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Sammanfattning 
Kunder i dagens konkurrenstäta samhälle kräver mer eller mindre att företag tar ett 

ansvar gentemot samhället. Ansvarstagande av denna typ kallas, internationellt, för 

Corporate Social Responsibility (CSR). En entydig definition saknas, men övergripande 

talas det om att företag tar ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. Genom 

att arbeta med denna typ av verksamhet visar företag att de verkar för kundernas 

intresse. Debatter pågår dock om företag gör detta för att stå sig i konkurrensen eller för 

att de verkligen eftersträvar ett hållbart samhälle. 

Arbetet utreder om ett stort globalt företags affärsverksamhet påverkar beslutsfattandet 

av CSR-frågor, och i sådana fall hur. Rapporten beskriver hur detta genomförts samt 

dess resultat. Studien är en kvalitativ fallstudie mot IBM Svenska AB kombinerat med 

litteraturinsamling, som skapar en teoretisk grund för resultatet att bygga på. 

Litteraturinsamlingen visar att CSR har en handfull olika innebörder liksom att frågan, 

om CSR används som ett strategiskt verktyg eller inte, är högaktuell. Det framgår även 

att underlag för hur CSR-verksamhet ska genomföras, för att uppnå största effekt, har 

skapats från flera håll. Andreas Lundgren, Corporate Citizenship & Corporate Affairs 

Manager på IBM Svenska AB, gav vid det semistrukturerade intervjutillfället och 

efterföljande mailkontakt svar på ställda frågor gällande IBM Svenska AB:s CSR-

verksamhet. 

IBM Svenska AB är ett dotterbolag till IBM Corporation och följer därför det globala 

bolagets riktlinjer och policy. Förutom att driva de världsvida projekten, exempelvis 

Smarter Planet, på hemmaplan driver IBM Svenska AB även egna lokala projekt. Dessa 

har ofta koppling till utbildning inom teknik, IT eller naturvetenskap.  

Smarter Planet-projekt har såväl moder- som dotterbolag arbetat med sedan starten 

2008. IBM menar att en smartare planet skapas genom att kombinera de tre orden; 

instrumenterad, sammankopplad och intelligent. Vid beslutsfattande är kopplingar till 

Smarter Planet en viktig del, precis som att CSR-projektet överensstämmer med IBMs 

värderingar och policy. 

Slutsatsen är att besluten gällande satsningar inom CSR faktiskt påverkas av 

affärsmässiga intressen, då faktorer som samarbetsorganisationernas nätverk, 

ekonomiska fördelar och om deltagarna i utbildningsprogrammen kan bli framtida 

medarbetare/ledare hos IBM Svenska AB beaktas. Företaget ser även över vad de har att 

vinna på projektet i jämförelse med samarbetsorganisationen.  

I och med Smarter Planet-projekten integreras CSR- och affärsverksamhet alltmer i 

varandra- ett nytt steg inom CSR-verksamheten har tagits. Denna integration är 

ytterligare indikator på att affärsmässiga intressen beaktas.   
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Abstract 
Customers in today’s competitive market more or less require that companies takes 

responsibilities towards the society. Responsibility of this type is internationally known 

as Corporate Social Responsibility (CSR). The term lacks an unambiguous definition, 

but in general it refers to the companies’ economic, social, ethical and environmental 

responsibilities. By working with these activities the companies shows that they are 

looking after the interests of its customers. However, there are on-going debates 

whether the responsibility is taken because they really strive towards a sustainable 

society,   or if they have to do it to survive in today’s competitive market. 

The process investigates if a large global company’s business activity has impact on the 

decision making of CSR-projects, and in such cases how. The report describes how this 

has been accomplished and its results. The study is a qualitative case study of IBM 

Svenska AB combined with literature data collection which creates a theoretical basis 

on which the results are based. The data collection shows that CSR has a handful of 

definitions as well as the question whether CSR is used as a strategic tool or not is a hot 

topic. It also shows that guidelines on how CSR activities shall be undertaken to achieve 

the greatest impact has been created from several directions. Andreas Lundgren, 

Corporate Citizenship & Corporate Affairs Manager at IBM Svenska AB, gave 

information about IBM Svenska AB:s CSR activities at the semi structured interview 

and in the following email-conversation.   

IBM Svenska AB is an affiliated company to IBM Corporation and it therefore follows 

the global company’s policies and guidelines. The parent company works with 

worldwide projects like Smarter Planet, and besides managing these projects in Sweden, 

IBM Svenska AB also manages own, local projects. These projects are often associated 

with education within technic, IT or science. 

The parent companies as well as the affiliated have worked with the Smarter Planet-

project since it was launched in 2008. IBM claims that a smarter planet is built of three 

keywords; instrumented, interconnected and intelligent. The associations with Smarter 

Planet are an important issue in the decision making of CSR activities, as well as if the 

activity is consistent with the values and policies of IBM. 

The conclusion is that the CSR-project decisions are affected by business-related 

interests. The main factors identified were the network of the partner organization, 

economic benefits and whether the participants in the education programs can be future 

co-workers or leaders at IBM Svenska AB. 

With the Smarter Planet- project IBM continues to integrate CSR- and business 

activities - a new era within CSR- related work has begun.  This can also be interpreted 

as confirmation that business interests are being considered.   
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Förord 
 

Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete inom 

maskinteknikprogrammets inriktning mot industriell produktion vid Kungliga Tekniska 

Högskolan, KTH. 

Begreppet som utreds är Corporate Social Responsibility och studieobjektet är IBM 

Svenska AB. 

Under arbetesgång har vi fått stor hjälp av handledare Lasse Wingård, Universitetslektor 

vid KTH och Andreas Lundgren, Corporate Citizenship & Corporate Affairs Manager 

IBM Svenska AB. Vi tackar för deras stöd, hjälp och engagemang. Vi vill även tacka 

Jana Karlowskis vid IBM Svenska AB för hjälp med att hitta rätt kontaktperson på 

företaget. 

 

Stockholm maj 2012 

Evelina Gustafsson och Hanna Hult Rosén 
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Terminologi 
Nedan följer en lista med förklaringar av begrepp som frekvent används i rapporten. 

Detta bör ses som ett stöd för läsaren. 

CSR – Corporate Social Responsibility 

Corporate Citizenship – Innebörden ekvivalent med CSR (Business dictionary 2012) 

IBM Corporation – Moderbolag, med huvudkontor i USA 

IBM Europa – Regional nivå 

IBM Svenska AB – Dotterbolag till IBM Corporation, stationerat i Sverige 

Globalt – Moderbolaget som styr 

Region – Alla dotterbolag i t.ex. Europa inkluderar kontoren i Sverige 

Lokalt – Dotterbolag i specifikt land 
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1 Inledning 
Följande kapitel redogör för bakgrunden till detta arbete samt dess syfte. Det beskrivs 

även på vilket sätt arbetet utförts och dess begränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Inom ramarna för det givna begreppet Corporate Social Responsibility har vi format en 

egen frågeställning. Resultatet av frågeställningen redovisas i denna rapport. 

Corporate Social Responsibility, fortsättningsvis benämnt CSR, kan till betydelsen 

översättas som företagens samhällsansvar. Tillämpningen av begreppet är olika, men 

övergripande handlar det om att företagen tar ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och 

socialt ansvar (CSR guiden n.d). 

CSR får idag en allt större roll, för allt fler företag - stora som små. Detta då det i 

samhället pågår en debatt om CSR endast är till för att stärka varumärket eller om det är 

en del av företagets strategiska verksamhet (CSR Sweden 2012). Innebörden av 

begreppet tillämpades redan vid slutet av 1800-talet, men myntades först under 1960-

talet (Nilsson 2008) (Freeman and Hasnaoui 2011). Ett företag som länge haft en 

väletablerad verksamhet inom CSR är teknologi- och konsultföretaget IBM. Därför har 

dotterbolaget IBM Svenska AB valts som studieobjekt. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Arbetet utreder hur ett väletablerat och framstående företag arbetar med samhällsansvar. 

Syftet är att belysa ifall det är rimligt att dra slutsatsen att strategiska intressen beaktas i 

beslutsprocessen för CSR-frågor. Detta görs med hjälp av frågeställningen 

”Hur ser beslutsprocessen ut vid val av CSR-projekt hos IBM Svenska AB och 

 påverkas denna med hänsyn till affärsmässiga intressen?”. 

IBM är ett företag som länge arbetat med CSR och verkar idag som en förebild för 

andra företag. Det i kombination med den pågående debatten gör att det är aktuellt att 

besvara denna frågeställning. 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom CSR är väldigt brett har vi infört begränsningar till de områden som IBM valt 

att prioritera. Arbetet tar endast upp ekonomiska faktorer inom CSR då det krävs för att 

belysa tänkbara kopplingar mellan CSR- och affärsverksamhet. Uppsatsen fokuserar 

därför på beslutsförfarandet och mandat för beslut. 

Av naturliga skäl är det inte möjligt för företag att lämna ut all detaljinformation 

gällande beslutsprocesser, vilket skapar ytterligare en begränsning vid besvarandet av 

frågeställningen. 
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2 Vägen till målet  
Kapitlet har som syfte att förtydliga arbetets gång samt vilka typer av studier som gjort 

rapporten möjlig. 

 

Arbetet är en fallstudie av IBM Svenska AB i kombination med en kvalitativ 

semistrukturerad intervju och efterföljande mailkontakt med Andreas Lundgren, IBM 

Svenska AB, samt litteraturstudier av relevant information. 

 

Hur arbetet genomförts illusteras i Figur 1. Denna visar att arbetet från början var stort 

och spretigt, för sedan bli mer definierat och konkret. Efter förstudie och diskussioner 

med bland annat handledare, skapade vi en frågeställning som åter breddade arbetet. Vi 

gjorde ytterligare litteraturstudie, varav arbetet konkretiserades. Därefter utförde vi en 

inledande intervju, vilket möjliggjorde att en analys kunde genomföras och 

slutprodukten färdigställas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Fallstudie 

Fallstudie är den vetenskapliga metod vars syfte är att ge en djupare kunskap om 

objektet som undersöks. Oftast är det endast en undersökningsenhet, eller möjligtvis 

några få, som undersöks mer ingående. Detta ger mer detaljerad kunskap än vad en 

bredare undersökningsmetod, exempelvis enkätundersökning, ger. Det främsta sättet att 

Figur 1. Arbetsprocessen 

Slutprodukt 

Frågeställning, syfte, 
projektplan 

R

a

p

p

o

r

t

s

k

r

i

v

n

i

n

g 



 

3 

 

genomföra en fallstudie på är således via datainsamling, genom exempelvis intervjuer 

(NE 2012). Studien är framförallt undersökande, men innehåller även inslag av 

förklarande och beskrivande art (Backman 1998). 

Kvalitativ intervjustudie 

Kvalitativ intervju används då målet är att identifiera eller upptäcka något nytt. Den 

intervjutyp detta arbete använt sig av är den så kallade semistrukturerade, vilket innebär 

att underlaget för intervjun är uppbyggt av olika huvudområden, istället för bestämda 

frågor, se Bilaga 1. Detta gör att intervjun blir mer flexibel samt att en bredare och 

djupare grund inom området kan skapas, då intervjuaren i andra fall kan missa relevanta 

frågor. Metoden underlättar även för fortsatta frågor via mailkontakt (Isaksson 2012) 

(Åbo Akademi n.d).  

Nackdelen med metoden är att informationen inte blir objektiv och kan därför anses 

vinklad. För att få en bredare synvinkel har bakgrundsinformation om CSR inhämtats 

från andra källor. 

2.2 Kunskapsintag 

För att möjliggöra en intervju krävdes en större kännedom inom ämnet än vad som 

fanns vid arbetets start. Ny kunskap inhämtades genom en större litteratursökning i 

början av arbetet. Efter den första kontakten med IBM Svenska AB gjordes en ny och 

mer specificerad litteratursökning. Resultatet av relevant fakta återfinns i kapitlet Teori. 

Inledningsvis användes bredare sökord såsom ”Corporate Social Responsibility”, för 

att senare i arbetet specificeras till exempelvis ”Corporate Social Responsibility IBM”, 

”Corporate Social Responsibility relationships”, ”The meaning of Corporate Social 

Responsibility”, ”What is Corporate Social Responsibility?” och ”Implementing 

Corporate Social Responsibility”.  
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3 Teori 
Kapitlet har som syfte att ge läsaren relevant information om begreppet CSR samt om 

företaget IBM. 

3.1 Definitioner på CSR genom historien 

Redan innan begreppet Corporate Social Responsibility myntades på 1960-talet 

arbetade företag med denna typ av ansvarstagande (Freeman and Hasnaoui 2011). Clark 

talade 1926 om hur företag har en skyldighet gentemot samhällets välmående (Clark, 

cited in Freeman and Hasnaoui 2011). Även Kreps fastslog 1940 att företagare har 

samhällsansvar som borde tas (Kreps, cited in Freeman and Hasnaoui 2011). 

Meningarna om vilka områden begreppet faktiskt involverar har sedan 1960-talet varit 

skilda. Friedman ansåg 1962 att CSR framförallt var ett sätt för företag att skapa vinst 

på. McGuire talade året efter om att CSR sträckte sig förbi ekonomiska faktorer och 

lagar, samt att företaget måste ha ett gediget intresse av samhällets välfärd (Freidman, 

cited in Freeman and Hasnaoui 2011) (McGuire 1963, cited in Freeman and Hasnaoui 

2011). 

Davis (1973) följde McGuires tankar genom att påstå att CSR börjar där lagen slutar. 

Fram till slutet av 1970-talet var definitionerna inte mer avgränsande än till 

samhällsansvar, men 1979 kom Carroll med en förklaring som drog ner antalet berörda 

områden till ekonomi, juridik, etik samt förväntningar från samhället. Carroll (1991) 

vidareutvecklade denna definition och år 1999 benämnde han CSR som fyra typer av 

samhällsansvar; ekonomi, juridik, etik och filantropi. Dessa ställde han upp som en 

pyramid med ekonomin som botten då denna utgör den största beståndsdelen, se Figur 

2. 

 

Figur 2. Carroll's CSR-pyramid (Carroll 1991). 

2000-talets olika definitioner ligger mer i linje med Carrolls från 1999. Schwartz och 

Carroll (2003) framförde att CSR omfattar juridiska, etiska och ekonomiska aspekter, 

medan Våland och Heide (2005) talade om sociala och mänskliga rättigheter, miljö och 

etik. Antal och Sobczak (2007) hävdade att CSR inkluderar kulturella och 
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socioekonomiska koncept samt lagar. Enligt Alrutz (2008) borde ett modernt företags 

ansvarstagande delas in i fyra komponenter; ekonomi, miljö, socialt och etiskt. I Figur 3 

finns exempel på vad varje område kan tänkas omfatta. 

 

Figur 3. De 4:a delarna av CSR och vad exempel på vad de innefattar. Idé från Alrutz (2008). 

Ytterligare en tolkning ges av Europeiska kommissionen. År 2011 publicerades en ny 

policy kring CSR som de anser att företag bör följa för att till fullo ta sitt ansvar. 

Innebörden av denna är att varje företag bör ha en process för att integrera sociala, 

miljömässiga, etiska och mänskliga rättigheter i sin affärsverksamhet och kärnstrategi, i 

ett nära samarbete med sina intressenter (European Commission 2012). Ett företags 

intressenter är exempelvis ägare, anställda, kunder, leverantörer, banker, stat, et cetera 

(Epstein och Roy 2001). Framförallt vill dessa se ekonomiskt starka resultat vilket leder 

till att intresset för samarbetet kvarstår. 

3.2 Företags förhållningssätt till CSR 

För att skapa en CSR-verksamhet som fungerar i det längre perspektivet så bör 

företagenligt Epstein och Roy (2001) formulera en strategi för hur arbetet ska gå till. 

Vid skapandet av denna strategi är det fem punkter man bör ha i åtanke.  

1) Corporate and business unit strategy  

2) Sustainability actions 

3) Sustainability performance  

4) Stakeholders’ reactions  

5) Corporate financial performance  

•Korrekt bokföring och 
noggrann redovisning och 

dokumentation. 

•Årlig miljöredovisning 

•Redovisning av CSR-
åtgärder i årsredovisning. 

•Samverkan med 
samarbetsorganisationer 

•Anstälda är volontärer på 
arbetstid. 

•Egna projekt i 
utvecklingsländer eller stöd till 
sådana 

•Arbete med gemensamma 
värderingar 

•Uppförandekoder 

•Förhållnigssätt på 
arbetsplats 

•Krav på underleverantörer 

•Miljöhänsyn vid inköp 

•Energisnål produktion 

•Resurssnål hantering 

•Återvinning 

•Gröna transporter 

 

 
Miljö 

 Klimatpåverkan, 
resursförbrukning 

Etisk 
Arbetsförhållanden, 

mänsliga rättigheter, 
relationer 

Ekonomi 
Redovisning 

Socialt 
Samhällsengagemang 
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Varje företag måste också titta noggrannare på de delar som är av extra vikt för sin 

verksamhet (Epstein and Roy 2001). 

 
Figur 4. Drivande faktorer för hållbarhet och finansiella resultat (Epstein and Roy 2001). 

Hur dessa fem delar påverkar företaget och vad som ingår i de olika delarna framgår av 

Figur 4. Figuren visar ett schema över sociala och ekonomiska effekter på grund av 

företagets affärsverksamhet. Den visar när och var olika händelser kan uppstå samt 

reaktioner som, under arbetets gång, kan ha effekter på företagets ekonomiska resultat. 

Den kan även användas som återkoppling till företagets strategi (Epstein and Roy 

2001). 

CSR handlar alltså om att företag gör något bra, men varför gör de det och gör de det 

bra? Det är frågeställningen som författarna till artikeln ”Doing good, but doing it 

well?” ställer sig. Det finns många mål med arbetet som ger en stor ”bra-känsla”, men 

frågan är om arbetssättet verkligen är bra. Risker, såsom bristande uppmärksamhet eller 

intresse av ledningen, dålig implementering av strategier eller bristande kommunikation 

kan förstöra verksamheten trots att ovanstående arbete genomförts. Dessa risker kan 

minimeras genom att uppfylla de punkter som listats i artikeln ”Doing good, but doing it 

well”. Punkterna tar upp allt från hur viktigt det är att alla höga chefer har kunskap om 

CSR-arbetet inom företaget och att hålla det till relevanta projekt för företaget, till att få 

en entusiastisk medarbetare att leda arbetet et cetera. Det som nämns i samma artikel är 

att”Clearly every company is different, and what is right for one will be wrong for 

another” (Anon 2008). 

Anledningarna till varför företag arbetar med CSR-frågor är många och omdiskuterade. 

Peloza och Falkenberg (2009) hävdar att genom att bedriva CSR-verksamhet förstärks 

företagets rykte. Som bieffekter av detta nämns att företaget blir en mer eftertraktad 

arbetsplats samt att arbetsstyrkans kvalitet och produktivitet höjs. Däremot blir 

företagen mindre benägna att engagera sig i CSR om det har ont om pengar. Pengabrist 

kan till och med leda till att företaget handlar på ett icke-ansvarsfullt sätt (Campbell 

2007). Campbell (2007) hävdar även att en tät konkurrens är ett måste för att företag ska 

vilja arbeta med CSR. Låg konkurrens leder till att företaget har lägre motivation till att 

förstärka sitt rykte, då kunderna sannolikt återkommer oavsett.  
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Vidare påstår Campbell (2007) att statliga regler som kräver att CSR-verksamhet måste 

finnas inom företaget bidrar till att företag tar sitt ansvar. Skapar företag dessutom egna 

riktlinjer inom CSR, som innebär att ansvar måste tas, leder det till ytterligare 

ansvarstagande. Det har lett till att företag idag sätter upp mål som kan vara svåra att 

uppnå (Campbell 2007). Detta omnämner även Devinney (2009) som ”The holy grail of 

CSR”, vilket handlar om att eftersträva ett högt uppsatt mål som i praktiken inte är 

genomförbart. CSR resulterar enligt artikeln sällan eller aldrig i en fördelaktig situation 

för både utförande och mottagnade parten. Denna teori styrks även av Campbell (2007) 

som poängterar att det i dagens konkurrenstäta samhälle inte finns utrymme för att 

misslyckas. Detta kan driva företag, i framförallt svåra situationer, till att handla på ett 

icke-ansvarsfullt sätt med förhoppningen att komma undan med det. Även inom CSR 

återkommer dilemmat att ”pengar är makt” (Campbell 2007). 

Att ledarens karaktär är viktig nämndes tidigare. Devinney (2009) menar att en ledare 

som utåt säger att ”vi kan inte rädda hela världen, men vi kan arbeta där vi kan göra 

skillnad” egentligen menar något annat. Ledaren kan, enligt Devinney (2009), syfta på 

att området där de kan göra skillnad, är samma område som ger företaget flest fördelar. 

Det pågår även en diskussion om hur man mäter ett företags CSR-arbete. Enligt Epstein 

och Roy (2001) är det viktigt att man skapar projekt som gör det möjligt att mäta CSR-

insatserna. Detta för att kunna ge feedback till de anställda och för att utveckla arbetet. 

3.3 IBMs historia 

IBM är ett amerikanskt företag med rötter tillbaka till 1886, då verkande under namnet 

The Tabulating Machine Company. Från år 1924 gick företaget gick sedan under 

benämningen CTR, för att 1924 övergå till det idag använda IBM. Tillverkningen har 

under åren bland annat bestått av bokföringsmaskiner, hjärt- och lungmaskiner och 

skrivmaskiner. Under de senaste decennierna har fokus dock legat på produkter och 

tjänster relaterade till datorindustrin, såväl till företag som till privatpersoner. År 2005 

lämnades tillverkningen av persondatorer över till Lenovo, vilket resulterat i att 

företaget idag nästan enbart är tjänsteproducerade (IBM 2012a) (Lenovo 2012). 

Sedan 1928 har IBM haft verksamhet i Sverige via Affärsmaskinaktiebolaget 

International. Året därpå, 1929, byttes namnet till AB International Business Machines. 

Idag går dotterbolaget under namnet IBM Svenska AB och har så gjort sedan år 1962. 

Under de 84 år som verksamheten funnits i Sverige har företaget tillverkat motsvarande 

produkter som sitt moderbolag. Idag är även IBM Svenska AB huvudsakligen ett 

tjänsteproducerande företag (IBM 2012b). 

Trots att företaget ändrat inriktning sedan starten är syftet fortfarande ”Att hjälpa 

företag och organisationer att utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av teknik” (IBM 

2012b). IBM har fem stycken verksamhetsområden; Global Technology Services 

(GTS), Global Business Services (GBS), Software Group, Systems and Technology och 

Finansiering. GTS är den del som erbjuder tekniska tjänster såsom IT-infrastruktur och 

affärsprocesser. GBS är konsultverksamhet inom exempelvis ekonomi, HR och 

processomvandling. Software Group är det som gör IBM till världens näst största 

programvaruföretag och Systems and Technology utvecklar hårdvaror. Området 

finansiering är den del av IBM som möjliggör finansiella lösningar för att underlätta 

samarbetet med sina kunder (IBM 2011). 
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Företaget finns idag på otaliga platser i världen. Affärstidningen Fortune Magazine, 

”världens mest välinformerade och insiktsfulla tidning”, sätter årligen upp listan Global 

500 (Fortune Magazine 2012a). Det är en ranking över världens 500 största företag, sett 

till exempelvis omsättning och antal anställda. År 2011 hamnade IBM på plats 52, sett 

till omsättning samt på en 12:e plats, sett till antalet anställda (Fortune Magazine 2012b) 

(Fortune Magazine 2012c). 

3.4 IBMs CSR-historia  

IBM är ett företag som arbetat med CSR-relaterade frågor under flera decennier. Detta 

har lett till att företaget idag har ett mycket väl genomtänkt arbete kring CSR samt 

välskrivna policydokument för arbetet, se Bilaga 2. I dessa dokument finns till 

exempelvis riktlinjer om hur varje anställd bör bidra under sin arbetsdag inom vissa 

huvudområden, såsom miljö. 

IBMs CSR-verksamhet startade redan 1914, då företaget anställde sin första 

handikappade medarbetare. De var även tidigt ute med att starta utbildningar för 

kvinnor (1935) samt att anställa mörkhyade medarbetare (1946) och deras första 

kvinnliga direktör anställdes 1943 (IBM 2012a) (IBM 2008). 

Företaget arbetar idag med innovativa lösningar och strategier, för att hjälpa till att 

förändra och förstärka det globala samhället. Detta har lett till att företaget idag anser 

sig vara ledande inom CSR-arbetet (CSRwire 2012). 

Idag arbetar IBM i ett globalt perspektiv med flera typer av projekt inom CSR, medan 

det lokalt framförallt handlar om socialt ansvar i form av utbildningsrelaterade projekt.  

3.5 IBMs pågående projekt  

Nedan presenteras några av IBM Corporations globala projekt som även tillämpas lokalt 

av IBM Svenska AB. Förutom de globala projekten arbetar IBM Svenska AB samtidigt 

med egna projekt enligt företagets övergripande policy. De egna projekten har främst 

anknytningar till utbildning. 

Smarter Planet 

Smarter Planet ett av IBM Corporations stora projekt. Dess syfte är att skapa en 

smartare värld, där alla ska ges möjlighet till samma utbildningsnivå, sjukvård et cetera 

(IBM 2012c). IBM menar att en smartare planet uppnås genom att kombinera de tre 

orden; instrumenterad, sammankopplad och intelligent (IBM 2012e).  Diskussionerna 

kring detta projekt har lett till att IBM Corporation tagit fram uttrycken 

”A smarter planet is build of smarter cities”  

”We can build a smarter planet, city by city” 

(IBM 2012d). Citaten förklarar att smarta städer bygger upp en smartare planet, vilket i 

sin tur skapat systerprojektet Smarter Cities. Smarter Planet-projekten innefattar bland 

annat områden som energi, livsmedel, sjukvård, transportsystem, vattenhantering samt 

företagsanalys och optimering. Med hjälp av IT och teknik vill IBM effektivisera de 

olika områdena. Innebörden av detta är att det inte är ett rent CSR-projekt. Smarter 

Planet-projekten kan ses som en sammanvävning av CSR- och övrig verksamhet (IBM 

2012e). 
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För arbetet mot en smartare planet har IBM Corporation listat sex stycken riktlinjer att 

arbeta efter (IBM 2012e): 

1. Omvandla information till insikter. 

2. Effektivisera verksamheten i företaget. 

3. Öka verksamhetsrörligheten. 

4. Anslut människor till varandra och ge dem möjligheter. 

5. Ge möjlighet till innovation för tjänster och produkter. 

6. Hantera risker, säkerhet och efterlevnad. 

För att konkretisera en satsning inom Smarter Planet nämns superdatorn Watson, 

framtagen av IBM, som ska vara ett stöd för läkaren i diagnosarbetet. Watson måste 

snabbt gå igenom mängder av data, såsom provsvar och ordinationer, för att sedan ge ett 

pålitligt och korrekt besked om hur behandling av en patient skall ske, detta utan 

internetanslutning. Den stora skillnaden mot andra datorer är att Watson ska kunna tolka 

vardagligt tal så att verbal kommunikation kan hållas (En Smartare Planet 2012). 

World Community Grid 

Matematiska beräkningar relaterade till bland annat cancer-, AIDS- och miljöforskning 

kräver enorma mängder datakraft. Genom att privatpersoner lånar ut outnyttjad 

datakapacitet kan beräkningstiderna förkortas avsevärt. Att ansluta sig till World 

Community Grid, ett nätverk skapat av IBM Corporation ger alla möjligheten att 

tillsammans skapa ett bättre samhälle (IBM 2012f) (IBM 2008). 

MentorPlace® och KidSmart Early Learning Program 

MentorPlace® är ett projekt där anställda, både via internet och i verkligheten, stöttar 

och inspirerar ungdomar inom ämnena naturvetenskap, teknik och IT. Syftet med detta 

är att minska IT-klyftor och få ungdomarna intresserade av natur- och 

teknikvetenskapen. KidSmart Early Learning Program har ett motsvarande syfte som 

MentorPlace®, men där riktar företaget sig framförallt till förskolebarn genom att 

donera specialanpassade datorer. KidSmart Early Learning Program fungerar även som 

ett stöd för barn med speciella behov (IBM n.d.a) (IBM n.d.b) (KidSmart Early 

Learning Program 2009). 

On Demand Community 

On Demand Community är företagets samlingspunkt på internet för engagerade 

medarbetare. Här kan IBM:are leta efter tillgängliga volontäruppdrag samt förbättra sina 

kunskaper för att på bästa sätt kunna stötta sitt samhälle. Detta fungerar bland annat som 

ett stöd till MentorPlace® (IBM 2010) (IBM2012g) (IBM n.d.c). 
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4 Intervju 
Sammanställning av information som erhållits vid intervjutillfälle och 

mailkonversationer. Intervjuunderlag återfinns i Bilaga 1 och mailkonversation i Bilaga 

2. 

4.1 Arbetet och beslutsprocessen 

Som grund för all CSR-verksamhet inom något av dotterbolagen finns de 

policydokument som författats av IBM Corporation utefter företagets värderingar, se 

Bilaga 2. Dessa dokument skall följas av alla anställda inom IBM. Policyn innefattar allt 

från bemötandet mot kunder till hur företaget arbetar med miljöfrågor och mänskliga 

rättigheter.  

IBM arbetar oftast inte med CSR genom att donera pengar till projekt, utan bidrar 

istället med sin breda kompetens. Genom detta arbetssätt anser de att ett större ansvar 

tas, då företaget självt har kontroll över projektet och dess resurser. Det som i praktiken 

sker är att medarbetarna, på arbetstid, beger sig till platser där projekt bedrivs. Där 

bidrar de, utan kostnad för projekten, med sin kunskap och verkar som förebilder. Syftet 

med denna typ av satsning är att förebygga de klyftor som finns inom IT-världen samt 

att bygga en stabil grund för nästa generations medarbetare och ledare (IBM 2012g).  

Arbetet med CSR-frågor sköts både av IBM Corporation, IBM Europa samt IBM 

Svenska AB. Riktlinjerna, som framgår i policydokument, härstammar från 

moderbolaget, se Bilaga 3. IBM Svenska AB applicerar sedan detta på sin verksamhet 

och omgivning. CSR-arbetet börjar med att IBM Svenska AB lägger fram en förfrågan 

gällande budget till IBM Europa, som i sin tur för den till IBM Corporation. Där 

fastställs sedan hur budget och ansvarsområden skall utformas. Besluten tas för ett år i 

taget. 

Då besluten är fastställda och varje land är informerat om budget och delegeringsnivåer, 

bestämmer de lokala kontoren över de projekt som skall genomföras under året samt 

vilka nya samarbeten och projekt som ska skapas. Samarbeten och projekt väljs så att 

det gynnar IBM Svenska AB på bästa sätt samt att företagets kompetens kommer 

samhället bäst tillnytta. Vad som är bäst kan se olika ut mellan länderna, men 

fingervisningen är att IBM bör har lika stor fördel som samarbetsorganisationen i 

respektive projektet. Ligger ett intressant projekt utanför den beslutsnivå landet har, får 

de vända sig till den regionala eller globala nivån.  

4.2 Rapportering 

Vad gäller rapporteringen av pågående verksamhet följs företagets matrisupplägg. 

Lokalt, regionalt och globalt så rapporterar respektive CSR-chef till sin Marknads- och 

Informationschef som i sin tur rapporterar vidare till respektive VD. Utöver detta så sker 

även rapportering från den lokala CSR-chefen till den regionala, vidare till den globala 

CSR-chefen. På samma sätt rapporterar den lokala VD:n till den regionala och vidare 

till den globala VD:n. Detta innebär att all information kommer till den globala VD:n 

från två håll, vilket är önskvärt för att arbetet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. 

Förutom de två rapporteringsvägarna utförs regelbundet interna kontroller. Dessa 

innefattar bland annat kontroll av hur arbetsprocesserna följs samt att all 

beslutsgrundande dokumentation innehåller nödvändig information. 
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4.3 Krav för beslut 

För att ett beslut ska kunna fattas är det viktigast, bortsett från inkomstmöjligheterna 

som inte är ett beslutskriterium, att syftet med satsningen stämmer överens med IBMs 

prioriteringar, värderingar och affärsidé. Kopplingar till företagets arbete med Smarter 

Planet och Smarter Cities är idag viktiga faktorer.  

Kraven varierar beroende på vilken typ av satsning det handlar om. Som exempel kan 

nämnas att om projektet är ett samarbete med en organisation, skall trovärdigheten och 

typen av kontaktnätverk för organisationen utredas. När detta gjorts skall kontrakt 

mellan IBM och samarbetsorganisationen tecknas, så kallade Documents of 

Understanding (DoU) samt Scope of work (SoW). Allt detta inkluderas i den slutgiltiga 

dokumentationen för projektet. Information kopplat till mer interna frågor, såsom att 

företaget faktiskt kan uppnå satta mål inom given budget, skall också ingå i de 

underbyggande dokumenten. 
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5 Analys 
Att CSR är ett brett begrepp som saknar en entydig definition bekräftas av teorin.  

Policyn som IBM Svenska AB följer är framförallt av miljö och etisk karaktär, sett till 

CSR-innehållet. De lokala projekt som genomförs tillhör däremot det sociala 

ansvarstagandet.  

Beslutsprocessen vid CSR-verksamheten hos IBM Svenska AB följer det som tidigare 

redovisats. För att få en mer överskådlig syn har nedanstående illustration över stegen i 

processen skapats. Figur 5 visar vilka steg som tas inledningsvis och vilka aspekter som 

påverkar arbetet i ett tidigt skede. De viktiga delarna är bland annat 

samarbetsorganisationens trovärdighet och kontaktnätverk samt om projektet har någon 

anknytning till IBMs värderingar och till Smarter Planet.  

 

Figur 5. Projektförslag kommer in till IBM Svenska AB. 

Blir svaren på frågorna till höger i Figur 5 positiva fortsätter beslutsprocessen enligt 

Figur 6. Faktorerna som då utreds är av en mer strategisk karaktär; fördelar för IBM 

Svenska AB, om projektet kan levereras ekonomiskt sett, et cetera. Viktigt är även att 

IBM Svenska AB får ut minst lika mycket av satsningen som samarbetsorganisationen. 
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Figur 6. Fortsättning av beslutsprocessen då samarbete är av intresse. 

Då ett projekt fått godkänt börjar arbetet med att ta fram Documents of Understanding 

samt Scope of Work. När dessa är godkända av båda parter kan projektet startas. Det 

fortlöpande arbetet rapporteras som nämndes tidigare enligt ett matrissystem. Figur 7 är 

en illustrativ sammanställning av rapporteringsvägarna. 

 

Figur 7. Företagets matrisupplägg vid rapportering. 

Genom att framförallt donera kunskap och inte pengar har IBM möjlighet att visa inom 

vilka områden företaget verkar och styra projekten inom givna ramar. Som nämnts i 

teoriavsnittet kommer personal som får arbeta med CSR-relaterade frågor under 

arbetstid att prestera bättre även i sitt ordinära arbete. Då IBM har flertalet anställda 

som arbetar med CSR-frågor på detta sätt, styrker teorin att IBMs affärsmässiga 

intressen kommer att påverka CSR-besluten. 

Som bland annat tagits upp i teoriavsnittet är det viktigt att företaget lyckas integrera 

CSR-arbetet hos både ledningen och alla anställda. Detta arbetar IBM aktiv med idag 

genom satsningen på Smarter Planet, en sammanvävning av CSR-verksamhet och 
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företagets affärsverksamhet. De sex riktlinjer som företaget listat, om hur en smartare 

planet kan skapas, tyder även dessa på att affärsmässiga intressen beaktas. Punkt två 

handlar om att effektivisera verksamheten i företaget och punkt fyra om att ansluta 

människor till varandra och ge dem möjligheter. Tillämpas båda dessa kan exempelvis 

pengar sparas inom verksamheten och rätt personer kan hamna på rätt position genom 

att ett bredare nätverk skapas. 

Vidare menar Devinney (2009) att ledare som talar om att ”verka där företaget kan göra 

störst skillnad”, vill få det att framstå som att företaget har ett genuint intresse – den ena 

delen av den pågående debatten. Egentligen syftar ledaren, enligt Devinney (2009), på 

de områden där företaget har flest fördelar – den strategiska delen av debatten. IBMs 

satsning på Smarter Planet sammanför, som tidigare nämnts, CSR-verksamhet och 

affärsverksamhet. Kopplar man detta till Devinneys (2009) tankesätt kan det tänka sig 

att IBM är delaktig i båda delar av debatten, genom att kombinera genuint 

samhällsansvar med lönsamhet. 

Epstein och Roy (2011) listade i Figur 4 i teoriavsnittet några drivande faktorer för 

hållbarhet och finansiella resultat. Denna påvisar att hållbarhet och affärsverksamhet är 

närstående varandra. Här ingår hållbarhet som ett steg för att nå långsiktig lönsamhet. 

Företagspolicyn hos IBM kategoriseras till viss del under hållbarhetsprestandan. 

Smarter Planet länkar ihop affärsverksamhet med CSR-verksamhet, vilket enligt 

modellen leder till att långsiktig lönsamhet kan uppnås. 
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6 Sammanställning 
Slutsatsdelen ger svar på frågeställningen som sedan diskuteras vidare i 

diskussionsavsnittet. 

6.1 Slutsats 

Projektförslag som kommer in från utomstående organisationer behandlas enligt Figur 5 

och Figur 6. Det viktigaste vid utredning av förslaget är organisationens trovärdighet 

och nätverk samt att projektplanen överensstämmer med IBMs policy och värderingar. 

Kopplingar till det globala projekt Smarter Planet är också av vikt. Utöver detta måste 

företaget kunna leverera inom satta ekonomiska ramar.  

Beslut om projekt som skall utföras i Sverige tas av den lokale CSR-chefen. Skulle 

denne trots allt inte ha befogenhet eller ekonomisk möjlighet att ta beslutet, skickas 

frågan vidare till den regionala CSR-chefen. Skulle beslutet även ligga utanför dennes 

befogenhetsgrad går beslutet till den globale CSR-chefen. Vilken befogenhet som 

cheferna har bestäms årligen på global nivå och likaså budget. Kontinuerlig rapportering 

sker till global nivå på två sätt, för att säkerställa att rätt information når högsta organ.  

Då det i beslutsprocessen för projektförslag bland annat utreds hur den potentiella 

samarbetsorganisationens kontaktnätverk ser ut, om ekonomiska fördelar finns samt om 

ungdomar som medverkar i projekten kan bli framtida medarbetare eller ledare, påvisas 

att den strategiska verksamheten har inflytande på CSR-verksamheten. Detta märks 

också då projekten jämförs med prioriteringar och värderingar samt anknytningar till 

Smarter Planet. 

6.2 Diskussion  

Det anses tydligt efter teorigenomgången att definitionerna på CSR är allt från entydiga. 

Vi tycker oss trots allt se att begreppet verkar smalna av alltmer under 2000-talet, vilket 

kan ses som en indikation på att en mer standardiserad definition kan vara inom 

räckhåll. 

Smarter Planet-projekten har enligt oss inneburit ett steg in i en ny tid för företagets 

samhällsansvarstagande. Det sammanför CSR- och affärsverksamheten på ett 

nytänkande sätt. Detta kan både leda till att CSR-verksamheten får en större betydelse 

och att affärsverksamhetens ekonomiska resultat stärks. 

Att lyckas med integrering av CSR i IBM Svenska AB:s övriga verksamhet tror vi 

kommer att gynna företaget, inte bara för stunden utan även i det långa loppet. Följden 

av detta kan exempelvis vara att antalet mentorer och mentorprogram ökar. Även 

möjligheterna till att få fler affärsuppdrag ökar i och med att alltfler företag inser vikten 

av CSR. Viljan hos intresserade företag att använda sig av IBMs tjänster ökar om de ser 

att IBM satsar inom områden de själva anser är viktiga.  

Att öka medvetenheten bland individer och arbetslag på IBM är en viktig utmaning och 

borde vara genomförbart med hjälp av de dokument företaget idag jobbar med gällande 

policy och ansvar mot exempelvis miljö. Kompromisser vid integrering måste ske, 

frågan är bara om det är CSR- eller affärsverksamheten som drar det kortaste strået. 

Denna fråga lämnas till andra intresserade att utreda.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjustöd till intervju med Andreas Lundgren 

Andreas har varit anställd på IBM Svenska AB sedan 1997 och har haft tjänsten som 

Corporate Citizenship & Corporate Affairs manager sedan januari 2012. Han har ett 

brinnande intresse för CSR-arbete vilket även styrks av att placerar sig mellan plats 31-

60 på ”CSR i Praktikens” lista över personer de förutspår kommer att påverka 

hållbarhetsarbetet mest under 2012. (CSR i Praktiken 2012) 

 IBMs definition av CSR 
 Skiljer sig IBM Corporation och IBM Svenska AB åt? Hur? 

 Hur ser organisationen ut kring CSR på IBM? 

 Någon speciell typ av organisation? Benämning hjälper fortsatta 

undersökningar. 

 Hur sker urval av satsningar inom CSR? 

 Är det skillnad mellan CSR-arbetet i olika länder eller strävar alla länder efter 

företagets övergripande CSR-mål? 

 Policydokument vi kan ta del av? 

 Vad gör IBM för CSR Sweden och vice versa? 

 World Community Grid 

 IBM Svenska AB är anslutna till CSRSweden som är en del av CSREurope. 

Jobbar man med Enterprise 2020? 

 Lenovo 

o Utreds synergieffekter? 

o Vinstsyfte/ varumärkesstärkande? 

o Vilka synergieffekter eftersträvas, varför? 

o Varför inte? Implementera i dagens verksamhet? 

 Har Andreas något annat som kan vara intressant för oss att ta del av? 
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Bilaga 2 - Mailkonversation 

Det som ej anses relevant för arbetet har bortsetts ifrån. 

Skickat: 30 jan 2012 

Hej Andreas!  

Vi är två tjejer som studerar till civilingenjörer i maskinteknik vid KTH. Nu under våren 

äger vårt kandidatexamensarbete rum. Ämnet som detta skall beröra är Corporate Social 

Responsibility och vårt val blev IBM då vi fått intrycket är att Ni är framstående inom detta 

område! 

Vi har tidigare försökt fått tag på Jolanda von Rooijen då hon enligt IBMs hemsida står som 

ansvarig för detta. Nu har vi fått reda på att hon inte är kvar på IBM. Via Jana Karlowskis, 

som vi känner sedan tidigare, har vi fått dina kontaktuppgifter då du är den person som idag 

arbetar inom området. Hoppas att det är dig vi ska ha kontakt med eller att vet du vem det är 

vi bör ha kontakt med! 

Det vi eftersöker är en kontakt som kan hjälpa oss med information om bland annat 

historiken kring CSR-frågor inom IBM samt hur en beslutsprocess för val av CSR-frågor 

ser ut.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Evelina Gustafsson och Hanna Hult Rosén 

Svar: 30 jan 2012  

Hej,  

tack för ert mail. Kul att ni valt att titta på IBM.  

Ni har rätt i detta är frågor som IBM arbetat länge med och är fortsatt viktiga för oss. 

Vilket också man märker i samhället i stort, tycker jag, att trycket på socialt 

ansvarstagande och delaktighet i samhällsutvecklingen blir allt viktigare. Det är positivt.  

 

Det stämmer att jag tagit över detta arbete från Jolanda. Tråkigt att höra att vår webb 

inte speglar verkligheten i detta avseende, vilket jag nu har påtalat för vårt webbteam.  

 

Jag hjälper er gärna med ert arbete. Känner att det är lite upp till er att beskriva på vilket 

sätt ni vill använda mig och IBM.  

 

För oss på IBM är CSR också lite bredare än vad det kanske är hos de flesta företag, 

vilket vi kan prata om när vi ses.  

Med vänliga hälsningar, 

Andreas Lundgren- Corporate Citizenship and Affairs manager IBM Svenska AB 
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Skickat: 15 mars 2012 

Hej Andreas! 
Hoppas att allt är bra! Vi vill först och främst verkligen tacka för att du tog dig tid att 

träffa oss den 14 februari, det besvarade en hel del av våra frågor!  

Vi har nu efter sammanställning av intervjun insett att vi även skulle behöva konkret 

information om hur beslut faktiskt tas, t.ex. i form av policydokument, organisationsträd 

osv. 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Evelina och Hanna  

Svar :20 mars 2012 

Hej,  

oerhört beklagligt att ni får informationen först nu.  

 

De stora ramarna bestäms av WW ledningen som policies, och inom vilka områden och 

fokus som gäller.  

Våra policies hittar ni här: http://www.ibm.com/ibm/responsibility/ibm_policies.html  

På denna sida ser ni inom vilka områden vi verkar. 

http://www.ibm.com/ibm/responsibility/  

 

Efter budget äskande från landet till regionen till globala bolaget, bestäms budget och 

delegeringsnivåer för ett år i taget.  

 

Inom givna delegeringsnivåer och gällande budgetrader bestämmer landet själv över sin 

verksamhet. Vilka projekt, medlemskap och aktiviteter som är bäst för landet.  

Skulle ett beslut ligga utanför delegeringsnivån får landet gå till regionen (Europa) alt 

till WW för att få beslutet.  

 

Organisationsmässigt är det väldigt enkelt rörande CSR aktiviter på IBM.  

CSR Chefen rapporterar till Marknads- och Kommunikationschefen som i sin tur 

rapporterar till VD.  

 

Men den lokala CSR Chefen rapporterar också till sin Regionala CSR Chef, vidare till 

den globala CSR Chefen. Så det är två rapporterings vägar, på det sättet säkerställer vi 

att landets behov och strategier stöttas av de globala fokusområdena.  

 

Med jämna mellanrum genomförs givetvis kontroller internt på att våra processer följs 

och att nödvändig dokumentation underbygger besluten.  

 

Hoppas detta ger en liten klarar bild, men hör av er om ni behöver mer.  

Med vänliga hälsningar,  

Andreas 
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Skickat: 24 mars. Svar: 28 mars - Svar i fet stil. 

Hej!  

 

Nu har vi börjat gå igenom det material vi fått och har några första frågor;  

Längst ner i dina mailsvar står meningen "this email may contain proprietary...". Får vi 

använda dina svar eller skriver du även saker till oss som inte får finnas med i 

rapporten? 

Inga problem. Mailet är avsett för er och innehåller inte känslig information.  

"Aktiviteter som är bäst för landet" vad menar du med detta? De som är bäst för landet 

eller för företagets verksamhet i landet? 

Bra fråga. Jag avser i detta fall vad som är bäst för "IBM landet" - alltså 

företagets verksamhet.  

Vad underbygger besluten mer precist? Vad ska ingå i den nödvändiga 

dokumentationen? 

Lite beroende på vad beslutet handlar om så är det lite olika krav. Är det donation 

av tjänster som IBM utför (sällan IBM ger rena pengar), tittar vi internt först på 

samarbetsorganisationens trovärdighet, hur ser nätverket ut kring organisationen, 

att syftet med tjänsten ligger i linje med IBMs prioriteringer och värderingar 

koppling till arbetet med Smarter Planet och Smarter Cities, samt att det stämmer 

överrens med den nationella (Sveriges) agendan. 

 

Vidare tittar vi på om vi kan leverera som det är tänkt inom givna ekonomiska 

ramar (resursfråga internt), samt vad IBM lokalt har att "vinna" på 

samarbetet/donationen, kan någon annan göra detta? etc. Beslut fattas. Avtal 

upprättas med organisationen kring DoU (Document of Understanding) och SoW 

(Scope of Work). Sen är det "bara" att utföra. 

 

Mindre beslut är nästan samma: Samarbetsorganisationens trovärdighet, hur ser 

nätverket ut kring organisationen, att det ligger i linje med IBMs prioriteringer 

och värderingar generellt men också lokalt, samt att det stämmer överrens med 

den nationella (Sveriges) agendan. 

Vidare tittar vi på vad samarbetet går ut på och vad som krävs av IBM (om vi kan 

leverera (resursfråga internt)), samt vad IBM lokalt har att "vinna" på 

samarbetet etc. 

 

Sedan behöver vi "proof" på att ev. arbete är utfört. Som vid ekonomiskdonation 

bevis på att pengarna har gått till rätt ändamål m.m.  

Prioriteringen av projekt, hur går urvalet till om flera projektförslag finns? 

Absolut svårast i arbetet, då vi är stora och välkända får vi, som många andra, 

många förfrågningar. Det som är avgörande är våra lokala prioriteringar på 

områden som styr och skulle två förslag ligga i samma område får man gå djupare 

och se var blir samhällseffekten störst och vad ligger närmast IBMs prioriteringar 

och värderingar. Vi har några ledord som kännetecknar IBM som t ex Innovation, 

progress, competence och smarter etc. Kopplingen till Smarter Planet och Smarter 

Cities är viktigt. 
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Med vänliga hälsningar  

Hanna och Evelina  

 

Skickat: 3 april. Svar: 10 april. Svar i fet stil. 

Hej Andreas!  

 

Vi har nu kommit en bra bit in i vårt arbete, vilket så bör då vi har utkastinlämning den 

13 april. Några nya frågor har dykt upp som vi hoppas kunna få svar på :)  

 

1. Ang det du skrev den 20 mars så har vi insett att det inte var helt solklart trots allt.  

 

"Organisationsmässigt är det väldigt enkelt rörande CSR aktiviter på IBM. CSR Chefen 

rapporterar till Marknads-och Kommunikationschefen som i sin tur rapporterar till VD. 

Men den lokala CSR Chefen rapporterar också till sin Regionala CSR Chef, vidare till 

den globala CSR Chefen. Så det är två rapporterings vägar, på det sättet säkerställer vi 

att landets behov och strategier stöttas av de globala fokusområdena. "  

 

Vägen CSR-chef-->Marknads-och kommunikationschef-->VD, är detta lokala eller 

globala positioner? Är de globala så får du jättegärna förtydliga hur det kan bli två olika 

rapporteringsvägar. Globalt rapporterar CSR chefen till den Globala Marknads-och 

Informationsdirektören. Detta speglas på regional-nivå (Europa, Asien, America, 

LatinAmerika etc) liksom landsnivå. På regional och landsnivå så rapportera man 

även till nästa nivå. I mitt fall blir det Europa, som i sin tur rapportera till Globala 

CSR chefen - så blir det i en matrisorganisation och globalt integrerad 

organisation.  
 

2. Vad benämns avdelningen för CSR hos IBM? Hade varit bra för oss i vår rapport att 

ha lite synonymer och inte bara kalla det "CSR-avdelningen": Vi kallar detta för 

Corporate Citizenship and Corporate Affairs  
 

3. När man pratar om regional nivå så gav du som exempel Europa. Heter det då IBM 

Europa precis som Ni heter IBM Svenska AB? Vi har sökt runt lite på detta men inte 

hittat nått svar. Det stämmer. IBM Europa är en bra benämning.  

 

Det var de frågor vi hade just nu, men som tidigare sagt så återkommer vi antagligen 

framöver med fler. 

 

Slutligen har vi en förfrågan direkt till dig; Är vår slutrapport något som du vill ha 

tillgång att läsa igenom innan vår slutinlämning i maj? Den kommer även efter 

betygssättning att laddas upp på Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet) för publik 

åtkomst. Jag tar gärna del av ert material innan slutinlämning. 

 

Ha en trevlig påsk!  

 

Med vänliga hälsningar  

Evelina och Hanna 
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Skickat: 10 april.  

Hej Andreas!  

Hoppas att påskhelgen varit bra! Vi har suttit och jobbat en hel del och nya funderingar 

har därför dykt upp som vi verkligen hoppas få svar på inom kort! Självklart så önskar 

vi fortfarande svar på våra tidigare frågor (se nedan). 

Detta är frågor som kommer vara av stor betydelse för vårt slutresultat. Vi hoppas 

innerligt att du har möjlighet att ge oss svar på dem alla inom en rimlig tidsram då vårt 

arbete nu är inne i sitt slutskede.  

1. Är det rätt att benämna IBM som en koncern eller inte? Det stämmer att IBM är en 

koncern  
2. Vad är IBM Svenska AB för typ av organisation? (tex funktionsorganisation, 

teamorganisation, linjeorganisation) Vi brukar säga att vi är en matrisorganisation. 

http://www.chef.se/dynamisk/index.php/ordbok/ord/matrisorganisation/  

3. Vad ligger CSR-verksamheten under för "avdelningar" (Direkt understående lokal 

VD, en del av annan verksamhet osv) CSR ligger formellt under marknads-och 

informationsavdelningen, men praktiskta arbetet står till viss del också direkt med 

VD.  

 Tas de slutgiltiga besluten endast inom CSR-gruppen, eller tas dessa i 

avdelningen över (hierarkiskt sett)? CSR-chefen fattar besluten, i linje med 

företagets beslutade affärsstrategi. 

4. Hur många anställda arbetar idag inom CSR-gruppen? (De som kommer med nya 

förslag, bearbetar förslag, beslutar osv.) Formellt är det 2 som har CSR som arbete i 

Sverige, jag själv plus en deltidare som studerar parallellt. Sedan har jag en 

person som sköter ekonomi i Slovakien. Min kollega är mer operativ och hanterar 

delar av aktiviteterna samt några utredningsarbeten. 

Till vår hjälp har vi ett stort nätverk av anställda som arbetar med och/eller driver 

CSR-aktiviteter (arbetsgrupper som mentorskap m.m.) och kommer med nya 

förslag etc. Den närmsta gruppen är ca 10-15 personer. Beslut om aktivitet och 

budget läggs fram till mig. Alla förslag behandlas lika.  

 Arbetar alla som en stor grupp eller är de anställda indelade i mindre 

arbetsgrupper?  

o Om större arbetsgrupper  

 Hur hanteras besluten? Har alla lika "rösträtt"? osv. 

o Om mindre arbetsgrupper  

 Vad är arbetsgruppernas respektive uppgifter? (förslagshantering, 

utredning, beslutstagande, ekonomi osv.)  

 Hur många arbetar i varje grupp? 

 Vad är respektive anställds bakgrund?  

o Ingår idag i vilken arbetsgrupp/ansvarar idag för  

o Antal tjänsteår vid IBM  

o Tidigare tjänster vid IBM  

o Ev grundutbildning (Namn är ej av intresse) 
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(Fråga 4 gällande de anställdas bakgrund kan, beroende på hur många som arbetar inom 

CSR-verksamheten, verka tidsödande. Vore så fallet föreslår vi att Du ber var och en av 

dem att kort skriva upp ”svaren på frågorna” och antingen sammanställa det eller be 

dem maila oss direkt.)  

Med vänliga hälsningar,  

Evelina och Hanna  

27 april. Svar i fet stil. 

Hej Andreas!  

Vi har några sista ”detaljer” som vi hoppas du kan ge svar på!  

Smarter Planet/Smarter  

Cities- klassar IBM dem som CSR-projekt? Anknytningarna till CSR är ju många, men 

de knyter ju även an till en massa andra områden också. Det är det som vi får mycket 

beröm för - att CSR- och affärsagendan är så sammanflätad och integrerad. Så 

svaret är Smarter Planet där Smarter Cities är en del är en vision och strategi med 

stor social bärighet.  
Pdf(bifogad)- Hittade denna när vi sökte runt lite. Vet du om det finns mer aktuella 

sådana? Vi hittade ingen i alla fall, med finns det hade det varit bra att läsa igenom. 

Skickat separat.  
Sen undrar vi lite hur länge du arbetat på IBM innan du fick rollen du har idag.  Jag 

blev fast anställd våren 98, så det är 14 år om en vecka (4 maj). Har jobbat på 

bolaget sedan 1997.  
Vi kommer under förmiddag/dag att sammanställa det sista så mailar vi dig rapporten i 

eftermiddag.  

Tack igen!  

Med soliga hälsningar,  

Evelina och Hanna   
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Bilaga 3 - IBM policies 

Formal corporate policies issued by the IBM chief executive officer (or the senior 

officer he directs) govern companywide actions within IBM and actions with all third 

parties. Our corporate policies reflect IBM’s values and the resulting management 

system within which our decisions are made. Their intent is to express clear direction on 

the things that are fundamental, basic, most important and therefore most enduring in 

our business. 

IBM has corporate policies that cover the following issues: 

 Business conduct and ethics 

 Reciprocity 

 Workforce diversity 

 Politics 

 Well-being and safety 

 Data privacy 

 Diverse business relationships 

 Environmental affairs 

 Quality 

 Global employment standards 

Business conduct & ethics 

IBM is committed to principles of business ethics and lawful conduct. It is IBM's policy 

to conduct itself ethically and lawfully in all matters and to maintain IBM's high 

standards of business integrity. 

Employees must at all times comply with IBM's business conduct and related 

guidelines. Violation of any IBM guideline is cause for discipline, including dismissal 

from the company. Employees should consult their management immediately if they 

have any question whether their actions could violate an IBM guideline. 

Furthermore, it is IBM's practice to voluntarily and promptly disclose known violations 

of government procurement laws to appropriate officials of government. In the event 

that IBM benefited economically from such known violations, it is our practice to 

reimburse the government customer accordingly. IBM employees should immediately 

make known to appropriate levels of management, either directly or through the Open 

Door or Speak-Up programs, any and all allegations of violations in connection with 

any government contract. 

The Senior Vice President and General Counsel is responsible for providing specific 

instructions regarding business conduct and ethics and, as appropriate, directing 

periodic reviews, including business conduct guideline certification programs, to ensure 

compliance. Each operating unit or subsidiary is responsible for implementing such 

instructions, including administering certification programs. 

In effect since August 15, 1995; replaces earlier policy dated November 10, 1986. 

Reciprocity 

It is IBM's policy neither to buy nor to sell on a reciprocity basis. 

To maintain the high performance standards of our products, we must base all our 

purchases on quality, price and the supplier's reliability. To use reciprocity as a 
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purchasing consideration would limit our field of supply and could jeopardize our 

product quality and price. 

In addition, we should never use our extensive purchases to aid our selling efforts. We 

must leave customers free to buy, unhampered by any reciprocity considerations. 

In effect since November 10, 1966; replaces earlier policy dated January 26, 1961. 

Guideline A 
IBM Procurement is in full support of IBM's policy regarding reciprocity and at no time 

should this policy be compromised; i.e., Procurement should never change a sourcing 

decision based on a supplier's purchases, or lack of purchases, from IBM. 

However, all major customers deserve the utmost courtesy and attention from all IBM 

employees, and this includes Procurement. This courtesy and attention, from a 

Procurement point of view, means: 

1. Procurement will advise these suppliers of any Procurement strategies or plans 

that may impact that supplier's business. 

2. Procurement will give these suppliers the opportunity to quote on any IBM 

business that they believe they are qualified for. 

3. Procurement will help these suppliers gain access to a somewhat higher 

management level than their level of business with IBM might normally justify. 

4. Procurement will make sure that affected IBM salespeople and account 

executives are advised of major events, good or bad, in the relationship; 

especially, if a major customer is about to lose a significant amount of business. 

IBM sales must be notified BEFORE the supplier is notified. 

IBM Sales and Services publishes a list of IBM's major customers. 

We should be very forthright, when the question arises, in explaining our no-reciprocity 

policy to suppliers. 

Guideline B 
From time to time, IBM may divest from certain areas of the business. In situations 

where IBM is a significant customer of the divested area, it may make sense for IBM to 

buy products from the acquiring company for a period of time. 

This approach has two major benefits: first, it maintains the supply to IBM – finding an 

alternative supplier to completely replace the previously internally sourced supplier 

could potentially cause major disruptions while any new supplier gained a better 

understanding of the IBM requirements; and, second, providing the potential for a 

revenue stream for a defined period can make the sale more attractive to possible 

acquirers. 

Any "partnering" arrangements of this nature require the approval of the CFO of the 

IBM Corporation. 

Guidelines updated as of May 28, 2004. 

In effect since August 15, 1995; replaces earlier policy dated November 10, 1986. 

Workforce diversity 

The employees of IBM represent a talented and diverse workforce. Achieving the full 

potential of this diversity is a business priority that is fundamental to our competitive 
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success. A key element in our workforce diversity programs is IBM's long-standing 

commitment to equal opportunity. 

Business activities such as hiring, promotion, and compensation of employees, are 

conducted without regard to race, color, religion, gender, gender identity or expression, 

sexual orientation, national origin, genetics, disability, or age. These business activities 

and the design and administration of IBM benefit plans comply with all applicable laws, 

including those dealing with equal opportunity. For qualified people with disabilities, 

IBM makes workplace accommodations that comply with applicable laws, and which 

IBM determines are reasonable and needed for effective job performance. In respecting 

and valuing the diversity among our employees, and all those with whom we do 

business, managers are expected to ensure a working environment that is free of all 

forms of harassment. 

This policy is based on sound business judgment and anchored in our IBM Values. 

Every manager in IBM is expected to abide by our policy, and all applicable laws on 

this subject, and to uphold IBM's commitment to workforce diversity. 

In effect since January 1, 2003. 
 

Political contributions and employee participation in politics 

It is IBM's long-standing policy that we participate in politics as private citizens, not as 

IBMers. Therefore, it is the policy of the IBM Company not to make contributions of 

resources such as money, goods or services to political candidates or parties. This policy 

applies equally in all countries where IBM does business, regardless of whether or not 

such contributions are considered legal in any host country. 

We encourage IBM employees to participate in political activity in their individual 

communities and countries. The company will do everything reasonable to 

accommodate employees who need to be away from work while running for or holding 

political office, or fulfilling significant party duties during a campaign or election. IBM 

will not pay employees for time off for political activity. However, if a country where 

IBM does business has a law that requires an employer to give time off, with pay, to any 

employee holding public office, then that law takes precedence. 

Because IBM does business with many levels of government, we have instituted 

procedures designed to avoid conflict of interest situations for IBM employees holding 

government offices. These procedures must be followed. 

In effect since December 19, 1975; replaces earlier policy dated December 20, 1966. 
 

Employee well-being & product safety 

IBM has a long tradition of excellence in employee well-being and product safety. The 

importance we place in these efforts demonstrates our commitment to employees, 

customers and business partners. 

Corporate strategies, instructions and procedures must support our commitment to 

employee well-being and product safety. Each of us, manager and employee alike, 

shares a personal responsibility for the following objectives: 

 Provide a safe and healthful workplace for our employees. 

 Provide products that are safe for use by our customers and employees. 
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 Meet applicable legal requirements and voluntary practices to which we 

subscribe where we operate and sell products. 

 Incorporate employee well-being and product safety requirements in business 

strategies, plans, reviews and product offerings. 

 Implement, measure, and continually strive to improve well-being processes for 

preventing work-related accidents, injuries and illnesses. 

 Foster employee involvement and provide appropriate well-being education to 

employees to enhance their ability to work safely and productively. 

 Perform audits and self-assessments of our conformance with employee well-

being and product safety requirements with results reported to senior executive 

management. 

 Investigate and address work-related and product safety incidents. 

 Provide appropriate resources to fulfill these objectives. 

Our support for well-being through prevention is vital to our innovation, productivity 

and morale. We have realized enormous dividends through customer and employee 

confidence in the safety of our products and our workplaces. The IBM Company 

expects nothing less in our efforts than the excellence we have attained in these areas. 

In effect since June 20, 2001; replaces earlier policy dated November 17, 1997. 
  

Data privacy 

As a global company, IBM's business processes increasingly go beyond the borders of 

one country. This globalization demands not only the availability of communication and 

information systems across the IBM group of companies, but also the worldwide 

processing and use of information within IBM. 

IBM remains committed to protecting the privacy and confidentiality of personal 

information about its employees, customers, Business Partners (including contacts 

within customers and Business Partners) and other identifiable individuals. Uniform 

practices for collecting, using, disclosing, storing, accessing, transferring or otherwise 

processing such information assists IBM to process personal information fairly and 

appropriately, disclosing it and/or transferring it only under appropriate circumstances. 

This policy letter sets forth the general principles that underlie IBM's specific practices 

for collecting, using, disclosing, storing, accessing, transferring or otherwise processing 

personal information. These general principles apply to the processing of personal 

information worldwide by IBM. 

The general principles are: 

Fairness: 

IBM will collect and process personal information fairly and lawfully;  

Purpose: 

IBM will collect only personal information that is relevant to and necessary for a 

particular purpose(s) and process personal information in a manner that is not 

incompatible with the purpose(s) for which it is collected.  

Accuracy: 

IBM will keep personal information as accurate, complete and up-to-date as is 

necessary for the purpose for which it is processed.  

Disclosure: 

IBM will make personal information available inside or outside IBM only in 

appropriate circumstances.  
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Security: 

IBM will implement appropriate technical and organizational measures to safeguard 

personal information and instruct third parties processing personal information on 

behalf of IBM, if any, to process it only in a manner that is consistent with processing it 

on IBM's behalf, and to implement appropriate technical and organizational measures to 

safeguard the personal information.  

Access: 

IBM will provide individuals with appropriate access to personal information about 

them. 

The application of these principles is more particularly described in the applicable IBM 

Corporate Instructions (and any accompanying implementation guidelines) relating to 

processing personal information. 
In effect since November 24, 1998. 
 

Commitment to diverse business relationships 

Wherever IBM operates around the world, we strive to conduct our business in a fair 

and equitable manner. Consistent with this objective, we follow local laws and customs 

of the countries in which we operate, and we actively seek to establish close working 

relationships with businesses indigenous to those countries. 

The policy of the IBM Corporation is to provide diverse businesses the opportunity to 

participate in all areas of IBM's marketing, procurement and contracting activities. This 

policy applies to all firms or institutions regardless of the business owner's race, color, 

religion, gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, 

disability, age or status as a special disabled veteran or other veteran. 

In the United States, these activities comply with all applicable federal, state and local 

laws, including those dealing with the use of small business; small disadvantaged 

business; women-owned small businesses; HUBZone businesses; veteran-owned 

businesses and service-disabled veterans. 

This policy applies to all areas of expenditures, whether for products or services. Action 

should be taken by all IBM organizations to ensure that this policy is implemented and 

that there are programs that ensure IBM's performance against this commitment. 
In effect since June 25, 2003; replaces earlier policy dated November 19, 1993. 

  

Environmental affairs 

IBM is committed to environmental affairs leadership in all of its business activities. 

IBM has had long-standing corporate policies of providing a safe and healthful 

workplace, protecting the environment, and conserving energy and natural resources, 

which were formalized in 1967, 1971 and 1974, respectively. They have served the 

environment and our business well over the years and provide the foundation for the 

following corporate policy objectives: 

 Provide a safe and healthful workplace and ensure that personnel are properly 

trained and have appropriate safety and emergency equipment. 

 Be an environmentally responsible neighbor in the communities where we 

operate, and act promptly and responsibly to correct incidents or conditions that 

endanger health, safety or the environment. Report them to authorities promptly 

and inform affected parties as appropriate. 
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 Conserve natural resources by reusing and recycling materials, purchasing 

recycled materials, and using recyclable packaging and other materials. 

 Develop, manufacture and market products that are safe for their intended use, 

efficient in their use of energy, protective of the environment, and that can be 

reused, recycled or disposed of safely. 

 Use development and manufacturing processes that do not adversely affect the 

environment, including developing and improving operations and technologies 

to minimize waste; prevent air, water, and other pollution; minimize health and 

safety risks; and dispose of waste safely and responsibly. 

 Ensure the responsible use of energy throughout our business, including 

conserving energy, improving energy efficiency, and giving preference to 

renewable over nonrenewable energy sources when feasible. 

 Participate in efforts to improve environmental protection and understanding 

around the world and share appropriate pollution prevention technology, 

knowledge and methods. 

 Utilize IBM products, services and expertise around the world to assist in the 

development of solutions to environmental problems. 

 Meet or exceed all applicable government requirements and voluntary 

requirements to which IBM subscribes. Set and adhere to stringent requirements 

of our own no matter where in the world the company does business. 

 Strive to continually improve IBM's environmental management system and 

performance, and periodically issue progress reports to the general public. 

 Conduct rigorous audits and self-assessments of IBM's compliance with this 

policy, measure progress of IBM's environmental affairs performance, and 

report periodically to the Board of Directors. 

Every employee and every contractor on IBM premises is expected to follow this policy 

and to report any environmental, health or safety concern to IBM management. 

Managers are expected to take prompt action. 

In effect since July 29, 1997; replaces earlier policies dated July 14, 1995, and November 29, 
1990. 
  

Quality 

IBM has an overriding worldwide commitment to the quality of the products, solutions 

and services we provide to our customers. Quality is recognized as a fundamental 

component of the value customers receive from IBM. 

IBM is committed to the goals of achieving total customer satisfaction; delivering 

superior products, solutions and services; and exceeding customer requirements. 

Recognizing that the marketplace is the driving force behind everything we do, IBM 

implements effective business processes that support value creation for our customers 

and our stakeholders. 

IBM leaders are responsible for establishing objectives and using measurements to drive 

continual improvement in quality and in customer satisfaction. All IBMers are expected 

to contribute to continual improvement as an integral part of our quality management 

system. 

In effect since September 28, 2000. 
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Global employment standards 

At IBM, we have always set high standards for the way we conduct business – in areas 

from corporate and social responsibility to sound business ethics, including compliance 

with all applicable laws and regulations. 

These Conduct Principles apply to all IBM employees. However, they are not meant to 

describe the full scope of IBM human resource policies or practices. More detailed 

statements of policies, procedures and practices are contained in documents such as the 

IBM Business Conduct Guidelines. Employees are required to comply with all IBM 

policies, procedures and practices at all times and are responsible for consulting their 

management if they have any questions. 

Our goal is to ensure full compliance with these principles by IBM managers and 

employees. A companion to this document, the IBM Supplier Conduct Principles, 

governs our relationships with and standards for IBM suppliers. 

Forced or involuntary labor 

IBM will not use forced or involuntary labor of any type (e.g., forced, bonded, 

indentured or involuntary prison labor); employment is voluntary. 

Child labor 

IBM will not use child labor. The term "child" refers to any employed person under the 

age of 16, or under the age for completing compulsory education, or under the 

minimum age for employment in the country, whichever is greatest. We support the use 

of legitimate workplace apprenticeship, internship and other similar programs that 

comply with all laws and regulations applicable to such programs. 

Wages and benefits 

IBM will, at a minimum, comply with all applicable wage and hour laws and 

regulations, including those relating to minimum wages, overtime hours, piece rates, 

nonexempt or exemption classification and other elements of compensation, and 

provide legally mandated benefits. 

Working hours 

IBM will not exceed maximum hours of work prescribed by law and will appropriately 

compensate overtime. Employees will not be required to work more than 60 hours per 

week, including overtime, except in extraordinary business circumstances with their 

consent or where the nature of the position requires such work, as for exempt employees 

and employees in executive, managerial or professional positions. In countries where 

the maximum work week is shorter, that standard shall apply. Employees should be 

allowed at least one day off per seven-day week. 

Nondiscrimination and harassment 

IBM will not discriminate in hiring, promotion, compensation of employees and 

employment practices on grounds of race, color, religion, age, nationality, social or 

ethnic origin, sexual orientation, gender, gender identity or expression, marital status, 

pregnancy, political affiliation, disability or veteran status. IBM will create a work 

environment free of discrimination or harassment based on race, color, religion, gender, 

gender identity or expression, sexual orientation, national origin, disability, age or 

veteran status. 

Respect and dignity 

IBM will treat all employees with respect and dignity and will not use corporal 

punishment, threats of violence or other forms of physical coercion or harassment. 
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Freedom of association 

IBM will respect the legal rights of its employees to join or to refrain from joining 

worker organizations, including labor organizations or trade unions. IBM complies with 

legal requirements worldwide regarding employee and third-party involvement. IBM 

respects the rights of employees to organize, and makes managers at all levels aware of 

those rights. The company's long-standing belief is that the interests of IBM and its 

employees are best served through a favorable, collaborative work environment with 

direct communication between employees and management. IBM endeavors to establish 

such favorable employment conditions, to promote positive relationships between 

employees and managers, to facilitate employee communications, and to support 

employee development. 

Health and safety 

IBM will provide its employees with a safe and healthy workplace in compliance with 

all applicable laws and regulations. Consistent with these obligations, IBM will have 

and will implement effective programs that encompass things such as life safety, 

incident investigation, chemical safety, ergonomics, and will provide safe standards of 

health and safety in any housing and transportation provided for our employees by the 

company. 

Protection of the environment 

IBM is committed to worldwide leadership in environmental protection. In addition to 

complying with applicable environmental laws and regulations, every employee must 

comply with IBM's environmental policy and the corporate directives and requirements 

that support that policy. Employees are expected to report any environmental concern or 

violation of environmental law or IBM requirements to their management. Managers are 

expected to take prompt action. 

Laws, including regulations and other legal requirements 

IBM will comply with all applicable laws, regulations and other legal requirements in 

all locations where it conducts business. 

Ethical dealings 

IBM expects its employees to conduct business in accordance with the highest ethical 

standards, and maintains Business Conduct Guidelines that employees are required to 

follow. IBM strictly complies with all laws and regulations on bribery, corruption and 

prohibited business practices. 

Communications 

IBM makes available to all employees open communications channels for suggestions 

and complaints to management. IBM maintains channels for direct contact with the 

corporate office for employee complaints, including any form of harassment including 

sexual harassment. 

Monitoring/record keeping 

IBM will perform business audits to ensure adherence to our policies, practices and 

procedures. We will keep records in accordance with local laws and regulations. 

Privacy 

IBM is committed to protecting the privacy and confidentiality of information about its 

employees. IBM recognizes that under the laws of some countries certain information 

about employees – such as information regarding racial or ethnic origin, political 

opinions or philosophical beliefs, trade union membership, and health or sex life – 

should be considered "sensitive." Whenever possible, such sensitive information should 

be processed in aggregate or anonymous form so that a particular individual is not 
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identifiable. Where this is not feasible, IBM will process the information only in 

accordance with applicable local law (and any designated safeguards provided therein); 

and with employee consent where required; or where necessary for the establishment, 

exercise or defense of legal claims. 

Support for employees and community involvement 

IBM provides numerous programs for employees to encourage and enhance the positive 

impact of their community involvement. These global programs include: On Demand 

Community, a suite of online tools and resources to support employee volunteerism; 

Community Grants, a program that awards long-term volunteer commitments with 

grants of cash or IBM equipment, and Matching Grants, a program through which IBM 

matches employee grants to schools and nonprofit organizations. 
In effect since February 8, 2005. 

 

 

 


