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Swedish Modules certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015 

Swedish Modules har blivit certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. Det innebär 
att bolaget är certifierade enligt ledningssystemstandarden för miljö- och 
kvalitetsprocesserna i ett företag. 

Swedish Modules har under 2020 genomgått en certifieringsprocess för att bli certifierade enligt  
kvalitet- och miljöledningssystemen ISO 9001: 2015 och ISO 14001:2015. Certifieringen intygar 
att Swedish Modules ledningssystem lever upp till internationell standard, visar att företaget tagit 
nästa steg i utvecklingen och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i organisationen.  

- Vi vill alltid försöka överträffa våra kunders förväntningar och behov. Målet med vårt interna 
miljö- och kvalitetsarbete är att ständigt utveckla och leverera de bästa produkterna på det mest 
resurseffektiva sättet. Certifieringen är ett intyg på att vi har bra processer på plats för att lyckas 
och det öppnar även upp för en ny kundbas internationellt, säger Sven Lans, Plats- och 
kvalitetschef på Swedish Modules.  

- Vi har under året utvärderat våra processer och tillsammans arbetat på ett systematiskt sätt för 
att nå detta mål. Nu har vi ett kvitto på att vi har ordning och reda i vår verksamhet, samt att vi 
lever upp till konkreta och erkända miljökrav, säger Anders Wahlin som är Systemansvarig på 
Swedish Modules och har drivit projektet internt.  

Certifieringen är utfärdad av Qvalify, som genomfört en oberoende, tredejpartsrevision av 
ledningssystemet inom företaget. 

  

För ytterligare information, välkommen att kontakta 

Sven Lans 
Site- & Quality 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. 

 


