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Vi är varandras 
arbetsmiljö
Den här boken handlar om vår företagskultur 
på Zinkgruvan Mining. Den visar vilket ansvar vi har 
som medarbetare för att tillsammans skapa en trygg, 
tillåtande och stimulerande miljö att arbeta i.
 
Innehållet i boken är hämtat från vårt 
gemensamma arbete kring medarbetarskap. Vid 
våra workshops under Zero Harm-dagarna har vi 
som jobbar i företaget beskrivit hur vi vill ha det 
på arbetet. Resultatet håller du i din hand.
 
Boken ska fungera som en ledstång och 
ett riktmärke. En trevlig och välfungerande 
arbetsmiljö hjälper oss att skapa förtroende 
för vårt företag, både internt och externt.
 
Zinkgruvan Minings vision är att vi genom 
ansvarsfull gruvdrift med fokus på säkerhet och
miljö skapar mervärde för våra medarbetare, 
närboende, aktieägare och övriga intressenter.

Förträfflighet
Vi ställer höga krav, 

utmanar oss själva och 
levererar överlägsna 

prestationer. 

Integritet
Vi gör det som är rätt 
och håller vad vi lovar. 

Respekt
Vi anammar mångfald, 

öppen dialog, samarbete 
och inkluderar alla. 

Säkerhet
Hälsa och säkerhet 
har högsta prioritet 

i allt vi gör. 

Den här boken hjälper oss att nå vår vision,  
och den hör också ihop med våra  

fyra värdeord:
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Vi respekterar varandra.
Vi är många som arbetar på Zinkgruvan Mining. 
Varenda en ska känna sig välkomnad, inkluderad och 
respekterad. Därför hälsar vi alltid på varandra, lyssnar 
på varandras åsikter och är positiva gentemot varandra. 
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Vi bryr oss om varandra. 
Genom att visa omtanke bygger vi en gemenskap 
som är bra för allas arbetsmiljö. Vi stöttar 
varandra och visar hänsyn. 

Vi håller vad vi lovar.
Vi är beroende av varandra och varandras insatser 
på arbetsplatsen. Att vi vågar lita på varandra skapar 
trygghet, bidrar till en effektivare produktion och kan 
vara avgörande vid en oförutsedd händelse. Vi håller 
det vi gemensamt lovat och gör som vi bestämt.
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Vi tänker efter före.
Vi arbetar säkert och metodiskt. Innan vi påbörjar 
ett arbete stannar vi upp och tänker igenom vilka 
risker som finns, hur vi kan utföra arbetet på ett säkert 
sätt och vad vi gör om något oförutsett händer. 

Vi arbetar säkert. 
Vi följer våra regler och instruktioner. Vi använder vår 
personliga skyddsutrustning. Vi åtgärdar risker och 
vi hjälper varandra att arbeta säkert. Vi alla har ett 
ansvar för vår egen och våra kollegors säkerhet. Vi 
avbryter alltid ett arbete om vi anser det vara riskfyllt.
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Vi tar ansvar för vår hälsa.
Vi ser till att vara utvilade och förberedda för 
arbetsdagen när vi kommer till arbetet, så vi 
orkar med våra uppgifter. På arbetsplatsen har vi 
nolltolerans för alkohol och droger. Vi vågar prata 
om vår fysiska och psykiska hälsa vid behov.

Vi snackar inte skit.
Vi har en öppen dialog, där vi pratar med varandra, 
inte om varandra. Ryktesspridning försämrar 
vårt gemensamma företagsklimat och påverkar 
oss, våra kollegor och företaget negativt. 
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Vi skyller inte på andra.
Vi är lösningsorienterade. Vi lägger inte tid på 
att leta bortförklaringar eller skylla på andra. 
Alla kan göra misstag, och ofta leder misstag till 
lärdom. Vi åtgärdar problemen och går vidare. 

Vi har högt i tak. 
Vi vågar diskutera obekväma frågor och utmana 
traditionella föreställningar. Vi utmanar våra 
arbetssätt genom att ständigt lära och bli bättre. 
Vi lyssnar på varandra och vågar be om hjälp. 
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Vi är alla förebilder. 
Vi är förebilder för varandra. Som förebilder är 
det viktigt att vi ser och uppmärksammar goda 
prestationer och vågar reagera när något är fel. 

Vi lyfter det som är bra.
Hur våra arbetsdagar blir, är vi stor del av själva. Visst 
händer det mindre bra saker och alla kan ha en 
dålig dag. Men under varje arbetspass händer också 
mängder av positiva saker på Zinkgruvan Mining. 
Genom att ge större fokus åt de bra händelserna 
skapar vi en bättre arbetsmiljö och en roligare vardag.
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Vi håller ordning och reda.
Vi håller arbetsplatsen i god ordning. Ordning och 
reda underlättar arbetet för oss och gör det säkrare. 
Vi snyggar till efter oss i lunch-, omklädningsrum 
och andra gemensamma utrymmen.

Vi tar ansvar och siktar 
mot samma mål.
Tillsammans tar vi ansvar för att utveckla verksamheten 
på Zinkgruvan Mining. Vi bidrar med våra idéer 
till förbättringar, utbildningar och innovationer. 
Vi arbetar på ett ansvarsfullt sätt med fokus på 
säkerhet och miljö för en hållbar framtid. 



Tillsammans är vi 
Zinkgruvan Mining

Zero Harm
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