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ALLMÄN INFORMATION 
 OM MEDLEMSKAP I SVEMIN 

För en starkare gruv- och 
mineralnäring i Sverige 
Svemin är branschorganisationen som representerar det svenska 

gruvklustret. Vi företräder Sveriges ledande gruv- och 

mineralproducenter, aktiva prospekteringsföretag, framstående svenska 

utrustnings- och processföretag samt servicebolag som arbetar inom gruv- 

och mineralnäringen. Tillsammans bildar vi en gruvnation i världsklass. 

Sverige är Europas mesta gruvland, med omkring 40 % av EU:s malmproduktion och 

omfattande export av miljöteknik och gruvutrustningar. Svemins roll är att bevaka 

och verka för att förutsättningarna för en väl fungerande gruv- och mineralnäring i 

Sverige ytterligare förbättras och på så sätt även bidra till att det svenska 

gruvklustrets konkurrenskraft och globala position förstärks.  

Fördelar och utbyte av medlemskapet 

För att inskärpa vikten av att våra medlemsföretag arbetar ansvarsfullt och med 

respekt för sin omgivning har Svemins styrelse antagit Etiska regler som alla 

medlemsföretag måste åta sig att följa. För att tydliggöra detta måste den 

verkställande direktören i alla företag som vill bli medlemmar i Svemin signera de 

Etiska reglerna före inträdet i föreningen. De Etiska reglerna är en kvalitetsstämpel 

som visar att medlemsföretagen har åtagit sig att hålla en hög nivå på arbetet inom 

ekonomi, samhälle och miljö – samtliga fundamentala inom hållbarhetsbegreppet. 

Svemins Etiska regler kompletteras av riktlinjer och rekommendationer som ingår i 

medlemsföretagens åtaganden. Tilläggsdelarna omfattar en dammsäkerhetspolicy, 

Svemins prospekteringsvägledning och PERC:s rapporteringsstandard. 

Direkt inflytande 

Svemin fungerar som ett kansli med experter inom olika sakområden. Det är ytterst 

medlemsföretagen som avgör vilka sakfrågor som Svemin ska driva. Genom att delta i 

Svemins olika kommittéers arbete kan den påverkan ske direkt. I kommittéarbetet 

sker också ett direkt kunskapsutbyte mellan företagen. För närvarande finns det sju 

olika kommittéer, som verkar inom:  

 Arbetsmiljö  

 Yttre miljö 

 Prospektering och mark  

 Energi och klimat  

 Kompetensförsörjning  

 FoI  

 Kommunikation.  
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Kommittéarbetet resulterar bland annat i vägledningar, riktlinjer och standarder men 

även i opinionsarbete såsom remissvar och branschgemensamma positioner i viktiga 

frågor. Kommittéernas arbete är långsiktigt och prioriteringarna uppdateras löpande i 

de årliga verksamhetsplanerna.  

Politiskt påverkansarbete 

Det är av mycket stor betydelse att den svenska gruv- och mineralbranschen har en 

bra dialog med myndigheter, beslutsfattare och politiker. Framtidsfrågor måste 

utformas så att branschen i Sverige har goda förutsättningar att utvecklas. Som 

branschorganisation har vi upparbetade kontakter och är en tung röst när det gäller 

påverkansarbete inom många olika områden. Arbetet sker ibland tillsammans med 

andra organisationer men oftast enskilt. 

Löpande samverkan med andra organisationer 

Svemin är medlem i Svenskt Näringsliv och vår styrelseordförande sitter med i 

Svenskt Näringslivs styrelse. Arbetsgivarfrågor hanteras av arbetsgivarorganisationen 

Industriarbetsgivarna. Påverkansarbete inom EU bedrivs i stor utsträckning via den 

europeiska branschorganisationen Euromines där Svemin är en drivande medlem. 

 

Så bli du medlem 

All information kring medlemskap inklusive ansökningshandlingar finns på 

svemin.se/bli-medlem/ Tveka inte att höra av dig till oss.  

 

Sammanfattning 

Medlemskap i Svemin innebär bland annat: 

 Tillgång till service i olika branschfrågor via våra experter 

 Kunskapsutbyte med ledande företag inom branschen genom deltagande i Svemins 

kommittéer 

 Åtagande att följa Svemins Etiska regler borgar för en god standard på 

hållbarhetsarbetet 

 Stöttande av påverkansarbete i viktiga frågor för branschen 

 Rabatt på våra konferenser och arrangemang  

 

 

Välkommen till Svemin med din ansökan! 

 

 

Per Ahl, vd Svemin 

 


