
Fyrtio elever från Fittjaskolan i Botkyrka 

kommun deltog i MentorPlace, som för 

samman elever med volontärer från IBM i ett 

online-samarbete med fokus på studier.

IBM CORPORATE CITIZENSHIP I SVERIGE

Idag är världen mer sammankopplad än någonsin förr – ekonomiskt, social och tekniskt 

– och den teknik som gör det hela möjligt är tillgänglig och överkomlig i pris. Smarta 

trafiksystem gör trafiken smidigare och minskar utsläppen. Smarta sjukvårdssystem kan 

sänka kostnaderna och förbättra vården. Smarta energinät, vattensystem och leveranskedjor 

ger oss en bättre värld.

IBM engagerar sig i detta – det är det vi gör och de vi är. Vi är nära 400 000 individer i över 

170 länder, som tillsammans skapar och integrerar maskinvara, programvara och tjänster 

för att våra kunder ska bli framgångsrika och världen fungera bättre. Idag fokuserar vi på att 

utveckla en smartare planet genom intelligenta system och processer för handel, ekonomi, 

transport och mycket annat.

Som företagsmedborgare på en smart planet eftersträvar IBM en ansvarsfull och produktiv 

relation till det samhälle där vi lever och verkar – lokalt, nationellt och globalt – liksom till våra 

anställda, partners och kunder. 

Ett exempel är IBM Svenska, som uppmuntrar sina anställda att bidra till det lokala samhället 

genom volontärmedverkan i programmet On Demand Community. Som stöd har IBM skapat 

45 stipendier till skolor och ideella organisationer med fokus på invandrarverksamhet. 

• IBM har haft verksamhet i Sverige 

sedan 1928.

• 521 anställda deltar i On Demand 

Community, IBMs volontärinitiativ.

• IBM har upprättat 45 stipendier i 

Sverige, omfattande både pengar 

och utrustning till ett värde av 100 

000 USD.

• IBM Svenska antog tidigt WEEE-

reglerna för återvinning av 

kasserade datorer (1992).

• De anställda på IBM Svenska har 

under många år varit mentorer åt 

elever i åttonde och nionde klass. 

I programmet ingår ett samarbete 

med Svenskt Näringsliv.

   (Information från årets slut 2008)

KORT LANDSÖVERSIKT
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DE ANSTÄLLDA 
De IBM-anställda får verktyg för 

framgång

IBM arbetar för att kunna anpassa sig 

till kundernas föränderliga behov inom 

den globala ekonomin, och också för att 

systematiskt hjälpa våra anställda att lära 

sig nya områden och få nya kunskaper 

så att de behåller sin konkurrenskraft. 

Med teknikens hjälp kan IBMs anställda 

samarbeta och dela idéer med sina 

kollegor i samma hus eller på andra 

sidan jorden, oavsett land, tidszon och 

kultur. 

Med The Corporate Service Corps 

kom nyblivna ledare på IBM till 

Rumänien, Vietnam, Filippinerna, 

Ghana och Tanzania år 2008 för att 

arbeta med projekt där man använde 

informationsteknik för att skapa en 

grund för ekonomisk utveckling. De fick 

möta nya utmaningar och perspektiv 

och stärka sin förmåga att verka som 

världsmedborgare. Två anställda 

från IBM Svenska deltar i projekt på 

Filippinerna (2008) och i Rumänien 

(2009).

För att öka medvetenheten om 

funktionshinder på arbetsplatsen stod 

IBM Svenska värd för en konferens 2006 

och har donerat webbanpassningsteknik 

och accessibilityWorks-programvara 

som hjälp för elever med dyslexi.

SAMHÄLLE
Dela med sig av expertis och teknik

Enskilda personer, småföretag, lokala 

föreningar och kommuner kan dra nytta 

av den globala ekonomin – men bara 

om de förstår sina möjligheter och är 

utrustade att utnyttja dem. På IBM letar 

vi möjligheter att använda teknik för att 

underlätta samarbete och konkurrens och 

bryta ner hindren för utveckling. 

Trafikstyrning är bra för miljön

Under 2007 installerade IBM ett 

betalningssystem för trängselskatt 

i Stockholm, vilket gav miljövinster 

som överträffade alla förväntningar. 

Trafiken minskade med 25 % och 

kollektivtrafikanvändningen ökade med 

40 000 passagerare per dag. Projektet 

tilldelades Project Management Institutes 

Distinguished Project of the Year år 2007.

Stöd för humanitär forskning

World Community Grid är ett IBM-initiativ 

där man använder grid-teknik för att 

kombinera den outnyttjade kraften hos 

1 miljon persondatorer som delas av 

användare över hela världen. IBM har 

gjort denna enorma datorkraft tillgänglig 

för forskare från allmänna och ideella 

organisationer som stöd för humanitära 

projekt. I Sverige har Lidingö kommun 

anslutit alla sina 2 000 datorer till 

nätverket. 

IBM Svenska driver en rad aktiviteter 

för att uppmuntra barns intresse 

för teknik och vetenskap. Ett av 

programmen är TryScience, som 

tar fram interaktiva utställningar 

och driver praktiska projekt. 

IBM har TryScience-montrar på 

Tekniska museet i Stockholm och 

på Teknikens hus i Luleå. IBM 

visar också upp TryScience och 

PowerUp (ett miljöspel i 3D) till 

Vetenskapsfestivalen i Göteborg för 

att uppmuntra intresset för teknik 

och vetenskap hos de 10 000 barn 

som deltar.

IBM är också med och leder 

projektet Vetenskap i skolan. ett 

samarbete med olika företag och 

intressenter för att öka intresset för 

yrke och karriär inom vetenskap och 

teknik.

VETENSKAP FÖR ALLA
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Stöd till entreprenörer

The Small Business Toolkit, ett 

samarbetsprojekt mellan IBM och 

Världsbankens International Finance 

Corporation, har utvecklats som 

stöd för småföretagstillväxt på 

utvecklingsmarknader. Sedan 2006 har 

distributionen vuxit till att omfatta över 

28 marknader och 15 olika språk, och 

får 3,1 miljoner besök per år. En version 

för företag som ägs av kvinnor och 

minoriteter i USA finns också tillgänglig på 

engelska och spanska. 

MILJÖ
Minimera vår påverkan på planeten  

Att skydda miljön är strategiskt viktigt för 

IBM och en viktig del av våra värderingar. 

Vår satsning på miljöledarskap fokuserar 

på att minimera den miljöpåverkan vår 

egen verksamhet och våra produkter kan 

ha, liksom att använda vår teknik och 

våra produkter och tjänster för att hjälpa 

kunder och partners att göra detsamma. 

Vårt omfattande miljöhanteringssystem 

är integrerat i vår globala verksamhet 

genom program inom bland annat 

energibesparing och miljöskydd, 

föroreningsförebyggande åtgärder,  

produktförvaltning, miljöutvärdering av 

leverantörer och olika kontroller och 

utvärderingar.

Klimatskydd

Klimatförändringarna är en av de största 

globala miljöutmaningar vi står inför 

idag. IBMs omfattande klimatprogram 

innehåller bland annat följande:

• Att minska utsläppen av växthusgaser 

från vår verksamhet genom att 

spara energi, använda förnyelsebar 

energi, minska PFC-utsläppen, stödja 

alternativa ressätt för våra anställda och 

öka effektiviteten hos IBMs logistik.

• Att utveckla energieffektiva produkter 

och tillhandahålla breda lösningar för 

energieffektiva datacenter.

• Att samarbeta med kunder och andra 

om nyskapande produkter och idéer för 

att skydda miljön på vår planet.

LEVERANTÖRSKEDJAN 
Världsmedborgarskap

IBMs innovationsförmåga är beroende 

av en stark global leverantörskedja, som 

bara är så effektiv som vår relation till 

leverantörerna. Vi värdesätter långsiktigt 

samarbete som bas för tillväxt och 

möjligheter, både för IBM och våra 

leverantörer. Vårt program för socialt 

ansvar inom leverantörskedjan utgår från 

våra etiska riktlinjer för leverantörer, där 

vi presenterar IBMs förväntningar vad 

gäller arbetstider, löner och förmåner, 

de anställdas hälsa och säkerhet, 

antidiskriminering, kommunikation, miljö 

och arbetsplatsetik. 

Branschsamarbete

År 2004 var IBM en av grundarna av 

EICC (Electronics Industry Citizenship 

Coalition) och deltog i utvecklingen av 

EICCs riktlinjer som ger leverantörerna en 

gemensam standard för sitt arbete inom 

elektronikbranschen.

Mellan 1990 och 2007 bidrog IBMs 

årliga energibesparingsåtgärder till 

att undvika nära 3,1 ton koldioxidut-

släpp (CO2) – motsvarande 45 % 

av företagets globala CO2-utsläpp 

under 1990 – vilket sparade över 

310 miljoner USD.

(Minskad energiförbrukning på grund av 
downsizing eller företagsförsäljning ingår inte i 
dessa siffror.)

ENERGIBESPARING 
PÅ IBM

3.1 M
MT CO2

$310 M

45%

Undveks

Sparades
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Mångfald inom leverantörskedjan  

Genom våra resursmetoder stödjer vi 

mångfald hos våra leverantörer, som 

företag som ägs av minoriteter, kvinnor 

och funktionshindrade. Vi samarbetar 

också med flera organisationer runt om 

i världen som fokuserar på mångfald 

inom leverantörskedjan med program 

för företag som ägs av kvinnor och 

minoriteter.

STYRNING
Integritet och medborgarskap

Vi anser att de högsta standarderna för 

företagsstyrning och etik är av yttersta 

vikt för IBMs globala tillväxt, i synnerhet 

på utvecklingsmarknaderna.

Allmän policy

IBMs förhållande till offentlig policy är 

globalt enhetlig och relevant på ett lokalt 

plan. Vi samarbetar med myndigheter och 

regelutvecklare på global och lokal nivå i 

viktiga ekonomiska och sociala frågor och 

styrningsfrågor. Vi följer också policyer 

som uppmuntrar nytänkande, möjliggör 

tillväxt och utveckling och tar ställning till 

viktiga samhällsutmaningar.

Företagsstyrning 

IBMs styrelsemedlemmar representerar 

ett brett spektrum av kunskap, bakgrund 

och perspektiv. Vi anser att denna 

mångfald är av yttersta vikt för IBMs 

tillväxt och framgång. 

Företagets medborgarskap 

IBM Senior är Förvaltning slutligen 

ansvarar för vårt ekonomiska, 

miljömässiga och sociala arbete och hur 

väl vi efterlever lagar och våra egna etiska 

regler. IBMs styrelse och kommittéer 

övervakar aktiviteterna och granskar 

resultat och regelefterlevnad. 

Sekretess och säkerhet  

De tekniska framstegen inom 

informationsdelning och fördelningen av 

affärsprocesser mellan många enheter 

och jurisdiktioner har gett ett ökat 

intresse för sekretess och säkerhet. IBM 

samarbetar med både den privata och 

offentliga sektorn för att utveckla nya 

tänkesätt och metoder för att leva upp 

till samhällets krav på sekretess och 

dataskydd, och för att upprätthålla höga 

etiska krav på policyer och metoder inom 

IBM.

Jolanda van Rooijen
Ansvarig Corporate Citizenship & Corporate Affairs
JOLANDA@se.ibm.com
+46-70-7933934
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ERKÄNNANDEN

• IBM fick ett erkännande från USAs 

president vid ett evenemang i Vita 

huset för sina volontärprogram 

• Interbrands 2008 Best Global 

Brands

• IBMs huvudinköpare blev Supply 

Chain Manager of the Year

• Tidskriften Working Mothers lista 

med “bästa företag”, inklusive 

topp 10 för deltidsarbetare, 

pappaledighet och Ageless in 

America.

• Handikapprörelsen Disability 

Rights Advocate tilldelade IBM 

ett Eagle-pris för tillgänglig 

teknik och tillgängliga produkter 

under årtionden och för sin 

ledarskapsroll i policyutvecklingen 

för webbtillgänglighet.

• International Association of Privacy 

Professionals tilldelade IBMs 

sekretessansvariga Vanguard-

priset för ledarskap och innovation 

inom sekretessområdet (2007).
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