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Pressmeddelande 2018-04-16 

 
Coor och H&M i nytt samarbetsavtal 
 
H&M Sverige har ingått avtal med Coor om att leverera fastighetsrelaterade 
tjänster samt mindre bygg- och installationsprojekt till H&Ms samtliga butiker 
i Sverige.   
  
Tidigare har butikernas fastighetsrelaterade tjänster och mindre projekt hanterats lokalt. Detta 
har lett till olika lokala lösningar över hela Sverige samt svårigheter att skapa stordriftsfördelar 
och enhetlighet i utförandet av dessa tjänster. I ett initiativ från den svenska FM-
organisationen, för att få bättre effektivitet för såväl kostnader som skötsel samt hitta en ge-
mensam kvalitetsnivå, har H&M valt att engagera Coor som nationell partner.  
  
- Vi vill jobba mer strategiskt, få en bättre översikt över butikernas FM-behov samt minska 
antalet leverantörer inom området. Vi ser också att detta kommer resultera i en stärkt butiks-
kvalité och till en bättre peng samt att det kan bidra till att driva innovation inom FM-området. 
Coor är en stor spelare inom fastighetsservice i Sverige idag med nationell närvaro. Vi har 
tillsammans satt upp en utrullningsplan för underhåll av butikerna samt genomfört ett pilotpro-
jekt, och jag ser fram emot ett konstruktivt samarbete framöver, säger Victor Bokegård, 
Country Facility Manager på H&M.  
  
- Vi är väldigt glada och stolta över det förtroende H&M visar oss och vår verksamhet. Vår 
satsning inom fastighetstjänster i Sverige har vuxit kraftigt de senaste åren, och vi ser upp-
draget från H&M som en kvittens på att vi kan leverera rikstäckande uppdrag med hög kvalitet 
där flexibiliteten hos leverantören är viktig. Vi har en god dialog med H&M och ser fram emot 
att hjälpa dem i deras ambition att få större kostnadseffektivitet och enkel hantering av upp-
drag på ett enhetligt sätt i ett spritt bestånd. Vi välkomnar H&M som kund och ser fram emot 
ett långt samarbete, säger Magnus Wikström, affärsenhetschef Fastighet & Säkerhet, för 
Coor i Sverige. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Magnus Wikström, affärsenhetschef Fastighet & Säkerhet, Coor,   
Magnus.Wikstrom@coor.com eller tel +46 10 559 50 95 

Victor Bokegård, Country Facility Manager, H&M 
Victor.Bokegard@hm.com eller tel +46 (0)73 436 87 81 
 
 
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, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, 
Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakro-
nan och Volvo Cars.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per 
den 31 december 2017 hade bolaget cirka 6 700 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och 
Finland, och en årsomsättning på cirka 7 700 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i 
förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i 
ett bredare perspektiv. Läs mer på coor.com 
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