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Nu är all verksamhet i Coor certifierad enligt ISO 
9001:2015 och ISO 14001:2015 
 
Coor har sedan många år valt att certifiera sin verksamhet enligt de inter-
nationella miljö- och kvalitetsstandarderna ISO 9001 samt ISO 14001. 
Coor har sedan 2013 ett globalt certifikat, vilket innebär att all verksamhet 
råder under ett certifikat. Fram till nu har all verksamhet varit integrerad i 
dessa certifikat förutom den danska verksamheten, som inte varit ansluten 
till kvalitetscertifikatet. 
 

- Fördelen med att vara ISO-certifierad är att det är ett tydligt kvitto på 
att vi jobbar på ett strukturerat och enhetligt sätt och att vi har ord-
ning och reda i vår verksamhet. Eftersom vi sedan länge har arbetat 
i Coors gemensamma ledningssystem blev integreringen in i kvali-
tetscertifikatet en relativt enkel resa för oss, säger Jorgen Utzon, vd 
för Coor i Danmark. 

 
Efter Coor i Danmarks anslutning är nu 100 procent av Coors verksamhet 
ansluten till såväl ISO 9001- som ISO 14001-certifikaten. 
 
Coor blev som ett av de första större noterade bolagen i Norden anslutna 
till den nya ISO-standarden. I den här filmen förklarar Mikael Stöhr, kon-
cernchef och vd på Coor, vad det betyder för Coor: 
https://www.youtube.com/watch?v=rXuSqEquksY. 
 
Mer information, pressbilder etc., finns på www.coor.se. För ytterligare information, kontakta: 
 
Mikael Karlsson, Head of HSEQ Coor Group, +46 10 559 66 24, 
 mikael.karlsson@coor.com 
 
Åsvor Brynnel, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör på Coor, +46 10 559 54 04,  
asvor.brynnel@coor.com 

 
 
 
Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa faci-
lity management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), 
fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, 
leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas 
kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga 
verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, DNV G.L., E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet 
(danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan och Volvo 
Cars.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per 
den 30 juni 2016 hade bolaget cirka 6 200 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, 
och en årsomsättning på cirka 7 600 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhål-
lande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bre-
dare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/. 
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