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● Position Green grundades 2015 med mål om att revolutionera hur 
företag och organisationer kan integrera sitt hållbarhetsarbete 
genom att bygga ett ledande ESG powerhouse

● Vår vision är att skapa en hållbar framtid genom att göra det möjligt 
för företag att bli bättre och leda vägen för en bättre framtid

● 150+ medarbetare i Norden och USA 

● Vi skapar värde genom att förenkla  ESG-rapportering och 
omvandlar rapporteringen till mätbara KPI:er och handlingsbara 
insikter

● Vi skapar ESG-strategier som driver verklig förändring och utbildar 
organisationer i att förstå och integrera ESG i alla affärsfunktioner

● Vi anser att data möjliggör handling, samarbete påskyndar påverkan 
och företagsamhet driver förändring

Om Position Green Group



ESG powerhouse

Platform

Vår specialbyggda och datadrivna 
mjukvaruplattform stödjer smart 
hållbarhetsrapportering genom 
noggrannhet, spårbarhet och 
efterlevnad.

Advisory

Vårt team av expertrådgivare hjälper 
företag att fatta rätt strategiska beslut 
och förser dem med praktisk expertis för 
att omsätta ambition till handling.

Academy

Vi erbjuder ESG-kurser och 
e-learning-moduler för att hjälpa företag 
att bygga nya förmågor och genomföra 
sin hållbarhetsagenda.

Assurance

Med en separat juridisk enhet erbjuder vi 
oberoende verifiering av ESG-rapportering 
och ESG-relaterade ramverk, upplysningar 
och gröna obligationer.



Vi gör hållbarhet mätbart 
och enkelt

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



En plattform använd av 300 organisationer



Hållbarhetsrapportering
På ett effektivt sätt, samla in, analysera och 
rapportera hållbarhetsdata från hela er 
organisation, eller inom vissa delar av er 
organisation. 

Inbyggda ramverk och standarder i plattformen:
HRDD, GRI och The Greenhouse Gas Protocol 

Leverantörsuppföljning
På ett effektivt sätt, samla in, analysera och 
rapportera hållbarhetsdata från era leverantörer

. 

Investment monitoring
Utvärdera, analysera och granska hur 
investeringar och innehav följer ESG-standarder 
genom en spårbar och kvalitetssäkrad 
datainsamling. Konsolidera och strukturera 
ESG-data på portfölj-, fond- och bolagsnivå.

En plattform. Tre tjänster.

. 



Demo av plattformen



Frågor? 



Oslo

Wergelandsveien 7
0167 Oslo
Norway

Malmö

Torggatan 4
211 40 Malmö
Sweden

Copenhagen

Højbro Pl. 10
1200 København
Denmark

Stockholm

Västgötagatan 5
118 27 Stockholm
Sweden

Houston

12848 Queensbury Lane 
Houston, Texas 77024
USA


