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Finland, Kvinnor 54 %

Do�erbolag, Kvinnor 79 %

Innehåll:   Allmänt      Miljö      Ekonomi

HÅLLBARHET I SIFFROR

Allmänt om hållbarhet
För a� uppnå en god �llväxt är det vik�gt a� ha en öppen 
kommunika�on och lyssna på medarbetarna. På Mirka vill vi 
involvera vår personal i verksamhetsplaneringen.

VD:NS ÖVERSIKT

ANSTÄLLDA

I denna hållbarhetsredovisning har vi sammanställt våra 
ekonomiska, miljömässiga och sociala satsningar och framsteg.

232

139 506

564
Anställda Finland, totalt 796

Anställda i do�erbolag, totalt 645

ANSTÄLLDA KVINNOR/MÄN 2018

Finland, Män 53 %

Do�erbolag, Män 79 %

Finland, kvinnor 32 h

Finland, män 30 h

Do�erbolag, kvinnor 16 h

Do�erbolag, män 20 h

UTBILDNINGSTIMMAR 
PER PERSON OCH ÅR

MIRKAS SKADEKVOT (IR, INJURY RATE) I FINLAND 2000–2018

ANDEL ANSTÄLLDA SOM 
HAFT UTVECKLINGSSAMTAL 2018

LOKALA LEVERANTÖRER 2018 (FINLAND)

Jakobstad 6,3%
Vasa och Korsholm 4,6%
Vörå 4,7%
Nykarleby 3,8%
Karleby 1,6%

Pedersöre
Raseborg
Kauhava
Larsmo
Kronoby 1,5%

Vi anlitar all�d 
lokala leverantörer 
om det är möjligt.

ANSVAR ÄR EN DEL AV MIRKAS 
IDENTITET OCH EN NATURLIG DEL 
AV VÅR AFFÄRSVERKSAMHET.

Målet med Mirkas affärsstrategi är 
långsik�g, lönsam �llväxt, vilket även 
gör a� vi kan säkerställa en hållbar 
utveckling.
 
I och med a� marknaderna 
globaliseras blir ansvar en allt 
vik�gare fråga. I samarbetet med 
våra intressenter läggs allt större fokus 
på aspekter som arbetsmiljö, säkerhet 
på arbetsplatsen och miljömässigt 
ansvar. Vi vill arbeta ak�vt med 
ansvarstagande och framstå 
som en föregångare inom 
hållbar utveckling.

De senaste åren har vi framför allt 
satsat på a� förbä�ra vår arbetsmiljö 
y�erligare, och vi har en nollvision för 
arbetsplatsolyckor inom alla våra 
affärsenheter.

Vi vill också delta i utvecklingen av 
våra kunders arbetsmiljöer, genom a� 
erbjuda innova�va helhetslösningar 
för dammfri slipning samt ergonomiskt 
u�ormade slipmaskiner.

Dessutom strävar vi e�er a� ständigt 
ta allt större ansvar för miljön genom 
a� använda mer miljövänliga alterna-
�v vad gäller energi och råmaterial.
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VATTENFÖRBRUKNING 
2018: 75 266 (m3)

VATTENFÖRBRUKNING I PRODUKTIONEN (globalt, m3)

Kommunalt va�en

Grundva�en
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ENERGIFÖRBRUKNING 2018
255 470 (GJ) Förnybara
202 288 (GJ) Icke-förnybara

MATERIALANVÄNDNING 2018
8 276 (Ton) Förnybara
6 198 (Ton) Icke-förnybara

AVLOPPSVATTEN 2018
17 187 (m3)

PRODUKTIONSAVFALL 2018
6 028 TON

KOLDIOXID (CO2) 2018: 
21 987 TON 

AVLOPPSVATTEN (globalt, m3)
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AVFALL 2018

Tillvaratagande
5 494 ton

Deponering
305 ton

Återvinning
229 ton PRODUKTIONS- 

AVFALL 2018

Tillvaratagande Deponering Återvinning
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Förstärknings-
material
33,9%

Metall
0,3%

Lim
23,1%

Slipkorn
17,4%

Förpacknings- 
material
21,0%

Stearat 1,3%
Polermedel 1,4%

 Verktyg och          
maskiner 1,5%

Miljömässig hållbarhet

Förnybar                   Icke-förnybar
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TON CO2 FRÅN FÖRETAGSBILAR 2018
(Motsvarande)
Finland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Do�erbolag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 170

2017      2018

På Mirka strävar vi e�er a� ständigt ta allt större ansvar 
för miljön genom a� använda mer miljövänliga alterna�v 
vad gäller energi och råmaterial. 
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BOD7 (Biologiskt syrebehov)
TSS (Totalt suspenderat material)

6 198 ton 
Icke-förnybart 
material 
inklusive förpackningar

171 ton
Icke-förnybara 
förpackningsmaterial

4 659 ton
Förnybart material 
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3 617 ton
Förnybara 
Förpackningsmaterial
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Jeppo
Adven (biobränsle)  . . . . . .7 071  . .6 395
Propangas . . . . . . . . . . . . . .2 821  . .3 192
El  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 036  . .5 033
Oravais
Adven olja . . . . . . . . . . . . . . . . 43  . . . 104
El  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 122  . .1 349
Karis
Propangas . . . . . . . . . . . . . . . 615  . . . 777
El  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529  . . . 604
Jakobstad
El  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961  . . . 982
Belgien
El  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 109
Cafro
El  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 286
                                               18 893   19 673

TON KOLDIOXID 
(CO2)

ENERGIFÖRBRUKNING PER ENERGIKÄLLA 2018 (GJ)

Förnybar
Elektricitet 29 817

Förnybar Upp- 
värmning 19 577

Flytgas
43 949

Biogas
24 026

Förnybar
Ånga 169 803

Icke-förnybar
Elektricitet 
85 306

Icke-förnybar
Uppvärmning 7 699

Icke-förnybar
Ånga 41 669

Indirekt 
Energiförbrukning

308 153 GJ

67 975
GJ

Direkt energiförbrukning

MATERIAL- 
ANVÄNDNING



En lönsam verksamhet 
säkerställer hållbar utveckling
E� bra ekonomiskt resultat 
ger en stabil grund för vårt 
sociala och ekonomiska ansvar 
samt för a� implementera 
och y�erligare utveckla 
vårt miljömässiga ansvar. 
Vårt mål är a� skapa en 
självförsörjande och hållbar 
verksamhet.

SKAPAT DIREKT EKONOMISKT VÄRDE 2018

Omsä�ning

Rörelsekostnader

Betalningar �ll finansiärer
Samhällsinvesteringar

Anställdas löner 
och förmåner

Betalningar 
�ll offentliga 

sektorn



Om Mirka

Mirka AB är ett globalt företag och 
en del av den familjeägda KWH-kon-
cernen. Mirkas affärsidé är att vara 
världsledande genom att erbjuda ett 
brett sortiment av revolutioneran-
de lösningar för ytbehandling och 
precisionsslipning. Vår verksamhet 
fokuserar på kundernas behov.

Tack vare ständiga förbättringar av verk- 
samhet, expertis och kundsamarbete  
kan vi erbjuda skräddarsydda system 
och kommersiella helhetslösningar som 
kompletteras av ett brett sortiment av 
tekniskt överlägsna slip- och poler- 
produkter samt innovativa maskiner.

Cirka 97 procent av Mirkas produktion 
går på export och produkterna säljs i 
över 100 länder. Mirkas affärsområden 
fokuserar på bil-, trä- och båtindustrin, 
där de typiska kunderna bland annat 
är tillverkare av trävaror, billackerings-
företag och bilverkstäder, fordonstill-
verkare och underleverantörer inom 
fordonsindustrin. Dessutom används 
Mirkas produkter och lösningar inom 
bygg- och renoveringsbranschen 
samt kompositindustrin. Mirka leve-
rerar dessutom innovativa lösningar 
för precisionsslipning av exempelvis 
motorkomponenter, valsutrustning, 
elektronikprodukter och glas.

I över 75 år har vårt varumärke banat 
väg för tekniska genombrott inom yt-
behandling, och vi fortsätter att forma 
branschen med vår expertis. Vi arbetar 
enligt våra värderingar genom att agera 
med ansvar, engagemang, innovation 
och respekt. Vi erbjuder våra kunder 
hållbara lösningar som tar hänsyn till 
ekonomi, hälsa, teknik och miljö.

Our Clean Commitments

Vi har sammanställt våra ekonomiska, miljömässiga och sociala satsningar och framsteg på vår hållbarhetsplattform 
(mirka.com/sustainability). Här redogör vi på ett transparent sätt för utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete med 
hjälp av olika nyckeltal.

Vision, strategi och operativa principer

Vision

Strategi

Vårt uppdrag

Företagspolicy

Våra värderingar

Verksamhetsområden
Bileftermarknad, trä-, transport- och precisionsindustri

 Konkurrensfördelar
– viktiga framgångsfaktorer

Konkurrensnackdelar

Ledningssystem – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Vår företagskultur – The Mirka Way Our Clean Commitments



Medlemskap i organisationer

EPTA
F.E.P.A.
IEC
Kemianteollisuus r.y
Kotel r.y.
Marklines Co
Nollis-foorumi
Nykarleby Företagare r.f.
SESKO
Suomalaisen Työn Liitto
Suomen Laatuyhdistys
Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r.y.
Veromaksajain Keskusliitto r.y.
Västra Nylands Handelskammare
Österbottens Handelskammare

Bolagsstyrning

Vi försöker att ständigt utveckla 
samarbetet med våra intressenter 
och upprätthålla en hög etisk stan-
dard i hela vår verksamhet. Detta 
arbete stöds av Mirkas bolagsstyre 
och de etiska riktlinjer som gäller för 
alla medarbetare inom koncernen. 
Mirkas bolagsstyrning skapar enhet-
liga ramar för koncernens globala 
verksamhet och möjliggör därmed 
en öppen och tillförlitlig verksamhet 
på lokal nivå. Bolagsstyret utvärde-
ras och uppdateras regelbundet av 
styrelsen. Våra etiska riktlinjer vägle-
der medarbetarna i hur de ska agera 
för att inte ha personliga åtaganden 
gentemot utomstående. Dessa 
etiska riktlinjer är en del av introduk-
tionsprocessen för nyanställda och 
utbildning hålls regelbundet.

Viktiga intressenter

Våra intressenter definieras enligt hur 
vår verksamhet påverkar dem och 
hur deras verksamhet påverkar ut-
vecklingen av vår egen verksamhet. 
Mirkas viktigaste intressenter är våra 
kunder, ägare, medarbetare samt 
leverantörer av varor och tjänster.

Kommunikation med intressenter

Vi tror på ett hållbart och ärligt 
samarbete med våra intressenter och 
strävar efter en kontinuerlig och aktiv 
dialog med våra samarbetspartner. 

I kommunikationen med våra 
intressenter har vi hjälp av såväl vårt 
affärssystem som vårt kundhante-
ringssystem. Kundhanteringssyste-
met 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 plane-
ring av försäljningsarbetet optimerar 
även resandet, vilket gör att vi kan 
minska miljöbelastningen.

Kundhanteringssystemet har även en 
central roll när det gäller kvalitetsstyr-
ningen. Det gör att vi kan arbeta sys-
tematiskt med frågor som rör kvalitet, 
miljö, hälsa och säkerhet och involvera 
kunderna vid exempelvis utveckling 
av nya produkter och lösningar.

Elektroniska system möjliggör också 
ett mer papperslöst kontorsarbete. 
Mirkas intranät spelar till exempel en 
viktig roll i det här sammanhanget, 
då all intern information och alla 
anvisningar finns tillgängliga där i 
elektroniskt format, oavsett var  
medarbetarna befinner sig.

Certifierade dotterbolag 

De flesta av Mirkas dotterbolag är 
certifierade enligt ISO 9001. Vårt 
mål är att alla dotterbolag ska vara 
certifierade år 2020.

Korruptionsbekämpning 

2018 fick alla nyanställda i Finland 
utbildning i korruptionsbekämpning. 

Under redovisningsperioden fick vi 
inte in några rapporter om korrup-
tion där vår personal eller verksam-
het var involverad.

Kollektivavtal

Samtliga medarbetare omfattas av 
kollektivavtal. Som arbetsgivare 
följer vi kollektivavtalen som den 
finländska kemiindustrins centra-
lorganisation (Kemianteollisuus ry) 
har med fackföreningarna Pro, YTN 
och Teollisuusliitto. Pro, YTN och 
Teollisuusliitto har sina egna repre-
sentanter i förhandlingar mellan 
arbetsgivare och arbetstagare.

Icke-diskriminering

Under redovisningsperioden  
fick vi inte in några rapporter om 
diskriminering.

Barnarbete

Vid leverantörsrevisioner kontrolle-
rar Mirka alltid minimiåldern för an-
ställning, för att undvika barnarbete. 
 



Våra mest kända varumärken

Våra mest kända varumärken är Abranet®, 
Autonet®, Abralon®, Mirka® DEOS, Mirka® 
DEROS, Mirka® LEROS, Mirka Iridium®,  
Mirka Novastar™, Gold, Mirlon Total®, 
Polarshine®, myMirka®, Q.Silver®,  
Net by Mirka och Dust-free sanding

Globalt företag

Alla Mirkas dotterbolag, produktionsanläggningar och 
försäljningskontor ägs till 100 procent av Mirka AB. I juni 
2017 förvärvade Mirka sitt 17:e dotterbolag, Cafro MCF 
(Italien). Cafro är marknadsledare inom diamant- och 
CBN-slipskivor samt PCD- och PCBN-verktyg. Koncernens 
18:e dotterbolag, Mirka Belgium Logistics i Opglabbeek, 
förvärvades i januari 2018 för lagerhållningsverksamhet.

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

DotterbolagFörsäljningskontor 
Danmark, Norge, Estland och Belgien

Marknader

Moderbolag KWH-koncernen Vasa, Finland
Huvudkontor Mirka AB Jeppo, Finland
Produktionsanläggningar
Finland (Jeppo, Oravais, Karis och Jakobstad)
Belgien (Opglabbeek)
Cafro MCF (Italien)

Globalt företag



Stefan Sjöberg, VD

VD:ns översikt

Hållbar utveckling på lång sikt har 
alltid varit en viktig och naturlig del 
av Mirkas verksamhet, från början till 
slut. Det är en del av Mirkas vision: 
att kunder och intressenter ska se oss 
som det mest ansvarsfulla företaget. 
Denna vision om hållbar utveckling 
uttrycks i våra hållbara åtaganden 
(clean commitments). Det innebär att 
vi strävar efter att hela vår verksam-
het och produktion ska ha så liten 
påverkan på miljön som möjligt och 
att våra produkter ska bidra till bättre 
hälsa och ergonomi för slutanvändarna.

Målet med vårt hållbarhetsarbete är 
att utveckla miljövänliga tillverknings-
processer och använda hållbara råva-
ror. Ett bra exempel är våra vattenba-
serade polermedel, som är bättre för 
användarna och miljön än alternativ 
med lösningsmedel.

Vi köper in råvaror, komponenter och 

tjänster lokalt om så är möjligt och 
har noggranna rutiner för revision och 
godkännande av samtliga leverantö-
rer. För att vi ska vara hållbara krävs 
det att hela vårt nätverk är det.

Mirkas fabriker i Finland ligger på 
landsbygden, och vi gör regelbundet 
stora investeringar i våra förstklassiga 
anläggningar. Vi är inte bara stolta 
över vår kapacitet och teknologi, 
utan också över att kunna bidra, både 
direkt och indirekt, till en välmående 
och levande landsbygd.

Ergonomiska verktyg och lösningar 
för dammfri slipning är självklart vik-
tiga aspekter för våra kunder. De se-
naste åren har vi kompletterat dessa 
aspekter med myMirka®-appen. Den 
gör det möjligt för användarna att 
hålla koll på exempelvis vibrationsex-
poneringen och därmed ta hälsa och 
ergonomi till nästa nivå.

Hälsa och ergonomi är naturligtvis 
viktiga frågor även för våra medar-
betare här på Mirka. De senaste åren 
har vi gjort stora satsningar på hälsa, 
säkerhet och ergonomi, till exempel 
genom att förbättra belysningen 
på våra anläggningar.  Vår nollvision 
vad gäller olyckor har i flera års tid 
lett till en kontinuerlig förbättring av 
medarbetarnas säkerhet och välbe-
finnande, som i dag ligger på mycket 
höga nivåer. 

Detaljerade uppgifter om dessa 
frågor och mycket mer finns i denna 
hållbarhetsredovisning.  På det hela 
taget känner vi att vi följer vår vision 
om att vara det mest ansvarsfulla fö-
retaget i vår bransch. Vi är stolta över 
vad vi har åstadkommit, men också 
ödmjuka inför framtida utmaningar 
när det gäller att skapa en mer håll-
bar värld. Vi är fast beslutna om att 
dra vårt strå till stacken!



The Mirka Way och vår organisation

The Mirka Way och vår organisation

Vår företagskultur

På Mirka vet vi att varje jobb har sina unika behov. Därför 

jobbar vi nära våra kunder och förser dem med skräddar-

sydda lösningar som uppfyller just deras specifika behov.

När vi har tagit reda på exakt vad varje kund behöver, re-

kommenderar 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 ställning på marknaden där kunder och 

intressenter ser oss som en marknadsledare och det mest 

ansvarsfulla företaget, som driver utvecklingen framåt i 

våra viktigaste verksamhetsområden.”

Vårt uppdrag

”Vi vill ge människor möjlighet att prestera bättre.”

Våra värderingar

Ansvar
För alla resultat och resurser.
Etiska affärsmetoder.
Strukturerad och välorganiserad 
verksamhet.
Koll på kostnader.

Engagemang
Håller vad vi lovar.
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  
samhället i stort.

Respekt
Varje individ är värdefull och kan bidra.
Öppen arbetsmiljö.
Varm och genuin.
Rättvis.

MIRKA AB:S STYRELSE

Ordförande: VD för KWH-koncernen
4 delägare

1 oberoende ledamot

Vårt företag Mirka AB

Moderbolag KWH-koncernen

MIRKA AB:S LEDNINGSGRUPP 

VD
Produktutvecklingschef

Ekonomidirektör
Produktionsdirektör

Marknadsföringsdirektör
Försäljningsdirektör, ytbehandling

Försäljningsdirektör, 
precisionsindustri

Verksamhetsdirektör

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 våra 18 dotterbolag ägs till 100 
procent 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 fabriks-
enheter deltar i sammanställningen av 
verksamhetsplanen. Utifrån verksamhets-
planen sätter man upp mål för avdelningarna. 
Ledningsgruppen för moderbolaget  
Mirka AB har en personalrepresentant.

18 dotterbolag



Ulla Kauppi, personalchef. 

Success Driven by People

Success driven by people
– strävar efter friska och glada medarbetare

– Mirka vill ge sina anställda chansen 
att växa och utvecklas, förklarar Mirka 
Finlands personalchef Ulla Kauppi. 
Tack vare de många olika utbildningar 
vi erbjuder kan våra medarbetare 
utveckla sin expertis, vilket i kombi-
nation med en positiv anda, en sund 
arbetsmoral och en bra inställning 
till arbetet gör det möjligt för Mirkas 
medarbetare att ta nästa steg i sina 
karriärer och anta nya utmaningar.

Ett av målen med Mirkas HR-policy är 
att öka medarbetarnas välbefinnande 

på olika sätt. Ergonomi är till exempel 
ett centralt område, både på kontoren 
och i produktionsanläggningarna. 
Dessutom erbjuder vi en rad olika trä-
nings- och kulturrelaterade aktiviteter 
som medarbetarna kan delta i på sin 
fritid. Eventuella brister åtgärdas ome-
delbart, och vi försöker lösa proble-
matiska situationer på ett sätt som alla 
involverade parter är nöjda med. 

De anställda förses med bra arbets-
redskap och investeringar görs för att 
öka komforten på arbetsplatsen.

– Att ta hand om personalen är bara 
ett exempel på hur vi tar vårt ansvar 
som arbetsgivare, säger Ulla. Vi tar 
inte personalens välbefinnande för 
givet, utan detta är något som vi 
arbetar med kontinuerligt. Vårt mål 
är fortfarande att öka personalens 
tillfredsställelse och se till att Mirka i 
ännu högre grad uppfattas som en 
bra arbetsgivare.



Biogas – bra för både plånbok och miljö

Mirkas chef för ständiga förbättringar,  
Staffan Stenvall, har haft sin bio-
gasdrivna Volkswagen Touran i tre år 
och har bara positiva saker att säga 
om den. – Biogas är utan tvekan en 
lösning för framtiden, förklarar han. 
Biogas är ett inhemskt, förnybart 
drivmedel och det enklaste sättet att 
minska transportrelaterade koldioxid-
utsläpp med upp till 85 procent. Bio-
gasproduktion har en direkt koppling 
till den cirkulära ekonomin, eftersom 
biogas framställs av biologiskt avfall 
från bland annat jordbruk, industrier 
och hushåll. I den cirkulära ekonomin 
är en människas avfall en annans 
råmaterial. 
– Biogas är inte bara miljövänligt,  
utan dessutom bra för plånboken. 
Om vi hade haft en dieselbil hade det 
kostat oss 10 000–12 000 kronor mer 
om året i bränsle och skatt.
I Finland blir det allt vanligare med 
gasdrivna fordon, och 2018 registre-
rades nästan dubbelt så många gas-

drivna bilar som föregående år. I dag 
finns det cirka 6 700 gasdrivna fordon 
i Finland, och antalet tankstationer för 
gasdrivna bilar ökar snabbt. I södra 
Finland är nätverket med tankstatio-
ner relativt heltäckande, och även i 
norr ökar antalet stationer allt mer. 
För Mirkas anställda är det smidigt att 
tanka biogas, eftersom Jeppo Biogas 
ligger nära företagets anläggning i 
Jeppo. En fördel med biogasdrivna 
fordon är att motorerna även kan 
drivas med vanlig bensin om du skulle 
få slut på biobränsle och inte har en 
tankstation i närheten.
– Biogasdrivna bilar är miljövänligare 
än elbilar, säger Staffan. Tillverkning av 
elbilar och framställning av elektricitet 
ger upphov till stora koldioxidut-
släpp, medan utsläppen kopplade 
till biogasbilar är betydligt lägre. Den 
koldioxid som släpps ut vid förbrän-
ning av biogas tillhör dessutom den 
naturliga kolcykeln, till skillnad från 
fossila bränslen.

Den enda nackdelen Staffan kan 
komma på när det gäller biogasbilar är 
att det inte finns så många modeller 
att välja på. Som tur är lanserar allt fler 
biltillverkare sina egna biogasbilar, 
och processen för att omvandla en 
bensindriven bil till en bil som kan 
drivas med biogas är relativt enkel. För 
närvarande tillverkar Audi, Volkswagen, 
Škoda, SEAT, Opel (säljs under varumär-
ket Vauxhall i Storbritannien), Fiat och 
Mercedes bilmodeller med biogasdrift 
som standard. Utseendemässigt är den 
enda skillnaden att dessa bilar har två 
bränslemätare i stället för en. Familjen 
Stenvall har inte bara en miljövänlig bil 
– för dem är det också en självklarhet 
att återvinna och kompostera, och på 
taket har de installerat solcellspaneler 
för uppvärmning av hushållsvattnet. 
– Min nästa bil kommer helt klart att 
vara biogasdriven även den, säger 
Staffan. Det är ett givet val om man vill 
minska koldioxidutsläppen från sina 
transporter.

Staffan Stenvall, chef för ständiga förbättringar.



Jarmo Saviaro, lagerförman.

Fördelar med att cykla till jobbet

Varje dag cyklar Jarmo Saviaro två 
och en halv kilometer till och från 
jobbet, oavsett väder.
– Om jag skulle köra bil skulle jag 
vara mycket tröttare, säger han.
Jag sätter mig hellre på cykeln än i 
bilen när det är 25 grader kallt ute. 
Dessutom är det en jättebra trä-
ningsform som är väldigt skonsam 
för lederna. Jarmo förklarar att han 
tvingades sluta med löpning på 
grund av en knäskada, men när han 
cyklar har han inga problem.

Mirka uppmuntrar sina medarbetare 
att leva ett aktivt liv, och cykling är 
ett utmärkt sätt att göra det. Och 
vi är ett ganska aktivt gäng – på 
sommaren är cykelparkeringen oftast 
full. Jarmo har en Trek hybridcykel, 
och kastar man en snabb blick på 
cykelstället ser man allt från enkla, 
enväxlade modeller till moderna 
landsvägscyklar.
Enligt Jarmo är det viktigt med 
rätt utrustning om man ska cykla 
till jobbet. Det krävs att cykeln är i 

gott skick och att du har kläder och 
skor anpassade efter väderleken. På 
vintern är det absolut nödvändigt 
med lampor fram och bak. Med rätt 
utrustning kan vem som helst cykla. 
Men det är också viktigt att ha rätt 
inställning – för dig som prioriterar 
hög komfort kanske det inte är opti-
malt att cykelpendla året runt. Jarmo 
påpekar dock att man inte förlorar 
något på att cykla till jobbet, utan i 
stället kan dra nytta av en rad förde-
lar som exempelvis bättre hälsa.

Han ser sig inte som en siffernörd 
och har ingen koll på hur många 
kilometer han har cyklat. För honom 
är cykeln helt enkelt ett bra transport- 
medel, och mer motivation än så be-
höver han inte. Att cykla är dessutom 
bra för privatekonomin, eftersom det 
bidrar till att spara stora mängder 
bränsle. När Jarmo  
började cykla till  
jobbet för många  
år sedan var det  
ingen som pratade  

om miljöeffekten av bilkörning, och 
detta var heller inte något som på-
verkade hans beslut. Men i dag, när 
miljöaspekten blir allt viktigare, känns 
det bra att veta att cykelpendling 
inte bara ger fördelar för den som 
cyklar utan även för miljön!

”Mirka uppmuntrar sina  
medarbetare att leva ett aktivt liv, 

och cykling är ett utmärkt sätt  
att göra det”



Fördelar för heltidsanställda som 
inte erbjuds för tillfälligt anställda eller 
deltidsanställda.

Fördelar för heltidsanställda: 
1) livförsäkring 
2) ersättning för arbetsoförmåga

och invaliditet
3) företagshälsovård
4) tjänstepension
5) föräldraledighet samt 1–4 dagar

för vård av barn 
6) 50 % matersättning (lunch) per 

arbetsdag i våra lunchrestauranger
7) friskvårdsbidrag och massage
8) andra engångsförmåner.

Information vid  
operativa förändringar 
På Mirka måste de anställda och de-
ras representanter informeras minst 
2 veckor i förväg vid betydande ope-
rativa förändringar som kan påverka 
dem i väsentlig mån.  

Ledningssystem för arbetsmiljö
Säkerhetskommittén har möte  
4 gånger om året. Medlemmar i  
säkerhetskommittén är:

- Arbetsmiljöchefen
- Personalchefen
- Representanter från produktionen

(enhetschefer)
- Arbetsmiljörepresentanter 

(personal, alla enheter)
- Representanter från företags-

hälsovården (alla enheter)

Säkerhetskommittén har sin formella 
dagordning och följer upp olika åtgärder. 

Arbetstagarinflytande,  
rådgivning och kommunikation  
om arbetsmiljöfrågor
Alla anställda (100 %) vars arbete eller 
arbetsplats kontrolleras av organi-
sationen och som representeras av 
formella, gemensamma kommittéer 
för hälsa och säkerhet.

Andel anställda (i procent) som 
får regelbunden utvärdering och 
uppföljning av sin prestation och 
karriärutveckling
Personlig utveckling och karriärut-
veckling/-möjligheter är viktiga frågor 
för medarbetarna. Alla har möjlighet 
att diskutera detta med sin chef minst 
en gång om året. Cheferna får in-
struktioner om hur diskussionerna ska 
föras. För närvarande har vi inte något 
system där det går att se hur många 
anställda inom produktionen som har 
haft utvecklingssamtal. Tjänstemän 
har årliga samtal eftersom de har 
personliga mål och årliga bonusar att 
sträva efter. Inom produktionen har vi 
en lönemodell som bygger på kom-
petens och kompetensutveckling. 

Diskriminering och korrigerande 
åtgärder som vidtagits
Under den här perioden förekom inga 
rapporter om diskriminering.

Nyanställningar och  
personalomsättning (2018)

Ålder

18–24 20

25–29 11

30–34 15

35–39 11

40–44 15

45–49 6

50–55 7

55–60 1

60–

86

Personalstyrka (2018)

Personalstyrka (Finland) 796

Totalt antal anställda på föräldraledighet 59

Totalt antal anställda (kvinnor) på föräldraledighet 12

Totalt antal anställda (män) på föräldraledighet 47

Totalt antal anställda (kvinnor) som under redovisningsperio-
den återvände till arbetet efter föräldraledighet

2

Totalt antal anställda (män) som under redovisningsperioden 
återvände till arbetet efter föräldraledighet

43

Totalt antal anställda (kvinnor) som fortfarande är föräldralediga 8

Totalt antal anställda (män) som fortfarande är föräldralediga

Personalstatistik



Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år

2014 2016 2018

Utbildnings-
timmar [h] Kvinnor Män

Utbildnings-
timmar [h] Kvinnor Män

Utbildningstim-
mar [h] Kvinnor Män

Ledande  
befattningar

624 2 068

Ledande  
befattningar

1 242 3 100

Ledande  
befattningar

1 307 3 264

Tjänstemän 1 308 1 788 Tjänstemän 1 714 4 450 Tjänstemän 1 805 4 686

Arbetare 1 867 5 241 Arbetare 2 454 5 850 Arbetare 2 584 6 160

 Tjänstemän (DC) Tjänstemän (DC) 7 697

 Ledande  
befattningar (DC)

Ledande  
befattningar (DC) 2 451

Totalt MSF [h] 12 895 Totalt MSF [h] 18 810 Totalt MSF [h] 19 806

Totalt DC [h] 8 781 Totalt DC [h] 10 148

Totalt 27 591 Totalt 29 954

2014 2016 2018

Genomsnittligt antal 
timmar per kön [h]

Genomsnittligt antal 
timmar per kön [h]

Genomsnittligt antal 
timmar per kön [h]

Kvinnor MSF 21 Kvinnor MSF 30 Kvinnor MSF 32

Män MSF 19 Män MSF 28 Män MSF 30

Kvinnor DC 18 Kvinnor DC 16

Män DC 20 Män DC 20

Genomsnittligt antal 
timmar per  
personalkategori [h]

Genomsnittligt antal 
timmar per  
personalkategori [h]

Genomsnittligt antal 
timmar per  
personalkategori [h]

Ledande befattningar 38 Ledande befattningar 62 Ledande befattningar 65

Tjänstemän 29 Tjänstemän 57 Tjänstemän 60

Arbetare 14 Arbetare 17 Arbetare 18

Tjänstemän (DC) 11

Ledande befattningar 
(DC) 6

Personalstatistik



Clean Proactivity

Clean Proactivity

Minska våra produkters miljöpåverkan 

Vi letar aktivt efter nya sätt att minska 
våra produkters miljöpåverkan. Vi an-
vänder inte kemikalier som finns med 
på SVHC-listan (Substances of Very 
High Concern) och vi uppfyller kraven 
i EU:s kemikalielagstiftning REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisa-
tion och Restriction of Chemicals).

Hållbar innovation

Vi ser hållbar innovation som något 
smart och lönsamt. Här är några ex-
empel på framsteg som vi har gjort:

- Utveckling av nya energisnåla 
teknologier – leder till en lägre 

energiförbrukning vid produktionen 
av våra belagda slipmaterial.
- Omställning till färgämnen som  
inte innehåller tungmetaller – leder 
till lägre tungmetallhalter i våra 
produkter.
- Förbättrad hantering och bear-
betning av hartsavfall – säkerställer 
bättre hälsa och säkerhet för våra 
medarbetare och minskar riskerna 
vid hantering av farligt avfall.
- Utveckling av ny och innovativ  
katalysatorteknik – effektiviserar  
våra termiska maskiner och ger lägre 
energiförbrukning i tillverkningen  
av våra produkter.

- Framtagning av effektiva transport-
vägar – minskar vårt koldioxidavtryck.

Produktutveckling spelar en viktig 
roll i vår verksamhet, för att vi ska 
kunna vara ett banbrytande företag 
i vår bransch och fortsätta erbjuda 
kunderna innovativa sliplösningar 
av hög kvalitet. Vi fokuserar på att 
utveckla helhetslösningar som inte 
bara underlättar för kunderna i deras 
dagliga arbete, utan även bidrar till en 
bättre säkerhet och arbetsmiljö.



Mirkas elverktyg har länge legat långt 
fram vad gäller efterlevnad av miljölag-
stiftning, men 2016 tog vi ytterligare  
ett steg genom att skapa en särskild 
arbetsgrupp inom Mirka Power Tools,  
som fokuserar enbart på efterlevnad av 
lagar och bestämmelser. Syftet med detta 
är att säkerställa att Mirkas elverktyg har  
så liten miljöpåverkan som möjligt.

Dessutom ser vi en ökad miljömedveten- 
het bland kunderna, och vi får allt fler 
frågor gällande intyg och dokumentation 
om efterlevnad.  
– På den tyska marknaden har man till 

exempel länge fokuserat på återvinning, 
och där får vi ofta frågor om hur Mirkas 
slipmaskiner kan återvinnas, berättar  
Annika Stenmark, som är efterlevnads-
chef på Mirka.

Varje gång det finns en misstanke om 
bristande efterlevnad skickas den aktuella 
produkten till ett oberoende laborato-
rium för undersökning. Komponenter 
som används i produktionen kontrolleras 
dessutom internt vad gäller leveranskedja 
och andra aspekter, för att säkerställa att 
inga elektroniska komponenter innehåll-
er konfliktmineraler.

Utveckling och tillverkning av elverktyg 
kontrolleras med hjälp av fem EU-direktiv:

• RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
• Maskindirektivet
• Direktivet om radioutrustning
• REACH (Registration, Evaluation, 

Authorization and restriction of Chemicals)
• WEEE-direktivet (Waste Electrical and 

Electronic Equipment)

Dessutom finns det produktspecifika stan-
darder att förhålla sig till. Försäkran om 
överensstämmelse finns i bruksanvisning-
en till alla maskiner, vilket är ett krav för att 
Mirkas slipmaskiner ska få CE-märkning.

Låg miljöpåverkan med Mirkas elverktyg

Digitala verktyg för sundare arbetsförhållanden

Möjligheten att övervaka hälsa och säker-
het på arbetet ökade avsevärt med lanse-
ringen av myMirka®-appen. Här kan man 
till exempel övervaka vibrationsnivå och 
-exponering för att undvika vita fingrar.

Genom att ansluta en Mirka-slipmaskin 
till appen via Bluetooth* kan användaren 
övervaka vibrationsnivåerna både i realtid 
och under en längre period**. Med hjälp 
av myMirka Dashboard, som visar vibra-

tionsövervakningen från myMirka-appen, 
kan arbetsförhållandena enkelt följas upp 
och analyseras, vilket leder till att ergono-
min förbättras avsevärt.

Förutom vibration kan appen också mäta 
energiförbrukning, arbetsbelastning och 
varvtal. Det finns också en funktion som 
mäter temperaturen i maskinens motor 
och drivsystem, och om det finns något 
tecken på överhettning slår maskinen 

automatiskt om till säkerhetsläge.  
På så sätt får man en ökad livslängd  
och ett minskat koldioxidavtryck  
för verktyget.

*Bluetooth-anslutning finns inte tillgänglig i alla länder

**Vissa funktioner finns som köp inuti appen



Mirka® CEROS revolutionerade marknaden 
när den lanserades för tio år sedan. Målet 
var att utveckla en elslipmaskin som var 
lika lätt, liten och effektiv som de på den 
tiden mycket mer vanligt förekommande 
tryckluftsdrivna verktygen. Detta krävde 
implementering av ny borstlös motortek-
nik och ett nära samarbete med slutkun-
der och konstruktörer. 
 
– Resultatet talar för sig själv: CEROS och 
efterföljaren Mirka® DEROS är fortfarande 
de bästa elektriska excenterslipmaskinerna 
i världen, som många har försökt kopiera 
utan större framgång, förklarar Veli-Pekka 
Västi, chef för affärsenheten Mirka Power 
Tools.
Genom att byta från tryckluftsdrivna till 
elektriska slipmaskiner kan man spara 
massor av energi. Mirka DEROS ger 
till exempel upp till 90 procent lägre 
energiförbrukning än ett motsvarande 
tryckluftsdrivet verktyg. Trenden går 
alltmer mot elektriska och batteridrivna 
maskiner, och Mirka arbetar aktivt med 

att utveckla nya lösningar som ska ersätta 
tryckluftsdrivna maskiner inom fordons-
tillverkningsindustrin. 
Konstruktionsprocessen för ett nytt 
verktyg utgår från kundens behov, med 
ergonomi som en viktig faktor. Först tes-
tas produkten internt, men även slutkun-
derna är en viktig del av konstruktionsar-
betet – de involveras aktivt för att testa 
prototyperna och ger värdefull feedback 
för att produkten ska kunna utvecklas på 
bästa möjliga sätt. Vad gäller ergonomi 
har vi enbart fått positiv feedback på våra 
färdiga produkter!

Chefsingenjören Caj Nordström har varit 
en föregångare när det gäller Mirkas pro-
duktutveckling, och hans kompromisslösa 
inställning till verktygens ergonomi och 
balans har smittat av sig även på andra 
medarbetare. De motiveras av tanken 
på friska och glada slutanvändare som 
kan göra sitt jobb med de bästa möjliga 
verktygen. Förutom att Mirkas elverktyg är 
lätta, har det också varit viktigt att minska 

vibrationerna, och den dagliga vibrations-
exponeringen kan mätas med hjälp av 
myMirka-appen. Dammfri slipning är en 
annan viktig del av produkternas ergono-
mi, eftersom användarna behöver kunna 
arbeta utan att andas in damm i lungorna. 
Den samlade effekten av alla dessa fakto-
rer gör det till en mer behaglig upplevelse 
för arbetarna att använda Mirkas verktyg, 
samtidigt som deras arbetsgivare kan dra 
fördel av lägre sjukfrånvaro.

– Våren 2018 lanserade vi Mirka® LEROS, 
marknadens lättaste långhalsslip. Pro-
dukten har blivit mycket väl mottagen, 
berättar Veli-Pekka Västi. Kunderna upp-
skattar inte bara den låga vikten och den 
goda balansen, utan tycker dessutom att 
den är väldigt behaglig att använda, tack 
vare det flexibla sliphuvudet. – Jag blir 
motiverad av att hjälpa kunderna. Det är 
fantastiskt att vara med och utveckla nya, 
unika produkter som gör slutkundernas 
arbete lite lättare och hälsosammare, 
avslutar Veli-Pekka.

Kundens behov i fokus för Mirkas elverktyg

Veli-Pekka Västi, enhetschef på Mirka Power Tools. 



Hållbara slipmedel

Hans Hede, utvecklingstekniker. 

Hållbara slipmedel

I strävan efter den perfekta ytan blir 
man aldrig riktigt nöjd. Det finns alltid 
en vilja att förändra och förbättra. 
Det här är en central fråga för Mirkas 
FoU-team, som ständigt bryter ny 
mark, utvecklar nya lösningar och 
tänjer på gränserna för vad vi kan för-
vänta oss vid slipning och polering.

Ett exempel på denna innovationsanda 
är Abranet. Med en genialisk idé  
– att använda nät i stället för papper – 
revolutionerade vi slipbranschen.

Vårt mål är att skapa hållbara slipmedel 
som ger dig den perfekta ytan och sam-
tidigt är bra för både hälsa och miljö, 
både när de tillverkas och används.  

Våra slipmedel gör arbetet mer effek-
tivt, eftersom de dammfria lösningarna 
gör att du sparar tid – både under 
själva slipningen och vid städningen 
efteråt. Du sparar pengar, vatten och 
skonar miljön eftersom det bildas 
mindre avfall vid slipningen.

Vi har kommit en bra bit på vägen, 
och våra produkter sätter nya stan-
darder, men The Mirka Way innebär 
ständiga förbättringar och att alltid 
ligga ett steg före. Vi jobbar hela tiden 
för att göra våra slipmedel ännu mer 
hållbara. 

Hans Hede, även känd som Pukka, 
arbetar som utvecklingstekniker och 

är mannen bakom de banbrytande 
slipmaterialen Abranet, Abralon  
och Mirlon. 

– Visst kan man försöka göra slipme-
dlen mer hållbara, så att de genererar 
mindre avfall, tillverkas med bättre 
råmaterial, miljövänligare kemikalier 
och så vidare. Allt detta är fullt möjligt, 
men ett slipmedel är ändå en förbruk-
ningsvara, med mycket kort livslängd. 
En idé som jag jobbar med just nu 
är därför att förlänga slipmedlens 
livslängd med hjälp av ny teknik.



Maria Sundqvist, efterlevnadschef.

Vattenbaserade polermedel
– ett bättre val för både dig och miljön

Alla polermedel som Mirka producerar 
är vattenbaserade.  Vi frågade efterlev-
nadschefen Maria Sundqvist, som 
utvecklar våra polermedel, varför  
det är så. 

– Alla nio polermedel som vi pro-
ducerar är vattenbaserade. Det är 
ett hållbart åtagande från vår sida. 
Produkter baserade på lösningsmedel 
kan vara effektiva på kort sikt, men 
de är skadligare, både för användaren 
och miljön. Mirka tillverkar sina poler-
medel i Jakobstad, Finland.  

– Vi har ett nära samarbete med vårt 
produktionsteam och fokuserar alltid 
på hållbarhet när vi utvecklar nya 
polermedel, berättar Maria.  

Enligt Kim Rönnholm, Mirkas 
sortimentschef för polermedel, är det 
väldigt viktigt för kunderna att Mirka 
tillverkar vattenbaserade polermedel. 

– Om de inte är vattenbaserade luktar de 
väldigt starkt. Man måste använda skydds-
mask när man polerar. Våra vattenbasera-
de polermedel är väldigt användarvänliga. 

Det är också enklare att fuska och 
dölja misstag när man använder ett 
lösningsbaserat polermedel. Med ett 
lösningsbaserat polermedel får man 
ett snabbt resultat, men det håller  
inte så länge och man måste göra  
om det snart igen, förklarar Kim.  
– Med vattenbaserade polermedel 
krävs det lite mer ansträngning, men 
man får ett bättre och mer hållbart 
resultat. 



Starka relationer som bygger på förtroende  
och ömsesidig nytta

Vi ser oss som en partner till våra 
kunder, leverantörer och medarbetare. 
Att vara en ”clean partner” innebär att 
etablera starka relationer som bygger 
på förtroende och ömsesidig nytta. 
Det innebär också att ha en tvåvägs-
kommunikation som uppmuntrar till 
ärlighet, integritet och samarbete.

Kundrelationer

Vi är både en leverantör och en sam-
arbetspartner till våra kunder. Vi förser 

dem med produkter, tjänster och 
lösningar, medan de ger oss feedback 
och fortsatt förtroende.

Leverantörsrelationer

Vi strävar efter att utveckla trygga, 
långsiktiga och stabila leverantörs- 
relationer som bygger på ärlighet 
och tillit. Vårt mål är att minska  
riskerna för både vår och leverant- 
örernas verksamhet.
Grunden för vårt varaktiga och lojala 

samarbete med våra intressenter är 
en kontinuerlig och aktiv dialog med 
alla partner. Det gör att vi kan reagera 
snabbt och effektivt på behov som 
uppstår hos våra kunder.

Clean Partner

Clean Partner



Mirkas sliplösningar för glas – bättre för miljön samtidigt 
som du sparar tid och pengar

2018 höll Mirka Frankrike en ut-
bildning för personal som arbetar 
på toppen av Mont Blanc, på 3 842 
meters höjd. Mirka hade tagit fram 
en effektiv, ekonomisk och hållbar 
underhållslösning: I stället för att byta 
ut repiga glaspaneler, vilket skulle ha 
krävt en helikopter, kunde de slipas 
och poleras på plats. 

Målet var att slipa glaset i glasgång-
en som leder till ”Step into the Void”, 
Aiguille du Midi Skywalk. Den är 
tillverkad av 8 mm tjockt skyddsglas 
som är väldigt komplicerat att byta, så 
Compagnie du Mont Blanc ville hellre 
slipa och polera glaset för att åtgärda 
turistslitage som exempelvis repor.
Det var ett avancerat projekt. 

Christophe Pichon, säljare, och 
Nicolas Vermorel, tekniker,  
på Mirka Frankrike, berättar:

– Det är svårt att se på 3 842 meters 
höjd. Den syrefattiga luften, risken för 
höjdsjuka och glasets låga temperatur 
innebär ytterligare utmaningar.

Men slutresultatet blev fantastiskt. 
Kunden var supernöjd, eftersom de 
slapp transportera nya glaspaneler till 
toppen. Dessutom sparade de mycket 
tid och pengar – att hyra en helikop-
ter kostar 12 000 € i timmen.
Både Christophe Pichon och Nicolas 
Vermorel tycker att det var en unik 
upplevelse.
– Det var magiskt däruppe!

Clean Partner



Mirka Belgien (MBL)

Mirka Belgien har solpaneler på taket 
och ett helhjärtat engagemang för  
att sortera och återvinna en stor del 
av sitt avfall (kartong, krympplast,  
kartongremmar etc.). De har dess-
utom har lyckats minska sin el-
förbrukning genom att installera 
LED-belysning och nästa generations 
batteriladdare till utrustning på lagret. 

Anläggningschefen Richard Tattum 
berättar att de nyligen installerade 
LED-belysning för att minska elförbruk-
ningen och ett system för temperatur-  
reglering för att minska mängden gas 
som används för att värma upp bygg-
naden under vinterhalvåret. – Vi för-
söker också att minimera emballaget 
som används till våra produkter enligt 
3R-konceptet (reuse, reduce, recycle). 

2018 införde vi papperslös plockning 
på lagret, vilket gör att vi sparar mas-
sor av papper, och dessutom införde 
vi nya kartonger, vadderade påsar och 
papperstejp för små beställningar, för 
att göra det lättare även för kunderna 
att återanvända eller återvinna våra 
förpackningar.

”Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet”

Hållbarhet är A och O för Mirka

På Mirka försöker vi öka energieffek-
tiviteten i varje process, genom att 
använda fler förnybara energikällor. 
Detta gör vi för att bekämpa kli-
matförändringarna och minska vår 
miljöpåverkan. Hållbarhet är en del av 
”The Mirka Way” och genomsyrar hela 
vår verksamhet.
 För två år sedan använde tre av Mir-
kas dotterbolag el från förnybara käl-
lor, och i dag är det sex stycken som 

gör det. Mirka USA är ett av dem.

– På Mirka Storbritannien tror vi att 
vi kan göra en positiv skillnad, både 
genom stora förändringar och små 
åtgärder som att byta ut alla glödlam-
por på kontoret eller lansera en ”cykla 
till jobbet”-kampanj. Hållbarhet är en 
naturlig del av vår verksamhet, säger 
Jennifer Marshall, marknadschef på 
Mirka Storbritannien. 

Ett annat exempel på våra hållbara 
åtaganden är Mirka Brasilien, som 
använder biobränsle till sina företags-
bilar. Här har vi sammanställt några 
andra bra exempel på hur Mirka-bo-
lag världen över bidrar till att göra 
verksamheten mer energieffektiv. 

Clean Partner



Cafro MCF (Italien)

Cafro har 20 kW solpaneler installe-
rade på taket till Hall 3, som genere-
rar cirka fyra procent av företagets 
elbehov. Energin används inte direkt 
av Cafro, utan säljs tillbaka till elnätet, 
berättar Federica Bonifacio, chef för 
kvalitet, hälsa och säkerhet.
Solpanelerna täcker mindre än 10 
procent av takets yta. I framtiden kan 
det emellertid bli aktuellt med 200 kW 
solpaneler över hela taket, vilket skulle 
tillgodose nästan 50 procent av Cafros 
energibehov. 

Denna energi kommer då att an-
vändas för eget bruk i stället för att 
återföras till elnätet.

Hållbarhet är en viktig fråga för Cafro, 
och ledningen har till exempel tagit 
stora steg mot att minska använd-
ningen av fossila bränslen:
– För två år sedan bytte Cafro elleve-
rantör till ett bolag vars el till största 
delen kommer från förnybara källor.
– Sedan 2018 har personalen tillgång 
till en elbil vid affärsresor. 

En laddstation har installerats på 
parkeringen, med plats för ytterligare 
en elbil. En hybridbil hyrs också in vid 
behov, i stället för en vanlig dieselbil. 
– Alla sopor (matrester samt icke 
produktionsrelaterade plast-, glas- och 
pappersförpackningar) sorteras nu 
separat och lämnas för kommunal 
återvinning.

Mirka Mexicana (MMX)

För Mirka Mexicana innebär hållbarhet 
att använda befintliga resurser på 
bästa möjliga sätt. 
– Vi är medvetna om att vår verksam-
het påverkar miljön. Vi har ett hållbar-
hetsprogram, men vi gör också andra 
saker för att bevara vårt ekosystem, 
berättar Maribel González, verksam-
hetschef på Mirka Mexicana S.A. de C.V. 

På kontorsavdelningen är återvinning 
och sopsortering viktiga initiativ. 
– Vi är ett papperslöst kontor. Sedan 
2013 har vi prioriterat användning av 
digitala medier för att minska pap-
persförbrukningen. 
Detta hållbarhetsarbete märks även 
utanför arbetet. – För att se till att 
medarbetarnas bilar är i bra skick och 

ger mindre utsläpp erbjuds de hjälp 
med att serva dem.

”Vi har ett hållbarhetsprogram, men vi gör också andra saker  
för att bevara vårt ekosystem” 

Clean Partner



Säkerhet, kvalitet och effektivitet

Arbetskulturen på våra produktions-
anläggningar präglas av lagarbete.  
Vi samarbetar för att uppnå våra högt 
satta mål inom områden som säker-
het, kvalitet, effektivitet och hållbarhet 
på alla våra produktionsanläggningar.

Under årens lopp har vi:
■ Reducerat mängden flyktiga organiska 

ämnen med 250 000 liter genom att 
sluta använda isopropanol som lös-
ningsmedel vid stearatbestrykning.
■ Fasat ut ftalater, som används som

mjukgörare (2004).
■ Hittat en fenolharts med lägre

halter av fria monomerer  
(för över 17 år sedan).

■ Slutat använda krom (som färgämne).

– 2012 slutade vi helt och hållet att 
använda det giftiga ämnet kryolit 
(tidigare användes två ton per år).

Just nu håller vi på att utveckla  
en xylenfri process för tillverkning  
av slipkorn till vattenfast slip- 
papper, som är en av Mirkas  
nischprodukter. 

Clean Production

Mirkas åtgärder för ökad arbetsplatssäkerhet 1997–2018

År Åtgärd

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 utbildning för miljösäkerhetskort på fabriken i Karis

2018 Arbetsmiljöenkät genomförs

Clean Production



Tillverkning på plats ger färre transporter

Vårt största projekt under de senaste  
två åren har varit att fasa ut och stänga 
den gamla deponianläggningen i 
Oravais, där överblivet material och 
avfall tidigare förvarades. Anläggning-
en ansågs vara ohållbar och onödig, 
eftersom materialet i fråga sedan en 
tid tillbaka transporterades till Advens 
biokraftverk, och 2018 lades den ned. 

Projektet planerades av konsultföreta-
get Ramboll och övervakades avseen-
de efterlevnad av miljöskyddskraven.

Dessutom har användningen av tung 
fossil eldningsolja för uppvärmning 
ersatts med en förnybar energikälla: 
träflis. Lanseringen av den nya kombi-
nerade produktionslinjen har emellertid 

gett upphov till ökade processkrav, 
vilket har resulterat i en högre vatten- 
och elförbrukning. 

Samtidigt kommer den nya linjen att bidra 
till mindre utsläpp från transporter, eftersom 
möjligheten att tillverka en mängd material 
på plats har minskat behovet av transpor-
ter mellan Oravais och höglagret i Jeppo.

Förbättrad ergonomi med robotteknik

De senaste två åren har stora inves-
teringar i både energieffektivitet och 
ergonomi gjorts i Karis. I den nya 
produktionshallen som invigdes 2017 
används enbart LED-belysning, både 
i taket och som arbetsbelysning vid 
maskinerna. Det har varit en lyckad 
satsning, med positiv feedback från 
medarbetarna vad gäller belysning-
ens ljusstyrka. Man övervägde att 

byta ut belysningen i hela fabriken till 
LED-lampor, men eftersom armatur- 
erna i den gamla delen nyligen hade 
uppdaterats var det ett bättre alterna-
tiv att successivt byta ut lysrören till 
motsvarande LED-belysning.

Den största ergonomiska förbättring-  
en har varit den automatiserade han-
teringen av garnrullar i vävprocessen.  

Varje garnrulle väger cirka 3–6 kg, 
och tidigare laddade man maskinen 
manuellt. Detta var ett repetitivt och 
oergonomiskt arbete, med tanke på 
alla tusentals rullar som hanterades. 
Nu finns det tre robotarmar som 
laddar rullar för de flesta material- 
kvaliteter. Det innebär att opera-
törerna kan fokusera mer på själva 
tillverkningen.

Mirkas skadekvot (IR, Injury Rate) i Finland 1999–2018
Antal olycksfall IR 200 000 arbetstimmar
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Under redovisningsperioden (1999–2018) inträffade inga olycksfall med dödlig utgång.

1,9 1,6

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

Under åren 2015–2016  
förekom inte en enda miljö-
olycka eller försummelse av 
miljöbestämmelser som skulle  
ha lett till böter eller andra  
former av sanktioner för Mirka.

Clean Production

Överträdelser av 
bestämmelser 
gällande hälso-  
och säkerhets-
påverkan av 
produkter och 
tjänster 

Vi har inte identifierat 
några överträdelser 
av bestämmelser 
och/eller frivilliga 
uppförandekoder.



Våra kunders framgång 

Vi har ett systematiskt tillvägagångs-
sätt, en långsiktig ekonomisk strategi 
och ett starkt fokus på hållbarhet.  
När vi har bestämt oss för vad vi ska 
göra, ska vi också göra det på rätt sätt.

Med fokus på kundernas  
resultat, hälsa och säkerhet

Våra kunders framgång är nyckeln 
till vår framgång. Genom att erbjuda 
produkter och tjänster som förbättrar 
kundernas resultat, hälsa och säkerhet 
kan vi uppnå våra finansiella mål. 
 
En lönsam verksamhet  
säkerställer hållbar utveckling 

Mirka AB ingår i KWH-koncernen 

och är en självständig, internationellt 
konkurrenskraftig, familjeägd koncern, 
vars affärsstrategi är att garantera en 
stabil lönsamhet på lång sikt. Mirka  
strävar efter en självförsörjande 
verksamhet som bygger på hållbar 
utveckling, vilket möjliggörs av en 
stabil ekonomisk grund med positiv 
resultatutveckling och stark soliditet.

Bolagsstyrning

Vi försöker att ständigt utveckla  
samarbetet med våra intressenter  
och upprätthålla en hög etisk stan-
dard i hela vår verksamhet. Detta 
arbete stöds av Mirkas bolagsstyre 
och de etiska riktlinjer som gäller för 

alla medarbetare inom koncernen. 
Mirkas bolagsstyrning skapar enhet-
liga ramar för koncernens globala 
verksamhet och möjliggör därmed en 
öppen och tillförlitlig verksamhet på 
lokal nivå. Bolagsstyret utvärderas och 
uppdateras regelbundet av styrelsen. 
Våra etiska riktlinjer vägleder medar-
betarna i hur de ska agera för att inte 
ha personliga åtaganden gentemot 
utomstående. De är också en del av 
introduktionsprocessen för nyanställda 
och utbildning hålls regelbundet.

Clean Performance

Clean Performance



Mirkas egna indikatorer

Mirkas miljömässiga åtagande 2016–2018 Utgifter

Typ av miljöskydd (i EUR) 2016 2018

Bortskaffande av avfall, behandling av utsläpp och kostnader för  
efterbehandling

1 156 466 1 989 347

Förebyggande och miljövänliga metoder 870 908 647 828

Delsumma 2 072 374 2 637 175

Investeringar

Typ av miljöskydd 2016 2018

Bortskaffande av avfall, behandling av utsläpp,

förebyggande och miljövänliga metoder 3 126 333 4 212 613

Totala utgifter och investeringar 5 153 707 6 849 788

Clean Performance

Ett bra ekonomiskt resultat ger en stabil grund för vårt sociala och ekonomiska  
ansvar samt för att implementera och ytterligare utveckla vårt miljömässiga ansvar. 
Vårt mål är att skapa en självförsörjande och hållbar utveckling av verksamheten.

En lönsam verksamhet 
säkerställer hållbar utveckling
E� bra ekonomiskt resultat 
ger en stabil grund för vårt 
sociala och ekonomiska ansvar 
samt för a� implementera 
och y�erligare utveckla 
vårt miljömässiga ansvar. 
Vårt mål är a� skapa en 
självförsörjande och hållbar 
verksamhet.

SKAPAT DIREKT EKONOMISKT VÄRDE 2018

Omsä�ning

Rörelsekostnader

Betalningar �ll finansiärer
Samhällsinvesteringar

Anställdas löner 
och förmåner

Betalningar 
�ll offentliga 

sektorn



För ytterligare information, kontakta:
communications@mirka.com
Tel. +358 (0)20 760 2111

För mer information om GRI, gå in på: www.globalreporting.org

Redovisningsprinciper

Mirka publicerar sin hållbarhetsredovis-
ning vartannat år. Den aktuella rapporten 
gäller hållbarhetsarbetet 2017–2018 och de 
uppgifter som presenteras har samlats in 
från alla enheter som direkt kontrolleras av 
Mirka AB, om inget annat anges. Utöver håll-
barhetsredovisningen publicerar Mirka, som 
en del av KWH-koncernens årsredovisning, 
en egen årlig översyn med de viktigaste eko-
nomiska nyckeltalen.

Mirkas hållbarhetsredovisning för 2018 har 
sammanställts med referens till anvisningarna 
i GRI Standards 2018 (för mer information, 

se innehållsindex). Ämnesområdena och 
indikatorerna som redovisas har valts ut enligt 
deras affärsrelaterade betydelse och påverkan 
samt utifrån intressenternas förväntningar och 
behov. Dessutom hänvisar vi till FN:s hållbara 
utvecklingsmål. 

De redovisade indikatorerna och ämnesom-
rådena ger en heltäckande och tillförlitlig 
värderingsgrund för våra intressenter och en 
transparent bild av Mirkas ekonomiska, sociala 
och miljömässiga ansvar. Vi vill presentera 
informationen på ett fullständigt, tydligt 
och begripligt 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 
uppgifter för den innevarande perio-
den och tidigare perioder, för att de ska 
kunna jämföras. Styrelsen har godkänt 
publikationen och bekräftat att de upp-
gifter som presenteras är korrekta och 
kan verifieras.

Redovisningsprinciper



Innehållsindex

Beskrivning GRI-referens Sidhänvisning Utelämnad information

GRI 102: Allmänna upplysningar 2016

1. Organisationsprofil

Organisationens namn 102-1 mirka.com/sustainability

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster 102-2 mirka.com/sustainability och Globalt företag sid. 8

Lokalisering av huvudkontor 102-3 mirka.com/sustainability och Globalt företag sid. 8

Lokalisering av verksamhet 102-4 mirka.com/sustainability och Globalt företag sid. 8

Ägarstruktur och företagsform 102-5 mirka.com/sustainability och Globalt företag sid. 8

Marknader 102-6 mirka.com/sustainability och Globalt företag sid. 8

Organisationens storlek 102-7 Visuell informativ grafik sid. 3–5, mirka.com/sustainability, The Mirka Way sid. 10 Nettoförsäljning, förmögenheten uppdelad i eget kapital och skulder

Information om medarbetare och andra arbetare 102-8 Visuell informativ grafik sid. 3–5, mirka.com/sustainability, The Mirka Way sid. 10 Personalstyrkan i sin helhet enligt anställningsform, kön och region
Väsentliga förändringar inom organisationen och 
leveranskedjan 102-10 mirka.com/sustainability, Visuell informativ grafik sid. 3–5

Medlemskap i organisationer 102-13 Om Mirka (sid. 6–7)

2. Strategi

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 102-14 VD:ns översikt (sid. 9)

3. Etik och integritet

Värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande 102-16 Om Mirka (sid. 6–7), mirka.com/sustainability

4. Styrning

Styrningsstruktur 102-18 mirka.com/sustainability, The Mirka Way sid. 10

5. Kommunikation med intressenter

Lista över intressegrupper 102-40 Om Mirka (sid. 6–7)

Kollektivavtal 102-41 Visuell informativ grafik sid. 3–5, Om Mirka (sid. 6–7)

Identifiering och urval av intressenter 102-42 Om Mirka (sid. 6–7)

6. Rapportering

Lista över intressegrupper 102-40 Om Mirka (sid. 6–7)

Kollektivavtal 102-41 Visuell informativ grafik, Om Mirka (sid. 6–7)

Identifiering och urval av intressenter 102-42 Om Mirka (sid. 6–7)

Ändringar i redovisningen 102-49 Redovisningsprinciper (sid. 29)

Redovisningsperiod 102-50 Redovisningsprinciper (sid. 29)

Datum för publicering av den senaste redovisningen 102-51 Redovisningsprinciper (sid. 29)

Redovisningscykel 102-52 Redovisningsprinciper (sid. 29)

Kontaktperson för frågor angående redovisningen 102-53 Redovisningsprinciper (sid. 29)

Krav på redovisningen i enlighet med GRI Standards 102-54 Redovisningsprinciper (sid. 29)

GRI innehållsindex 102-55 Innehållsindex (sid. 30)

Beskrivning GRI-referens Sidhänvisning Utelämnad information UN-SDG

GRI 201: Ekonomiska resultat 2016

Skapat och levererat ekonomiskt värde 201-1 Visuell informativ grafik sid. 3–5

GRI 204: Upphandlingsrutiner 2016

Andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer 204-1 Visuell informativ grafik sid. 3–5

GRI 205: Korruptionsbekämpning 2016

Kommunikation och utbildning beträffande regler och rutiner för korruptionsbekämpning 205-2 Om Mirka (sid. 6–7) Kategorisering enligt region och personalgrupp

Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder 205-3

GRI 301: Material 2016

Materialanvändning i vikt eller volym (tillhörande processmaterial inkluderas ej) 301-1 Visuell informativ grafik sid. 3–5

GRI 302: Energi 2016

Energiförbrukning inom organisationen 302-1 Visuell informativ grafik sid. 3–5

GRI 303: Vatten 2016

Vattenanvändning per källa 303-1 Visuell informativ grafik sid. 3–5

GRI 305: Utsläpp 2016

Direkta (Scope 1) utsläpp av växthusgaser 305-1 Visuell informativ grafik sid. 3–5

GRI 306: Avloppsvatten och avfall 2016

Utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient 306-1 Visuell informativ grafik sid. 3–5

Avfall, per typ och hanteringsmetod 306-2 Visuell informativ grafik sid. 3–5

Kostnader och investeringar för arbetsmiljö och miljöskydd, per typ Mirkas egna 
indikatorer Om Mirka (sid. 6–7)

GRI 307: Efterlevnad av miljölagstiftning 2016

Överträdelse av miljölagstiftning och miljöskyddsbestämmelser 307-1 Clean Production (sid. 25–26)

GRI 401: Anställning 2016

Nyanställningar och personalomsättning 401-1 Om Mirka (sid. 6–7), Success driven by people (sid. 11–15)

Föräldraledighet 401-3 Om Mirka (sid. 6–7), Success driven by people (sid. 11–15)

GRI 402: Relationer mellan anställda och ledning 2016

Information vid operativa förändringar 402-1 Om Mirka (sid. 6–7)

GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet 2016

Ledningssystem för arbetsmiljö 403-1 Om Mirka (sid. 6–7), Success driven by people (sid. 11–15)
Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt antalet 
arbetsrelaterade dödsolyckor 403-2 Clean Production (sid. 25–26)

Arbetstagarinflytande, rådgivning och kommunikation om arbetsmiljöfrågor 403-4 Om Mirka (sid. 6–7), Success driven by people (sid. 11–15)

GRI 404: Utbildning 2016

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år och anställd 404-1 Om Mirka (sid. 6–7), Success driven by people (sid. 11–15)

Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin karriärutveckling 404-3 Om Mirka (sid. 6–7), Success driven by people (sid. 11–15)

GRI 406: Icke-diskriminering 2016

Diskriminering och korrigerande åtgärder som vidtagits 406-1 Om Mirka (sid. 6–7)

GRI 408: Barnarbete 2016

Verksamheter och leverantörer med stor risk för barnarbete 408-1 Om Mirka (sid. 6–7)

GRI 103: Ledningsstrategi 2016

Förklaring av begreppet material och dess avgränsning 103-1, 103-2, 103-3 Ladda ner alla sidor 3–30

Ledningsstrategin och dess delar 103-1, 103-2, 103-3 Ladda ner alla sidor 3–30

Utvärdering av ledningsstrategi 103-1, 103-2, 103-3 Ladda ner alla sidor 3–30

GRI: Kundernas hälsa och säkerhet 2016

Bedömning av hälso- och säkerhetspåverkan av produkt- och tjänstekategorier 416-1 Clean Proactivity (sid. 16–20)

Överträdelser av bestämmelser gällande hälso- och säkerhetspåverkan av produkter och tjänster 416-2 Clean Proactivity (sid. 16–20)

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


