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P R E S S M E D D E L A N D E  
 
 
Förnyat avtal med Coor:  
”Advania ger stöd till våra affärer och medarbetare” 

Efter en noggrann process har Advania vunnit förnyat förtroende att leverera IT-tjänster 
till Facility Management-företaget Coor. Samarbetsavtalet mellan parterna löper i 
ytterligare 3 år.  

 
 
– Vi är otroligt glada över beskedet och ser fram emot ett fortsätt nära och produktivt 
samarbete med Coor, säger Tomas Wanselius, CEO Advania Sverige.   

Advania har de senaste tre åren levererat IT-tjänster till Coor, en av Nordens ledande 
leverantörer av Facility Management, som efter utvärdering och omförhandling valt att 
förnya avtalet. Samarbetet innebär att Advania ska fortsätta leverera tjänster och rådgivning 
inom arbetsplats, molntjänster, infrastruktur, nätverk och servicedesk till Coor.  

– Vårt bolag är flexibelt och innovativt, vi måste hitta samma nyfikenhet och pragmatiska 
inställning till hur lösningar utformas och hur samarbeten ska fungera hos våra leverantörer. 
Både affärer och drift har fungerat bra med Advania, vi upplever att de har samma 

 



     

 

 

 

grundläggande värderingar som oss och att de genomsyrar deras organisation, säger Michael 
Asplund, CIO på Coor.   

Upphandlingen har genomförts i workshopsformat där vi utöver tjänsternas utformning har 
lagt stort fokus på mjuka värden och hur samarbetet ska fungera och utvecklas.  

– Advania har visat sig vara en bra matchning för oss. Det jag mest ser fram emot att är att 
fortsätta ha en partner som stödjer oss operativt, taktiskt och strategiskt, och som utöver 
outsourcing kan vara en IT-partner till vår affär och medarbetare och hjälpa oss i leveransen 
och upplevelsen till våra kunder, fortsätter Michael Asplund.   

– Vi har som mål att vara en partner som är delaktig i våra kunders tillväxt och samarbetet 
med Coor är ett bra exempel på hur vi är mycket mer än bara en leverantör. Coor är en viktig 
kund för oss och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet, säger Tomas Wanselius, CEO 
Advania Sverige.  

 
För mer information, kontakta: 
Fredrik Örnhall, Affärsansvarig 
Tel: +46 761400086 
E-post: fredrik.ornhall@advania.com 
 
Tomas Wanselius, CEO Advania Sverige 
Tel: +46 761400080 
E-post: tomas.wanselius@advania.com  
 
 
Om Coor  
Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa 
helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och 
strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom 
att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas 
kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och 
receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i 
Norden, bland annat ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, 
Sandvik, SAS, Equinor, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. 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 www.coor.se   
 
 
Om Advania Sverige 
Advania erbjuder IT-tjänster med mätbara resultat till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, 
Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 500 medarbetare på 13 lokalkontor och omsätter 2,1 
mdkr. Huvudkontoret är i Stockholm. Koncernen har totalt 1 300 medarbetare. För mer information, vänligen 
se: www.advania.se och www.advania.com  #advania  
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