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1 Vår Värdegrund - det ska kännas gott i hjärtat

Ljungby Maskin AB är ett familjeägt företag med huvudkontor och pro-
duktionsanläggning placerad utmed E4:an i Ljungby.

Bolaget startades 1983 av entreprenören och innovatören Rune 
Andersson, som fortfarande är starkt engagerad i den fortsatta utveck-
lingen av verksamheten. 1983 lanserades också den första egendesig-
nade hjullastaren, som redan då uppmärksammades för nytänkande 
när det gäller effektiv hantering, användaren i centrum och hållbar 
kvalitet. Verksamheten har bedrivits i de nuvarande lokalerna sedan 
mitten av 1980-talet. 

Ljungby Maskin är en specialiserad tillverkare av midjestyrda hjullas-
tare i storlekar mellan 9-30 ton. Produktionsvolymen har ökat succes-
sivt och uppgår idag till närmare 200 nya hjullastare per år.

Ljungby Maskin är kända för att leverera hög kvalitet och lång livs-
längd. Utöver nyproduktionen renoveras och uppgraderas därför ett 
40-tal inbytesmaskiner per år, vilka säljs vidare och därmed förlänger 
maskinernas livslängd med många år.  

Huvudmarknaden finns i Sverige (cirka 70 % av försäljningen) men våra 
kunder återfinns över hela världen. Vi har en aktiv marknadsföring och 
försäljning i norra Europa med tyngdpunkt på Danmark, Norge, Finland 
och Holland. 

Kunderna finns inom ett brett spektrum av branscher, i såväl det pri-
vata näringslivet som inom offentliga verksamheter – inom industriell 
hantering, entreprenad- och tjänsteverksamhet, trä- och sågverks- och 
pappersindustri, terminaler, anläggning och infrastruktur, grus- och 
bergtäkter samt jordbruk.

Rune Anderssons filosofi är och har alltid varit – ”det ska kännas gott 
i hjärtat”. ”Som man själv vill bli behandlad ska man behandla andra”. 
Samma grundteser gäller oavsett om det handlar om egna medarbe-
tare, omgivande miljö, medarbetare hos leverantörer eller kunder som 
använder Ljungby Maskins hjullastare.  

När jag diskuterade en 
miljöförbättrande åtgärd 
med Rune Andersson för 
några år sedan fick jag 
följande svar: 

’Det spelar ingen roll om det kostar en 
eller tre miljoner, det ska kännas gott  
i hjärtat när jag sitter på hemmet.’ 

Min erfarenhet är att detta verkligen 
speglar hans äkta syn på att driva 
företag, han är en föregångare på  
många sätt för sin generation, bland 
annat genom att det är en självklarhet 
för honom att verksamheten bedrivs 
med omtanke om både människa och 
miljö och enligt god företagsetik.”

Patrik Sundberg, miljö- och 
hållbarhetskonsult. 

Snabba fakta – Ljungby Maskin AB

Omsättning: 461 miljoner sek. 

Antal medarbetare: 128. 

I styrelsen är 2 av 5 ledamöter kvinnor, i produktionen är det en stor utmaning 
att rekrytera kvinnliga medarbetare, varför vi har en stor andel manliga medar-
betare. 

Använd mängd stål: 2100 ton

Antal producerade hjullastare: 179

Antal äldre inbytta och renoverade hjullastare: 40
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2 Hållbarhetsstyrning

Vår affärsidé har varit lika stark och tydlig sedan verksamheten 
 startades:

”Att producera kundanpassade maskiner av bästa 
kvalitet för optimal produktivitet, lång livslängd samt 
högsta säkerhet, ergonomi och komfort för förare.”  

En av våra absoluta styrkor är att produkterna i princip tillverkas under 
ett och samma tak. Från inkommande råvaror, delar och komponenter 
till färdig hjullastare. När denna är färdigmonterad sker provkörning 
och funktionstest på vår testbana, vilken är uppbyggd i nära anslutning 
till produktionslokalerna. Ljungby Maskin är ett företag med stark lokal 
förankring, långa anställningsförhållanden och därmed ett stort kun-
skaps- och strukturkapital.

Genom denna strategi har vi god kontroll över i stort sett hela pro-
duktionsprocessen och kan säkerställa att denna sker enligt uppställda 
kvalitets- och miljökrav samt goda arbets- och anställningsförhållan-
den. 

När det gäller inköp av delar och komponeter väljer vi leverantörer 
som håller hög kvalitet på både produkter och i sin produktion, samt har 
ett utvecklat hållbarhetsarbete inklusive goda arbetsförhållanden. Vi 
arbetar med långsiktiga leverantörsrelationer och har besökt samtliga 
nyckelleverantörer för att med egna ögon se hur förhållandena är hos 
respektive leverantör.

Företagets ledning ansvarar för styrningen av hållbarhetsarbetet. 
Detta avser såväl vår produktion som valet av leverantörer, produkter-
nas miljöprestanda samt renovering eller återvinning av äldre hjullas-
tare. 

Med Rune Anderssons filosofi som grund har vi ett flertal policys 
kopplade till arbetsmiljö, miljö, kvalitet och etik/antikorruption. Vi har 
ett öppet klimat för att fånga upp eventuella missförhållanden i organi-
sationen eller i relationen med leverantörer och andra intressenter. 

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet drivs inom ramen för vårt sys-
tematiska arbetsmiljöarbete. Utvecklingsprojekt som syftar till ytterli-
gare förbättringar av arbetsmiljön beslutas av ledningen. Ett exempel är 
våra investeringar i en ny svetsavdelning. Arbetsmiljöarbetet planeras, 
genomförs, följs upp och förbättras kontinuerligt och omfattar ett stort 
antal aktiviteter som genomförs varje år. 

Uppföljningen av hållbarhetsarbetet genomförs i linjeorganisationen, 
samt via interna och externa revisioner. 

En av våra absoluta styrkor är att produkterna 
i princip tillverkas under ett och samma tak. 
Genom denna strategi har vi god kontroll över 
i stort sett hela produktionsprocessen och kan 
säkerställa att denna sker enligt uppställda 
kvalitets- och miljökrav samt goda arbets- och 
anställningsförhållanden.
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3 Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

I arbetet med att identifiera våra viktigaste 
hållbarhetsfrågor har vi utgått från de Globala Målen 
i FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Följande mål har 
bedömts vara mest relevanta för Ljungby Maskin: 

Mål nr Globalt mål Relevans

3 God hälsa och 
 välbefinnande

Internt, i viss mån via inköp,  
i våra produkter

8 Anständiga arbets-
förhållanden

Internt, i viss mån via inköp,  
användningen av hjullastare

12 Hållbar produktion Internt, leverantörer

13 Bekämpa klimat-
förändringarna

Internt och hos våra kunder (bränsle-
effektivitet och möjlighet att köra på 
förnyelsebara bränslen)

Figur 1: Våra viktigaste hållbarhetsfrågor
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4 Hållbar produktion

Påverkan på miljön sker vid produktion av hjullastare, vid renovering och 
uppgradering av inbytta hjullastare samt vid användning av hjullastare.

I samband med produktionen utgörs miljöpåverkan främst av resurs-
förbrukning i form av råvaror och energi, utsläpp till luft i form av lös-
ningsmedel, svetsgaser och förbränningsprodukter från provkörning samt 
utsläpp av små mängder olja och metaller till vatten.

Vi följer upp miljöprestanda i produktionen genom bland annat ener-
gianvändning, råvaruförbrukning och utsläpp till luft och vatten. Uppfölj-
ningen resulterar i förbättringsprojekt som syftar till att ytterligare höja 
miljöprestandan. Detta sker inom ramen för vårt systematiska miljöarbe-
te. 

Andra viktiga hållbarhetsfrågor i samband med produktionen är anställ-
nings- och arbetsförhållanden. Genom att tillverkningen av i princip hela 
hjullastaren sker i vår egen produktionsanläggning kan vi säkerställa goda 
förhållanden för de anställda. När det gäller inköp av delar och kompo-
nenter väljer vi medvetet ut leverantörer som har goda arbets-, anställ-
nings- och miljöförhållanden. Personliga besök har gjorts på plats hos 
samtliga nyckelleverantörer. 

Vårt övergripande mål för den interna arbetsmiljön är att kontinuerligt 
upprätthålla en trygg, säker och trivsam arbetsplats där allvarliga olyckor 
och skador förebyggs innan de inträffar.

Våra viktigaste arbetsmiljöfrågor är:
-  Att säkerställa att våra medarbetare har en fortsatt hög kompetens, 

som förbygger skador och olyckor
-  Att säkerställa att arbetsmiljörisker omhändertas inför förändringar 

och nybyggnationer så att en säker arbetsmiljö erhålls från start i nya 
eller ändrade lokaler och utrustningar

Ur ett fysiskt riskperspektiv är kemiska arbetsmiljörisker vid hantering 
och användning av lack, lim- och tätningsmedel, samt klämrisker våra 
viktigaste arbetsmiljöfrågor. 

Grunden för vårt arbetsmiljöarbete är vår egen ambition, tillsammans 
med kundkrav, lag- och myndighetskrav. Vi nöjer oss dock inte med att 
uppfylla arbetsmiljökrav i lagstiftning och från myndigheter, vi strävar 
efter att utvecklas vidare hela tiden. 

Genom att tillverkningen av i princip hela hjul-
lastaren sker i vår egen produktionsanläggning 
kan vi säkerställa goda förhållanden för de 
anställda.
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5 Hållbara hjullastare

Sett i ett livscykelperspektiv är det under användningsfasen som våra 
hjullastare har störst påverkan. Det är framförallt i form av utsläpp av 
koldioxid och andra förbränningsprodukter från motorn, men också i form 
av förbrukning av smörjfett, slitage av däck osv. 

Ljungby Maskin har alltid fokuserat på att minimera negativ miljöpå-
verkan genom att använda den senaste och modernaste tekniken för att 
miljöoptimera maskinerna. Sedan halvårsskiftet 2019 levereras maski-
nerna med så kallade Steg V-motorer enligt kraven i EU:s maskindirektiv.

Våra lastare kan sedan flera år också köras på förnyelsebart bränsle.
Effektivitet, bränsleförbrukning och produktlivslängd är tre viktiga 

aspekter att optimera, men också komplexa att hantera rent tekniskt. Här 
har Ljungby Maskin gått i bräschen i branschen genom att dels erbjuda 
bränslebesparande tillval till maskinerna och dels bygga in tekniska lös-
ningar som sparar bränsle och minskar emissionerna.

Vi har också utvecklat maskiner med mycket hög framkomlighet, 
smidighet, och vikt/lastprestanda. Det betyder att föraren hinner utföra 
ett större arbete på kortare tid och med mindre bränsleförbrukning och 
emissioner som resultat, Våra lastare har t ex en vändradie på endast 
45 grader (den minsta på marknaden), vilket ger kortare körsträckor och 
mindre fram/back-körning i vanlig hantering. Bränsleförbrukningen är i 
toppklass och lägre än hos de flesta konkurrerande hjullastare. Trots höga 
belastningar på maskinerna, ligger livslängden högst i branschen.

Livscykelkostnaden är ett centralt begrepp för Ljungby Maskin. En Ljung-
by hjullastare ligger i det högsta prissegmentet i branschen. En anledning 
är att man dimensionerat och utvecklat egna tekniska lösningar som ini-
tialt kostar mer, men som över tiden ger köparen en gynnsam ekonomisk 
utväxling. Reparationer, driftskostnader, tillgänglighet, produktivitet.

Man vänder sig också till marknadssegment som är beredda att tänka 
i ett livscykelperspektiv och inte enbart i inköpspris. Ett bevis för att detta 
är en hållbar strategi är att andrahandspriset också är högst i branschen, 
då marknaden vet att en begagnad Ljungby hjulastare håller många år till. 
Kunden får tillbaka en stor del av investeringen i nästa steg.

Förarens arbetsmiljö är ett annat område där Ljungby Maskin ligger i 
topp i branschen. Det handlar dels om de rent ergonomiska faktorerna 
och hälsoaspekter, men också om att en väl designad arbetsmiljö ökar 
effektiviteten i själva hanteringen och därmed minskar miljöbelastningen 
genom den resursförbrukning och de utsläpp som användning av hjullas-
tarna medför.

Ljungby Maskin har fått flera utmärkelser för att ha den bästa förarmil-
jön i branschen.

Hjullastare har generellt sett ett stort inflytande i samhället, då dessa an-
vänds för hantering inom ett brett register av bulkprodukter – biobränsle, 
jord, sten, grus, timmer och inte minst avfall – men också för renhållning, 
vägunderhåll m.m.  Ljungby Maskin är specialiserade på att tillverka an-
vändarvänliga hjullastare som kan bidra till en positiv samhällsutveckling 
inom många områden. 

Förarens arbetsmiljö är ett annat område där 
Ljungby Maskin ligger i topp i branschen. Det 
handlar dels om de rent ergonomiska faktorerna 
och hälsoaspekter, men också om att en 
väl designad arbetsmiljö ökar effektiviteten 
i själva hanteringen och därmed minskar 
miljöbelastningen.
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6 Cirkulära produkter

7 Sociala insatser

Det bästa vi kan göra för miljön är att tillverka hjullastare som uppfyller de tuffaste kraven 
avseende utsläpp och som håller länge och därmed minskar behovet av nyproduktion. Att 
praktiskt tillämpa begreppet ”cirkulär ekonomi” (d.v.s. att skapa kretslopp och återanvän-
da saker) är naturligt för Ljungby Maskin och något som vi tillämpat sedan verksamheten 
startades. Vi köper regelbundet tillbaka uttjänta hjullastare, renoverar dem och säljer dem 
på nytt. 

En grund för det cirkulära samhället är att använda förnyelsebara och återvinningsbara 
råvaror. Ljungby maskin var tidigt ute med att godkänna att lastarna körs med förnyel-
sebart bränsle (sedan 2013 har det varit möjlighet att köra Ljungby Maskins lastare på 
HVO-diesel med full motorgaranti). 

Ljungby Maskins hjullastare är till mycket hög grad tillverkade i återvinningsbara material. 
Till motvikterna i maskinerna används t ex restprodukter från andra industrier. I syfte att 
underlätta en hög återvinningsgrad har en återvinningsmanual tagits fram. Maskinerna är 
återvinningsbara till mer än 95 %.

Ljungby Maskins sociala engagemang omfattar traditionella insatser på det lokala planet 
genom sponsring och stöd till idrott och kulturell verksamhet. Den lokala närvaron är 
viktig i ett samhälle som Ljungby. Vår ambition är att Ljungby Maskin ska uppfattas som 
en omtänksam och ärlig aktör i det lokala samhället.

Ett mer påtagligt exempel på företagets sociala engagemang är när ett lokalt före-
tag, som också var leverantör till Ljungby Maskin, fick ekonomiska problem. Istället för 
att låta verksamheten gå i konkurs och att kommunens företag därmed skulle förlora en 
viktig specialistkompetens i närområdet, valde Ljungby Maskin att överta verksamhet och 
anställda. I detta fall en specialistverksamhet för härdning av stål.

En bieffekt blev att man även undviker onödig miljöbelastning där både Ljungby Maskin 
och andra lokala företag nu slipper långa transporter för att kunna nyttja denna specia-
listkompetens.

På det internationella planet är Ljungby Maskin engagerat i att sprida god teknik till andra 
delar av världen som inte hunnit lika långt i den tekniska utvecklingen. Utvalda företag 
i låglöneländer får till gynnsamma priser köpa produktionsutrustning som ersatts av 
ny. Ljungby Maskin ger mottagarna stöd med såväl flyttning av själva utrustningen som 
utbildning av personal i hur man använder och underhåller utrustningen.
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8 Nyckeltal för uppföljning av hållbarhetsarbetet

Som en del av styrningen av vårt hållbarhetsarbete följer vi genom ett antal nyck-
eltal hur vår hållbarhetsprestanda utvecklas. I det följande presenteras några av 
de nyckeltal vi följer upp och som blir input till vår fortsatta utveckling av hållbar-
hetsprestandan. 

Globalt mål nr Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Enhet

3 Sjukskrivning korttidsfrånvaro 3,4 - - %

3 Sjukskrivning långtidsfrånvaro 1,34 %

3 Andel av personalen som nyttjar 
friskvårdsbidrag

47 - - %

3, 8 Antal arbetsskador 3 2 3 st

3, 8 Antal tillbud 6 9 8 St

8 Antal incidenter rörande korruption/
god etik

0 - - st

12, 13 Inköpt mängd stål/nytillverkad 
lastare

11,7*   - - ton

12, 13 Energianvändning/nytillverkad 
lastare

10,8 10,9 11,8 kWh

12 VOC-utsläpp/nytillverkad lastare 26,0 27,2 39,6 Kg

En hållbarhetsrapport i detta format upprättades för första gången för verksamhetsåret 2019. Vi kommer 
framöver att komplettera redovisingen med utfallet för de senaste tre åren för samtliga parametrar.

9 Riskmedvetenhet– en förutsättning för anpassning

För att vara långsiktigt framgångsrik krävs en ständig anpassning till omgivningens för-
ändringar. Som ett led i detta arbete har vi identifierat och värderat våra hållbarhetsrisker. 
Arbetet har genomförts av ledningen. Risker identifierades utifrån ett brett perspektiv som 
omfattade både miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 
motverkande av korruption. Nedan redovisas de viktigaste riskerna och hur de hanteras. 

Miljörisker Bedömning och hantering

Klimatförändringar påverkar vår produktionsanlägg-
ning, eller våra leverantörers produktionsanläggningar

Liten risk internt. Viss risk bland leverantörer. Möjlighet finns att 
välja andra leverantörer om någon inte kan leverera.

Utsläppen av VOC överskrider tillåtna mängder Ej obetydlig risk. Utredning avseende alternativa möjligheter att 
minska VOC-utsläppen har fortsatt. Under 2019 beslutades bland 
annat om byte till ny typ av färg med lägre lösningsmedelsinnehåll 
samt installation av en ny lackeringsbox försedd med kolfilter för 
rening av utgående luft. Effekten av beslutade åtgärder följs upp 
och ytterligare åtgärder vidtas om behov bedöms föreligga.

Affärsrisker Bedömning och hantering

Svag kronkurs Liten risk. Påverkar lönsamheten i viss mån. Bevakar utveckling och 
hanterar förändringar.

Utveckling av cirkulära affärsmodeller – är både en 
möjlighet och en risk

Bedöms påverka oss positivt eftersom våra maskiner har hög 
cirkularitet och ofta används vid tex. avfallshantering/återvinning 
som ökar i ett cirkulärt samhälle.

Sociala & ekonomiska risker Bedömning och hantering

Risk för otillbörligt agerande till exempel genom givande 
och tagande av muta samt vänskapskorruption.

Liten risk. Mutpolicy finns. God etik är en kultur i företaget.
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10 Om hållbarhetsrapporten

Ljungby Maskin AB omfattas av lagkrav om hållbarhetsrapport i årsre-
dovisningslagen. Denna hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med 
kraven i årsredovisningslagens sjätte kapitel. Statistisk som redovisas 
i denna rapport har samma avgränsning som i årsredovisningen för 
Ljungby Maskin AB. 

Arbetet med identifiering av Ljungby Maskins väsentliga hållbar-
hetsfrågor och hållbarhetsrisker har genomförts av organisationens 
ledning, samt utvalda nyckelmedarbetare.

Vid frågor kring hållbarhetsredovisningen är ni välkomna att kontak-
ta: Henrik Andersson

LJUNGBY MASKIN AB, BOX 314, SE-341 26 LJUNGBY · TEL: +46 372 252 00
info@ljungbymaskin.se · www. ljungbymaskin.se

SUPERIOR PERFORMANCE
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