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45-årig industri i Emtunga firar 10 år som Swedish Modules  
Intervju med Sven Lans, en av grundarna 
 
29 januari 2009 är en speciell dag för oss. Då bildades Swedish Modules som en reaktion på 
att Pharmadule i Emtunga beslutade att förlägga hela sin produktion av modulära 
läkemedelsfabriker till Estland. Sven Lans och Joachim Stomberg som båda arbetade på 
Pharmadule bestämde sig tillsammans med Svante Andersson för att starta Swedish Modules 
och ta med sig 13 av de tidigare anställda och fortsätta produktionen av modulära byggnader. 

 
Mycket har hänt sedan dess och Swedish Modules kan idag stoltsera med unika och komplexa 
modulära byggnationer såsom operationssalar och datacenter. Det har under åren  
levererats över 3 500 högkvalitativa moduler till över 30 länder, från fabriken i Emtunga. 
 
Hur har dessa 10 år varit? Vilka är höjdpunkterna? 
”Oj! Höjdpunkterna är många, men bland det häftigaste är den härliga entreprenörsanda och 
företagskultur som finns i företaget. Vi har fantastiskt kunniga medarbetare med stor lojalitet och 
fin sammanhållning, säger Sven Lans. Medarbetarna är det viktigaste för oss och som anställd 
skall man ska inte vilja jobba någon annanstans.”  
 
”En annan höjdpunkt är framtagandet av operationssalarna. Utvecklingsarbetet påbörjades 2010 
i samarbete med specialister inom ortopedisk kirurgi och nu är vårt koncept etablerat på svenska 
marknaden och vi står inför en internationell expansion. Det är häftigt att vi har kompetens och 
möjlighet att bygga säkra och trygga lösningar för vår samhällskritiska infrastruktur.” 
 
”Jag är också stolt över att vi nu har tagit steget och satsat på modulärt konstruerade datacenter. 
Genom att rekrytera specialistkompetens inom området har vi kunnat göra en strategisk satsning 
inom ett spännande område som bara växer” fortsätter Sven. 
 
Vad är det som fått dig att vilja fortsätta framåt? 
”Det är ett äventyr! Det är fantastiskt roligt att gå till jobbet. Vi må jobba med avancerad teknik. 
Men det är personalen som är häftig – inte maskinerna. Jag känner lojalitet till bolaget, till 
medarbetarna, till Emtunga. Jag har aldrig sett mig själv som en entreprenör, men på grund av 
beslutet för 10 år sedan så blev jag det. Det har varit en tuff resa, med hårt jobb, tuffa beslut, 
men med en fantastisk personal som har levererat på alla nivåer, så har det definitivt varit värt 
det. Jag är så stolt över det vi gör tillsammans.”  
 
  



 
 

 
Vad är den stora skillnaden mellan 2009 och nu? 
”En stor skillnad är organisationen. Vi startade med produktionskunniga människor som kunde 
branschen. Nu har vi vuxit, både som medarbetare och i antalet funktioner och resurser. En 
annan viktig skillnad är att vi har en mer fokuserad verksamhet, vilket gör oss mer tydliga mot 
marknaden och skapar en bättre kontroll över vår egen affär.” 
 
Om du blickar 10 år framåt istället, vad ser du i horisonten? 
”Vi har spenderat de senaste 10 åren att forma bolaget. De kommande 10 är tillväxt. Behovet av 
att stödja samhällskritiska funktioner är stort såväl i Sverige som globalt och där kommer vi att 
spela en stor roll i framtiden. Så om 10 år är vi ett väl etablerat bolag som levererar datacenter till 
hela världen, vi har operationssalar i norden och Europa, ja – kanske i hela världen.” 
  
 
 
För mer information, välkommen att kontakta 
Sven Lans, Site Manager 
+46 (0)705 48 99 55 
sven.lans@swedishmodules.com 
 
   

Swedish Modules levererar prefabricerade, högt kravställda modulära byggnationer inom våra affärsområden Medical och 
Datacenter & Power. Vi har över 40 års erfarenhet från modulärt byggande och har levererat över 3 500 högkvalitativa 
moduler till över 30 länder världen över. Vi utvecklar och tillverkar lösningar anpassade för samhällskritisk infrastruktur 
och strävar ständigt efter bättre funktion och högre värden för våra kunder och deras affärer. Samtliga moduler tillverkas i 
en säker arbetsmiljö i vår fabrik i Emtunga. Swedish Modules har kontor i Emtunga samt i centrala Stockholm. 
 


