB där förädling och förpackning av inredningsdetaljer till en 
specifik kund sker. Bolaget ägs till 70 procent av ProfilGruppen. 

  Moderbolaget i koncernen, ProfilGruppen AB, är noterat på Nasdaq 
Stockholm Small Cap. Verksamheten består av uthyrning av fastigheter 
till övriga koncernbolag och bolaget har inga anställda.
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Vi älskar aluminium! Metallen är mer fördelaktig ur ett livscykelperspektiv än 
många alternativ och gör att vi kan utveckla hållbara produkter. Aluminium är ett 
utmärkt val till produkter som ska anpassas till en cirkulär ekonomi. Det beror 
delvis på att vi kan skapa mer energie� ektiva och hållbara lösningar, delvis på att 
det är en riktig kretsloppsmetall. Vi välkomnar alla initiativ till höjda krav på till 
exempel minskade koldioxidutsläpp. Vi kan ju bidra till lösningen!

Inom fordonsindustrin ökar användningen av aluminium, inte minst på grund 
av den låga vikten – som innebär bränslebesparingar under hela fordonets 
livslängd. Lägre vikt hos lastbilar, bussar och tåg ger en högre lastkapacitet sam-
tidigt som lättare fordon reducerar skaderisken i samband med olyckor.

I flygindustrin är materialets låga vikt och behov av underhåll avgörande. För 
telekombranschen är den låga vikten och möjligheterna att bygga in många funk-
tioner en naturlig förklaring till att aluminiumprofiler är viktiga komponenter.

Våra obehandlade och anodiserade aluminiumprofiler innehåller inga farliga 
ämnen och uppfyller EU-förordningen REACH och EU-direktivet RoHS.

ÅTERVINNING AV ALUMINIUMPROFILER OCH -KOMPONENTER
Aluminium kan smältas ner och återanvändas om och om igen utan att för den 
skull mista någon av dess värdefulla och hållbara egenskaper. Ur ett kretslopps-
perspektiv är därför metallen ett utmärkt alternativ. Tillgången på aluminium i 
jordskorpan är dessutom i praktiken obegränsad. 

En mycket hög andel, över 90 procent, av produkter baserade på aluminium-
profiler som används inom bygg, konstruktion och transport lämnas till material-
återvinning.

Våra kunder e� erfrågar o� a material som helt eller delvis är återvunnet, 
vilket är en naturlig hållbarhetsambition. Vi möter dock ett hinder när det gäller 
tillgången på återvunnet aluminium. En mycket stor andel av materialet lämnas 
visserligen till återvinning men över tre fjärdedelar av det aluminium som en 
gång framställts i världen används fortfarande på grund av produkternas långa 
hållbarhet. Samtidigt ökar e� erfrågan. Detta leder till en brist på skrot för om-
smältning och att behovet av primärframställning fortfarande är stort.

Den återvunna metall som är tillgänglig går i huvudsak till gjuterier och 
andra aktörer där kvalitetskraven på metallen är lägre. Vi och andra extruderare 
använder oss huvudsakligen av primärframställd aluminium samt omsmält 
processkrot från aluminiumindustrin.

Energianvändningen vid primärframställning är hög och därför spelar valet av 
kra� källa mycket stor roll för påverkan på miljön. Kolkra�  är fortfarande vanligt 
bland de europeiska aluminiumverken, men den mest hållbara primärframställ-
ningen av aluminium görs idag i aluminiumverk vars el kommer helt och hållet 
från vattenkra� . 

Vår process orsakar spill i form av produktavvikelser, processkrot eller bear-
betningsskrot som spån som vi tar tillvara på och skickar för omsmältning.

OMSORG OM MILJÖ

Aluminiumprofiler används i många och olika branscher. I byggbranschen an-
vänds de till exempel i fönster, dörrar, entréer och balkonger, tack vare sin korro-
sionsbeständighet och låga vikt. Den höga hållfastheten bidrar till att aluminium 
även används i bärande konstruktioner i exempelvis flygplan. I solfångarpaneler 
utnyttjas materialets goda värmeledningsförmåga.

VARFÖR ALUMINIUM? 
Fördelarna är många, men några av de viktigaste punkterna är: 

  Låg vikt – lättare än många andra material

 Hög styrka och hållfasthet – trots den låga vikten

 God korrosionshärdighet – står emot väder och vind utan att rosta

 Lätt att forma - e� ektivt att arbeta med

  Lång livslängd – tre fjärdedelar av all aluminium som framställts 
används fortfarande

 Hög ledningsförmåga – kan leda både värme och elektricitet bra

 Konstruktionsvänligt – sätter inga gränser för kreativiteten

 Lättbearbetat – stora möjligheter till inbyggda funktioner

  Lätt att återvinna – kan återvinnas om och om igen utan 
att materialets egenskaper påverkas

 Värdefullt – medför högt andrahandsvärde och lönsam återvinning

 God tillgång – i jordskorpan finns gott om aluminiumbauxit

ALUMINIUM – ETT KLIMATSMART VAL
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I stort sett alla aktiviteter har en påverkan på miljön, positiv eller negativ. Vår 
strävan är att minimera den negativa påverkan och bidra till positiva e� ekter. 

Varje år utvärderar vi hela vår verksamhet utifrån potentiella miljöe� ekter 
med intentionen att avgöra vilka av våra aktiviteter som har störst påverkan på 
miljön, och kunna adressera och sätta mål kopplat till dessa.

Nedan kan du läsa om de delar som just nu bedöms kunna påverka miljön 
mest – och hur vi hanterar dem.

Gemensamt för de flesta av nedanstående punkter är att de kan orsaka koldi-
oxidutsläpp. Som bekant finns det ett behov av att minska dessa på såväl global 
som nationell nivå och vi arbetar på många olika sätt för att bidra till denna 
minskning. Under 2018 orsakade vår verksamhet, det vill säga de aktiviteter som 
sker i våra bolag inklusive transporter av våra produkter och medarbetare, cirka 
3300 ton (3100) koldioxidutsläpp. Den största delen, över 60 procent, kommer 
från användningen av gasol, vilket vi avser minska genom energie� ektivisering 
och successivt utbyte av gasoldri� . Under 2018 har detta arbete påverkat 
utsläppen i positiv riktning. Näst största orsak till våra koldioxidutsläpp är 
transporter av profiler, vilket stod för knappt 20 procent under 2018. Transporter-
na har ökat under året, inte bara som en e� ekt av ökade leveransvolymer, utan 

även i förhållande till producerad volym, vilket beror på ökade transporter till 
och mellan leverantörer av vidareförädling. Totalt sett har vi under 2018 nått vår 
målsättning att kontinuerligt minska våra koldioxidutsläpp per producerat kilo 
aluminiumprofil.

SÅ PÅVERKAR VI MILJÖN

Miljöaspekt LEVERANSER AV PROFILLÖSNINGAR I ALUMINIUM

Miljöpåverkan Minskad bränsle- och energiförbrukning

Hantering och målsättning Vi arbetar för att sprida kunskapen om aluminiumets fördelar och få 
kunder att ersätta andra material med aluminium som kan bidra till 
minskad bränsle- och energiförbrukning. Läs mer under 
"Varför aluminium?” på föregående sida.

I konstruktions- och designfasen har ProfilGruppens konstruk-
törer goda möjligheter att anpassa produktens miljöpåverkan, 
livscykelekonomi och återvinningsmöjligheter.

2014 2015 2016 2017 2018

31 975
29 700

25 800
21 95020 550

Levererad volym, ton 

Miljöaspekt FRAMSTÄLLNING AV ALUMINIUM

Miljöpåverkan Våra leverantörers framställning av aluminium orsakar resurs- och energiförbrukning samt utsläpp till vatten och luft

Hantering och målsättning Vi strävar efter att i grunden öka den totala användningen av aluminium eftersom det är ett material som har mindre total 
miljöpåverkan än många andra material.

Genom vår köpkraft kan vi påverka våra leverantörer och deras processer. Vår ambition är att all vår primärframställda råvara 
ska vara producerad med uteslutande vattenkraftsbaserad el. Under 2017 nådde vi detta mål, men under 2018 gjorde en kraftig 
turbulens på råvarumarknaden, främst på grund av USA:s handelssanktioner, att vissa av våra leverantörer fick leveranspro-
blem. Vi tvingades då att snabbt hitta andra lösningar. Trots detta lyckades vi komma upp i en nivå om 93 procent primärfram-
ställd råvara baserad på vattenkraftsbaserad el. 

Vi kan också påverka den totala materialåtgången genom att se till att det används så lite material som möjligt per produkt. 
Se Materialeffektivitet på nästa sida.

2016 2017 2018

103
105

115

Koldioxidutsläpp, kg per 
producerat ton aluminiumprofil
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Miljöaspekt TRANSPORTER TILL, FRÅN OCH MELLAN VÅRA ENHETER

Miljöpåverkan Bränsle- och energiförbrukning samt utsläpp av växthusgaser och försurande kväveoxider

Hantering och målsättning Vi arbetar kontinuerligt för att minska de transporter som vi har möjlighet 
att påverka.

I första hand väljer vi de leverantörer som finns närmast oss geografiskt 
för att minska transportavstånden. I samarbete med råvaruleverantörerna 
transporteras den inköpta råvaran i stor utsträckning via järnväg istället för 
på väg.

Våra logistiker styr, samordnar och ökar fyllnadsgraden i de transporter 
som går mellan våra enheter och underleverantörer samt till kunder. Miljöar-
betet och strävan efter kostnadsreduktioner går här hand i hand. Mer fyllda 
bilar och färre transporter reducerar även transportkostnaden för både oss 
och våra transportleverantörer.

Vi följer sedan 2016 upp koldioxidutsläppen per transporterat kilo. 2016 2017 2018

10,9
11,8

12,9

Koldioxidutsläpp, kg per transporterat 
ton aluminiumprofil

Miljöaspekt MATERIALEFFEKTIVITET

Miljöpåverkan Skrotning av aluminium ger ökat transportbehov, utsläpp av växthusgaser och försurning samt resurs- och energiförbrukning

Hantering och målsättning Ett viktigt mål är att minska skrotfallet som ofrånkomligen orsakas av våra 
tillverkningsprocesser. Allt det skrot som faller i vår process tas om hand och 
smälts om till ny råvara så inget material går till spillo men att minska ande-
len skrot påverkar trots allt miljön genom transporter och energianvändning 
vid omsmältning.

I profiltillverkningen faller den största mängden skrot. Beroende på olika 
utformning och krav varierar skrotandelen kraftigt mellan olika profiler. 
Vid bearbetning av profilerna faller skrot vid avverkning av material som görs 
för att skapa den efterfrågade komponenten. Andelen material som avverkas 
varierar mellan olika artiklar och kan i vissa fall vara mycket omfattande. 

Vi kan konstatera att produktmixen påverkar den totala andelen skrot i stor utsträckning och att vårt målmedvetna för-
bättringsarbete måste bedrivas genom att sätta operativa mål som är nedbrutna på olika processteg och per artikel. Redan i 
konstruktionsfasen måste vi arbeta för att optimera profilen och se till att behovet av avverkning blir så lågt som möjligt.  

Trots att utfallet av våra ansträngningar är svårt att mäta på en övergripande nivå på grund av inverkan av produktmixen 
så har vi för 2018 haft som mål att minska den totala andelen skrot med 3 procent. Processkrotet från profiltillverkningen har 
under 2018 minskat något medan andelen götskrot och skrot som fallit i bearbetningen ökat något.

2014 2015 2016 2017 2018

Mål

Skrotandel, procent

Miljöaspekt ENERGIEFFEKTIVITET

Miljöpåverkan Energianvändning kan ge upphov till växthusgaser. I vår tillverkning används utöver el även gasol, vilket är en fossil resurs.

Hantering och målsättning Vi har valt att använda oss av enbart förnybar elenergi och använder vatten-
kraft som är miljödeklarerad av IVL Svenska Miljöinstitutet (EDP).

Vi är certifierade enligt energiledningssystemet ISO 50001*, vilket ställer 
krav på och ger oss stöd i arbetet med energieffektivisering. Vi har bland an-
nat en aktivitetsplan med en mängd olika åtgärder, både stora och små, för 
att minska energianvändningen per producerat kilo profil. Under 2018 har vi 
genomfört en rad åtgärder, bland annat har vi fortsatt installera LED-armatu-
rer på ett flertal avdelningar, förbättrat energieffektiviteten i kylanläggningen 
för anodiseringen samt effektiviserat vår tryckluftsanvändning. Att vi haft så 
högt kapacitetsutnyttjande under året har också påverkat användningen per 
producerad enhet positivt. 

Gasol används fortfarande till uppvärmning av aluminiumgöt vid en av våra tre pressar, till en åldringsugn samt till uppvärmning 
av två eftertätningsbad vid anodiseringen. Vi kommer successivt att byta gasoldrift mot andra alternativ och inga nyinvesteringar 
med gasoldrift får göras. 

Vår process ger upphov till överskottsvärme, vilket vi valt att ta tillvara på genom att leverera delar av den till det kommunala 
fjärrvärmenätet. Denna återvunna energi motsvarar den årliga uppvärmningen av hundratalet normalvillor.

För 2018 har målet varit att minska energianvändningen i profiltillverkningen per producerat kilo profil med 3 procent jämfört 
med föregående år. Utfallet blev en minskning med 2,7 procent. De senaste fem åren har minskningen uppgått till totalt 17 procent.

2014 2015 2016 2017 2018

Mål

Förändring energianvändning i profiltill-
verkning per producerat kg, procent
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Miljöaspekt UTSLÄPP TILL VATTEN

Miljöpåverkan Utsläpp av sulfater till vatten. Miljöpåverkan av detta är dock måttlig då sulfater är vanligt förekommande i våra vattendrag.

Hantering och målsättning Svavelsyra används i vår anodiseringsprocess och efter att den neutraliserats 
i en reningsanläggning bildas natriumsulfater. Användningen ger upphov till 
utsläpp av sulfater till vatten. Förbrukade syrabad används även till neutrali-
sering av natronlut som används i vissa rengöringsprocesser. 

ProfilGruppen har tillstånd för utsläpp upp till 324 ton per år, vilket 
kontrolleras genom kontinuerlig provtagning och månatliga analyser. Nytt, 
utökat villkor tas i anspråk 2019. Trots att miljöpåverkan av sulfatutsläppet 
är svår att påvisa då de är vanligt förekommande i våra vattendrag följer vi 
detta löpande och arbetar ständigt med processförbättringar för att hålla 
utsläppen nere.

2014 2015 2016 2017 2018

276
306

229208219

Villkor 
240

Villkor 324

Utsläpp sulfater, ton

Miljöaspekt EFFEKTER VID HÄNDELSE AV BRAND

Miljöpåverkan Utsläpp via släckvatten och risk för olje- eller kemikalieutsläpp

Hantering och målsättning I vår verksamhet är det främst kombinationen av hydraulolja och varma ma-
skiner som utgör en brandrisk och det händer att mindre bränder uppstår. 
Vid bränder kan miljön påverkas genom utsläpp via släckvatten, olja eller 
kemikalier. Dessutom innebär de självklart en risk för skador på människor 
och egendom. De kan också skada företagets kortsiktiga leveransförmåga, 
arbetsmiljö, maskinkapacitet och indirekt företagets resultat.

De flesta brandincidenterna är orsakade av att varma processrester 
kommit i kontakt med fett eller hydraulolja. Under året har dessa tyvärr ökat, 
vilket främst är kopplat till en av våra pressar.

Vi använder ett rapporteringssystem för alla olyckor, tillbud och riskfyllda 
förhållanden*. Där kan även tillbud som kunnat leda till en brand rapporteras 
och leda till förebyggande åtgärder. Vi arbetar löpande med 5S och håller rent 
för att minska riskerna. Ett systematiskt brandskyddsarbete är viktigt för före-
byggande av risker och här tar vi även hjälp av externa experter på området.

2014 2015 2016 2017 2018

18

9

13
1111

Rapporterade risker och 
incidenter kopplade till 
brand i maskinutrustning *

Utöver de aktiviteter som nämnts ovan arbetar vi systematiskt med att minska 
verksamhetens negativa miljöpåverkan på andra områden. Minskning och 
sortering av avfall är ett exempel. Det arbetet styrs av en källsorteringshandbok 
samt aktiviteter för att minska uppkomsten av avfall. Det ges också utbildning 
till medarbetare i källsortering. Tillsammans med våra kunder och leverantörer 
försöker vi även återanvända emballage, korgar, mellanlägg och pallar som vi 
använder i vår produktionsprocess. Vi har tagit fram en emballagehanteringsin-
struktion med sy� et att förbättra hanteringen av emballage i retursystem samt 
minska risker. 

Genom att se till att enbart använda kranvatten för allt internt behov av 
dricksvatten bidrar vi till att minska transporter som orsakar onödiga koldiox-

idutsläpp. Vår inköpsprocess kommer successivt att bidra till fler sådana här 
ställningstaganden där miljöfokus går före andra värden. 

TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET
ProfilGruppen bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljö-
balken. Den tillståndspliktiga verksamheten består av extrudering av aluminium 
i vår äldsta pressanläggning, anodisering, maskinell metallbearbetning samt 
återvinning av farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten.

Den extrudering av aluminium som sker vid vår tredje pressanläggning samt 
metallbearbetning och lackering som sker i andra delar av verksamheten är 
anmälningspliktig.
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ProfilGruppens övergripande miljöpolicy sammanfattar vår syn på miljöfrågor 
och hur vi ska agera.

Vårt miljöledningssystem ISO 14001 hjälper oss att arbeta systematiskt*. 
Certifieringen innebär regelbundna externa revisioner, vilket ger oss värdefull 
input och hjälp till utvärdering av arbetet. Vi har även certifiering enligt energi-
ledningssystemet ISO 50001:2011*, vilket ger oss ytterligare skärpa i arbetet 
med energifrågor. Varje år utförs interna revisioner inom energi och miljö på 
de tillverkande processerna enligt ett rullande schema. Eventuella avvikelser 
noteras och följs upp.

Företagets miljömål följs upp varje månad av företagsledningen, och ges 
särskilt fokus vid dedikerade möten. På dessa möten utvärderas också miljö-

policyns relevans och e� erlevnad. De mer konkreta verksamhetsmålen har en 
tendens att ta överhanden i vårt operativa arbete – men den här rutinen bidrar 
till att hålla miljöpolicyns viktiga sy� e aktuellt.

Vi har ett nätverk av ett antal bearbetningsleverantörer som vi samarbe-
tar nära med och har relativt stora möjligheter att påverka deras styrning i 
hållbarhetsfrågor. Vi kräver att de uppfyller vår Code of Conduct för leverantörer 
och vi genomför även leverantörsvärderingar. Vi ställer krav på leverantörernas 
miljöarbete, för att de ska kunna göra a� ärer med ProfilGruppen. Målet är att öka 
antalet leverantörer som åläggs att följa dessa riktlinjer.

POLICYN ÄR GRUNDEN FÖR VÅRT MILJÖARBETE

VÅR GRUNDSYN ÄR
•   att företagets verksamhet ska bidra till ett långsiktigt 

hållbart samhälle

•    att produkter som baseras på våra aluminiumprofiler ska 
vara fördelaktiga ur ett livscykelperspektiv

•   att vår verksamhet genomsyras av engagemang och 
omtanke om vår omgivning 

VI SKA
•   uppfylla lagar och andra bindande krav

•    arbeta förebyggande för att skydda miljön och sträva e� er minsta 
möjliga negativa miljöpåverkan

•    arbeta med ständiga förbättringar av våra processer och 
hushållning med naturens resurser vilket innebär:

– Materiale� ektivitet, att minska andelen skrot i våra processer
–  Energie� ektivitet, att minska energiåtgången 

per producerad enhet
–  Transporte� ektivitet, att minska miljöpåverkan av de 

transporter som är kopplade till vår verksamhet
–  Övrig resurse� ektivitet, att minimera användning av natur resurser 

samt minska utsläpp och uppkomst av avfall

•    återvinna det aluminiumskrot som uppkommer i 
våra produktionsprocesser

•    vid inköp e� ersträva val av hållbara och energie� ektiva 
varor och tjänster

•    främja övergång till förnybar energi samt utnyttja möjligheten till 
energiutbyte med omgivande samhälle där så är möjligt

•   hjälpa och informera kunder till energi- och miljömässigt 
hållbara konstruktioner som underlättar återvinning

•    ge våra anställda de resurser och kunskaper som behövs 
för att uppfylla kraven i denna policy.  

MILJÖPOLICY 
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arbetar företagsövergripande med arbetsmiljöfrågorna, för att stötta och utmana 
övriga arbetsmiljöansvariga i organisationen.

Målsättningen med vårt säkerhetsarbete är att skapa en fysiskt och psykiskt 
hälsosam och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där vi förebygger 
arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Skyddskommittén och skyddsombu-
den har viktiga roller i detta proaktiva arbete. Vi försöker eliminera riskkällorna 
genom rutiner, arbetsutrustning, skyddsutrustning, arbetsupplägg och utbild-
ning av medarbetare. 

För att fånga upp och kunna arbeta proaktivt har vi ett internt rapporte-
ringssystem* där alla våra medarbetare själva kan rapportera in alla riskfyllda 
förhållanden, incidenter och olyckor.  Alla rapporter och dess åtgärder finns 
tillgängliga för all personal. Medarbetare uppmanas att rapportera in alla risker 
så att de kan avhjälpas innan något inträ� ar. Samtliga medarbetare tränas också 
i säkerhetsarbete genom olika utbildningar.

Riskerna i vår fysiska arbetsmiljö handlar i första hand om kläm- och skärskador 
samt förslitningsskador e� er lång tjänst. Oväntade händelser som medarbetare 
utsätts för är rotorsak till de skador som uppstår framförallt på händer och fingrar.

OMSORG OM INDIVID
TRYGGA OCH MOTIVERADE MEDARBETARE 
ProfilGruppens framgång bygger på att våra kunder får det bästa bemötandet, 
och att vi upplevs som en kompetent, problemlösande och framåtlutad partner. 
För att nå detta krävs personligt engagemang och medarbetare som trivs på 
jobbet. Att medvetet arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats för att kunna 
locka, bibehålla och få möjlighet att utveckla medarbetare med rätt kompetens 
är därför en viktig strategisk fråga.

STABIL GRUND FÖR INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER
Respekten för individen är central i ProfilGruppen. 

I vår uppförandekod framgår att vi, som företag och enskilda medarbetare, 
ska följa FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s kärn-
konventioner. Alla våra medarbetare arbetar i Sverige, Norge eller Tyskland där 
nivåerna på arbetarskydd och liknande är hög, vilket underlättar vår kontroll på 
området. Vi följer lagar och kollektivavtal när det gäller till exempel löner och 
arbetstider och inga osakliga löneskillnader får förekomma. Lönekartläggning 
har visat att våra löneskillnader är sakliga.

Majoriteten av våra underleverantörer finns i Norden, vilket gör att vi känner 
oss trygga med att även de följer riktlinjerna när det gäller arbetarskydd och 
liknande. Vi kräver att alla våra bearbetningsleverantörer följer vår framtagna 
Code of Conduct för leverantörer. Planen är att sprida den vidare även till andra 
leverantörer. Vi samarbetar aldrig, varken indirekt eller direkt, med leverantörer 
där vi har anledning att tro att barnarbete förkommer.

Vi har hittills aldrig funnit några brister, vare sig i vår egen verksamhet eller 
vid granskning hos någon leverantör, som rör mänskliga rättigheter eller ILO:s 
kärnkonventioner. Allt e� ersom vi växer och utökar mängden underleverantörer 
av exempelvis komponenter ökar risken för att vi anlitar ett företag som inte 
uppfyller de krav vi ställer inom området. Detta måste vi förhindra genom att ha 
noggranna granskningar innan nya leverantörer anlitas.

MÅNGFALD OCH RESPEKT FÖR VARANDRA
Vi ser mångfald som en självklarhet och styrka, vilket tydliggörs i vår likabe-
handlingspolicy. Den anger också att kränkande särbehandling eller sexuella 
trakasserier aldrig får förekomma. För detta finns särskilda handlingsplaner.

Företaget och de lokala fackklubbarna* har gjort en gemensam utvärdering 
och plan kring hur diskriminering av olika slag ska förebyggas och motverkas. 
Arbetet har mynnat ut i en dokumentation av var risker för negativ särbehandling 
finns, samt ett antal aktiva åtgärder för att förebygga detta. Vi har även kommit 
överens om åtgärder för att främja en jämnare könsfördelning.

I ProfilGruppen är cirka 28 procent av medarbetarna kvinnor – men andelen 
kvinnor bland ledare och chefer är lägre. Vi arbetar för en positiv utveckling 
inom detta område. 

Hos oss samsas medarbetare med ursprung från ett tjugotal olika länder, med 
olika kulturer, språk, kunskaper, åldrar och kön. Genom att följa våra kärnvärden 
i en enkel organisationsstruktur ges alla individer möjlighet att utvecklas i en 
jordnära och ödmjuk miljö. Vid rekrytering läggs stor vikt vid individens egen-
skaper och hur väl de går ihop med våra kärnvärden. En förståelse för varandra 
tror vi är grunden till likabehandling och trivsel på arbetet. Alla medarbetare 
har utbildats i kommunikations- och beteendestilar, även en egenanalys ingick i 
detta. Avsikten var att öka förståelsen för varandra och våra olikheter. 

Vid ProfilGruppen finns lokala klubbar* för IF Metall, Unionen och Ledarna. 
Det ger möjlighet till en tydlig dialog mellan företag och medarbetare, samt 
lokala överenskommelser som gagnar båda parter.

SÄKER OCH TRYGG ARBETSPLATS
En förutsättning för att våra medarbetare ska vara engagerade och trygga är en 
säker arbetsmiljö. Vår arbetsmiljöpolicy tydliggör vår gemensamma utgångs-
punkt rörande arbetsmiljö. Policyns innehåll och relevans utvärderas varje år 
av skyddskommittén, som är sammansatt av representanter från olika delar av 
företaget – däribland ledning och skyddsombud. Vi har en säkerhetschef som 

Dessa händelser är särskilt svåra att eliminera i områden där hantering av 
material sker manuellt. Vi jobbar istället med skyddsutrustning som exempelvis 
handskar som minimerar riv- och skärskador. För att förebygga förslitningar 
arbetar vi långsiktigt med förebyggande friskvård och ly� hjälpmedel. 

Vi har en nollvision för olycksfall i verksamheten, som vi arbetar systematiskt 
för att uppnå. Vår definition av olycksfall är att ett tillbud orsakat minst en dags 
frånvaro från arbetet – vilket gör att även mindre skador, till exempel stukningar, 
kan utgöra ett olycksfall.
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Lyhörd – Monica Holmberg
– I receptionen ändras verkligen omständighet-
erna hela tiden och det gäller att smidigt anpassa 
sig till de nya förutsättningarna – att vara lyhörd 
för våra besökares behov och önskningar såväl 
som för mina kollegors behov och önskningar. 
Mina kollegor arbetar alla på samma sätt, vi 
försöker att anpassa oss till de nya villkoren som 
uppstår och hjälpa våra kunder så att de blir 
nöjda. Vårt mål är ju alltid nöjda kunder!

KÄRNVÄRDEN 
ProfilGruppens vardag styrs av fem kärnvärden, som beskriver hur medarbetarna föväntas agera: ENGAGERADE - LYHÖRDA - PROFESSIONELLA - SNABBA 
- FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR. Kärnvärdena fungerar som ledstjärnor för var och en i medarbetarnas respektive arbetssituation.

Ständig förbättring – Mensur Visocanin 
– För att förbättra vår process så måste vi vara på 
alerten och i tiden med kundens krav. Ständiga 
förbättringar är nödvändigt i dagens samhälle. 
Alla kan göra lite som i slutändan gör väldigt 
mycket. Vi på bearbetningsverksamheten leve-
rerar till slutkund och ständiga förbättringar ökar 
våra marginaler på leveranser.  Vid varje liten 
idé som jag pratar med mina medarbetare om, 
uppmanar jag dem att skriva PDCA (förbättrings-
förslag). Vi hoppas att varje liten idé kan leda till 
förändringar och hjälpa till med utvecklingen av 
arbete, produktion och medarbetare.

Personligt engagerad  – Lars-Göran Nilsson
– För mig har personligt engagemang alltid varit 
viktigt, till och med avgörande i flera vägval under 
mitt yrkesverksamma liv. Det finns forskning som 
stöder tesen att eget personligt engagemang 
som inspirerar medarbetare förs vidare till andra 
medarbetare, vilket gör att engagemanget 
fortlöper som "ringar på vattnet". Detta är väldigt 
inspirerande att implementera, driva och se 
resultatet av, som en del av vår gemensamma 
utveckling. Det är min övertygelse att detta är 
en viktig parameter för att kunna behålla och 
utveckla både medarbetare och kunder men 
också väldigt viktigt för att kunna attrahera nya.

Professionell– Påhl Andersson
– Att mäta är att veta!
Vi mäter och kontrollerar produktens kvalitet, 
att den är rätt till kund. Vi ser till så att vi följer 
de krav som vi och kunden ställer på produkten, 
allt för att kunden i slutänden ska få den produkt 
som e� erfrågas.

Snabb – Lina Front
– Jag tror en av anledningarna till att vi på Profil - 
Gruppen är snabba är för att det är korta beslut-
skedjor inom organisationen. Som anställd har 
man också befogenheter och förtroendet att ta 
egna och snabba beslut. Vi är tillgängliga och 
försöker alltid ge snabb respons. 

KÄRNVÄRDEN
Att skapa en gemensam värdegrund är en viktig del i känslan av gemenskap och ger 
förutsättningar att dra åt samma håll.

I ProfilGruppen är vi:

Personligt engagerade   Vi är ansvarstagande och visar stort intresse för kunder, 
uppgi� er och kollegor.

Lyhörda  Vi anpassar oss på ett smidigt sätt e� er nya förutsättningar.

Snabba  Vi är tillgängliga och ger snabb respons.

Ständiga förbättringar  Vi vill alltid förbättra det vi gör, på ett hållbart sätt.

Professionella  Våra kunder kan lita på att de får det de e� erfrågar.
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ÖPPENHET OCH VISSELBLÅSNING
Tack vare vår geografiska koncentration är det lätt att kommunicera mellan ni-
våer och funktioner. I vår uppförandekod uppmanas medarbetare att rapportera 
alla situationer där man upplever att uppförandekoden inte e� erlevs. De kan 
rapportera till närmaste chef, förtroendevalda, HR eller företrädare för företags-
ledningen. En medarbetares anmälan tas självklart emot med full sekretess och 
medarbetarens identitet får inte röjas när ärendet förs vidare.

2014 2015 2016 2017 2018

7,2
6,2

3,6

6,2

3,8

Personalomsättning, procent

Personalomsättningen ligger på en mer normal nivå de senaste åren, 
dessförinnan hade vi en period utan pensioneringar och brist på 
ungdomar som naturligt rör på sig.

VÄLMÅENDE OCH TRIVSEL
Den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön är o� a svårare att mäta och 
styra än den fysiska. Vi bedömer den bland annat genom årliga samtal med alla 
medarbetare och analys av frånvaro.

En tydlig organisationsstruktur, tydliga roller och ett tydligt ledarskap är 
viktiga parametrar när vi förebygger ohälsa på det här området. Respekt för varje 
individ är också en nyckel. En bra balans mellan arbete och fritid får våra medar-
betare att må bra, liksom de friskvårdsinitiativ som vi tagit. Fysiskt och psykiskt 
välmående hänger ihop.

I ProfilGruppen arbetar vi aktivt med motverkande av missbruk av alkohol och 
droger för att höja säkerheten ytterligare. Nolltolerans för att vara påverkad på job-
bet är en självklarhet. Ett missbruk innebär en säkerhetsrisk och kan sänka trivseln 
på jobbet. För att stävja missbruk genomför vi tester inför anställning, samt slump-
mässiga tester av anställda*. Testerna, som genomförs av företagshälsovården, har 
gjort att vi avvärjt potentiella risker – men även att vi kunnat erbjuda medarbetare 
professionell hjälp som tagit dem ur ett destruktivt beteende.

FRISKARE OCH STARKARE TILLSAMMANS
På ProfilGruppen värnar vi om våra medarbetare på många sätt, däribland 
genom olika friskvårdsinitiativ. Vi har tidigare bidragit till byggnationen av 
en sim- och träningshall i Åseda, där vi har vår verksamhet. Som sponsor till 
verksamheten kan vi i gengäld erbjuda våra medarbetare simning och träning till 
kra� igt rabatterade priser i hallen*. I vår huvudfabrik finns dessutom ett rum med 
utrustning för gratis träning dygnet runt.

Till den som inte vill använda någon av dessa anläggningar, eller komplettera 
dem med något annat, erbjuder vi friskvårdsbidrag*. Vi ordnar egna tränings-
pass, särskilt anpassade för de förebyggande och rehabiliterande behov vi har. 
Under året har det inneburit yin-yoga, varmvattengymnastik och spinning. Vi 
subventionerar även massage för alla och bjuder på daglig frukt, som exempel 
på ytterligare åtgärder avsedda att göra oss friskare.

Som komplement till friskvården försöker vi främja trivsel genom bland annat 
en personalklubb som ordnar aktiviteter för medarbetarna samt en konstklubb, 
som företaget stödjer.

Vår sjukfrånvaro är jämförelsevis låg, vilket vi är glada för. Men det betyder 
inte att vi inte vill bli ännu bättre. Utöver ovan nämnda friskvårdsinitiativ arbetar 

Arbetsplatsolyckor med minst en dags frånvaro, dagar
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Medelantal anställda

Arbetsplatsolyckor 
med minst en dags 
frånvaro.

Under 2018 inträ� ade tre olyckor där medarbetare ådrog sig frakturer 
på finger samt fot och en förslitningsskada av en axel. 

vi tillsammans med företagshälsovården med coachning av individer för att de 
ska komma tillbaka till arbetet.

Sedan 2016, då vi hade en sjukfrånvaro om bara 2,2 procent har vi ha�  en am-
bitiös målnivå om 2,3 procent. Utfallet 2018 blev 2,5 procent (2,5 procent) och vi 
nådde alltså inte riktigt ända fram. Vi tycker att vi ha�  ett lyckosamt arbete med 
att hålla oss friska och kan konstatera att 2,5 procent är ett mycket gott resultat i 
förhållande till andra företag och samhället i stort.

STÄNDIG UTVECKLING 
Kontinuerlig kompetensutveckling är avgörande för företagets framgång. Det 
måste ske genom såväl utveckling av befintliga medarbetare som rekrytering av 
ny kompetens. Grunden i varje individs utveckling är det utvecklingssamtal som 
ska ske minst en gång om året*. Där sätts individuella mål och utvecklingsplaner 
upp samt diskuteras våra kärnvärden. Utvecklingsplanerna kan omfatta såväl 
extern som intern teoretisk och praktisk utbildning. En företagsövergripande 
utbildningsplan* utgör den gemensamma stommen, och kompletteras med 
individanpassade utbildningar.

I ProfilGruppen har internrekrytering alltid varit vanligt. Intern rörlighet skapar 
värdefulla utvecklingsmöjligheter för individen, samtidigt som medarbetarna får 
en större förståelse för verksamheten.

För att öka möjligheterna att hitta ny kompetens knyter vi kontakt med 
ungdomar tidigt för att få bygga upp en kontakt och kunna påverka det tekniska 
intresset i länet. Vi samarbetar med lokala gymnasieskolor och är en del av deras 
lärlingsprogram. För att marknadsföra oss själva och industrin tar vi emot studie-
besök från elever redan i grundskolan, både regionalt och lokalt. Vi har även ett 
bra samarbete med Linnéuniversitetets maskiningenjörsprogram, samtidigt som 
vi fortsätter att marknadsföra oss bland olika studentgrupper på flera sätt.

Vår låga personalomsättning pekar på att vår personal trivs och känner sig 
motiverade hos oss.

Ständiga förbättringar är en del av vår företagskultur och för att få alla medar-
betare delaktiga i detta arbete har ProfilGruppen ett digitalt system för förbätt-
ringsförslag*. Alla medarbetare har möjlighet att lägga förslag till förbättringar 
och utvecklingsmöjligheter i systemet och kan sedan följa hur förslaget tas om 
hand. För att uppmuntra till förslag premieras varje månads bästa förslag.

2014 2015 2016 2017 2018

2,52,5
2,2

2,42,5
Mål 2,3

Korttidssjukfrånvaro, procent 

Sjukfrånvaro upp till 14 dagar ligger på en låg nivå inom ProfilGruppen.
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college, ett samverkanskoncept som ska höja kvaliteten på tekniska utbildningar 
i närområdet.

GEMENSAM OMTANKE
Att bidra positivt till det lokala samhället är en självklarhet för oss, men vi vill 
inte glömma att vi är en del av något större och att vi alla gemensamt måste 
ta hand om vår planet. Vi har därför valt att engagera oss i Vi-skogen som är en 
organisation med fokus på att plantera träd som hjälper människor ur fattigdom. 
Trädplanteringen ger frukt, foder till djuren, ved 
och byggmaterial. Träden gör också att böndernas 
grödor växer bättre - träden hindrar bördig jord från 
att spolas bort vid kra� iga skyfall, ger skugga mot 
stark sol och binder näringsrikt kväve i marken. 
ProfilGruppen tillsammans med våra medarbetare 
skänker löpande pengar till Vi-skogen. På det här 
sättet bidrar vi gemensamt till att människor i Afrika 
kan få bättre levnadsvillkor, men också till en bättre 
och mer hållbar miljö.

FRI OCH RÄTTVIS KONKURRENS
Vi vill som företag agera rättvist och hederligt i alla situationer. Alla medarbetare 
förväntas uppträda på detta sätt, vilket framgår av vår uppförandekod. Uppfö-
randekoden anger att vi ska följa alla lokala lagar, branschregler och liknande 
för att upprätthålla en fri och rättvis konkurrens. Våra medarbetare får aldrig 
erbjuda, ge, e� erfråga eller ta emot gåvor eller motsvarande från vare sig kunder 
eller leverantörer om de kan antas påverka a� ärsrelationen eller som övergår 
normala ramar för gästfrihet. Vi ska alltid agera ansvarsfullt.

Vår löpande granskning av kostnader för kundevenemang och resor visar att 
de både är sällsynta och att de håller sig inom en restriktiv ram. Till leverantörer 
kommuniceras, bland annat genom vår Code of Conduct för leverantörer*, att vi 
inte accepterar något utanför nämnda ramar. Vi har i dagsläget inget förfarande 
för granskning av våra leverantörers a� ärsetik, men har hittills inte råkat ut för att 
oegentligheter uppdagats.

För att motverka risken för relationer mellan inköpare och leverantörer 
som påverkar konkurrensen strävar vi e� er rotation på respektive inköpares 
sortiment.

    Av vår uppförandekod framgår hur en medarbetare som upplever att regler 
eller koder inte e� erlevs, av våra medarbetare eller våra leverantörer, ska rappor-
tera sina misstankar. Under året har inga sådana brister rapporterats.

OMSORG OM SAMHÄLLE
VI BRYR OSS OM VÅR OMVÄRLD
Vår grundläggande princip är att vi, som företag och enskilda medarbetare, 
ska engagera oss och bidra positivt till utvecklingen i de samhällen där vi är 
verksamma.

I de fall vi vill påverka lagsti� ning eller opinionsbildning sker detta främst 
genom de branschorganisationer vi är medlemmar i. Svenskt Aluminium är en 
sammanslutning av ett femtiotal företag, vars sy� e är att utveckla användningen 
av aluminium. Den europeiska branschorganisationen, European Aluminium 
Association, har i huvudsak samma sy� e.

LOKALT ENGAGEMANG
Vår geografiska placering och koncentration innebär att vi är en av kommunens 
största arbetsgivare och vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar Åseda 
som ort på många sätt. Att vi har en ömsesidigt givande dialog med kommunen 
är därför viktigt för båda parter. Vi försöker visa respekt för både omgivning och 
grannar genom att inte störa mer än vad som är absolut nödvändigt när det 
gäller exempelvis buller och utsläpp.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och grunden för allt liv i de naturliga ekosys-
temen. Vår användning av vatten riskerar att påverka omgivande vattendrag och 
vi deltar därför aktivt i Alsteråns Vattenråd, vilket är en frivillig sammanslutning 
av kommuner, företag och organisationer som verkar för en hållbar förvaltning 
av vattenresurser runt Alsterån. 

Det är av yttersta vikt för oss och våra anställda att Åseda är och förblir en 
attraktiv boendeort, därför var vi med och sponsrade uppbyggnaden av Hälsans 
Hus, en sim- och träningsanläggning i Åseda, vars verksamhet vi ger omfattande 
årliga bidrag till. Anläggningens betydelse för ortens utveckling ska inte under-
skattas, den utgör ett vattenhål där ortens invånare kan få rekreation och träning. 

Ett annat sätt för oss att bidra positivt till samhället är sponsring och vi har 
i vår sponsringspolicy* valt att rikta vårt stöd till lokala idrottsföreningar med 
fokus på barn och -ungdomsverksamhet. I Åseda är ishockey ett stort intresse 
och vår sponsring har resulterat i att ortens ishall bär ProfilGruppens namn. 
Föräldraföreningen i samhället som består av ideella eldsjälar som anordnar 
aktiviteter för barnen är ett annat exempel på lokal sponsring. 

Sedan 2018 sponsrar vi Växjö DFF, som är en fotbollsförening enbart för tjejer och 
som är aktiva i arbetet med integration och jämställdhet, vilket vi gärna vill främja.

Genom samarbete och kunskapsdelning kan man nå långt och som medlem 
i Sustainable Småland, ett regionalt nätverk som fokuserar på utveckling av 
innovativa miljölösningar, får ProfilGruppen möjlighet att bidra till en grönare 
och mer hållbar region.

Utbildningar med rätt kvalitet och inriktning är viktigt för utvecklingen av 
såväl samhälle som företag och för att bidra till detta är vi medlemmar i Teknik-

ÅIF HOCKEY.
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Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 på sidorna 2-14 
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbar-

hetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss till-
räcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943

Franz Lindström, Auktoriserad revisor  

KALMAR DEN 5 mars 2019
Ernst & Young AB

Anodisering  Elektrolytisk ytbehandlingsprocess som ger en isolerande och dekorativ yta

Bauxit  en jord eller bergart som bland annat aluminium kan utvinnas ur

Bearbetning  Samlat begrepp för olika processer som förädlar aluminiumprofilen, exempelvis bockning, 
 fräsning eller ytbehandling 

Code of conduct Dokumenterade krav på visst uppförande

Extrudering  Se Strängpressning

Förädling  Se Bearbetning

Presslinje  produktionsprocessen där aluminiumprofilen tillverkas

Primärframställning  Att framställa ett material, i vårt fall aluminiumgöt, för första gången från dess ursprungliga form i jordskorpan

Profil   detalj som formas e� er kundens önskemål, pressas genom en verktygsmatris för att få sin önskvärda form, 
egenskap och utseende 

Strängpressning   Profiltillverkning genom att pressa ett aluminiumgöt genom ett verktyg

Återvinning  Att ta tillvara och återanvända ett material som ingått i en produkt som nått slutkonsument

ORDLISTA

KORTA FAKTA OM PROFILGRUPPEN
•  Visionen är att vara den mest e� ertraktade leverantören 

av innovativa profillösningar av aluminium i norra Europa
• Startade 1981 i småländska Åseda
• Noterades på Stockholmsbörsen 1997 och återfinns på 

listan Small cap
• En stor andel av leveranserna, cirka 40 procent, går på 

export, företrädesvis i norra Europa
• Strängpressade profiler och komponenter i aluminium 

används i många branscher, exempelvis inredning, bygg, 
fordon och elektronik

• Certifiering enligt IATF 16949, ISO 14001 och ISO 50001

• Egen tillverkning sker uteslutande i Åseda och omfattar:
 –  Tre presslinjer för tillverkning av aluminiumprofiler i dagsläget, 

byggnationen av en fjärde press påbörjad och förväntas tas i 
dri�  årsski� et 2019/2020 

 –  Anodiseringsanläggning för ytbehandling
 –   Vidareförädling i form av exempelvis skärande 

bearbetning, bockning och stansning
 –   Helautomatiserad anläggning för bearbetning, 

lackering och förpackning av inredningsdetaljer
•  Ett tiotal underleverantörer breddar utbudet av 

förädlingsmöjligheter
•  Ett samarbete med ProfilGruppen ska vara okomplicerat och 

med personligt engagemang



ProfilGruppen är en helhetsleverantör 
av kundanpassade komponenter och

profiler i aluminium.

ProfilGruppen AB
Box 36   |   SE-364 21 Åseda   |   Tel +46 474 550 00   |   www.profilgruppen.se

Följ oss på:


