
Professor Nina Bølgan, fra Høgskolen i 

Oslo, er prosjektleder for IBM KidSmart tidlig 

læringsinitiativet i Norge. IBM har donert mere 

enn 150 ’Young Explorer’ enheter til førskoler 

og barnehager over hele Norge.
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Vår verden er sammenkoplet mere enn noen gang – økonomisk, sosialt og teknisk – 

og teknologien er tilgjengelig og til en akseptabel kostnad for å kunne jobbe smartere. 

Smarte trafikksystemer reduserer kødannelser og utslipp. Smarte helsesystemer kan 

redusere kostnader og øke helsetjenester. Smarte energiløsninger, vannsystemer og 

forsyningsleveranser vil alle bidra til en bedre verden.

IBM er involvert i denne satsningen fordi det er dette vi gjør og hva vi er. Vi er nærmere 

400,000 individer i mere enn 170 land, som utvikler og integrerer maskinvare, programvare 

og tjenester for å bidra til at våre kunder har suksess og at verden jobber mere effektivt. I 

dag, er vi fokusert på utvikling av en smartere klode gjennom tilførsel av intelligense inn i 

systemer og prosesser som muliggjør handel, finans, transport og mye mere på en mer 

effektiv måte. 

Som en engasjert aktør for en smartere verden, er IBM forpliktet til en ansvarsfull og 

produktiv relasjonsbygging med det samfunnet vi lever i og arbeider i – lokalt, nasjonalt og på 

verdensbasis – så vel som ovenfor våre ansatte, partnere som kunder. 

I Norge har IBM Human Centric Solution Centre sammen med IBM Norge installert en 

løsning hos Norsk Telemuseum i Oslo rettet mot synssvake og blinde besøkende. Med 

bruk av RFID-teknologien i blindestokken og RFID-brikker montert i gulv over hele museet 

•  IBM har drevet 

forretningsvirksomhet i Norge siden 

1935

• Regionale kontorer i Oslo, 

Stavanger, Bergen, Trondheim og 

Hamar

• 146 ansatte deltar i ’On Demand 

Community’, IBM’s frivillige initiativ

• IBM Norge er en av 

hovedsponsorene til Nobel 

Fredspriskonsert i Oslo hvert år

• IBM Centre of Excellence 

i Stavanger tilfører global 

ekspertise for å betjene olje- og 

gassindustrien

• Siden 1990 har IBM Norge deltatt i 

WEE, et miljøinitiativ for å redusere 

elektronisk tap

• I 2008, gjennomførte IBM 

fire samfunnsmessige bidrag 

bestående av kontanter og utstyr til 

en verdi av US$10,000
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kan den besøkende selv orientere seg 

rundt omkring i museet og informasjon 

formidles til den besøkende m.h.t hvor han 

skal gå og de utstillinger han besøker via 

mobiltelefonen. 

ANSATTE 
Utruste IBM’ere for suksess

IBM investerer tungt i egenkompetanse 

og teknologi som gjør det enklere å 

tilpasse oss til våre kunders endrede 

behov i en global økonomi – og 

systematisk hjelpe våre ansatte å 

sette seg inn i nye behovsområder 

og kompetansebygging for å være 

konkurransedyktige i markedet. 

Teknologien gir muligheten for IBM’ere 

å arbeide sammen og dele ideer på 

tvers av geografier, tidssoner og kulturer 

– uansett hvor de måtte befinne seg i 

verden, på kontoret eller på reise.

The Corporate Service Corps brakte 

team av kommende IBM-ledere 

til Romania, Vietnam, Filipinenen, 

Ghana og Tanzania i 2008 til å 

jobbe med prosjekter og bruk av 

informasjonsteknologi for å stimulere 

den økonomiske utviklingen. De sto 

ovenfor nye utfordringer og perspektiver 

der deres evne til å operere som globale 

borgere ble satt på prøve. I denne 

prosessen skapte IBM grunnlaget 

for fremtidige ledere med en bredere 

kunnskapsplattform – og lokale 

prosjekter og samfunsenheter dro 

fordeler av IBM’s ekspertise og ressurser. 

I 2009 vil en ansatt hos IBM Norge delta 

som et medlem av Corporate Service 

Corps i et prosjekt lokalsiert i Brasil.

SAMFUNNSENHETER
Deling av ekspertise og teknologi

Individuelle, mindre bedrifter og lokale 

samfunnsenheter kan alle være de som 

tar ut de største fordeler i en global 

økonomi – men bare hvis de forstår 

mulighetene og er istand til å gripe disse. 

På IBM ser vi etter måter å kunne benytte 

teknologien til å effektivisere samarbeide, 

konkurranseevne og bryte barriærer som 

hindrer fremdrift. 

Støtte humanitær forskning

World Community Grid er et IBM initiativ 

som benytter grid computing for å 

kombinere den ubrukte kraften i over 1 

million PC’er delt mellom mennesker i 

verden. IBM har tilrettelagt denne massive 

datakraften tilgjengelig for forskere 

fra offentlige og ikke-profittorienterte 

organisasjoner som støtte i prosjekter 

med humanitære mål.

Dette initiativet har støttet over 10 

forskningsprosjekter så langt. Det siste er 

Harvard University’s Clean Evergy Project, 

som utforsker nytt materiale for å bygge 

neste generasjon av solseller, og senere 

elektroniske lagringsenheter. Forskerene 

benytter World Community Grid til å 

kalkulere elektroniske egenskaper i 

tusentalls av organiske stoffer – mye mere 

enn det noen gang tidligere har vært 

mulig å teste i et laboratorium – for å finne 

frem til det mest lovende. 

Utstyre entreprenører

Ifølge The World Bank vil det etter 2030 

være over 1.2 billioner mennesker i 

utviklingsland – 15 prosent av verdens 

befolkning – som faller innenfor 

kategorien ”global middelklasse”. 

Disse individer vil spille en sentral rolle 

i å utforme politikken og institusjoner 

Grorud skole I Oslo har gjennomført 

en pilot med IBM’s Reading 

Companion, IBM’s Webaserte bidrag 

for lese- og skriveferdighet basert på 

bruk av teknologi for talegjenkjenning 

som hjelper barn og voksne å lese.

Utviklet av IBM forskere i partnerskap 

med skoler og non-profit-

organisasjoner, Reading Companion 

er en effektiv teknologi som er lett 

å lære og som er et hjelpemiddel 

for de som skal lære å lese. Denne 

innovative programvare ’lytter’ og 

gir tilbakemelding til den enkelte på 

korrekt engelsk uttalelse under deres 

læringsprosess.

UTVIKLING AV 
ENGELSK LESE- OG 
SKRIVEFERDIGHET
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i deres respektive land såvel som 

i verdensøkonomien. Fordi disse 

entreprenørselskaper representerer en 

vesentlig – og voksende – segment i 

vår kundebase, investerer IBM i måter å 

forsyne disse med verktøy og kunnskap 

for derved å få det beste ut av verdens 

infrastruktur, fra global forsyningskjede til 

talentgrupper. 

The Small Business Toolkit, et 

samhandlingsinitiativ mellom IBM og 

The World Banks’s International Finance 

Corporation, er tilrettelagt for å støtte 

små bedrifter i et voksende marked. 

Siden 2006, har distribusjonen av denne 

vokst til mere enn 28 markeder, støtter 

mere enn 15 forskjellige språk og mottar 

mere enn 3.1 millioner besøk hvert år. 

En versjon av kvinner- og minoritet-eiet 

bedrift i USA er også tilgjengelig på 

engelsk og spansk. 

MILJØ
Minimalisere vår påvirkning på planeten 

Å værne om miljøet er et strategisk 

imperativ for IBM og står sentralt i våre 

verdier. Våre forpliktelser til miljøskapende 

lederskap fokuserer på å minimalisere 

den potensiale påvirkning på våre 

operasjoner og produkter, så vell som 

å tilrettelegge vår teknologi, produkter 

og tjenester for å hjelpe våre kunder og 

partnere til å oppnå det samme.

Vårt kraftfulle Environmental Management 

System styrer våre operasjoner på 

verdensbasis gjennom programmer 

innenfor energikonservering og 

klimabeskyttelse, hindre forurensninger, 

produktforvaltning, granskning og 

ettersyn, miljøevaluering av leveransdører 

etc.

Værne klima

Klimatiske forandringer er et av de 

mest kritiske globale miljøutfordringer 

for vår planet i dag. IBM’s omfattende 

klimaprogrammer inkluderer:

• Redusering av CO2 utslipp 

assosiert med våre operasjoner ved 

energisparing, bruk av fornybar energi, 

støtte ansattes alternative pendling, og 

øke effektiviteten i IBM’s logistikk.

• Utvikle energibesparende produkter 

og tilføre diverse løsninger for 

energibesparende datasentraler.

• Samarbeide med kunder og andre på 

innovative tiltak for værning av klima på 

verdensbasis.

FORSYNINGSKJEDE 
Fremme samarbeidende borgerskap

IBM’s mulighet for å være innovativ 

er avhengig  av en sterk global 

forsyningskjede, som er effektiv og 

direkte  avhengig av våre relasjoner til 

leverandører. Vi verdisetter langsiktig 

relasjonsbygging som sikrer betydelig 

vekst og skaper muligheter for IBM på lik 

linje med våre leverandører. Vårt Supply 

Chain Social Responsibility Programme 

er basert på Supplier Conduct Principles 

som gir en oversikt over IBM’s regelverk 

vedrørende arbeidstid, lønn og andre 

fordeler, ansattes helse og sikkerhet, ikke-

diskriminering, kommunikasjon, miljø og 

etikk. 

Industrielt samarbeide

I 2004, var IBM et sponsormedlem av the 

Electronics Industry Citizenship Coalition 

(EICC) og bidro til utvikling av EICC Code 

of Conduct, som støttet leverandører ved 

fremskaffelse av en felles standard for 

deres arbeide innen elektronikkindustrien.

Fra 1990-2007, IBM’s årlige energ-

ibesparing ga en reduksjon av CO2 

utslipp på over 3.1 million metertonn 

– en mengde tilsvarende 45 prosent 

av selskapets 1990 globale CO2 

utslipp med en besparelse på over 

$310 millioner.

(Reduksjon i energiforbruk som resultat fra 
nedbygging og salg av operasjoner er ikke tatt 
med i disse tall.)

IBM 
ENERGIBESPARING

3.1 M
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$310 M
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Forsyningskjeders mangfoldighet 

Gjennom vår bidragpraksis har vi 

støttet en rekke leverandører, også 

omfattende  selskaper eiet av minoriterer 

og handikappede. Vi har også etablert 

relasjoner med et antall organisasjoner 

rundt omkring i verden som fokuserer 

på Supplier Diversity Programmes for 

bedrifter eiet av kvinner og minoriteter.

STYRESETT
Sikre integritet & borgerskap

Vi tror at det å vedlikeholde den høyste 

standard for global samhandling er 

vesentlig for IBM’s vekst på verdensbasis 

og særlig i voksende markeder.

Offentlig politikk 

IBM opprettholder sin påvirkning til 

offentlig politikk som både er global 

konsistent og relevant lokalt. Vi arbeider 

med regjeringer og organisasjoner 

som etablerer  standarder og regelverk 

på globalt og lokalt nivå innenfor 

nøkkeløkonomi, statlige og sosiale 

utfordringer, og vi er dedikert til en politikk 

som fremmer innovasjon, skaper vekst og 

adresserer sentrale sosiale utfrdringer.

Samarbeidende styre 

Medlemmer av IBM’s styre representerer 

en bredde av kompetanse, bakgrund 

og perspektiver. Vi oppfatter denne 

mangfoldigheten å være vesentlig for 

IBM’s vekst og suksess. 

Styring av et samlende borgerska 

IBM’s toppledelse er når det kommer 

til stykke ansvarlige for vår økonomi, 

miljø og sosiale oppfyllelse, så vel som 

overholdelse av lover og hvordan vi skal 

drive vår forretning. The IBM Board of 

Directors  og deres komiteer følger opp 

disse regler og retningslinjer for hvordan 

vi skal drive vår forretning og kontrollerer 

oppfyllelse av disse. 

Personvern og sikkerhet 

Utvikling av teknologi som sprer 

informasjon vidt, så vel som distribusjon 

av forretningsprosesser mellom multiple 

enheter og juridiske enheter, har høynet 

kravet til personvern. IBM er engasjert i 

samarbeide med den private og offentlige 

sektor for utvikling av nye praksiser 

som hjelp for å møte samfunnets krav 

til personvern og datasikring – og sette 

eksemplariske retningslinjer og praksis for 

dette innenfor IBM.

Roar Fundingsrud 
FUNDINGS@no.ibm.com
+47-669-98297

CORPORATE CITIZENSHIP & CORPORATE AFFAIRS CONTACT
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ANERKJENNELSE

• IBM er anerkjent for sitt 

frivillighetsprogram av presidenten i 

det Hvite Hus

• Interbrand’s 2008 Best Global 

Brands

• IBM’s overordnede innkjøpssjef 

utnevnt til Supply Chain Manager 

of the Year

• Working Mother magazine’s 

“Best Companies”  liste, 

inkluderende Top 10 blandt 

selskaper for deltidsansatte, for 

farskapspermisjon og Ageless in 

America.

• The Disability Rights Advocate 

hedret IBM med Eagle award 

for dedikajon av teknologi og 

produkter til denne type brukere, 

og for IBM’s lederskap i utvikling av 

Web aksessmulighet.

• The International Association of 

Privacy Professionals overleverte 

dets Vanguard Award til IBM’s 

toppsjef for lederskap og 

innovasjon i persjonvern (2007).
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