
 

Vi gör hållbarhet mätbart och enkelt
Position Green är en datadriven plattform skapad 
för att hjälpa organisationer samla in, strukturera, 
visualisera och rapportera hållbarhetsdata. 



We empower champions of sustainability
 

● Position Green är en ledande plattform som möjliggör för företag 
och organisationer att på ett och samma ställe samla in, 
strukturera, analysera och rapportera sin hållbarhetsdata.

● Med vår plattform blir hållbarhetsarbetet effektivt, spårbart och 
kvalitetssäkrat.

● Våra kunder rapporterar tidsbesparingar på 85% och en 
minskning av felrapporterad data med 30%.

● Ett snabbt växande företag med över 25 heltidsanställda och 
utnämnt som ett av Nordens framtidsbolag av Techarenan 2020



  

All hållbarhetsdata samlat på ett ställe



 

Använd rätt verktyg för era behov

Intern hållbarhetsrapportering Leverantörsuppföljning Uppföljning av bolagsinnehav





 

All hållbarhetsdata samlad på 
ett och samma ställe

För intern hållbarhetsrapportering, 
uppföljning av leverantörer och 
bolagsinnehav

Spårbar data ger kontroll och 
skapar trovärdighet

Tids- och kostnadsbesparande

Inbyggda standarder och best 
practice för ett proaktivt 
hållbarhetsarbete

Vårt mål är att utveckla 
världens bästa plattform för 
datadrivet hållbarhetsarbete 

Hållbarhetsexpertis för löpande 
benchmarking och konsultation

Anpassnings- och skalbart

Enkelhet och tydlighet med 
kontinuitet

Varför våra kunder väljer Position Green



En skalbar licensmodell som följer er utveckling
 

Ett enkelt upplägg

・ Kunden betalar en licensavgift för att 
använda sig av Position Green

・ Licensmodellen är skalbar för att följa 
kundens utveckling över tid

・ Tid för uppstartsprocessen debiteras 
utifrån scope

En skalbar licensavgift

・ Verktyget för intern hållbarhetsrapportering: 
baseras på hur mycket data ni vill samla in 
och antal organisatoriska enheter ni vill 
samla in data från

・ Verktyget för leverantörsuppföljning: 
baseras på antal leverantörer och antal 
enkätmallar som ni vill samla in data från

・ Verktyget för uppföljning av bolagsinnehav: 
baseras på antal portföljbolag och antal 
enkätmallar som ni vill samla in data från

Mycket som ingår

・ Fritt antal användare 
・ Fri teknisk support
・ Allmän vidareutveckling av plattformen
・ Hosting av data
・ Dedikerat team
・ Tio timmars konsultation under 

uppstartsprocessen
・ Årliga avstämningar
・ Medlemskap i Position Greens 

användarnätverk


