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Malmberg AB 
Malmbergs långa historia började i den lilla skånska byn Yngsjö den 7 april 1866, när 
smedmästaren Jöns Mattisson-Malmberg grundade företaget. Eftersom vatten var det 
som intresserade honom mest, ägnade han mycket av sin tid åt att utveckla nya 
borrtekniker. Redan på 1880-talet borrades de första brunnarna. Sedan dess har 
företaget hållit fast vid kärnverksamheten kring vatten. 

 
Historia 
Malmbergs historia börjar när den 23-årige smeden Jöns Malmberg 1866 köper en 
smedja i Yngsjö och registrerar en rörelse under eget namn. Jöns kommer på en snillrik 
lösning för att filtrera brunnarna och hålla föroreningarna borta, samtidigt som han 
utvecklar en lika genial metod för att snabbare och enklare gräva sig ner till friskt 
grundvatten i rena gruslager. 

Efter några år har smedjan fått vattenteknik som ny affärsgren och på den vägen ska det 
förbli även när kommande generationer tar över och utvecklar familjeföretaget. 

I takt med att det moderna välfärdssamhället under 1900-talet byggs ut i Sverige, ökar 
behoven av tillgång på rinnande friskt vatten till allt fler hushåll. Under 30-och 40-talet 
byggs de första reningsverken och därefter följer efterkrigstidens rekordår med allt 
större efterfrågan på större brunnsborrningsprojekt och vattenverk till kommuner och 
företag. 

Samtidigt utvecklas företaget i takt med tiden. Malmbergs erfarenheter inom 
avloppsrening ger specialistkunskaper inom utvinning av biogas som förnyelsebar 
energikälla. Brunnsborrningen leder till byggandet av Sveriges första 
grundvattenvärmeanläggning, vilket i sin tur resulterar i en satsning på geoenergi.  

150 år efter att Jöns Malmberg med egna händer skapade sin innovativa filterbrunn är 
familjenamnet synonymt med nytänkande, miljö, energi och kreativitet – allt med vatten 
som gemensam nämnare. 

 
Vision 

Vi ska vara det ledande miljöteknikföretaget för ren energi och rent vatten. 

 

Mission 

Ren energi. Rent vatten. Och ett ständigt fokus på ta vara på vår värld och dess resurser. 

 

 



 

Värderingar 

Malmbergs värderingar - Kompetens, Kreativitet och Öppenhet & glädje styr hur vi blir 
uppfattade som företag och som representanter för Malmberg både externt och internt. 
Det är lika betydelsefullt som kvaliteten på våra lösningar, produkter och tjänster.  
Med en gemensam syn på vilka vi är och vad vi står för blir vi tydliga. Tydliga budskap 
går fram. Våra värderingar är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Med dem skapar vi 
ett ännu starkare och framgångsrikare Malmberg. Våra värderingar har vi med när vi 
fortsätter bana nya vägar för en bättre miljö. 

 

Arbetar för en bättre miljö 

Vi erbjuder helhetslösningar inom avlopps- och vattenrening för industrier och lokala 
myndigheter runt om i världen. Vi sköter hela projektet från början till slut.  

Våra vattenreningstekniker är utvecklade för att säkerställa optimal effektivitet och 
uppfylla särskilda krav på vatten. 

 

Vattenrening 

Vi designar, planerar, bygger och underhåller reningsverk för industrier och kommuner. 
Våra ingenjörer samråder och konstruerar hela reningsverk till turn-key projekt eller 
utvecklar skräddarsydda lösningar där vi använder vår 150-åriga erfarenhet med all vår 
kompetens. Vi har också färdiga lösningar för att rena vatten som är smarta, modulära 
och skalbara för olika behov. 

 

Biogas 

Genom att utnyttja vår teknologi för biogasuppgradering kan du producera biometangas 
som är redo för att injiceras i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle. Inte nog 
med att det är miljövänligt, det är också väldigt lönsamt. Vi är den största leverantören 
av biogasuppgraderingsanläggningar i världen och leveranstiden från order till 
genomförande är oslagbar. Enbart i Tyskland har vi levererat över 40 
uppgraderingsanläggningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organisation 

 

 

 

 

Malmbergs i siffror 

 
Koncernbokslut 
& nyckeltal 

2016 2015 2014 2013 2012 

Antal anställda 116 125 119 110 109 
Omsättning 
(tkr) 

323.901 440.116 507.176 388.921 332.053 

Årets resultat 
(tkr) 

322 15.656 19.726 7.988 13.666 

 
 
 
 
 



 

Egen tillverkning 
Vår verkstad utför kvalificerat mekaniskt arbete i rostfritt stål. Arbetet är främst för 
tillverkning av vår biogas uppgraderingsenhet Malmberg COMPACT® och mekanisk 
utrustning för vattenreningsanläggningar. I Yngsjö har vi haft verkstad i nästan 150 år 
och byggt upp en erfarenhet och kompetensbank som är oslagbar. Malmberg har 
tillverkat utrustning för vattenrening sedan 30-talet och är idag en av Sveriges 
modernaste verkstäder för mekanisk tillverkning i rostfritt material. 

 
Kunder 
Malmbergs kunder består huvudsakligen av offentliga aktörer inom områdena 
dricksvattenproduktion och vattenrening. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uppstartare 
 

Tjänsten är till grunden elkonstruktör (e-plan) eller programmerare/automationsingenjör 

(Siemens PLC), med en stor del av tiden i resor och arbeten på site under flera dagar (även 

hela veckor) i sträck. Bakgrund är med fördel liknande. 

  

Kvalifikationer 

Utbildning eller erfarenhet av antingen elkonstruktion eller som automationsingenjör/PLC 

programmering. 

Personliga kompetenser 

Trivs med problemlösning och felsökning på site med krav om färdigställandetider. 

Som person är du stresstålig då det finns dagar då problem och färdigtider inte hjälps åt. 

Meriterande 

Tidigare erfarenheter i liknande yrke. 

Kontaktpersoner: 

Fredrik Carlsson 0730-394050, fredrik.carlsson@mpmalmo.com 

Anders Stegersjö, 0704-280265, anders.stegersjo@mpmalmo.com 
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