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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 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




