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Cirka 96 procent av Mirkas produktion 
går på export och produkterna säljs 
i över hundra länder. Mirkas verksam-
hetsområden är främst bil-, trä- och 
båtindustrin, där de typiska kunderna 
bland annat är tillverkare av trävaror, 
billackeringsföretag och bilverkstäder, 
fordonstillverkare och underleverantörer 
inom fordonsindustrin. Dessutom an-
vänds Mirkas produkter och lösningar 
inom bygg- och renoveringsbranschen 
samt kompositindustrin. Mirkas senaste 
innovationer erbjuder lösningar även 
för glasslipning och mikroslipning.

I denna hållbarhetsrapport har vi 
samlat våra ekonomiska, miljömässiga 
och sociala initiativ och prestationer 
under avsnitten ”Our Clean Commitments”. 
Under den rubriken berättar vi på ett 
transparent sätt om utvecklingen av 
vårt företagsansvar med hjälp av 
olika nyckelindikatorer.

Our Clean 
Commitments

En hållbar utveckling

I över 70 år har vårt varumärke banat 
vägen för tekniska genombrott inom 
ytbehandling och med vår expertis 
fortsätter vi att forma branschen. 
Vi arbetar enligt våra värderingar 
och är ansvarstagande, engagerade, 
innovativa och respektfulla. Vi erbjuder 
våra kunder hållbara lösningar som 
tar hänsyn till ekonomi, hälsa, 
teknik och miljö. 
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  Clean Performance

Clean Partner        Clean Proactiv
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Mirka Ab är ett globalt företag och en del av familjeägda KWH-koncernen Ab. 
Mirkas aff ärsidé är att erbjuda världsledande helhetslösningar inom ytbehandling. 
Vår verksamhet fokuserar på kundernas behov. Tack vare fortlöpande verksamhets- 
utveckling, expertis och kundsamarbete kan vi erbjuda våra kunder skräddar-
sydda system och kommersiella helheter som kompletteras av ett brett sortiment 
av tekniskt överlägsna och högkvalitativa slip- och poleringsprodukter samt 
innovativt designade maskiner.

OM MIRKA
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Moderbolag KWH-koncernen Ab Vasa, Finland
Huvudkontor Mirka Ab Jeppo, Finland
Produktionsanläggningar: 
Finland (Jeppo, Oravais, Karis och Jakobstad) 
Belgien (Opglabbeek)

Våra mest kända varumärken 

Abranet®, Autonet®, Abralon®, Mirka® DEROS, 
Mirka® CEROS, Gold, Mirlon Total®, Polarshine®, 
Q.Silver®, Net by Mirka och Dust-free sanding

GLOBALT FÖRETAG

Alla Mirkas dotterbolag, produktionsanläggningar och 
försäljningskontor ägs till 100 % av Mirka Ab. Mirkas 
sextonde dotterbolag Mirka Middle East FZCO etablerades 
i december 2016. Dotterbolagets huvudkontor ligger i 
Dubai, vilket stärker Mirkas närvaro i hela Mellanöstern. 

Mirka Brasil Ltda. (Brasilien)
Mirka Canada Inc (Kanada)
Mirka Trading Shanghai Co., Ltd. (Kina)
Mirka France Sarl (Frankrike)
Mirka GmbH (Tyskland)
Mirka (UK) Ltd (England)
Mirka India Pvt Ltd (Indien)
Mirka Italia s.r.l. (Italien)
KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V. (Mexiko)
Mirka Rus LLC (Ryssland)
Mirka Scandinavia AB (Skandinavien)
Mirka Asia Pacifi c Pte Ltd (Asien)
KWH Mirka Ibérica S.A.U. (Spanien)
Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi (Turkiet)
Mirka USA Inc. (USA)
Mirka Middle East FZCO (Förenade Arabemiraten)

Mirkas 16 dotterbolag

Försäljningskontor: 
Danmark, Norge, Estland och Belgien

Andra marknader
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sin marknadsandel under 2016. Tillväxten 
är särskilt stark i EMEA-området (Europa, 
Mellanöstern och Afrika) som står för närmare 
65 procent av Mirkas globala omsättning. 
Inom de övriga marknadsområdena har 
Mirkas omsättning hållit sig på en stabil nivå. 
Förutom EMEA-området kommer vi under 
de kommande åren även att satsa på tillväxt 
i framför allt Mellanöstern, där vi startade 
ett nytt dotterbolag i slutet av 2016. 

I och med globaliseringen av marknaderna 
får ansvarsfullhet allt större betydelse. 
I synnerhet arbetsmiljö- och arbetarskydds-
aspekter samt miljöansvar får större betydelse 
i allt samarbete med intressegrupper. 
Företagsansvaret är en konkurrensfördel för 
oss, och därför vill vi på Mirka bedriva ett 
förebyggande arbete inom företagsansvar 
och vara en föregångare inom hållbar 
utveckling i vår bransch. De senaste åren 
har vi satsat särskilt på att vidareutveckla 
arbetarskyddet och vi har noll olyckor som 
mål på alla våra enheter. Vi vill även vara med 

Stefan Sjöberg

Mirka Ab

Ansvarstagande är en del av Mirkas identitet 
och en naturlig del av vår verksamhet. 
Genom en fortlöpande utveckling av vår 
verksamhet kan vi erbjuda våra kunder 
innovativa helhetslösningar inom ytbe-
handling, som värnar om miljön, det sociala 
ansvaret och är ekonomiskt lönsamma. 
I enlighet med vår mission vill vi ge människor 
möjligheten att prestera bättre.

Målet med Mirkas aff ärsstrategi är en lång-
siktigt lönsam tillväxt som även bidrar till att 
garantera en hållbar utveckling. Vår vision är 
att uppnå en marknadsposition där intresse-
grupperna ser oss som marknadsledare och 
det mest ansvarsfulla företaget som driver 
innovation inom alla kärnaff ärsområden.

Mirkas verksamhet har de senaste åren 
präglats av en stark internationell tillväxt. 
Den snabba tillväxten och den geografi skt 
centrerade produktionen medför dock 
även utmaningar. Trots det utmanande och 
osäkra globala marknadsläget ökade Mirka 

VD:ns översikt

och utveckla våra kunders arbetsmiljö genom 
att erbjuda dem innovativa helhetslösningar 
för dammfri slipning och ergonomiskt ut-
formade slipmaskiner. Det växande antalet 
elektriska slipmaskiner i vårt produktutbud ger 
nya möjligheter på det området. Fokus ligger 
på eff ektivitet och kundernas arbetshälsa. 

Vi strävar ständigt efter att även ta ett större 
miljöansvar genom att övergå till allt mer 
miljövänliga energiformer och råmaterial. 
I denna hållbarhetsrapport berättar vi mer 
om dessa och andra projekt kring vårt 
företagsansvar 2015–2016.
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Vår företagskultur

På Mirka vet vi att varje jobb har sina unika 
behov. Därför jobbar vi nära våra kunder och 
förser dem med skräddarsydda lösningar 
som uppfyller just deras specifi ka behov.

När vi har tagit reda på exakt vad varje
kund behöver, rekommenderar våra 
tekniska experter produkter, processer 
och utbildning av hög kvalitet för att 
säkerställa bästa möjliga resultat i varje 
enskilt arbetsmoment.

Hållbar utveckling byggs in i vårt arbetssätt 
– The Mirka Way. När systemet är komplett 
med alla erforderliga delar och kunderna 
har all den information de behöver för att 
uppnå riktigt bra resultat, så blir även 
deras verksamhet mer hållbar.

Vår vision

”Vi vill nå en marknadsposition, 
där kunder och intressenter ser 
oss som en marknadsledare och 
det mest ansvarsfulla företaget 
som driver innovation inom sina 
kärnaff ärsområden”

Vårt uppdrag

“Vi ger möjlighet att prestera bättre”

Våra värderingar

Ansvar
För samtliga resultat och resurser. 
Etiska aff ärsmetoder. 
Strukturerad och välorganiserad. 
Kostnadsmedveten.

Engagemang
Håller våra löften. 
Nära kunden. 
Höga ambitioner. 
Motiverad personal.

Innovation
Öppna för nya idéer.
Strävar efter ständiga förbättringar.
Vi skapar lösningar som är bra för oss 
själva, våra kunder och hela samhället.

Respekt
Varje individ är värdefull och bidrar 
till framgång.
Öppen arbetsmiljö.
Varm och genuin.
Rättvis.

THE MIRKA WAY

Mirka Ab:s STYRELSE
Ordförande: KWH-koncernen Ab:s koncernchef

Mirka Ab:s VD
3 delägare

2 oberoende ledamöter

Våra 16 dotterbolag

Vårt företag Mirka Ab

Moderbolaget KWH-koncernen Ab

Mirka Ab:s LEDNINGSGRUPP 
VD

Produktutvecklingsdirektör
Ekonomidirektör

Produktionsdirektör
Marknadsföringsdirektör

Kvalitetschef
Försäljningsdirektör

Logistikdirektör
Personalrepresentant
Utvecklingsdirektör

EXTERNA REVISORER
för dotterbolagen utses av 

Mirka Ab

DOTTERBOLAGENS STYRELSER
Ordförande: Mirka Ab:s försäljningsdirektör

Mirka Ab:s VD
Mirka Ab:s ekonomidirektör

Dotterbolagets VD
Regiondirektör

Alla 16 dotterbolag 
ägs till 100 % av Mirka Ab.

Vår organisation

Mirkas långsiktiga koncernstrategi är utgångspunkten för den årliga verksamhetsplanen för 
hela koncernen, som godkänns av Mirkas ledningsgrupp och styrelse. Alla verksamhets- och 
fabriksenheter deltar i sammanställningen av verksamhetsplanen. Utifrån verksamhetsplanen 
sätter man upp mål för avdelningarna.
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Engagerande personalpolicy 

Mirkas personalprogram Success Driven 
by People utgör ramarna för Mirkas 
personalpolicy och den praktiska 
tillämpningen av den. Success Driven by 
People -programmet certifierades enligt 
standarden Investors in People för första 
gången 2009, och därefter har certifikatet 
förnyats 2012 och 2016. Investors in People 
har som mål att förbättra organisationens 
prestationer genom att utveckla ledarskapet, 
investera i personalen och engagera hela 
personalen i utvecklingsarbetet. Kraven i 
Investors in People-standarden uppfylls via 
Mirkas program Success Driven by People, 
som har följande fokusområden: delaktighet, 
målmedvetenhet och kunskap om målen, 
ledarskap, kompetens och personlig 
utveckling, motivation samt en trygg och 

SUCCESS DRIVEN BY PEOPLE

MIRKA MEDARBETARE / 31.12.2016     MÄN   KVINNOR  TOTALT

Global personalstyrka (samtliga anställda och inhyrda arbetare)

Antal anställda, hela koncernen 827 287 1114

Personalstyrka, Finland 480 188 668
Personalstyrka, dotterbolagen 346 99 445
Heltidsanställda 811 256 1067
Deltidsanställda 15 31 46

Mirka Ab:s styrelse 5 1 6
Mirka Ab:s ledningsgrupp 8 1 9
Mirka Ab:s dotterbolags styrelser 8 0 8

Europa, Mellanöstern och Afrika 666 247 913
Nord- och Syd-Amerika 88 26 114
Asien och Stillahavsområdet 73 14 87

trivsam arbetsmiljö. Programmet Success 
Driven by People omfattar för närvarande 
personalen på Mirka Finland och det finns 
planer på att införa systemet även inom 
dotterbolagen.

Utveckling av verksamheten  
och kompetensen

Öppen kommunikation och att lyssna på 
personalen är nyckeln till framgångsrik 
tillväxt. På Mirka görs en heltäckande 
trivselundersökning bland personalen 
vartannat år. Då har personalen möjlighet 
att påverka trivseln på arbetsplatsen 
samt planeringen och utvecklingen av 
verksamheten på den egna avdelningen. 
Vid trivselundersökningen 2015 var 
svarsfrekvensen hög, 85 procent. Resultaten 
visar att trivseln är hög och att personalen är 

Engagerad, motiverad och proffsig personal ligger bakom verksamhetens expansion och Mirkas starka tillväxt på marknaden. 
Långsiktiga arbetsrelationer är ett utmärkande drag för Mirka som ger företaget en konkurrensfördel på marknaden och en  
stabil grund för framtida utveckling. Därför vill vi på ett mångsidigt sätt satsa på vår personals välbefinnande och utbildning. 

I samband med Mirkas Investors in People-certifiering 2016 lyfte man i synnerhet  
fram följande styrkor:

•  Principerna för förmansarbetet fungerar väl i praktiken på företaget.

•  Personalen känner stolthet och uppskattning av att arbeta på Mirka.

•  Medarbetarkompetensen på Mirka syns i form av ansvarstagande och beslutsförmåga.

•  Mirka erbjuder mångsidiga möjligheter för personalen att utveckla sin kompetens.

•  Personalen engageras aktivt i verksamhetens planeringsprocesser.

stolt över att arbeta på Mirka. Utifrån under-
sökningen har man upprättat handlings- och 
uppföljningsplaner för varje avdelning.

Personalens kompetens och professionalism 
är viktiga faktorer när verksamheten växer. 
Vi erbjuder också våra medarbetare många 
olika möjligheter att utveckla sin kompetens. 
Även de individuella utvecklingssamtal som 
hålls varje år är en bra grund både för den 
personliga yrkesmässiga utvecklingen och 
för vidareutvecklingen av hela företagets 
verksamhet.
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Under 2016 hölls utvecklingssamtal med 
350 manliga och 125 kvinnliga medarbetare i 
Finland och med 346 manliga och 99 kvinnliga 
medarbetare i dotterbolagen.

Personalskolning 

Genomsnittligt antal utbildningstimmar 
per anställd, fördelat på personalkategorier 
och kön 2016:

”Öppen kommunikation och att lyssna på 
personalen är nyckeln till framgångsrik tillväxt. 

På Mirka vill vi engagera vår personal 
i planeringen av verksamheten.”

Mikael Vikström
Personalchef

Utvecklingssamtal

SUCCESS DRIVEN BY PEOPLE

Uppbyggandet av företagskulturen

Den kraftiga globala tillväxten har skapat 
ett behov av att defi niera, stärka och 
utveckla företagskulturen. År 2016 startades 
ett heltäckande varumärkesprojekt, då vi 
gjorde en omfattande kartläggning av 
företagskulturen. Utifrån det arbetet 
kommer vi under 2017 att anordna fl era 
varumärkes- och kulturworkshoppar för 
hela personalen på alla dotterbolag. 

2015–2016 höll vi även en global ledarskaps-
utbildning som hade som mål att stärka 
ledarskapet i enlighet med Mirkas kultur, 
värderingar och personalpolicy samt skapa 
en stabil grund för framtidens ledarskap 
inom ett globalt växande företag. 

Övergripande arbetshälsa

På Mirka har vi under de senaste åren i 
allt högre grad satsat på övergripande 
arbetshälsa och arbetsförmåga. Vi strävar 
efter att förbättra medarbetarnas fysiska 
och mentala hälsa. 2016 införde vi praktiska 
verktyg för att förebygga utbrändhet för 
både chefer och andra anställda.

Vi har även satsat på att förbättra det 
fysiska välbefi nnandet och hälsan via olika 
kampanjer. Mirka erbjuder även mångsidiga 
träningsmöjligheter och gym till sin personal. 
Vi främjar personalens välbefi nnande även 
genom att för fj ärde året vara en rökfri 
arbetsplats.

PERSONALSTYRKA, FINLAND

UTBILDNINGSTIMMAR/PERSONALKATEGORI [h]

Ledande befattningar 62

Tjänstemän 57

Arbetare 17

PERSONALSTYRKA, GLOBALT

UTBILDNINGSTIMMAR/KÖN [h]

Kvinnor (Finland) 30

Män (Finland) 28

Kvinnor (Dotterbolagen) 18

Män (Dotterbolagen) 20

Totalt utfördes 27,591 utbildningstimmar

Finland 73 % av männen

Finland 66 % av kvinnorna

Dotterbolag 100 % av männen

Dotterbolag 100 % av kvinnorna



MIRKA HÅLLBARHETSRAPPORT  |  10

Optimerad lagerverksamhet

Vi har även satsat på lokal närvaro inom 
lager- och transportverksamheten. Mirka 
har tio centrallager över hela världen, för att 
man skall kunna lagra produkterna så nära 
slutmarknaden som möjligt. 2016 fl yttades 
Mirkas lager i Oravais i Finland till ett nytt
centrallager i Vanda, så att varutransporterna 
skulle kunna ske så nära kunden som möjligt. 
På det sättet kan vi eff ektivisera transporterna 
och minimera belastningen på miljön i 
form av utsläpp. Under 2016 genomfördes 
även en annan betydande optimering av 
lagerverksamheten när Mirkas lager i Kanada 
och USA slogs samman. Detta minskade 
behovet av mellanlagring i Nordamerika.

CLEAN PARTNER

Transparent inköpsverksamhet

På Mirka vill vi satsa på ett hållbart, öppet 
och långsiktigt samarbete med våra 
leverantörer och externa samarbetsparter. 
På det sättet kan vi skapa mervärde för 
alla parter genom hela värdekedjan och 
säkerställa att den slutprodukt som vi 
erbjuder kunden är av hög kvalitet och 
når upp till kundens förväntningar. 

Samarbetet i värdekedjan styrs av både 
Mirkas interna inköpspolicy samt av de 
underleverantörsanvisningar som riktar 
sig till våra externa leverantörer. Vi ingår 
dessutom skriftliga avtal med alla transport-
företag innan vi inleder ett samarbete.

För att trygga en transparent verksamhet 
och en hög kvalitet gör vi regelbundna 
leverantörauditeringar. I leverantörsam- 
arbetet sätter vi särskild fokus på miljöansvar, 
arbetarskydd, socialt och ekonomiskt ansvars- 
tagande, underhåll av ledningssystemen, 
kvalitetsuppföljning och riskhantering. 
Om det upptäcks brister i samarbetet med 
leverantörerna dokumenteras de och 
förbättringsåtgärderna följs upp, och om 

inga korrigerande åtgärder vidtas sägs 
leverantörsavtalet upp.

Lokal närvaro ger 
ett hållbart samarbete

På Mirka tror vi starkt på global närvaro, 
så att vi på ett mer eff ektivt sätt kan 
säkerställa ansvarsfulla förhållanden 
hos leverantörerna men samtidigt också 
respektera och förstå lokala kulturer. 
På det sättet kan vi även reagera snabbare 
på ett förändrat marknadsläge och säkra 
ett hållbart leverantörssamarbete. 

Under 2016 utökade vi vår lokala inköps-
verksamhet i Asien, då en ny inköpsansvarig 
började arbeta för Mirka i Kina. Mirkas 
inköpares närvaro i Kina minskar också 
antalet långresor betydligt, i och med att vi 
numera kan upprätthålla samarbetet lokalt.

Närvaro nära marknaden ger Mirka också 
möjligheter att stödja den lokala närpro-
duktionen. Samtidigt minimerar vi även 
långa materialförfl yttningar och belastningen 
på miljön.

”Vi tror starkt på en global närvaro, som gör 
att vi på ett mer eff ektivt sätt kan trygga ansvarsfulla 

förhållanden bland våra leverantörer. För att trygga en 
transparent verksamhet och en hög kvalitet gör vi 

även regelbundna leverantörauditeringar.”

Joachim Rännar, 
Logistikdirektör

Vi anlitar alltid lokala leverantörer om det är möjligt. 
Denna praxis har varit i bruk redan under fl era år.
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Leverantörsutgifter per lokalsamhälle 2016

29 %Av totala utgifter

< 100 km från våra fyra produktionsanläggningar i Finland

Jakobstad
Vasa - Korsholm
Vörå  
Raseborg 
Nykarleby  
Karleby     
Kauhava 
Pedersöre 
Larsmo
Kronoby 

6.89 %

6.67 %

5.34 %

4.29 %

4.04 %

1.19 %

0.46 %

0.28 %

0.11 %

0.05 %



MIRKA HÅLLBARHETSRAPPORT  |  11

CLEAN PARTNER

”Fundamentet i vårt hållbara och ärliga samarbete 
med intressegrupperna är en fortlöpande och aktiv 

dialog med alla våra samarbetspartner. På så sätt 
kan vi snabbt och eff ektivt reagera exempelvis 

på behov som uppstår bland kunderna.”

Simon Bloxham
Försäljningsdirektör

Hållbar produktstyrning

Under de senaste åren har vi satsat stort på 
att utveckla produktstyrningen genom att 
strömlinjeforma vår produktportfölj och 
göra vår försäljningsverksamhet tydligare. 
Åtgärderna har haft en direkt eff ekt i form 
av en minskning av koldioxidavtrycket. Det 
minskade produktutbudet har minskat antalet 
produktionsstopp och eff ektiviserat produktions- 
processerna. Det har medfört att antalet om- 
starter av tillverkningsprocesser har sjunkit 
rejält, vilket även har lett till en betydande 
minskning av spill- och avfallsmängder. 
Tack vare det vässade produktbudet har vi 
även kunnat minska transporterna av 
bulkvaror och optimerat lagerutrymmet.

Eff ektiviseringen av produktstyrningen har även 
påverkats mycket av Mirkas gemensamma 
lagerhanteringsprogram, som införts på alla 
centrallager. Det gemensamma styrsystemet 
ökar transparensen i hela processen och säker-
ställer en mer eff ektiv lagring samt ett öppnare 
samarbete med underleverantörerna.

Samarbete med intressegrupper

Vi tror på ett hållbart och ärligt samarbete 
med intressegrupper, och strävar efter en 
fortlöpande och aktiv dialog med olika 
samarbetsparter. Alla nya medarbetare 
får alltid en introduktion i vår verksamhets-
policy och i våra rutiner rörande bekämp- 
ning av korruption. Under rapporterings-
perioden har det inte kommit till vår 
kännedom att det skulle ha förekommit 
några fall av korruption bland vår personal 
eller i vår verksamhet.

I samarbetet med intressegrupperna har vi 
förutom av vårt aff ärssystem även hjälp av 
vårt kundhanteringssystem. Kundhanterings-
systemet gör att vi kan arbeta kundnära, då 
försäljningsverksamheten och -planeringen 
administreras via systemet. De gör att vi kan 
utveckla bättre kundrelationer och reagera 
snabbare på behov som uppstår bland 
kunderna. Systematisk planering av försälj-
ningsarbetet optimerar även resandet, vilket 
gör att vi kan minska miljöbelastningen.

Kundhanteringssystemet har även en 
central roll när det gäller kvalitetsstyrningen. 
I kundhanteringssystemet kan vi på ett 
systematiskt sätt hantera förfrågningar om 
kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa samt skriva 
in särskilda krav från specifi ka kunder. 

Elektroniska system gör att vi i allt högre 
grad också kan bedriva ett papperslöst 
kontorsarbete. I det har bland annat Mirkas 
intranät en viktig roll, då all intern information 
och alla anvisningar fi nns tillgängliga där i 
elektroniskt format oberoende av var 
medarbetaren befi nner sig.

Viktigaste intressegrupper
Våra intressegrupper har defi nierats enligt hur vår verksamhet påverkar dem och hur deras verksamhet påverkar utvecklingen av vår egen 
verksamhet. Mirkas viktigaste intressegrupper är ägarna, personalen, kunderna, varuleverantörerna och tjänsteleverantörerna.

   
   

   
   

   
    

    
 100% AV NYANSTÄLLDA 

ALLA VÅRA 
33 NYA ARBETARE I 

FINLAND FICK UTBILD-
NING I KORRUPTIONS-

BEKÄMPNING
ÅR 2016 

På Keppo gård i Jeppo fi nns KWH-koncernens 
konferens- och utbildningslokaler. 

Tack vare gården kan våra gäster 
övernatta i närheten av produktions-

anläggningen och Mirkas huvudkontor i Jeppo.
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Dammfri slipning

2016 utökade Mirka återigen sin marknads-
andel, tack vare starkt fokus på helhets-
lösningar istället för på enskilda produkter. 
Mirka var den första tillverkaren av 
slipprodukter i världen som lanserade 
dammfri slipning på marknaden. Systemet 
för dammfri slipning och Abranet-
nätprodukterna har fått allt större fotfäste 
på marknaden och under 2016 genomförde 
vi en global Dust-free perfection -kampanj 
för att öka medvetenheten om de fördelar 
för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som 
nätprodukterna ger. Förutom dammfriheten 
är en av fördelarna med Abranet nätteknik 
även produktens hållbarhet, vilket ger 
betydande kostnadsbesparingar för kunden 
samtidigt som mängden slipavfall minskar. 

Textilmaterialen i nätprodukterna tillverkas 

på fabriken i Karis, som har en egen 
produktutvecklingsenhet som ansvarar 
för utvecklingen av textilierna. Vi har 
gjort stora investeringar i utvecklingen av 
textiltekniken och 2016 fördubblades ytan 
på fabriken i Karis när den andra hallen på 
fabriksområdet blev färdig för varpning 
och lagring av trådar. Inom textilteknik har 
Mirka satsat särskilt på integration bakåt, 
vilket innebär att förädlingsgraden för de 
råvaror som används i textiltillverkningen 
ska vara så låg som möjligt. Av den 
anledningen har man fått en mycket 
energieff ektiv produktionskedja, i och med 
att huvudparten av produktionsstegen är 
centrerade geografi skt nära varandra.

Den dammfria slipningen vidareutvecklades 
under 2016 också, då fl era nya dammsugar-
modeller med förbättrade ergonomiska 
egenskaper lanserades. På Mirkas dammsugare 

”Det är utmärkande för Mirkas produktutveckling 
att engagera kunden i ett tidigt stadium av utvecklingsarbetet. 

Målet i all produktutveckling är alltid att hitta den mest 
optimala helhetslösningen för kunden.”

 

Mats Sundell, 
Produktutvecklingsdirektör

kan man montera ett HEPA-fi lter som klarar 
även de minsta dammpartiklarna. 2016 
lanserades även en dammpåse som fästs 
på Mirka® DEROS slipmaskinen och gör det 
möjligt att slipa dammfritt i situationer då 
man inte kan använda en dammsugare. 
Bakom valet av material till dammpåsen 
ligger omfattande forskning och tester, 
för att kunna välja bästa möjliga fi ber som 
stoppar dammpartiklarna.

För att kunna vara en banbrytande föregångare i branschen och erbjuda våra kunder 
innovativa och högklassiga helhetslösningar inom slipteknik även i framtiden har 
produktutvecklingen en central roll i vår verksamhet. Målet med produktutveckling- 
en är att skapa kompletta lösningar som inte enbart fokuserar på att lösa kundens 
vardagsutmaningar utan som även tar hänsyn till arbetarskydd och arbetsmiljö.  

Abranets nätteknik som möjliggör 
dammfri slipning får allt starkare 

fotfäste på marknaden.     
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Ergonomi i fokus

Marknadssegmentet för Mirkas elektriska 
slipmaskiner har utökats kraftigt under de  
senaste åren och de praktiska egenskaper 
som de kompakta elektriska slipmaskinerna 
erbjuder jämfört med tryckluftsmaskiner 
har fått maskinerna att öka ännu mer i 
popularitet. Det går snabbare att börja 
använda en elektrisk slipmaskin, den är  
enklare att reglera och smidigare att använda  
i och med att den kolborstfria elmotorn 
håller en jämn och stabil effekt under 
hela användningen. Förutom att man i 
produktutvecklingen gjort maskinerna 
mer praktiska har man försökt öka 
arbetssäkerheten genom att satsa på 
maskinernas ergonomi och lätta vikt.

Ett exempel på detta är slipmaskinen Mirka® 
AOS-B, som lanserades 2016 – den minsta  

batteridrivna slipmaskinen på marknaden. 
Ergonomin har stått i fokus i utformningen 
av maskinen, vilket framförallt märks på 
att den lättanvända och lättmanövrerade 
slipmaskinen kan användas under längre 
arbetspass utan att man blir trött. Produkten 
har utvecklats i samarbete med både 
kunder och ergonomiexperter. Den lilla 
och lätta maskinen är också ekonomisk och 
effektiv att använda, tack vare det hållbara 
litiumbatteriet. Litiumbatterier har många 
fördelar jämfört med traditionella batterier. 
Ett litiumbatteri är ett mer miljövänligt val,  
då det inte innehåller syra. Dessutom är 
batteriet lätt och en mer hållbar lösning tack 
vare den långa livslängden.

Digitaliseringen möjliggör nya 
innovationer

För att kunna skapa mervärde för kunderna 

med innovativa lösningar även i framtiden 
har vi i produktutvecklingen under de senaste 
åren fokuserat mycket på de möjligheter som 
digitaliseringen ger. Digitaliseringen öppnar 
nya möjligheter inom såväl produktion 
som tjänster och produktegenskaper. 2016 
lanserade Mirka en mobilapp för slipmaskiner. 
Med appen myMirka, som fungerar via 
Bluetooth, kan man mäta snabbheten på 
slipningen, vibrationerna och användarens 
dagliga exponering för vibrationer. Appen är 
under utveckling och kommer i framtiden att 
erbjuda mångsidiga verktyg för uppföljning 
av arbetarskydd och effektivitet.

Hållbart utvecklingsarbete

Mirka har en tydlig strategi för att minska 
användningen av kemikalier. Mirka har 
satsat stort på produktutveckling och 
processförbättringar de senaste åren. Vi 
undersöker fortlöpande alternativa råvaror 
och målet är att hitta så hållbara och 
effektiva råvarulösningar och produktions-
processer som möjligt, som tar hänsyn till 
såväl miljö- som hälsoaspekter. Vi arbetar 
också aktivt med att hitta en mer energisnål 
härdningsprocess. 2016 tillsattes en Life 
cycle expertarbetsgrupp som arbetar 
med kontinuerliga förbättringar inom 

produktutvecklingen. Förra året upp- 
rättades också en tydlig verksamhetsplan 
för arbetet, som följer LEAN-principerna. 
Tack vare regelbunden uppföljning och 
dokumentation kan vi ständigt förbättra  
de befintliga produkterna och processerna  
och därigenom även möjliggöra användning  
av ny teknik. Med hjälp av nya tillverknings- 
tekniker kan Mirka redan nu skräddarsy 
produktspecifika egenskaper.

Utmärkande för Mirkas produktutveckling 
är att engagera kunden i ett tidigt stadium 
av produktutvecklingen så att man kan testa 
produkten i så autentiska arbetssituationer 
som möjligt och vidareutveckla produkten 
utifrån återkopplingen. Dessutom samarbetar 
vi med olika högskolor och forskare på 
global nivå. Mirka deltar bland annat i flera  
projekt inom EU:s forsknings- och innovations- 
program Horizon 2020. Satsningen på forsk-
ningsarbete är viktig för oss, eftersom vi vill 
arbeta långsiktigt för hållbara lösningar.

Kundens behov är utgångspunkten för produktutvecklingen 

Under de senaste åren har man kunnat se att glasytor blivit allt vanligare både inom 
teknik- och byggbranschen. 2015 lanserade Mirka en unik lösning för slipning av olika 
glasmaterial. Metoden gör det enkelt att avlägsna exempelvis repor från glasytor. Det gör 
att glaset inte behöver bytas ut och man sparar både tid och resurser samt skonar miljön.

Ergonomiskt utformade Mirka® AOS-B är den minsta batteridrivna slipmaskinen på marknaden. 

CLEAN PROACTIVITY
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”Vi satsar framför allt på förutseende och 
förebyggande arbetarskydd för att nå vårt nollvisionsmål 
på alla enheter. Vi har ökat medvetenheten om säkerheten 

bland personalen och förbättrat maskinsäkerheten 
samt säkerheten vid arbetsstationerna.”

Jan Torrkulla,
Produktionsdirektör

Förebyggande arbetarskydd

På Mirka har vi målet noll arbetsolyckor på 
alla våra verksamhetsställen. Säkerheten 
på arbetsplatsen påverkas inte bara av 
arbetsmiljön utan även av attityder och 
arbetssätt. Därför satsar vi på föregripande 
och förebyggande arbetarskydd genom 
att öka medvetenheten om säkerhet på 
arbetsplatsen bland personalen samt 
genom att förbättra säkerheten på 
arbetsplatsen och vid maskinerna.

Arbetet med att förbättra maskinskyddet som 
inleddes 2013 har fortsatt på ett målmedvetet 
sätt och en egen arbetsgrupp har tillsatts för 
utvecklingsarbetet. I produktionen gör vi 
regelbundna riskkartläggningar som utgör 
grunden för handlingsplanerna. Under 2015 
gjordes över 400 förbättringar av maskin-
skyddet och 2016 över 600, vilket innebär att 
man har installerat ny säkerhetsutrustning 
som exempelvis säkerhetsbrytare, skydds-
väggar, arbetsplattformar, elskåp och fj ärr-
kontroller. I maskinskyddsprojekten har man 
satsat förutom på skyddens säkerhet även på 
deras användbarhet och hållbarhet.

Vid service- och underhållsarbeten på 

produktionslinjerna krävs det idag arbets-
tillstånd, med tillhörande riskbedömning av 
arbetsuppgiften. I planeringsfasen för nya 
linjer gör man också en riskbedömning som 
en förebyggande åtgärd och nya linjer tas 
inte i bruk i produktionen innan man har 
rättat till de risker som upptäckts.

I främjandet av arbetarskyddet ingår även 
chefernas regelbundna skyddsronder, Safety 
walks. Temat för skyddsronderna 2016 var 
personlig skyddsutrustning och till följd 
av detta arbete förnyades bland annat  
tryckluftsmaskerna och -fl askorna samt 
friskluftsmaskerna på vissa arbetsstationer.

Genom det förebyggande arbetarskyddet 
har även personalen fått en mer positiv 
inställning till och blivit mer mottaglig för 
säkerhetsfrågor och ansvarstagandet samt 
medvetenheten har ökat. Bland personalen 
syns detta exempelvis i ett ökat antal nära 
på -rapporter, vars syfte är att registrera 
arbetarskyddsrisker och vidta nödvändiga 
korrigerande åtgärder. 

Under 2016 gjordes över 1 000 nära på
-rapporter och cirka 95 procent av 
personalen som arbetar inom produktion 

Mirkas åtgärder för ökad arbetsplatssäkerhet 1997–2016
Årtal Åtgärder

1997 Process för incidentrapportering införs
1998 Certifiering enligt ISO 14001
1999 Nytt kontrollsystem införs
2000 Certifiering enligt OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety)
2001 Riskanalys för förändringshantering utvecklas
2002 Vår första säkerhetsgrupp bildas
2003 Tankesättet Noll olyckor införs
2004 Acceptanstest för nya maskiner införs
2005 Konceptet Occupational Safety Card införs
2006 Säkerhetsrundor införs
2007 Grundorsaksanalyser införs
2008 Den japanska effektivitets- och organisationsmodellen 5S införs
2009 Maskinriskanalyser införs
2010 Målet om Noll olyckor sätts upp på fabriken i Oravais
2011 Systematiskt arbete för att eliminera risker påbörjas
2012 Program för noll olyckor lanseras över hela koncernen; målet uppfylls i Karis
2013 Alla fabriker har samma arbetsmiljö- och säkerhetsplaner samt mål
2014 Heltidsverksam maskinsäkerhetsgrupp bildas vid fabriken i Jeppo
2015 Förbättring av kemikaliehantering och lagerverksamhet
2016 Säkerhetsstund och skolning för miljösäkerhetskort på fabriken i Karis

CLEAN PRODUCTION

Mirkas skadekvot i Finland (IR, Injury Rate) 1999 – 2016
Antal olycksfall IR 200 000 arbetstimmar

30
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30
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32
37

6

19 17

24
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12
17 17 19

1999  2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016

14

6.8

13 14.6

2.2 6.8 5.7 7.8 6.9 6.3 4.7 5.9 5.4

Faktorn 200 000 härleds från 50 arbetsveckor 
à 40 timmar per 100 anställda.

Totalt antal skador

Totalt antal arbetstimmar
 x 200,000IR =

3.9

14 14

5.8 2.4 2.52.1

Under rapportperiodens gång (1999-2016) har inga olycksfall med dödlig utgång förekommit.
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och underhåll skrev minst en rapport under 
året. Antalet rapporter har ökat för varje år 
liksom deltagandet i rapporteringen och 
planeringen samt i genomförandet av kor-
rigerande åtgärder. Man har satsat mycket på 
att de förebyggande åtgärderna ska vara till-
räckliga, så att de verkligen är förebyggande 
och förhindrar att de rapporterade riskerna 
blir till olyckor i ett senare skede. 

Man försöker även öka medvetenheten 
och förbättra attityderna genom att lyfta 
fram arbetshälsa och arbetarskydd i aktivt 
ledarskap i det dagliga arbetet och genom 
olika utbildningar. Under 2016 hölls det 
bland annat utbildning i säker hantering 
av kemikalier för personal som sköter 
beläggningsmaskiner. Även ordentlig 
och systematisk introduktion för nya 
medarbetare är av stor betydelse för att 
främja arbetarskyddet.

Det målmedvetna arbetet mot noll olycksfall 
ger resultat. I mitten av 2016 hade fabriken i 
Karis varit utan olycksfall 
i fem år och i slutet 
av året hade man 
i Jakobstad varit 
ett och ett halvt år 
utan olycksfall. På 
fabriken i Belgien har 
man endast haft ett 
olycksfall på tre år.

Arbetarskyddsvision 2020

Under 2016 gick de fabriksansvariga i 
Jeppo och Karis ett utbildningsprogram 
i säkerhetsledning som varade ett och 
ett halvt år. Som en del av utbildningen 
upprättade man tillsammans med process-
ägarna en säkerhetsvision fram till år 2020. 

Med helhetsvisionen som grund har man 
sammanställt en treårig handlingsplan för 
arbetarskyddet och har som mål att vidare-
utveckla olika punkter för en säkrare arbets-
miljö. En viktig del av implementeringen av 
arbetarskyddsvisionen handlar också om att 
engagera och utbilda personalen.

Ergonomiska arbetssätt

Mirkas satsningar på arbetarskydd och en 
säker arbetsmiljö syns även i de många 
investeringar i ergonomi som gjordes under 
2016. Hanteringen av trådrullarna på fabriken 
i Karis har varit ett tungt och belastande 
arbetsmoment som tidigare måste utföras 
för hand men som man har löst genom 
automatisering under det gångna året. Den 
automatiseringsteknik som nu används i 
hanteringen av trådrullarna är unik i världen 
inom textilindustrin. Även på fabriken i 
Jakobstad förbättrades det ergonomiska 
arbetet när placeringen av monterings-
linjerna strömlinjeformades och man ökade 
personalens arbetsrotation. På fabriken i 
Oravais automatiserades hopbuntningen 
och plockningen av slipprodukterna med 
hjälp av fyra robotar.

Processorganisation för förbättring av maskinsäkerhet

Raportering Raportering

Samarbete

Raportering Raportering

Samarbete

Säkerhetsgrupp

AVDELNING 1 
Arbetsledare 

Avdelningsmekaniker 
Operatörer

Ledningsteam 
för förbättrad

säkerhet

AVDELNING 2 
Arbetsledare 

Avdelningsmekaniker 
Operatörer

Teknisk
ledningsgrupp

AVDELNING 3 
Arbetsledare 

Avdelningsmekaniker 
Operatörer

Parallellt arbete på fl era avdelningar

Så kan förbättringar av maskinsäkerhet påskyndas

På fabriken i Karis har vi under det gångna året 
infört en automatiserad lösning för hanteringen 
av trådrullarna. Den automatiseringsteknik som 

nu används är unik i världen inom textilindustrin.

Delområden inom Mirkas helhetsvision för säkerheten:
• Riskhantering   • Miljösäkerhet
• Säkerhetskommunikation • Räddningsverksamhet
• Personlig säkerhet  • Säkerhet i produktionen och verksamheten
• Informationssäkerhet  • Arbetarskydd
• Lokalernas säkerhet

Under åren 2015-2016 har det hos Mirka inte förekommit en enda miljöolycka eller för-
summelse av miljöbestämmelser som skulle ha lett till böter eller annan form av sanktioner.  
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Automatisk mätning av 
kvaliteten på inomhusluften

Hälsosam inomhusluft av bra kvalitet 
är viktigt för en säker arbetsmiljö. På 
fabriken i Jeppo har man under 2016 infört 
automatiserad mätning av kvaliteten på 
inomhusluften och mätresultaten kan ses 
i realtid av produktionspersonalen. Även i 
utvecklingen av produktionsprocesserna 
har man investerat i olika lösningar för att 
processgaser ska hållas inom processen 
och inte kunna påverka kvaliteten på 
inomhusluften.

Miljösäkerhet

Utöver arbetarskydd har även miljösäkerhet 
blivit ett viktigt tema. Därför ordnade 
man på fabriken i Karis en pilotutbildning 
i miljösäkerhetskort för anställda och 
nyckelpersoner inom produktionen under 
2016. Utbildningen hölls som en delaktig 

CLEAN PRODUCTION

utbildning där man via grupparbeten och 
praktiska övningar lärde sig nya saker genom 
gemensamma överväganden.

Hållbara energilösningar

2016 nådde Mirka sitt mål att övergå 
från fossila bränslen till mer miljövänliga 
alternativ. Huvudparten av energin som 
används på fabriken i Jeppo kommer från 
Advens biokraftanläggning som ligger 
bredvid fabriksområdet. Adven använder 
fabriksavfall från Jeppo och Oravais för att 
producera bioenergi. 

Mirkas egna deponeringsplats stängdes 2013.  
Landskapsarkitekturen på deponeringsplatsen 
kommer att börja utformas under 2017. Målet 
är att landskapsarkitekturen på deponerings-
platsen ska vara färdig 2018. När det gäller 
askavfall från förbränningsprocessen letar  
man aktivt efter olika användningsmöjligheter. 
Produktionsavfall som inte går att bränna 

eller som klassificeras som farligt behandlas 
av ett finskt expertföretag på lagenligt sätt.
Under det gångna året har oljepannorna 
med tung brännolja i Jeppo byggts om för  
biogasanvändning, vilket innebär att en del  
av energin idag även produceras med biogas. 
Till biogasanläggningen i närheten av 
fabriksområdet i Jeppo levereras köksavfallet 
från Mirka. Biogasen som kommer från an- 
läggningen levereras direkt till Mirkas fabrik 
via biogasledningar, vilket minskar behovet 
av  transporter och belastningen på miljön. 
2015–2016 ökade Mirkas biogasanvändning 
med cirka 45 procent. 

Under 2016 bytte även fabriken i Oravais ut  
brännoljan mot pellets. Övergången till bio- 
energi har minskat Mirkas koldioxidutsläpp 
betydligt.

På fabriken i Karis övergick man i början av  
2016 från ett uppvärmningssystem som drevs 
med gasol till ett fjärrvärmenät, där energin 

produceras av träflis. I Karis uppnår man 
även energibesparingar genom att LED-
lampor används i en del av produktionen 
och på gårdsområdet. LED-ljus är inte bara 
ett mer miljövänligt alternativ, de ger också 
bättre arbetsbelysning. Målet är att stegvis 
övergå till LED-belysning på alla Mirkas 
produktionsanläggningar.

Mirka har satt upp en särskild energistrategi 
för elförbrukningen, med målet att hitta 
hållbara energilösningar som i allt högre 
grad utnyttjar förnybar energi och grön 
el. Under 2016 upphandlades elen på 
fabriken i Jeppo, vilket ledde till att fabriken 
gick från ett distributionssystem med en 
spänning på 20 kV till 110 kV, för att trygga 
fortsatt tillgång till el även i framtiden när 
verksamheten växer.

Andelen biogas som används i fabriken i Jeppo har ökat betydligt 2015–2016.
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Material som används i våra produkter och förpackningar

Vi strävar ständigt efter att hitta nya alternativa förpackningsmaterial i syfte att maximera 
användningen av förnybara material. Vi strävar i möjligaste mån även efter att optimera 
valet av förpackningar. Dessutom återanvänder vi alltid förpackningsmaterialen i så 
stor utsträckning som möjligt. Vi återanvänder exempelvis lastpallar i trä i våra lager.

ANVÄNDA MATERIAL

Direkta material inkl. förpackningsmaterial TOTALT 16678 ton

Icke förnybara material inkl. förpackningsmaterial 10655 ton

Icke förnybara förpackningsmaterial   142 ton

Förnybara material i produkter 3741 ton

Förnybara förpackningsmaterial 2282 ton

CLEAN PRODUCTION

Förstärknings-
material
5654 ton

Lim 4769 ton

Slipkorn 
2927 ton

1.4 % Stearat 225 ton
1.2 % Polermedel 199 ton

2.9 % Verktyg och maskiner 481 ton

34 %

28.6 % 

17.6 %

14.4 %

Förpackningsmaterial 
2423 ton
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Management approach — hälsa, säkerhet och miljö 

Mirka har sedan fl era år tillbaka bedrivit ett systematiskt och målmedvetet arbete 
inom miljöansvar, kvalitet, arbetshälsa och säkerhet. Dessa satsningar garanterar 
fungerande processer, och tack vare dem kan vi erbjuda kunderna hållbara 
lösningar av hög kvalitet och säkra en lönsam verksamhet.

Tack vare OHSAS- och ISO-certifi eringarna 
kan vi säkerställa en systematisk styrning 
och utveckling av processerna samt se 
till att de lagstadgade kraven uppfylls 
och förutse lagändringar. Med hjälp av 
ledningssystemen kan vi även upptäcka 
viktiga aspekter inom arbetshälsa, 
säkerhet, kvalitet och miljö och hitta 
hållbara lösningar som både gynnar 

På alla Mirkas fabriksanläggningar används 
certifi erade ledningssystem; kvalitetslednings- 
systemet ISO 9001, miljöledningssystemet 
ISO 14001 och ledningssystemet för arbets-
miljö OHSAS 18001. Under 2016 hölls det 
ett omfattande utbildningsprogram för 
personalen om ändringarna i ISO 9001- 

och ISO 14001-standarderna. Med anledning 
av uppdateringen av standarderna genom-
fördes det även en omfattande intern 
granskning 2016. På Mirka kartlägger man 
årligen risker och möjligheter på varje 
avdelning. Dessa kartläggningar bygger på 
kraven i ledningssystemen. 

I och med de uppdaterade standarderna blir ledningens roll i hanteringen av verksamhetsmiljön och livscykel-
modellen allt viktigare.  

verksamheten och intressegrupperna.

Det vi gör inom arbetshälsa, säkerhet 
och miljöansvar påverkar förutom 
vår verksamhet och personal även i 
synnerhet underleverantörer, extern 
arbetskraft och råvaruleverantörer. 
Vi strävar efter att även ge våra kunder 
stöd i arbetshälso- och miljöfrågor.

Ledningssystemen 
skapar öppenhet och insyn

Kund- 
nöjdhet

Personal
och 

ledning

Ledningens
genomgång

Kontinuerlig
förbättring

Ledning
Reklamationer 

och interna 
avvikelser

Hantering 
av risker och
möjligheter

Strategin och 
planering av

verksamheten
Interna 

och externa
revisioner

”Med hjälp av ledningssystemen kan vi 
upptäcka viktiga aspekter inom arbetshälsa, 
säkerhet, kvalitet och miljö och hitta hållbara 

lösningar som gynnar både verksamheten 
och intressegrupperna.”

Johan Palmroos, 
Kvalitetschef
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[kg]

Ökningen beror på avloppsvattenfl ödet, inte ökad belast-
ning. Avloppsvattenfl ödet i produktionen är medräknat.

Vattenanvändning 
i produktionen

Den ökade användningen 
av kommunalt vatten under 
2014-2016 beror på nya 
och förändrade processer 
i våra fabriker samt ökad 
produktion.

GRUNDVATTEN

VATTENANVÄNDNING I PRODUKTIONEN

KOMMUNALT VATTEN

BOD7 = Biokemisk syreförbrukning
TSS = Sediment [m3] 

[m3] 

MIRKA FINLAND (JEPPO + ORAVAIS + KARIS)

AVLOPPSVATTEN 2013–2016

Regnvatten och hushållsavloppsvatten är inte medräknat.

Ett nytt reningsverk
Vi strävar till att ständigt förbättra vattenhanteringen.

I och med att det har startats nya produktionslinjer har vi börjat bygga ett nytt, parallellt 
reningsverk, dit processvatten som kräver annat pH-värde vid rening levereras separat. 
Det nya reningsverket kommer att ersätta den indunstningsmetod som används nu. 
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MTR 2016
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Mirka Finland Sales

MMX

MCA

MIN

MIR

MME

MBR

Mirka Ab

MSF – Mirka Finland
MUS – Mirka USA
MAP – Mirka Asien
MFR – Mirka Frankrike
MBE – Mirka Belgien
MBR – Mirka Brasilien
MCA – Mirka Kanada
MIT – Mirka Italien
MIB – Mirka Spanien
MIN – Mirka Indien
MIR – Mirka Ryssland
MMX – Mirka Meksiko
MSC – Mirka Skandinavien
MDE – Mirka Tyskland
MSH – Mirka Kina
MTR – Mirka Turkiet
MUK – Mirka England
MME – Mirka Mellanöstern

CLEAN PRODUCTION

Dotterbolagens certifi ering

Huvudparten av Mirkas dotterbolag är certifi erade enligt standarden ISO 9001. Målet är att 
alla dotterbolag ska vara certifi erade 2018. Certifi eringsarbetet går enligt planen och under 
2016 certifi erades dotterbolagen i Kina, Singapore och Turkiet. Gemensamma ledningssystem 
strömlinjeformar verksamheten och ger en 
gemensam praxis samt stärker verksamhetens 
tillförlitlighet och samarbetets öppenhet.

Hantering av avloppsvatten

I anslutning till fabriken i Jeppo ligger 
Mirkas eget reningsverk. På reningsverket 
renas avloppsvattnet från alla Mirkas 
fabriksanläggningar innan det släpps ut i 
avloppsnätet. I utvecklingen av produktions- 
processerna har man strävat efter att även 
hitta nya tvättekniker för att minimera 
mängden kemikaliska rengöringsmedel i 
processvattnen.
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TILLVARATAGANDE DEPONERINGÅTERVINNING

[ton]

CLEAN PRODUCTION
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PRODUKTIONS- 
AVFALL

2016

SÅ HAR METODEN FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALL BESTÄMTS:
 
• Omhändertagande direkt av redovisad organisation eller bekräftat direkt på annat sätt.
• Information lämnas av det anlitade avfallsföretaget.
• Standardmetod för det anlitade avfallsföretaget.

Avfallsmängd och dess hantering
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Indirekt och direkt energiförbrukning i Finland 2016
Vår produktionsanläggning i Jakobstad och vår bredbandsanläggning i Belgien är inte medräknade.
Energiförbrukningen räknas till hyreskostnaderna för lokalerna.

[GJ]

Greenhouse Gas Emissions 

Indirekt energiförbrukning  [GJ] Direkt energiförbrukning  [GJ]
Förnybar Elektricitet 13888 Flytgas 43949
Icke-förnybar Elektricitet 72375 Biogas 24026
Förnybar Uppvärmning 9666  
Icke-förnybar Uppvärmning 5159  
Förnybar Ånga 172949
Icke-förnybar Ånga 34116  
TOTALT 2016 > 308153 TOTALT 2016 > 67975

Vår förbrukning av olja och gas har minskat genom att vi använder biobränsle och biogas från våra 
energipartners. I dag kommer 16 procent av vår el från förnybara källor. Vår redovisning för 2016  
inkluderar inte energianvändningen vid våra lager utanför Finland.

CLEAN PRODUCTION

FÖRNYBARA TOTALT

ICKE-FÖRNYBARA TOTALT

GJ

GJ

220530

155599

Mirka har stegvis övergått till mer miljövänliga 
energiformer: på fabriken i Jeppo används biogas och 
bioenergi, på fabriken i Oravais används pellets och  
i Karis används fjärrvärme som producerats med flis.

Energiförbrukning enligt energikälla
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CLEAN PRODUCTION

MIRKAS
PRODUKTIONS- 
ANLÄGGNINGAR
(anläggningarna i Jakobstad  
& Belgien ej medräknade)

MIRKAS  DOTTERBOLAG

MOTSVARANDE 
19,126 TON CO2

Tack vare bioenergi har vi minskat våra CO2 -utsläpp med 1223 ton år 2016 (i jmfr. 2014),  
fastän energikonsumtionen ökade med 27%.

 MOTSVARANDE 
1,555 TON CO2

Utsläpp av växthusgaser

Vi mäter våra utsläpp av växthusgaser  
enligt GHG-protokollet för växthusgasut- 
släpp (Greenhouse Gas Protocol). I vår  
GHG-inventering ingår direkta (Scope l)  
och indirekta utsläpp (Scope 2).  
(www.ghgprotocol.org)

Vår koldioxidekvivalent bygger på den  
verkliga direkta och indirekta energiför- 
brukningen. I den ingår energiförbrukningen 

BIOENERGIANLÄGGNING

för fabrikerna, verksamhetslokalerna och 
företagets bilar på produktionsanläggning-
arna, huvudkontoren och de regionala 
kontoren. Fabriken i Jakobstad och region-
kontoret i Belgien, där vi har hyreslokaler,  
är inte medräknade.

När det gäller dotterbolagen har vi angett  
kontorslokalernas förbrukning och 
användningen av företagets bilar.

Om vi hade använt fossila bränslen istället för bioenergi under 2016 skulle koldioxidutsläppen  
ha ökat med 2418,8 ton.
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CLEAN PERFORMANCE

Mirkas ekonomiska verksamhet bygger 
på öppenhet, ärlighet, tillförlitlighet, 
rimlighet, rättvisa och långsiktighet. 
Ekonomiadministrationen har en tydlig 
och transparent struktur som stöds av en 
tillförlitlig och heltäckande rapportering. 
Den ekonomiska utvecklingen följs upp 

”En bra ekonomi ger en stabil grund för företagets 
sociala och ekonomiska ansvar samt för att uppfylla 

och utveckla vårt miljöansvar. Vårt mål är en självförsörjande 
verksamhet som bygger på hållbar utveckling.”

Olav Hellman, 
Ekonomidirektör
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Utdelat ekonomiskt värde 210.47 miljoner euro

Rörelsekostnader Anställdas löner 
och förmåner

Betalningar till
fi nansiärer

Betalningar till den
off entliga sektorn

Samhälls-
investeringar

Kvarvarande 
ekonomiskt värde

Omsättning 

och analyseras regelbundet med hjälp av 
årsbudgeten och nyckelindikatorer. 

De senaste åren har vi satsat särskilt på 
resultatindikatorer och på att vidareutveckla 
aff ärssystemet. Utvecklingsinvesteringarna 
har gett tillgång till mer heltäckande och 
mångsidig information, vilket i sin tur 
främjar en lönsam och hållbar utveckling 
av verksamheten.

Lönsam verksamhet tryggar 
en hållbar utveckling

Mirka Ab ingår i KWH-koncernen och är en självständig, internationellt konkurrenskraftig 
familjeägd koncern, vars aff ärsstrategi är att garantera en stabil lönsamhet på lång sikt. 
Mirka strävar efter en självförsörjande verksamhet som bygger på hållbar utveckling, som 
möjliggörs av en stabil ekonomisk grund med positiv resultatutveckling och stark soliditet.

De senaste åren har vi även satsat på att 
utveckla de interna granskningarna för att 
trygga en säker och hållbar verksamhet 
även i framtiden. Systematisk utveckling av 
de interna granskningarna har även ökat 
personalens medvetenhet.

En bra ekonomi ger en stabil grund för 
företagets långsiktiga sociala ansvar. 
Mirka tar sitt samhällsansvar i alla de 

länder där företaget bedriver verksamhet 
och företagets skyldigheter gentemot 
samhället och staten uppfylls alltid enligt 
den lokala lagstiftningen. Utöver vårt 
lagstadgade ekonomiansvar stöder vi 
lokala sammanslutningar genom sociala 
investeringar. Vi vill särskilt stödja arbete 
som främjar fritidsverksamhet för barn 
och ungdomar.

BILD EKONBILD EKON
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Mirkas miljömässiga åtagande 2014–2016                        UTGIFTER

Typ av miljöskydd (i EUR) 2014 2016

Bortskaffande av avfall, behandling av utsläpp och   

kostnader för efterbehandling 1,025,508 1,156,466

Förebyggande och miljövänliga metoder  954,386 870,908

DELSUMMA 1,979,894 2,027,374

Typ av miljöskydd  INVESTERINGAR

Bortskaffande av avfall, behandling av utsläpp,  

förebyggande och miljövänliga metoder  3,030,257 3,126,333

TOTALA utgifter och investeringar  5,010,151 5,153,707

CLEAN PERFORMANCE

Bolagsstyrning
 
Vi försöker att ständigt utveckla vårt 
samarbete med våra olika intressegrupper 
och upprätthålla en bra etisk nivå i all vår 
verksamhet. Detta arbete stöds av Mirkas 
bolagsstyre och den etiska koden som 
gäller alla medarbetare inom koncernen. 
Mirkas bolagsstyrning skapar enhetliga 
ramar för koncernens globala verksamhet 
och möjliggör därigenom en öppen 
och tillförlitlig verksamhet på lokal nivå. 
Bolagsstyret gås igenom och uppdateras 
regelbundet av styrelsen. 

Den etiska koden vägleder våra medarbetare 
i hur de ska agera för att inte ha personliga 
åtaganden gentemot utomstående. Den 
är också en del av introduktionen till nya 
medarbetare och det anordnas regelbundna 
utbildningar i den för hela personalen.

Modern teknikplattform

Tillväxten inom den internationella 
verksamheten de senaste åren har medfört 
ett behov av att modernisera Mirkas IT-
plattform och kommunikationsteknik.  
Under 2016 investerade vi i flera digitala 
verktyg som nu möjliggör mer effektiva 
möten på distans och digital kommunikation 
oberoende av var man befinner sig. 
Dessutom har vi investerat i virtuella servrar, 
vilket har medfört energibesparingar, 
minskat belastningen på miljön och ökat 
IT-säkerheten.
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-

Den här rapporten har sammanställts i 
samarbete med Ecobio, www.ecobio.fi 

Ytterligare information ges av:
Mirka Ab:s Kvalitetschef Johan Palmroos
johan.palmroos@mirka.com
Tel. +358 (0)20 760 2111

Mer information om GRI fås på adressen:
www.globalreporting.org

Mirkas hållbarhetsrapport 2016 
är tryckt på miljömärkt (svanen) 
obehandlat papper med 
växtbaserade färger.

Rapporteringsprinciper

Mirka ger ut sin hållbarhetsrapport 
vartannat år. Den aktuella rapporten 
gäller samhällsansvaret 2015–2016 och 
de uppgifter som presenteras i rapporten 
har samlats in från alla enheter som direkt 
administreras av Mirka Ab, om inget annat 
anges. Utöver hållbarhetsrapporten ger 
Mirka som en del av KWH-koncernen Ab:s 
årsredovisning ut en egen årsberättelse 
med de viktigaste ekonomiska nyckeltalen.

Mirkas hållbarhetsrapport har samman- 
ställts med referens till anvisningarna i 
GRI standards 2016 (för mer information 
se innehållsindex). Ämnesområdena 
och indikatorerna som rapporteras har 
valts ut enligt deras aff ärsrelaterade 
betydelse och påverkan samt utifrån 

intressegruppernas förväntningar och behov. 
Hållbarhetsrapporten 2013–2014 gavs ut i 
juni 2015 och sammanställdes med referens 
till GRI G3.1 rapporteringsanvisningarna.

De rapporterade indikatorerna och ämnes-
områdena ger en heltäckande och tillförlitlig 
värderingsgrund för våra intressegrupper 
och en transparent bild av Mirkas ekonomiska
och sociala ansvar samt miljöansvar. Vi vill
presentera informationen på ett komplett, 
tydligt och lättförståeligt sätt. Vårt mål är att 
ge en rättvis bild av vår verksamhet och 
inte bara lyfta fram de positiva aspekterna. 
I möjligaste mån har vi både redovisat upp- 
gifter för den innevarande perioden och 
tidigare perioder, för att de ska kunna jämföras. 
Styrelsen har godkänt publikationen och 
bekräftat att de uppgifter som presenteras 
är korrekta och kan verifi eras.
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INNEHÅLLSINDEX
Beskrivning GRI-referens Sidhänvisning Utelämnad information

GRI 102: Allmänna upplysningar 2016

1. Organisationsprofil

Organisationens namn 102-1 Om Mirka sid. 3

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster 102-2 Om Mirka sid. 3, Globalt företag sid. 4

Lokalisering av huvudkontor 102-3 Globalt företag sid. 4

Lokalisering av verksamhet 102-4 Globalt företag sid. 4

Ägarstruktur och företagsform 102-5 Om Mirka sid. 3, Globalt företag sid. 4

Marknader 102-6 Globalt företag sid. 4

Organisationens storlek 102-7 Om Mirka sid. 3, VD:ns översikt sid. 5, Vår organisation sid. 8, Utdelat ekonomiskt värde 
sid. 23 Nettoförsäljning, förmögenheten uppdelad i eget kapital och skulder

Information om medarbetare och andra arbetare 102-8 Mirka medarbetare sid. 8 Personalstyrkan i sin helhet enligt anställningsform, kön och region

Väsentliga förändringar inom organisationen och 
leveranskedjan 102-10 Globalt företag sid. 4, Lageroptimering sid. 10

2. Strategi

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 102-14 VD:ns översikt sid. 5

3. Etik och integritet

Värden, principer, standarder och normer för uppträdande 102-16 Clean commitments sid. 3, The Mirka Way sid. 6, Bolagsstyrning sid. 24

4. Styrning

Styrningsstruktur 102-18 Globalt företag sid. 4, Vår organisation sid. 6

5. Kommunikation med intressenter

Lista över intressegrupper 102-40 Viktigaste intressegrupper sid. 11

Identifiering och urval av intressenter 102-42 Viktigaste intressegrupper sid. 11

6. Rapportering

Enheter som ingår i koncernredovisningen 102-45 Globalt företag sid. 4

Definition av redovisningens innehåll och avgränsning 102-46 Redovisningsprinciper sid. 25

Nya uppgifter 102-48 Inga nya uppgifter finns

Ändringar i redovisningen 102-49 Redovisningsprinciper sid. 25

Redovisningsperiod 102-50 Redovisningsprinciper sid. 25

Datum för publiceringen av den senaste redovisningen 102-51 Redovisningsprinciper sid. 25

Redovisningscykel 102-52 Redovisningsprinciper sid. 25

Kontaktperson för frågor angående redovisningen 102-53 Redovisningsprinciper sid. 25

Krav på redovisningen i enlighet med GRI Standards 102-54 Redovisningsprinciper sid. 25

GRI-innehållsindex 102-55 Innehållsindex sid. 26
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INNEHÅLLSINDEX
Beskrivning GRI-referens Sidhänvisning Utelämnad information

GRI 201: Ekonomiska resultat 2016

Skapat och levererat ekonomiskt värde 201-1 Levererat ekonomiskt värde sid. 23

GRI 204: Upphandlingsrutiner 2016

Andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer 204-1 Vårt stöd till lokala leverantörer sid. 10

GRI 205: Korruptionsbekämpning

Kommunikation och utbildning beträffande regler och rutiner för korruptionsbekämpning 205-2 Samarbete med intressenter sid. 11 Kategorisering enligt region och personalgrupp

Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder 205-3 Samarbete med intressenter sid. 11

GRI 301: Material 2016

Materialanvändning i vikt eller volym 301-1 Material som används i våra produkter och förpackningar sid. 17 Tillhörande processmaterial inkluderas ej

GRI 302: Energi 2016

Energiförbrukning inom organisationen 302-1 Energiförbrukning sid. 21

GRI 303: Vatten 2016

Vattenanvändning per källa 303-1 Vattenanvändning i produktionen sid. 19

GRI 305: Utsläpp 2016

Direkta (Scope 1) utsläpp av växthusgaser 305-1 Utsläpp av växthusgaser sid. 22

GRI 306: Avloppsvatten och avfall 2016

Utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient 306-1 Avloppsvatten från produktionen sid. 19

Avfall, per typ och hanteringsmetod 306-2 Avloppsvatten från produktionen sid. 19

Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ Mirkas egen 
indikator Mirkas miljömässiga åtagande sid. 24

GRI 307: Efterlevnad av miljölagstiftning 2016

Överträdelse av miljölagstiftning och miljöskyddsbestämmelser 307-1 Mirkas övergripande säkerhetsvision sid. 15

GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet 2016

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt antalet 
arbetsrelaterade dödsolyckor 403-2 Mirkas skadekvot (IR, Injury Rate) sid. 14

Kvot för arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar och 
frånvaro redovisas ej. Skadekvoten delas ej upp per kön eller 
region. Lindriga skador räknas inte med i skadekvoten.

GRI 404: Utbildning 2016

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år och anställd 404-1 Personalutbildning sid. 9

Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin 
prestation och karriärutveckling 404-3 Utvecklingssamtal sid. 9

GRI 103: Ledningsstrategi 2016

Ledningsstrategi för ekonomiska resultat, upphandlingsrutiner och korruptionsbekämpning 103-1, 103-2, 103-3 Clean performance sid. 23-24

Ledningsstrategi för material, energi, vatten, utsläpp, avloppsvatten och efterlevnad av 
miljölagstiftning 103-1, 103-2, 103-3 Management approach – hälsa, miljö & säkerhet sid. 18

Ledningsstrategi för hälsa och säkerhet i arbetet samt utbildning 103-1, 103-2, 103-3 Success Driven by People sid. 8–9, Clean production sid. 14–16, 
Management approach – hälsa, säkerhet & miljö sid. 18



Mirka Ab
Pensalavägen 210
66850 Jeppo
Finland
Johan Palmroos, Kvalitetschef
johan.palmroos@mirka.com
Tel. +358 (0)20 760 2111
Fax +358 (0)800 155 144  
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