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Fastighetsbolag har länge brottats med att kunna bedöma sina 
leverantörers hållbarhetsarbete. Nu går aktörer i fastighetsbranschen 
samman i ett nytt initiativ för att underlätta för fastighetsbolag att 
säkra hållbara leverantörer.

Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled (även 
benämnt som FIHL), initierades år 2020 i syfte att utveckla en 
samordnad leverantörsuppföljning och enat tillvägagångssätt för en 
effektiv uppföljning av hållbarhetsaspekter för leverantörer till 
fastighetssektorn. 

– Vi delar alla ett långsiktigt mål om att det inte ska förekomma någon 
form av fusk, brott eller överträdelser vad gäller arbetsvillkor och miljö i 
vår bransch, säger Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Corem.
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Målet med samarbetet är att stärka branschens gemensamma 
hållbarhetsfokus och skapa synergier mellan olika aktörers 
hållbarhetsarbete. Det råder en tydlig samsyn mellan de anslutna 
fastighetsbolagen.  

– Vi fastighetsägare är eniga om att hållbara leverantörer i branschen 
inte är en konkurrensfråga utan något som gynnar alla inblandade 
aktörer, fortsätter Dick Larsen, inköpschef på Fabege.

Hållbarhetsuppföljningen görs i samarbete med Position Green, vars 
digitala produkt används för att samla in, konsolidera, strukturera och 
visualisera information i syfte att bedöma leverantörernas 
hållbarhetsarbete. 

– Vi på Position Green tror att samarbete mellan aktörer är en 
förutsättning för att kunna öka näringslivets omställningstakt. Att 
sex av Sveriges största fastighetsägare nu tagit fram ett gemensamt 
ramverk för leverantörsuppföljning visar att det går, konstaterar Agnes 
Holm Hedberg, Sustainability Platform Manager på Position Green. 

Gemensamt för medlemmarna i initiativet är att de är fastighetsbolag 
med stora kommersiella fastighetsbestånd i Stockholmsregionen. 

Initiativet har sedan 2020 varit under utveckling. Nu är projektet redo 
att lanseras och fler fastighetsbolag bjuds in till att delta enligt en 
tydlig metodik som utgår från en gemensam enkätuppföljning. 
Målsättningen är att kunna klassificera leverantörer utifrån olika 
riskfaktorer, men även premiera de som ligger i framkant vad gäller 
hållbarhetsfrågor. Resultatet delas mellan anslutna medlemmar vilket 
förenklar och effektiviserar leverantörsuppföljningen.

Bakom initiativet står fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium 
Ljungberg, Corem Property Group, Fabege, Hufvudstaden, 
Humlegården och Position Green. 
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Om Position Green

Position Green hjälper företag över hela världen att accelerera och 
transformera deras hållbarhetsarbete. Med gedigen expertis inom 
hållbarhet och ett datadrivet förhållningssätt, ser Position Green till att 
över 500 företag kan samla in, analysera, visualisera och rapportera 
hållbarhetsdata på ett strategiskt och effektivt sätt. 

Position Green har över 200 anställda i Norden, USA och 
Storbritannien och erbjuder tjänster inom ESG med fokus på strategisk 
rådgivning, datahantering, rapportering och e-learning.  

Läs mer på www.positiongreen.com
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