
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Profeel – hela vägen 

 

VISION 

Profeel skall vara Nordens ledande aktör inom profilbranschen! 
 

 

 

Värdegrund för Profeelkoncernen: 

Vi är Professionella och Personliga Profeelare 

 
Professionalism är yrkesstolthet, kunskap, tydlighet, långsiktighet, ärlighet, förberedelse, 
värdskap och kvalitet. 
 
Detta är vår ryggrad och vi ska hålla en hög grad av professionalism både externt och 
internt. Vi utbildar oss. Vi säger till om vi behöver hjälp/stöd. Vi ser till att alla mår bra och har 
ett positivt arbetsklimat. Vi tänker till hela vägen. Vi maximerar resursutnyttjandet och drar 
nytta av att vi är ett team med många olika egenskaper. 
 
Medarbetarengagemang är att alla bryr sig om bolagets bästa. 

Detta är en framgångsfaktor och genomsyrar hela styrkan. 
Vi är yrkesstolta, ställer upp för varandra och tänker på trivsel, öppenhet och även 
lönsamhet. Vi är ambitiösa, hängivna, nyfikna och ärliga. Vi håller rent och snyggt omkring 
oss både i butik och på lager. Vi samarbetar och har kul på jobbet. 
 
Öppen kommunikation innebär att vi är ärliga, tydliga, för dialog, har timing och 
återkopplar. 

Detta är en stor del ”HUR” vi når Professionalism och Medarbetarengagemang.  
Vi respekterar varandra och är raka i kommunikationen vid rätt tillfälle och på rätt plats.  
Vi hjälper varandra att bli bättre och utbildar kollegor. Coachande miljö för företagets bästa. 
Vi kommunicerar positivt i alla forum. Vi kommunicerar tydligt för att inget ska missförstås 
eller hamna mellan några stolar. Vi kan ta ett nej men ger gärna ett ja. 
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2: Inledning, Om Profeel  

 

AFFÄRSIDÉ 
Profeel är en profileringsbyrå som skall leverera helhetslösningar av professionell och 

lönsam marknadsföring genom produkter och event till företag och organisationer. 

 
Profeel är en profilbyrå som levererar professionell marknadsföring genom produkter och 
event. Vi startade vår verksamhet 2005 men känner oss fortfarande som ett relativt ungt 
bolag med stor hunger att göra affärer och har över 100-års samlad branscherfarenhet. 
Profeel. Profeel har passerat sitt 17:e verksamhetsår och har idag 18st anställda. Vi finns 
representerad i Eskilstuna, Västerås, Stockholm och Visby men har även verksamhet i 
Norge via ett norskt A/S. Till cw:t kan vi även lägga till att vi har blivit Årets Nyföretagare och 
Årets företagare i Eskilstuna och att vi årligen arrangerar ett eget event och insamling till 
förmån för Barncancerfonden som hittills inbringat över 1 miljon kronor. 
 
Till verksamhetsåret 21-22 förstärkte vi erbjudandet genom affärsområdet Decor Solutions. 
Detta medför att vi även nu kan erbjuda våra kunder stripes, skyltar, foliering, frostning och 
special som vi styr över ”inhouse”. 

 
Profeel jobbar uteslutande med noga utvalda partners, varumärken och leverantörer som har 
fabriker med högsta klass på certifikat och kontroll gällande miljö, kvalité och förhållanden. 
Detta ger hög kvalité, godkända och samtidigt prisvärda alternativ. Medveten konsumtion 
och hållbar utveckling är viktigt för Profeel, vi kallar det Profeel – Hela vägen. 

Till budgetåret 1/9-21—31/8-22 beslutade styrelsen att fortsätta arbetet med kvalitets- och 
miljöfrågor i enlighet med Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas och under våren 2022 
även kvalitetscertifieras mot Svensk Kvalitetsbas. Ledningssystemen omfattar Profeels 
svenska verksamhet. Arbetet ska vara en grund så att Profeel inom några år ska kunna 
certifiera sig enligt ISO-standarder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2: Organisation, Ledarskap, Ansvar & Delaktighet 

Profeel är en ganska liten organisation med i dagsläget 17 medarbetare. 

Vår organisationsplan är vänd ”upp och ner” då vi anser att det viktigaste och högst upp 
kommer dem som möter kund.  

Vi har en ganska platt organisation, där medarbetarna skall känna sig trygg i att ta beslut när 
de möter kund. 

Modellen är annars byggd på att i driften så finns det avdelningschefer för de olika 
teamen/ansvarsområden och sen en VD för avdelningscheferna att vända sig till för att bolla 
och rapportera. 

Vår organisation kan beskrivas kortfattat på det här viset: 

-Längst ner i organisationen finns det en styrelse som har en strategisk roll gällande 
målsättning och inriktning. Styrelsemöten sker en gång/kvartal som kompletteras med 
rapporterande VD-brev en gång/månad. 

-Styrelsen uppdrar till Vd:n att leda och verkställa hela organisationen.  

-Vd:n har plockat ihop en ledningsgrupp som består av avdelningschefer för våra olika 
ansvarsområden/team. Ledningsgruppsmöten sker kontinuerligt ungefär en gång/månad. Då 
avrapporterar respektive avdelningschef vad som hänt sen senast och däremellan bollar 
respektive chef med VD om löpande frågor, budget och beslut. 

-Efter ledningsgrupp så har vi företaget uppdelat i två större delar. Sales Team som sköter all 
försäljning och kundbearbetning fördelade på våra orter och sen Backoffice som tar hand om 
allt ”bakom” kulisserna. 

* I Backoffice ingår undergrupperna: Kundtjänst/lager/webshop/säljsupport, Decor Solutions, 
Ekonomi och Hållbarhet. 

* Utåt så säljer vi professionella marknadsföringsprodukter genom produkter och event. 
Internt så har vi det fördelat på rena produkter (kläder, giveaways och gåvor), egen 
produktion (vår avdelning Decor Solutions som gör skyltar, stripar bilar mm) och tjänstebenet 
Event. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



3: Verksamhetspolicy  

Profeel är en profileringsbyrå som skall leverera helhetslösningar av professionell och 
lönsam marknadsföring genom produkter och event till företag och organisationer. Vi är ett 
ungt och hungrigt bolag men ändå med stor branscherfarenhet och vår vision är att bli 
Nordens ledande aktör inom profilbranschen. Profeel jobbar uteslutande med noga utvalda 
partners, varumärken och leverantörer som har fabriker med högsta klass på certifikat och 
kontroll gällande miljö, kvalité och förhållanden. Detta ger hög kvalité, godkända och 
samtidigt prisvärda alternativ. Medveten konsumtion och hållbar utveckling är viktigt för 
Profeel. 

 

Vi jobbar för ett hållbart företagande med punkterna arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, 
miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald i enlighet med vår Code of 
Conduct. 
 

Profeel är en profilbyrå som levererar professionell marknadsföring genom produkter och 
event. För att vara riktigt bra på det vi gör har vi en öppen dialog där vi hjälper varandra till att 
varje dag bli lite bättre. Vi har en positiv och säker arbetsmiljö, levererar god kvalitet och kreativ 
höjd samt minskar vår miljöpåverkan genom att: 

- ha ett nära samarbete med våra kunder, leverantörer och partners. Vara lyhörda för 
samhällets, våra medarbetares och kunders förväntningar och krav. Alltid nå eller 
överträffa lagkrav och myndighetskrav samt öppet kommunicera vårt sociala 
ansvarstagande. 
 

- fastställa och arbeta med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål och minst årligen följa upp 
aktuell status, i syfte att reducera de risker vi ser i vår verksamhet och ta vara på 
utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar med ständiga förbättringar på varje område och 
strävar efter nöjda medarbetare, kunder och samarbetspartner. 

 
- vi verkar för att förebygga föroreningar genom att planera våra inköp, transporter och 

egna resor så att de är säkra och resulterar i låga koldioxidutsläpp samt stimulera våra 
kunder och medarbetare att välja energieffektiva lösningar utifrån de behov som finns.  
 

- investera i friskvårdsaktiviteter och arbetsmiljön för att uppnå en trygg och säker 
arbetsplats med hög frisknärvaro där arbetsklimatet är sådant att det är roligt att arbeta 
med ständiga förbättringar och nya idéer. 

 
- bedöma alla utifrån utfört jobb och kompetens och därmed främja lika rättigheter och 

möjligheter på arbetsplatsen. Vi accepterar inte någon form av särbehandling eller 
diskriminering vid genomförande av utbildningar, nyanställningar samt när 
arbetsuppgifter och löneutveckling ska beslutas. Jämställdhet och att ge stöd till 
föräldrars vilja att kunna kombinera arbets- och familjeliv är lika självklart som 
tillvaratagande av varje medarbetares bakgrund, kunskaper och egenskaper. 
 

Vår Verksamhetpolicy är väl förankrad i verksamheten 

 

 

 



4: Sammanfattning av risker, möjligheter och miljöpåverkan  

Vår utvecklingspotential har tagits fram genom att ledningen genomfört en SWOT-analys på 
vår verksamhet samt att vi har analyserat och rangordnat våra betydande miljöaspekter och 
enats om följande fokusområden: 

- Intern och extern kommunikation 
- Kompetensutveckling 
- Relevanta och tydliga rutiner  
- Digitalisering 
- Trovärdigt hållbarhetsarbete 
- Resor i tjänst 
- Frakt & leverans 

 

5: Verksamhetsmål 

Våra verksamhetsmål har tagits fram av styrelsen och i ledningsgrupp och har indelats i 
nedan Målområden och som stöd i att uppnå målen har vi konkreta handlingsplaner. 

Målområden: 

- Intern och extern kommunikation 
- Kompetensutveckling 
- Vikten av relevanta och tydliga rutiner 
- Digitalisering 
- Trovärdigt hållbarhetsarbete 
- Våra egna säljresor och andra resor vi gör i arbetet 
- De transporter som krävs för att leverera varor från leverantörer och till kunder 

 

6: Genomförda förbättringar och rutiner 

Under året har vi genomfört ett antal aktiviteter för att uppnå våra mål i respektive 
Målområde samt att i har analyserat vår verksamhet vad gäller befintliga rutiner samt 
behovet av nya rutiner. 

 

Intern och extern kommunikation: 

- Genomfört Pulsmätningar NMI-undersökning samt  Hälsoprofilbedömning med 
konditionstest via extern företagshälsovård 

- NKI-undersökning har ej genomförts som planerat då vårat CRM-system håller på att 
uppdateras och relevanta kundlistor kan ej tas ut 

- Planerade friskvårdaaktiviteter har genomförts och har varit uppskattade bland 
medarbetarna 

- Genomfört 2st väldigt lyckade välgörenhetsaktiviteter till förmån för 
Barncancerfonden, dels ett padelevent, dels vårt uppskattade Feel For Life 

- Sponsrat ett antal föreningar under året 
- Övriga anteckningar: genomfört Medarbetarsamtal, Riskanalys och skyddsronder 

 

 



Kompetensutveckling: 

- Personalen har genomgått ett antal utbildningar genom året: ECO-driving, 
miljöutbildning med Grundläggande Miljökunskap, körtillstånd för truck och lift, KAM-
utbildning för vissa säljare, fördjupad kunskap i vårat affärssystem Visma, utbildning i 
Lagen om offentlig upphandling & skriva anbud samt Nya upphandlingsregler m.m. 

 

Vikten av relevanta och tydliga rutiner: 

- Rutiner har gåtts igenom samt att kompletterande genomlysningar kommer ske under 
hösten 2022 

 

Digitalisering: 

- Genomförda förbättringar. API, kopplingar VISMA/PURE P, Klarna, hemsida, On 
Going, Varubud 

 

Trovärdigt hållbarhetsarbete: 

- Vi har tagit fram vår egen Code of Conduct och Leverantörskod samt tillhörande 
dokument. 

- Genomfört 2st väldigt lyckade välgörenhetsaktiviteter till förmån för 
Barncancerfonden, dels ett padelevent, dels vårat uppskattade Feel For Life 

- Kontinuerlig uppföljning av våra mest betydelsefulla leverantörer 
- Inlett ett samarbete med extern part där vi med deras hjälp genomlyser leverantörer 

vi ämnar använda utanför EU och på det sättet säkra upp att vi uppfyller 
lagstiftningen vad gäller t.ex. Reach m.m. 

 

Våra egna säljresor och andra resor vi gör i arbetet: 

- Aktivt använt TEAMS-möten i stället för fysiska möten där det varit relevant 
- Några av säljarna har genomfört ECO-driving 

 

De transporter som krävs för att leverera varor från leverantörer och till kunder: 

- Använder funktionen Miljöfrakt hos DHL på dem transporter som bokas på vårat 
kundnummer 

- Använt tåg i stället för bil vid kundbesök, främst till Stockholm 

 

Profeels rutiner: 

- Arbetsmiljörelaterade rutiner 
- Inköp och avfall 
- Driftsrelaterade och kundanpassade rutiner 

 

 



Indikatorer/data som följs upp på årsbasis 

Aktivitet/indikator 2020 2021 2022 
Antal anställda 17 16 19 
Utbildningstimmar * mättes ej * mättes ej Börjar mätas budgetåret 22-

23 
Nöjt kundindex (NKI) Gjorde endast allmän enkät Gjorde endast allmän enkät Start på relevant mätbar NKI 

görs hösten 2022 
Nöjt 
medarbetarindex 
(NMI) 

* mättes ej * mättes ej Start på relevant mätbar 
NMI görs hösten 2022 

Insamlade pengar till 
välgörenhet 

670.120kr 1.008.064kr 1.292.353kr 

Koldioxidutsläpp 34,2 ton CO2/år 28,3 ton CO2/år 30,1 ton CO2/år 
Energianvändning – 
el 

49481 kWh totalt på 
båda kontoren 

32515 kWh 
Eskilstuna 
15835 kWh Västerås 
48350 kWh totalt på 
båda kontoren 

31056 kWh 
Eskilstuna 
10292 kWh Västerås 
41348 kWh totalt på 
båda kontoren 

Energianvändning – 
uppvärmning 

102.32 MWh totalt 
på båda kontoren 

75,98 MWh 
Eskilstuna 
20,96 MWh 
Västerås 
96,94 MWh totalt på 
båda kontoren 

74,17 MWh 
Eskilstuna 
Kan inte få statistik 
längre på Västerås 
 

Körda mil i tjänst * mättes ej 5921 mil 4357 mil 
Miljöfrakt på frakter 
vi själva bokar 

* mättes ej 100% 100% 

 

 

7: Avvikelsehantering och förbättringsförslag 

Avvikelser och reklamationer rapporteras till Controller som noterar dem i ett eget exce-
system efter rutin. Detta sker inom områden Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. 

Inför månadsmöten med personalen har vi vid några tillfällen lyft Månadens Idé för att främja 
kreativa och innovativa idéer och lösningar som bidrar till Profeels ständiga utveckling. 

Framöver är intentionen att bli mycket bättre på att få alla att fånga upp rapporterna in 
avvikelser och reklamationer, det är av vikt att veta vad vi kan bli bättre på. Tanken är att det 
ska vara en stående punkt t.ex. på ledningsgruppsmöten, månadsmöten, säljmöten m.m. 

Ledningen ska även bli bättre på att gå igenom valda delar av Mål & Handlingsprogram på 
dess möten 

 

8: Intern uppföljning och revision 

Mål & handlingsplaner följs upp i följande forum: styrelsemöten, ledningsgrupp, backoffice-
möten, månadsmöten, skyddsronder 

 

Vi genomför revisoner enligt Svensk Miljö- och kvalitetsbas en gång per år. 

Revisionerna genomförs av godkända revisorer.  


