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Detta arbete behandlar ett företags möjligheter att bidra till ett mer hållbart samhälle. Syftet är att undersöka hur 

ett företag, IBM Svenska AB, kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom att verka för hållbara 

transportalternativ. För att söka resultat har insamling av material främst skett genom intervjuer med ansvarig för 

samhällsansvar och externa relationer vid IBM Svenska AB samt grundaren av CERO-modellen, en modell som 

hjälper företag att nå uppsatta klimatmål inom organisationen. Litteratur som använts har främst varit inom 

områdena: företagsansvar, Mobility Management och individers handlande för att försöka få en helhetsbild 

gällande vad som gör att hållbara alternativ implementeras eller inte. Slutsatserna var att företag, i stor 

utsträckning, har möjlighet att påverka arbetstagare och samhället i stort för att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Dock framkom svårigheter med att se om de uppsatta målen inom verksamheten verkligen uppfylls eftersom 

arbetstagare, enligt teorier, ofta utför handlingar efter eget tycke och smak. 
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1. INLEDNING 

Att resa, för att arbeta eller ordna mat, har alltid varit en central del i människans liv, med åren 

har det har förändrats och idag används resandet allt mer som nöje. Transportsektorn är en starkt 

bidragande faktor till klimatförändringen och bidrar till storskaliga miljöproblem som måste 

åtgärdas snarast, något som är möjligt med hjälp av hållbara transportmedel (Holden & 

Linnerud, 2012). 

Under en längre tid har länder i västvärlden utformat planeringsideal med transportsystem 

som i stor utsträckning kräver bil, något som lett till att miljörelaterade problem, som är skapade 

av bilen, har ökat. Hushållet, arbetet, offentlig och privat service har legat utspridda på stora 

områden och bilen har i princip blivit ett måste (Holden & Linnerud, 2012). 

God planering kan vara en lösning på utsläppsproblemen och sedan begreppet hållbar 

utveckling myntades har planeringens roll blivit att verka för begreppet. Kritiker menar dock 

att planerare inte haft så stort inflytande över utvecklingen utan att teknik, bensinpriser och 

vägtullar är exempel på åtgärder som fått ner energikonsumtionen. Det finns även de som menar 

att den socioekonomiska situationen, attityder och beteendet hos individer är det som avgör om 

hållbara alternativ ska implementeras eller inte (Holden & Linnerud, 2012).  

I arbetet med hållbar utveckling krävs samarbete, något som kommer vara avgörande för 

framgång på området. Där människans förmåga att utveckla ett hållbart samhälle går ut på att 

säkerställa nutidens behov utan att kompromissa för framtida generationer (UN, 1987). Företag 

är, och kommer troligtvis fortsätta att vara, en central del i vårt samhälle eftersom de bidrar med 

arbetstillfällen, produkter och tjänster som samhället är i behov av. Samhällsansvar har länge 

varit en central del för diskussion och debatt och allt fler företag tar ansvar och verkar för ett 

mer hållbart samhälle (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). 

I denna uppsats kommer arbetsgivares och arbetstagares roll i arbetet mot ett mer hållbart 

samhälle studeras, presenteras och diskuteras. För att exemplifiera kommer fokus riktas mot 

hur företaget IBM Svenska AB arbetar för att prioritera hållbara rese- och transportalternativ. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag kan arbeta med hållbara 

transportmedel, för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Frågeställningarna är följande: 

 Hur arbetar IBM Svenska AB för att bidra till ett mer hållbart samhälle med hjälp av 

hållbara transportmedel? 

 Hur kan företaget IBM Svenska AB arbeta för att ha en inverkan på arbetstagares val 

av transportmedel? 

 Vad får arbetstagare att välja hållbara transportalternativ? 
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1.2 Disposition 

I uppsatsen presenteras varför de forskningsfrågor och ämnen som använts är intressanta och 

relevanta. Frågeställningarna är av olika karaktär, där framförallt fråga två är den som i störst 

utsträckning besvarar syftet och de andra två används främst för att skapa ett relevant 

forskningsunderlag. 

Till att börja med presenteras de metoder som använts under arbetets gång som sedan följs 

upp med en kombinerad bakgrunds- och teoridel inom områdena: hållbar utveckling, IBM 

Svenska AB, Mobility Management, nudging, CERO-modellen, CSR och individers 

värderingar. Områdena har valts eftersom de varit relevanta att presentera för att kunna besvara 

frågeställningarna och syftet. Till dessa områden har empiriskt material samlats in som 

presenteras efter den teoretiska delen. I kapitlen 10, 11 och 12 (som namngetts liknande 

frågeställningarna) presenteras stora delar av det empiriska materialet, som bundits samman 

genom en kortare analys i slutet av varje kapitel. 

Dispositionen har valts för att enklare kunna studera det insamlade materialet för att sedan 

kunna följa tankegångarna direkt, genom analysen. Till sist vävs materialet samman genom 

slutsatser som presenteras i slutet av arbetet. 

 

2. METOD 

Fokus har lagts vid tolkning av de resultat som framkommit, där förståelse finns gällande att de 

egenskaper som finns i ett samhälle är konstruerade och ett resultat av samspel mellan individer 

som värderar och tolkar situationer olika (Bryman, 2011 s. 340-344). 

Kvalitativa metoder har använts eftersom det empiriska materialet(den mer 

erfarenhetsbaserade delen i arbetet) främst framställts genom intervjuer och insamling av text 

(Engdahl och Larsson, 2011 s. 10). Materialet har undersökts med hjälp av den använda 

litteraturen som tillsammans med det empiriska materialet använts för att kunna föra diskussion 

i slutskedet. Teorierna har använts för att besvara vad det empiriska materialet betyder, hur det 

uppkommer och hur det hänger samman (Engdahl och Larsson, 2011 s. 11).  

En grundläggande tankegång är att näringslivet har en viktig roll för att påverka 

arbetstagare till mer hållbara alternativ, där planerarens roll är att ”promota” uttrycket. Något 

som i förlängningen innebär att det är individens ansvar att de hållbara transportalternativen 

används. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Sökning av material och litteratur har skett via biblioteket på Uppsala Universitet, främst genom 

databasen men även på plats i biblioteket. Vetenskapliga artiklar har i huvudsak sökts via Web 

of Science Core Collection och Google Schoolar. 

Sökning av litteratur har varit en viktig och stor del i uppsatsskrivandet. Detta för att 

undersökningar gällande vilka kunskaper som finns på området och vilken forskning som redan 

genomförts kan hjälpa mig i mitt arbete. I uppsatsen presenteras, tolkas och analyseras andra 

forskares teorier och åsikter i ämnet (Bryman, 2011 s. 97). Tidigare forskning har använts för 

att skapa belägg för de slutsatser som presenterats i slutet av uppsatsen. 
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Intervjuer har använts som huvudsaklig källa till det empiriska materialet och vilken typ 

av intervjuer samt på vilket sätt intervjuerna genomförts kommer att presenteras under nästa 

rubrik. 

 

2.2 Intervjumetod 

Kvalitativa intervjuer har genomförts där fokus riktats mot intervjupersonen och dennes 

ståndpunkter. Intervjun var flexibel för att ge plats åt respondenternas åsikter och vad de anser 

vara viktigt och relevant. Två semi-strukturerade intervjuer har genomförts, något som 

genererade långa svar, underlag till diskussion och möjlighet för respondenterna att själva ge 

utförliga förklaringar inom de områden som de finner intressanta (Bryman, 2011 s. 412-427). 

Intervjuscheman har använts som utgångspunkt för samtalen och har till viss del frångåtts 

och förändrats under intervjuns gång. Intervjuerna genererade utförliga svar som har 

presenterats och tolkats i uppsatsen. Varför intervjuer har valts som insamlingskälla till mitt 

empiriska material är för att metodformen möjliggör för svar som går att föra diskussion kring. 

Stora delar av intervjuerna spelades in för att kunna fokusera på respondenten under 

intervjuns gång och för att jag som intervjuare skulle ges möjlighet att vara mer flexibel. 

Intervjuerna har transkriberats, en process som varit tidskrävande men också viktig för att 

undvika missförstånd. Av etiska skäl har respondenten tillfrågats om godkännande gällande 

inspelningarna, detta för att inte skapa osäkerhet samt undvika att den intervjuade personen ska 

känna någon form av tvång (Bryman, 2011 s. 135). 

De personer som intervjuats är Susanna Salwen, ansvarig för samhällsansvar och externa 

relationer på IBM Svenska AB samt Markus Robért, grundare av CERO-modellen och forskare 

på Kungliga Tekniska Högskolan inom området industriell ekologi. 

 

2.2.1 Utförande intervjuer 

På IBM Svenska AB, vid intervju med Susanna Salwen, diskuterades hur och om arbete sker 

med hållbara transportmedel. Några av de punkter som berördes under intervjun var hur IBM 

Svenska AB tar samhällsansvar och vad Salwen ansåg om deras möjligheter att påverka de 

anställda vid IBM Svenska AB att göra vissa specifika val inom temat hållbara transportmedel. 

Vid intervju med grundaren av CERO-modellen, Markus Robért, diskuterades hur och varför 

han utvecklat CERO-modellen, hur företags möjligheter ser ut att faktiskt bidra till ett mer 

hållbart samhälle, hur företagsspecifika strategier framställs för att hitta konkreta lösningar på 

transportproblematiken och vad de genomförda undersökningarna gett för resultat. 

Delar av det material som presenterats vid intervjuerna kommer inte att kunna användas i 

detta arbete eftersom det transkriberade materialet utgjorde en större del än vad som ryms i 

denna studie. Avvägningar har då gjorts gällande vilken information jag ansett vara av störst 

relevans för att kunna besvara syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna ägde rum på respektive intervjupersons arbetsplats, något som skapade en 

trygghet för respondenten eftersom de troligtvis känner sig bekväma med platsen. Respektive 

intervju varade i ungefär en timme, där det transkriberade materialet utgjorde cirka 25 minuter. 

Övrig tid ägnades, vid intervju med Robért, åt att han presenterade vad CERO-organisationen 

är och hur den fungerar. Vid intervjun med Salwen presenterades, utöver det transkriberade 
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materialet, information om IBM Svenska AB och företagets historia. Även en kortare  rundtur 

genomfördes på arbetsplatsen. 

Vid utförandet av intervjuerna synliggjordes några problematiska områden, som jag tagit 

lärdom av. Gällande intervjuformen tydliggjordes att det fanns alternativ som kunde lämpat sig 

bättre och som hade kunnat generera längre och mer konkreta svar. Exempelvis hade fler 

följdfrågor kunnat förberedas och även möjliga svarsalternativ, för att skapa en bättre 

tvåvägskommunikation. Det finns även en medvetenhet gällande att vissa av de frågeställningar 

som presenterades för respondenterna kan ha blivit något vinklade åt de håll som var önskvärda 

svar för studien. Syftet med detta var dock inte att respondenterna skulle svara på ett eller annat 

sätt utan snarare för att de skulle förstå på vilket sätt frågorna skulle besvaras. 

Att spela in intervjuerna kändes som ett bra val då jag i efterhand insåg att mycket relevant 

information troligtvis hade missats om endast anteckningar förts. I efterhand noterade jag även 

att det var av stor vikt att befinna sig i ett rum där ljudupptagningen inte störs. Vid några 

tillfällen blev det nämligen svårt att uppfatta vad respondenterna sa trots att jag vid 

intervjutillfället inte upplevde omständigheterna som problematiska. 

Vid genomlyssnandet av intervjuerna har även en svårighet gällande att omvandla talspråk 

till skriftspråk framkommit. Tolkningar har då gjorts, för att skapa rättvisa kring det 

respondenterna presenterat, genom att föreställa mig hur de själva velat formulera sig i 

skriftspråk (Kvale, 1997 s. 156). 

 

2.3 Urval 

Gällande urvalsmetoden har det företag som undersökts (IBM Svenska AB) valts med hjälp av 

bekvämlighetsurval (se Bryman, 2011 s. 194). IBM Svenska AB valdes därför att jag läst mig 

till att hållbarhetsfrågor och samhällsansvar är viktiga frågor för företaget. Därav ville jag 

undersöka om företaget arbetar med hållbara transportmedel, för de anställda, inom företaget 

samt till och från arbetsplatsen. Jag hade även tillgång till kontakter inom företaget som jag 

kunde använda mig av. Sedan, i och med kontakten med IBM Svenska AB presenterades att de 

använt sig av CERO-modellen, därav föll valet på att studera denna modell och hur den kan 

användas. Denna typ av urval, där en måltavla först väljs för undersökning (IBM Svenska AB) 

för att sedan bli hänvisad till andra aktörer som blir relevanta för undersökningen, kallas för 

snöbollsurval (Bryman, 2011 s. 196). 

IBM Svenska AB har fått agera exempel i denna uppsats för att exemplifiera hur ett företag 

kan tänkas arbeta med frågor gällande hållbara transportmedel. Något som har varit intressant 

att undersöka är hur och om ett företag, med många anställda, aktivt arbetar med området. Att 

försöka dra generella slutsatser utifrån att endast tala med ett företag kan leda till felaktiga och 

snedvridna resultat eftersom IBM Svenska AB inte representerar andra företag och då inte 

heller kan svara för andra företags åsikter i ämnet. Dock har diskussion ändå förts kring ämnet 

hållbara transportmedel med hjälp av CERO-modellens resultat och de intervjuade personernas 

samt mina egna kunskaper och åsikter kring ämnet. Syftet med uppsatsen var dock inte att 

undersöka hur näringslivet generellt arbetar med frågorna utan endast exemplifiera hur ett 

företag, IBM Svenska AB, jobbar med frågorna och vad de har för strategier. Att tala med 

grundaren av CERO-modellen, Markus Robért, var av intresse för att kunna förstå modellen 
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bättre och hur den kan hjälpa företag och organisationer att arbeta med hållbara transportmedel 

i större utsträckning. 

Fokus har riktats mot hur företag arbetar med hållbart resande och det har därför inte 

studerats hur samhällsföreträdare eller andra relevanta aktörer så som trafikverket eller 

länstrafiken arbetar med frågorna och vad de har för åsikter i ämnet. 

 

2.4 Kritik mot den använda metoden 

Medvetenheten finns gällande att stora delar av det framställda materialet är presenterat av 

respondenter av eget forskningsmaterial samt representant från anställd vid företaget IBM 

Svenska AB. Något som i förlängningen kan innebära att de resultat som presenteras kan vara 

vinklade till respondenternas fördel, eftersom personerna kan ha både skyldighet och av egen 

vilja avsiktligt framställa både sig själva, sin forskning och sitt företag på ett positivt sätt. 

En annan negativ aspekt är att de anställda vid IBM Svenska AB inte har kontaktats för att 

ge sin syn på frågeställningarna utan för att besvara frågeställningen gällande arbetstagares 

värderingar har endast teorier använts. 

Något som också skall sägas är att även andra metoder hade varit lämpliga för studien men 

har prioriterats eller aktivt valts bort på grund av olika anledningar. 

 

3. HÅLLBARA VAL OCH KLIMATHOTET 

 

Klimathotet är ett problem eftersom mänskliga aktiviteter i form av utsläpp av fossila bränslen 

och ökningen av växthusgaser leder till en negativ inverkan på jordklotet som följaktligen leder 

till problematiska konsekvenser som exempelvis torka eller översvämningar (IPCC, 2014). För 

att beskriva klimathotet bör även termen hållbarhet presenteras, en komplex term som kan 

exemplifieras på följande sätt: hur mycket fisk som går att fiska eller skog att skövla utan att 

kompromissa med fiskpopulationens eller skogens förmåga till återhämtning på överskådlig tid 

(Castree, Kitchin & Rogers, 2013b). På liknande sätt går att beskriva hur utsläpp av 

växthusgaser, som produceras vid användning av fossila bränslen, bidrar till en påverkan som 

blir för stor för jordklotet att hantera. Växthuseffekten fyller flera viktiga funktioner för 

jordklotet, dock endast i sådan utsträckning att jordens förmåga att återhämta sig inte påverkas 

i för stor utsträckning. Idag finns bevis på att åtgärder måste göras, för att utsläppen av främst 

koldioxid är för stora och påverkar jorden mycket negativt (Freedman & Duncan, 2004)  

Idag kommer cirka 30 % av Sveriges totala energianvändning från användning av fossila 

bränslen, en siffra som måste bli lägre, genom alternativa transportmedel drivna av förnybara 

energikällor (Björsell, 2016). För att kunna minska utsläppen krävs att individer väljer mer 

hållbara livsstilar och att beslutsfattare möjliggör för det genom byggnation av hållbar 

infrastruktur (Världsnaturfonden, [u.å.]). Trafikplanerare världen över står inför liknande 

dilemman där den urbana miljön blir allt mer populär och där tillgänglighet och snabb åtkomst 

står i fokus. Detta utan att det ska orsakas fler olyckor, mer utsläpp eller trafikstockningar 

(Robért, 2007). 

I diskussionen kring fossila bränslen finns två huvuddrag som kan vara svåra att förena. 

Dels finns miljökvalitetsmål, som strävar efter att minska utsläpp av fossila bränslen och mål 

gällande regionförstoring och större arbetsmarknadsregioner, som med stor sannolikhet leder 
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till ökat nyttjande av transportmedel drivna av fossila bränslen. Dessa två huvuddrag, att 

systemen ska vara både samhällsekonomiskt effektiva och hållbara är svåra att förena  (Hiselius, 

2008 s. 395-396). 

 

4. IBM SVENSKA AB 

 

IBM Svenska AB anser att de, i stor utsträckning, arbetar med samhällsansvar, där målet inte 

endast handlar om att företaget ska gå med vinst, utan även ta ansvar för samhället och dess 

utveckling (IBM, 2011). Flera punkter presenteras på området hållbar utveckling där de två 

främsta fokusområdena som nämns är miljö- och samhällsansvar (IBM, 2014b). IBM Svenska 

AB strävar efter att uppnå en god miljö och fokuserar på att hjälpa sina kunder att minska sin 

miljöpåverkan genom att implementera lösningar som reducerar både kostnader och utsläpp. 

De anser att deras tekniska nytänkande och expertis inom flera olika affärsområden gör att både 

produkter och processer blir mer effektiva, både för affärer och för miljön (IBM, 2014a). Stort 

fokus läggs vid hur IBM Svenska AB väntas jobba i förhållande till andra företag och hjälpa 

andra med tekniska lösningar som leder till hållbara resultat.  

Vid intervju med Susanna Salwen, som arbetar med samhällsansvar och externa relationer 

på IBM Svenska AB, informerar hon om att hållbarhetsarbetet inom företaget påbörjades tidigt 

och att miljötänk funnits under en lång tid. IBM sägs, enligt Salwen, både haft och har ett stort 

inflytande inom ämnet hållbar utveckling och har som företag varit med och påverkat 

lagstiftning (i exempelvis USA) gällande hållbarhetsfrågor. Salwen informerar vidare om att 

deras intressen alltid varit relevanta och intressanta för beslutsfattare eftersom IBM länge varit 

ett stort företag, med många anställda och därför haft stor förmåga till påverkan. 

För att få en organisation, som IBM Svenska AB, att arbeta aktivt med hållbara 

transportmedel krävs det konkreta åtgärdsförslag som tas fram genom beräkningar och kalkyler. 

Exempel på en modell som tagits fram för att analysera och hitta ekonomiskt hållbara lösningar 

för uppsatta klimatmål är CERO-modellen. Modellen har utförts på ett sextiotal organisationer 

och företag, däribland IBM Svenska AB (CERO, 2014c). IBM Svenska AB och CERO-

modellen kommer i denna uppsats utgöra exempel för att visa på hur arbetet mot ett mer hållbart 

samhälle, med hjälp av hållbara transportmedel, kan se ut. 

 

5. CERO-MODELLEN 

 

CERO, Climate and Economic Research in Organisations, är en modell framtagen för att hjälpa 

organisationer att nå sina klimatmål. CERO är ett nätverk av expertkompetens inom områdena 

statistik, ekonomi, miljö, beteende mm. (CERO, 2014c). Vid genomförande av CERO-analys 

granskas företagets klimatmål och kostnader. Deras klimatpåverkan och resmönster identifieras 

för att kunna genomföra specifika kostnads- och klimatoptimala åtgärdsprogram som kan följas 

upp kontinuerligt (CERO, 2014b). 

Markus Robért, grundare av CERO-modellen samt doktor och forskare vid ekologiska 

institutionen på Kungliga Tekniska högskolan, informerar om att CERO-modellen ofta handlar 

om att konkretisera och utveckla det arbete som organisationerna redan gör, genom högre 

effektivitet och tydligare mål. 
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CERO-analyserna är anpassade för att fungera som beslutsunderlag till workshops där 

ledning och medarbetare kan komma överens om rimliga åtgärder för att lösa existerande 

problem. Första steget är att ta krafttag mot de områden där störst ekonomisk 

besparingspotential finns, detta eftersom att kostnader för resor och utsläpp hänger ihop. När 

resultat gällande vilket transportalternativ som kostar mest för organisationen kommer det 

också vara det som genererar mest utsläpp (CERO, 2014a). 

Några exempel på vad CERO-analyser kan göra är följande: skräddarsy åtgärder mot 

uppsatta klimatmål, analysera medarbetarnas resebeteende, visa på vilka besparingsmöjligheter 

som finns, räkna på vinster vid val av alternativa transportmedel, göra jämförelser med andra 

organisationer för att få fram de bästa alternativen och slutligen även för att stärka 

organisationernas varumärke. Dessa analyser har genomförts på flertalet kommuner och företag 

med positiva resultat (CERO, 2014b). 

CERO-modellen har utformats av Robért (2007) och kan beskrivas som ett 

exemplifierande verktyg för att hjälpa organisationer och företag till att välja mer hållbara 

transportmedel och således bidra till ett mer hållbart samhälle. 

 

6. MOBILITY MANAGEMENT 

 

Mobility Management är ett begrepp som kan användas som metod för att, genom information 

och kommunikation, förändra resenärers attityder, beteenden och val av transportmedel. Det 

kan beskrivas genom följande citat: 

 

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom 

att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för Mobility Management är ”mjuka” 

åtgärder, som information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination av olika partners 

verksamheter (Baasch et al., u.å.). 

 

Definition har valts eftersom den är framtagen i samband med forskningsprojektet MAX, det 

största forskningsprojektet om Mobility Management, inom EU:s sjätte ramprogram (Baasch 

et al., u.å.). 

För att undvika plötsliga och ogenomtänkta val av transportmedel är det av stor vikt att 

analysera vägtrafikanters beteenden och mönster. Detta för att kunna identifiera hur alternativa 

transportmedel kan användas i större utsträckning innan utsläppsproblemen blir alltför akuta. I 

världen finns många exempel på lyckat Mobility Management där fokus lagts vid att få invånare 

att välja mer hållbara transportalternativ, några exempel kan vara genom att: uppmuntra till 

kollektivtrafik, bygga gång- och cykelbanor, uppmuntra till samåkning eller ordna virtuella 

möten (Robért, 2007). 

Lyckat Mobility Management innebär att de ”mjuka” värdena ökar effektiviteten hos de 

”hårda” värdena inom trafiksektorn, vilket innebär att ett förändrat beteende och en ökad 

användning leder till utbyggnationer och förbättringar. Rent konkret innebär det, för att ta ett 

exempel, om fler använder cykel, kommer fler cykelbanor att byggas (Baasch et al., u.å.). 

Idag är deltagandet från offentliga aktörer, i urban planering och planering av trafiksektorn, 

av stor vikt och mycket nödvändig (Fogelsong, 1986). Detta för att marknadssystemet i 
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dagsläget inte kan tillfredsställa arbetarklassens konsumtionsbehov och samtidigt behålla sin 

kapitalistiska struktur menar Castells (1977), det offentligas roll blir att fylla det glapp på 

marknaden som företagen inte klarar av, genom att göra den privata konsumtionen mer offentlig 

och gemensamt organiserad. Det leder till att offentliga aktörer får en större roll gällande 

konsumtionen och även till viss del gör den politisk (Foglesong, 1986). Rollen som de offentliga 

aktörerna har blir nödvändig för att få ett fungerande samhälle. Privata företag kommer inte att 

kunna hantera eller förändra hela samhället på egen hand utan stora delar handlar om att förstå 

vikten av samarbetet mellan olika samhällsaktörer. 

Centralt är att få men stora aktörer utvecklar policys för miljoner konsumenter, som alla 

har olika värderingar, livsmål, drömmar, tar åt sig av direktiv på olika sätt, följer olika förebilder 

och använder sig av olika källor gällande vad som är rätt och fel. Sociologiska och psykologiska 

undersökningar visar att det finns många olika faktorer som påverkar människans 

konsumtionsbeteende och det är centralt för att kunna utveckla lyckade strategier även gällande 

miljömål. Det är av stor vikt att tekniska innovationer samt sociala och kulturella 

beteendeförändringar måste förbättras och förändras för att nå ett mer hållbart samhälle (Mont 

& Power , 2013 s .6). 

 

7. NUDGING 

 

I diskussionen gällande huruvida personer fattar beslut av vana eller intuition presenteras 

uttrycket valarkitekt, ett uttryck som kan exemplifieras genom försök som genomförts i en 

kafeteria. Där olika produkter placeras på olika sätt, med olika märkning och i olika 

följdordning för att se om valet av produkt blev annorlunda i och med hur placeringen av dem 

förändrades (Thaler & Sunstein, 2008). 

Märkbara resultat gjordes och de produkter som framhävdes genom rabatterade priser eller 

placerades i ögonhöjd hade betydligt högre försäljning än tidigare, testet genomfördes på flera 

olika platser och genererade liknande resultat. Många är valarkitekter utan att veta om det och 

påverkas dagligen till att fatta olika beslut, det kan handla om allt från föräldrar som talar med 

sina barn om vilket gymnasium de ska välja till hur och var ett hus skall byggas (Thaler & 

Sunstein, 2008).  

Begreppet nudging kan förstås och förklaras utifrån begreppet valarkitektur. Nudging 

innebär att förändringar i infrastruktur eller miljön genomförs så att individens val kan styras 

på så sätt att valen sker näst intill automatiskt där känslan kvarstår gällande att det är individen 

som fattat beslutet på egen hand. Nudging syftar till att möjliggöra beteenden som är 

fördelaktiga för både individen och samhället i helhet utan att egentligen förändra individers 

värderingar (Mont, Lehner & Heiskanen, 2014 s. 14). 

Begreppet kan sättas i perspektiv till ämnet hållbara transportmedel som behandlas i denna 

uppsats. Där nudging kan förklaras på så sätt att arbetsgivaren kan verka för att göra det så 

enkelt som möjligt för arbetstagarna att välja hållbara transportmedel utan att aktivt behöva 

tänka och agera. 
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8. CSR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility och kan på svenska förklaras som: 

det ansvar företag tar (eller har) för att stå till svars för sin påverkan på samhället (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008 s. 13-15). Policys som finns gällande företagsansvar är breda och 

kan innefatta allt från gratis utbildning för de anställda, till välgörenhetsarbete. Många företag 

har tydliggjort att de arbetar i stor utsträckning med CSR-projekt och betonat vikten av att inte 

bara verka för egen del utan även för ett fungerande samhälle. Många kritiker menar dock att 

CSR-begreppet varit ett verktyg för att skapa publicitet och ett gott rykte och på så sätt ta fokus 

från det faktiska arbetet. Förespråkare å andra sidan pekar på vikten av att företag tar CSR-

begreppet på allvar, för att fylla det utrymme som finns mellan lagar och volontärarbete 

(Castree, Kitchin & Rogers, 2013). 

Gällande debatten om företags sociala ansvar finns alltså delade meningar och kritiker 

menar att företag endast bör ha ett finansiellt ansvar gentemot samhället och ägarna. De anser 

att ett socialt ansvar blir ett hot mot marknadsekonomin. Förespråkare menar dock att 

företagsansvar skapar ett bättre och mer välmående samhälle som skapar en bättre marknad 

med ett trevligare företagsklimat (Grafström, Göthberg & Windell, 2008 s. 13). 

Frågorna blir många gällande företagsansvar: Vad och för vem har företag en skyldighet att ta 

ansvar? I vilken utsträckning har företag ansvar för att bidra till samhällsutvecklingen? Vilket 

ansvar har företag för samhället i relation till staten? Står socialt ansvar i motsättning till 

ekonomiskt ansvar och företagets vinstintresse, eller går de att förena? Och bidrar socialt 

ansvarstagande kanske rent av till en ökad lönsamhet? (Grafström, Göthberg & Windell, 2008 

s. 15).  

Det företag jag studerat, IBM Svenska AB, ingår i CSR Sweden. Inom CSR Sweden verkar 

flertalet företag tillsammans för att arbeta med, och ta ansvar för, samhället de verkar i. CSR 

handlar om att, bland annat, integrera socialt ansvar, miljö och mänskliga rättigheter i sina 

verksamheter. Inom CSR Sweden samlas företag för att byta erfarenheter med varandra där det 

finns en kontinuerlig kontakt mellan politik och näringsliv, detta eftersom de båda parterna är 

beroende av varandras expertis. 

CSR Sweden är ett nätverk som är finansierat och skapat av näringslivet där en 

grundläggande värdering är att samhället hela tiden är i behov av nya och hållbara företag som 

aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen (CSR Sweden, u.å.). 

Salwen presenterar att IBMs miljöarbete startade på 1970-talet och att IBM då började mäta 

sina avtryck. Årliga rapporter gällande avtryck har länge presenterats och utgör i dagsläget hela 

CSR-begreppet. Miljö har länge varit i fokus vid IBMs arbete och tillsammans med andra 

företag, som exempelvis HP och Dell, har arbete skett för att ta fram en gemensam 

branschstandard. Salwen anser att om hållbara åtgärder ska möjliggöras måste samarbete 

mellan aktörer ske. 
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9. BESLUTSFATTANDE OCH INDIVIDBASERADE VÄRDERINGAR 

 

Från ett samhällsekonomiskt perspektiv krävs det att mångdimensionella problemen omvandlas 

till ett problem, uppbyggt av färre dimensioner. Att de storskaliga problemen omvandlas till 

småskaliga problem där endast ett beslut måste tas. Det är svåruppnåeligt och beslutsfattare 

ställs ofta inför ett val där avvägningar bör göras gällande vilket som är det mest lämpliga 

alternativet (Hiselius, 2008). 

Ett perspektiv som ovanstående förutsätter att individen vet vad som är bäst för denne och 

försök på området kan genomföras genom att testa individers villighet att göra olika typer av 

företeelser. Försöken kan utföras med hjälp av vilket mått som helst, men mäts oftast genom 

betalningsvilja, alltså hur villiga individer är att betala för en viss vara eller tjänst (Hiselius, 

2008 s. 399). 

Individers handlingar styrs av mål, där handlingen är ett instrument för att nå det uppsatta 

målet. Dessa handlingar utgår från två centrala hypoteser: att individer handlar för att maximera 

vinsten för egen del, samt att dessa individuella nyttomaximeringar kommer leda till jämvikt 

mellan aktörer (Engdahl och Larsson, 2011 s. 43). Att utföra handlingar som är optimala för 

individen är alltså inte bara nyttiga för just individen utan även för samhället i sin helhet 

(Beckert, 2002). 

Det är av stor vikt att lyckas engagera oss i samverkande och värdegrundade debatter trots 

våra olika egenskaper och åsikter, och där framtiden för hållbarhet handlar om att lyckas vara 

både självständiga och samarbetsvänliga (Forester, 1999). 

Miljöproblemen kan inte endast synliggöras utan måste integreras inom och mellan 

forskningsområden där praktiska lösningar och teorier måste fungera tillsammans. Det går inte 

att konstatera: operationen var en succé, men att patienten sedan dog, utan teorierna måste bli 

verklighet även i det faktiska arbetet (Forester, 2012). 

 

9.1 Attityder och värderingar 

Ett beteende sägs ofta vara drivet av rationellt beslutsfattande, drivna utifrån individuella 

preferenser. Situationen är dock svårare än så och normer, kulturella traditioner och vanor är 

några av de aspekter som formar vårt vardagliga beteende och något som bör studeras ur ett 

tvärvetenskapligt perspektiv. Det är av stor vikt att förstå detta för att kunna beskriva den 

komplexa frågan gällande människans beteende och hur det kan formas mot ett mer hållbart 

mål (Mont & Power, 2013 s. 23).  

Ett beteende är inte alltid rationellt och vissa beteenden kan vara symboliska snarare än 

funktionella, exempelvis: varför äter människor mer än de behöver på julen? Eller varför köper 

människor dyra bilar när billiga varianter och kollektivtrafik finns? För att förstå denna 

problematik måste blickarna riktas bort från den dominerande (ekonomiska) aspekten av 

framförallt ett konsumtionsbeteende och förställa sig vart våra krav och behov egentligen 

kommer ifrån (Mont & Power, 2013 s. 24). 

Den rationella valmodellen bygger på att individen alltid agerar rationellt och individuellt. 

Två grundantaganden görs i modellen gällande: att val tas antingen för att maximera nyttan 

eller för att generera minsta möjliga kostnad. Denna modell har kritiserats, framförallt inom tre 

områden: för det första för att antagande sker om att individuella val alltid är rationella och 
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utesluter den roll som känslor och vanor har, för det andra antar modellen att individen är 

lämplig för att analysera och exkluderar den viktiga roll som vår sociala situation har på vårt 

beteende och för det tredje för att val endast sker för egenintresse och exkluderar aspekterna 

gällande moral samt att vara osjälviska (Mont & Power, 2013 s. 24).  

Ibland kommer attityder och värderingar i konflikt med beteendet, något som kallas för 

kognitiv dissonans, som innebär att vi känner oss obekväma med att bete oss på ett sätt som 

inte passar våra värderingar och eftersom det känns obehagligt kommer hjärnan försöka hitta 

lösningar som väger upp för beteendet och göra korrigeringar. Detta eftersom det är betydligt 

lättare att förändra attityder snarare än ett beteende (Mont & Power, 2013 s. 25). 

Som exempel kan användningen av fordon som drivs av fossilt bränsle användas där det är 

enklare att säga ”jag källsorterar i alla fall så då är det okej att åka en bil som drivs av icke-

förnybar energi”. Vilket innebär att det är enklare för individen att skifta fokusområde snarare 

än att göra något åt det verkliga problemet. 

Människans beteenden motsvarar inte alltid deras uttalade attityder och på så vis kan det 

vara väldigt svårt att försöka förändra beteenden genom att se människan som en rationellt 

fungerande aktör. Ett exempel kan vara valet gällande att köpa ekologiska produkter, något 

många säger att de gör, men i själva verket inte gör (Mont & Power, 2013 s. 26). 

Det har även visat sig, för att ta ytterligare ett exempel, att människor återvinner mer om 

återvinningscentraler finns lättillgängligt och att den uttalade attityden gällande återvinning 

egentligen inte spelar någon roll (Johansson, 1993). Något som i förlängningen innebär att 

oavsett åsikter eller tycke kring att göra hållbara val möjliggörs det för genomförande av valen 

om de görs mer lättillgängliga. 

 

10. IBM SVENSKA ABs ARBETE MED ATT BIDRA TILL ETT MER 

HÅLLBART SAMHÄLLE 

 

10.1 Klimatekonomiska analyser - företags möjligheter att bidra till ett mer 

hållbart samhälle 

Vid intervju med Markus Robért presenteras att organisationer och företag, vid genomförande 

av CERO-analys, får ett smörgåsbord av specifika åtgärder för att kunna bidra till ett mer 

hållbart samhälle. Detta eftersom organisationer och företag har olika problem, som kräver 

olika åtgärder och strategier för att lösas. Robért poängterar att för bästa effekt krävs 

åtgärdsspecifika lösningar för varje företag. Som exempel kan nämnas att vid övergång från 

bil- till kollektivtrafik kan det vara nödvändigt att kollektivtrafiksaktörer som exempelvis AB 

Storstockholms Lokaltrafik (SL) hjälper till genom att ordna en prova-på-kampanj eller genom 

att arbetsgivaren har kollektivtrafikkort fritt tillgängliga i receptionen. Varje åtgärd som 

genomförs bör ha ett målorienterat angreppssätt för att nå bästa möjliga resultat. 

Det geografiska läget, där ett företags CERO-analys utförs, är också av stor vikt och stora 

skillnader i organisationer kräver olika typer av åtgärder. Att anpassa åtgärderna efter 

organisationen är något Robért anser vara av stor vikt för att företagen ska lyckas nå sina 

uppsatta hållbarhetsmål.  
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Robért nämner två exempel, Haparanda kommun och Ericsson i Kista, med stora skillnader 

i organisationsstrukturer. Var de är belägna i landet och hur möjligheten till kollektivtrafik ser 

ut utgör två exempel där lösningsförslagen ser helt olika ut i respektive fall. 

I och med CERO-analyser genomförts har också vissa mönster identifierats, där det visat 

sig att ju mer behovet av egen bil i tjänsten frigörs samt åtgärder för att slippa ta bilen till jobbet 

leder till stora förändringar. Exempel på åtgärder mot det kan vara: bilpooler eller flexibla 

arbetsformer som bidrar till lägre kostnader och mindre utsläpp för organisationen. 

Möjlighet ska ges för alla företag, oavsett storlek, att bidra på olika sätt och Robért belyser 

att lösningar ofta finns inom företagen, i de tjänster och produkter som företaget levererar, och 

genom samarbete. Hur de reser och hur de förändrar sitt resebeteende ser olika ut inom olika 

företag, men oavsett expertis, kan samma behov finnas gällande samarbeten med exempelvis 

samhällsföreträdare och kollektivtrafiksaktörer.  

 

10.2 IBM Svenska ABs arbete för ett mer hållbart samhälle 

Vid intervju med Salwen presenteras att IBM Svenska AB började arbeta efter CERO-modellen 

för att företaget är beläget i Kista och varför det blev av stor vikt kommer att presenteras 

utförligare i detta kapitel.  

Salwen berättar att Kista har en företagsförening: Kista Science City, som är en 

stadsdelsförening vars syfte är att hjälpa Kista att bli ett bättre område att placera företag i. 

Kista Science City består av deltagare från den offentliga sektorn, företagare och akademiker 

(Kista Science City, 2016) och genom samarbetet nämner Salwen att kollektivtrafiken har 

förändrats till det positiva. Arlandabussen och andra busslinjer har dragits om och anpassats till 

alternativ som ansetts som mer välbehövliga och lämpliga för att få bort behovet av bil och/eller 

taxi. 

De förändringar som genomförts i kollektivtrafiken, för att skapa möjligheter för de 

anställda att göra hållbara val, har varit av stor vikt och Salwen informerar om att även 

infrastrukturen har ett behov av förändring. Dock är infrastrukturförändringar en betydligt 

större process, som tar längre tid att förändra och hon nämner att vissa problematiska moment 

uppkommit eftersom näringslivet är vana vid korta beslutstider och snabba resultat. 

Salwen belyser att målet med föreningen Kista Science City var att fler företag skulle 

attraheras av platsen genom byggnation av ett IT-kluster och på så sätt skapa ett mer attraktivt 

Kista. 

Områden med olika typer av förbättringspotentialer identifierades och arbetsgrupper 

bildades där en av grupperna behandlade området gällande den problematiska trafiksituationen 

i Kista, med köbildning på morgon och eftermiddag, en grupp som Salwen informerar om att 

IBM Svenska AB var med i, för att hjälpa till att lösa problematiken. 

Den infrastruktur som finns idag och kollektivtrafik som fanns då var inte tillräcklig och 

de problematiska områdena som fanns identifieras vid sammankomsterna för att kunna ta fram 

lösningsförslag. De nybildade arbetsgrupperna bestod av representanter från länstrafiken i 

Stockholm och Uppsala, trafikverket, företag och Stockholmsstad. Vid sammanträdena 

kartlagdes hur människor reser till och från Kista och olika förslag på lösningar lades fram där 

bland annat hur busslinjer kan dras om, hur cykelvägar kan byggas och som en förlängning av 

det även hur lösningar på trafikproblematiken kunde lösas per företag. I samband med 
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sammanträdena presenterades möjligheten att kartlägga resvanor per bolag genom att 

genomföra en CERO-analys, något som IBM Svenska AB tackade ja till. 

Kista och IBM Svenska AB är positiva exempel, där trafikverket och andra aktörer 

presenterade CERO-processen för företagen, något Robért menar är väsentligt för att 

tillsammans hitta lösningar på området. Han menar att det var en svår situation där 

medarbetarna ägnar lång tid och stora samhällsresurser åt att sitta i problematiska köer, varje 

dag. Resultatet blev att kunder undvek besök till området, något som hämmade tillväxten i 

företagen. Robért pekar på att stora delar av CERO-processen handlar om att förändra 

mentaliteten kring att halva arbetet utförts endast genom att åka till arbetsplatsen, kanske hade 

det varit mer lönsamt om arbetstagaren arbetat från annan plats som exempelvis hemifrån. 

Det är även av stor vikt att skapa en samverkan mellan aktörer och att flertalet kommuner jobbar 

internt men också externt tillsammans med privata aktörer, i det geografiska området, för att 

kunna växeldra frågor gällande bland annat hållbara transportmedel. 

Även det faktum att IBM Svenska ABs kontor kommer att flyttas inom ett år och då 

placeras närmare kollektivtrafikförbindelser än i dagsläget menar Salwen är ett viktigt bidrag 

för att möjliggöra för de anställda att i större utsträckning välja kollektivtrafik och bidra till ett 

mer hållbart samhälle. Viljan att möjliggöra för hållbara val finns konstant i IBM Svenska ABs 

sätt att tänka och agera och att bidra till ett välfungerande samhälle menar Salwen är av stor 

vikt för företaget. 

Salwen belyser också att de anställda vid IBM Svenska AB är vana att kommunicera och 

har en ständig dialog i chattverktyg och liknande forum där det syns att många anställda är 

miljömedvetna, engagerade och gör sitt yttersta för att vara noggranna. Hon poängterar att det 

förs kontinuerliga diskussioner gällande om och hur problem kan lösas, vilka problem som 

finns och även förslag till förändringar. Salwen presenterar ett exempel på hur en sådan 

diskussion skulle kan se ut och nämner följande frågor: finns det möjlighet att ta elbil till 

platsen, finns laddstolpar tillgängliga, om inte, kan transporter ordnas på något annat 

miljövänligt vis? 

Hon nämner även att arbetet och viljan med att lösa transportproblematiken varierar, under 

perioder är vissa ämnen mer aktuella än andra. När det gäller resande till och från arbetet har 

företaget inte heller någon skyldighet att påverka sina anställda i någon viss riktning. Viljan 

finns dock gällande att hjälpa de anställda att ta sig till kontoret på ett miljövänligt vis, i den 

utsträckningen det är möjligt. 

Salwen poängterar att samarbetet mellan de olika aktörerna vid projektet Kista Science 

City alltid fungerat bra men att idéerna till förändringar är många och att hitta gemensamma 

lösningar, som är fungerande för alla inblandade parter, är en utmaning.  

Robért belyser, även han, vikten av ett välfungerande samarbete mellan aktörer, där alla 

inblandade parter har olika roller där det framförallt handlar om att ta hänsyn till den stora grupp 

människor som jobbar på arbetsplatsen. Att vara lyhörda och uppmärksamma för att försöka 

förstå vad som skulle få de anställda att förändra sitt resebeteende, och bidra till ett mer hållbart 

samhälle, är något Robért ser som en mycket viktig del.  

Robért informerar även om att vissa frågor är företagsinterna och berör exempelvis 

resepolicys medan andra frågor, som hur snöröjningen eller kollektivtrafikförbindelserna 

fungerar eller vart de generella problemområdena finns, kan kartläggas och vara viktiga för fler 
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aktörer för att nå uppsatta miljömål. De problemområden som finns inom området hållbara 

transportmedel måste lösas och behandlas på olika sätt. 

Samarbetet mellan aktörer är då av stor vikt menar Robért, där företagen är engagerade i 

att nå sina uppsatta mål men också har ett behov av hjälp från samhället. Han pekar på att om 

samhället bidrar med en eller flera pusselbitar kommer företagen att kunna nå sina mål, fungera 

som positiva exempel och få andra organisationer att verka på liknande sätt, något som i 

förlängningen gynnar hela samhället.  

Robért poängterar också att företagen diskuterar de resultat som uppnåtts sinsemellan och 

vilka fantastiska rubriker företaget fått tack vare åtgärderna och att de skapat trevliga trender 

och ett positivt rykte, något som värderas högt inom näringslivet. 

 

10.3 Att anpassa CERO-modellen efter situation och företag 

Robért poängterar att det inom CERO-modellen är viktigt att framhålla det tidiga stadiet i 

arbetet, där det handlar om att öppna ögonen för företag inom ett helt nytt område och få dem 

att förstå varför de ska bry sig om området och på vilket sätt. Han menar att nyckeln finns i att 

använda företagets expertis och kärnområde för att se hur det kan kopplas till hållbart resande. 

Studeras exempelvis IT-företag så finns ofta deras lösningar i att, i större utsträckning, kunna 

fokusera på hur möten sker virtuellt och hur användningen av IT sker på ett mer effektivt sätt, 

som genom flexibla arbetsformer. Robért menar att det är av stor vikt att skapa förståelse för 

hur och varför det är centralt för företaget att arbeta med hållbara resealternativ och visa på hur 

lösningsförslag kan anpassas efter varje företags nisch. 

Robért menar att det är viktigt att ordna kompassen och anpassa lösningar efter de privata 

aktörerna som är både vinstdrivande och vinstmaximerande organisationer.  

Studeras de offentliga aktörerna informerar Robért om att de ofta är i behov av 

resurseffektivisering och även vara sparsamma i sitt resande, i regel har de offentliga 

organisationerna kommit längre i arbetet med hållbara alternativ än de privata organisationerna. 

De har ett rykte och en viktig roll i samhället att ligga långt fram, om inte längst fram hela tiden. 

På offentliga organisationer blir dessa typer av frågor ofta icke-frågor, det är en redan uppslagen 

dörr där det oftast handlar om att lära organisationerna att komma bort från 

”knattebollsperspektivet”. Robért menar att det inom offentliga organisationer ofta arbetas åt 

många olika håll samtidigt men för att få mer framgångsrika resultat krävs mer organisering 

och konkreta mål. 

 

10.4 Analys gällande företagsansvar och bidrag till ett mer hållbart samhälle 

Förespråkare hävdar att det skapar ett välfungerande och välmående samhälle när företag 

engagerar sig i samhällsfrågor, och att det är nödvändigt i ett kapitalistiskt världssystem 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008). CSR-begeppet har enligt Castree, Kitchin & Rogers 

(2013) skapat både positiva och negativa reaktioner och fått både kritik och hyllningar. 

Inom företaget IBM Svenska AB finns pågående projekt inom området hållbara 

transportmedel och de är aktiva medlemmar i CSR Sweden där de är med och verkar för att 

bidra till ett mer hållbart samhälle. Ett aktivt samarbete mellan olika aktörer, som politik och 

näringsliv, anser de vara av stor vikt för att skapa förutsättningar för individer att göra fler 

hållbara val. 
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Stora företag, som IBM Svenska AB, kan genom samarbete med andra aktörer prioritera 

olika sakfrågor för att möjliggöra förändringar. Kista Science City och projekt nollzon (som 

beskrivs i nästa kapitel) är två tydliga exempel när stora satsningar, företagande och expertis 

har skapat förändringar mot ett mer hållbart samhälle med hjälp av gröna lösningar och hållbara 

transporter. 

Eftersom det krävs samarbete för att nå förändring kommer det att krävas vissa 

uppoffringar och många verksamhetsmål kommer att kollidera. En verksamhet kan tänkas ha 

en målsättning som handlar om regionförstoring och vilja expandera för att skapa fler 

arbetstillfällen, med hjälp av snabbare trafik på större landytor, medan en annan verksamhet 

kan handla om miljömål och mindre utbyggnation. Något som kommer kräva mycket samarbete 

mellan olika parter i samhället. 

Som verksamheter kommer olika stora företag, med olika möjligheter till påverkan, ta 

ansvar på olika sätt. Något Robért menar är centralt, att kunna anpassa och orientera 

lösningsförslag efter varje enskild organisation, för att nå ett resultat som i förlängningen blir 

det bästa för samhället som helhet. 

 
11. IBM SVENSKA ABs ARBETE MED ATT FÅ ARBETSTAGARE ATT 

VERKA FÖR ETT MER HÅLLBART SAMHÄLLE 

 

11.1 IBM Svenska ABs arbeten med Mobility Management och nudging 

För att få individer att följa CERO-modellens åtgärder krävs taktik med både piska och morot, 

Robért belyser att det bästa är en blandning av dem båda. Han nämner även några exempel där 

nudgingverktyget används och kan exemplifieras genom parkeringsmöjligheter eller 

milersättning, där de som använder bränslesnåla och mer miljövänliga alternativ kan ges 

förmåner kontra de som använder en bil som drivs av fossilt bränsle. 

Robért poängterar att det är av stor vikt att se till möjligheterna som finns för att välja 

klimatsmarta alternativ, men att det kan krävas små incitament som pushar i riktning mot att 

välja hållbart. Parkeringsavgifter kan användas som exempel, där avgifterna kan användas till 

något konkret och synligt för de anställda, kanske upprustning av cykelomklädningsrum eller 

kollektivtrafikkort tillgängliga i receptionen. Något som i förlängningar också uppmuntrar de 

anställda att göra miljövänliga val, i större utsträckning. 

För att knyta exemplen till ett större perspektiv belyser Robért att det är av stor vikt att få 

de anställda att förstå att de är en del av en helhet där kommunen eller företaget inte får hamna 

efter i arbetet med hållbara transportalternativ. Han nämner vikten av att ligga långt fram inom 

området för kommunens eller företagets profilering. Det viktiga ligger i att inte fokusera på 

detaljfrågan, utan parkeringsavgiftsexemplen bör endast utgöra en del i en fungerande helhet, 

som enkelt kan förstås och kopplas till det vardagliga livet. 

Robért anser att nudging är ett viktigt verktyg och att det är av stor vikt att vilja påverka 

arbetstagare till mer hållbara val utan att vara tvingande. Ett typexempel på ett nudgingverktyg 

som CERO-organisationen arbetar med just nu är en applikation där möjlighet ges att gå in och 

registrera personliga resor för att se hur, när och vart resorna sker, något som Robért menar kan 

tas till ytterligare en nivå där resultaten kan fungera som en tävling individer emellan. 
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Salwen anser, precis som Robért, att detta kan vara ett viktigt verktyg för att förändra ett 

beteende. Applikationen, och att ordna ett tävlingsliknande moment inom företagen, tror 

Salwen är ett framgångsrecept, det skapas ett tävlingsmoment och det tror hon är ett medel för 

att få individer att ta de miljövänliga beslut som de annars inte hade gjort. 

På IBM Svenska AB informerar Salwen om att de resultat som kom fram efter CERO-

processen var att bilåkandet minskat, framförallt för att fler nyttjade kollektivtrafiken samt 

arbetade hemifrån. Förändringar genomfördes framförallt genom verktyg i form av policys 

gällande tjänsteresor. Hon poängterar att fokus riktats mot att vara miljövänliga genom att ändra 

regelverk och på så sätt nå ut till anställda, exempelvis finns ingen policy på tjänstebil, för att 

försöka minska bilåkandet genom att inte uppmuntra i form av förmåner. Det finns även 

möjlighet att köpa årskort på SL och andra länstrafikaktörer, mot löneavdrag för att göra det 

mer förmånligt. På kontoren ges också möjlighet till att duscha som i förlängningen skapar 

förutsättningar för att cykla till jobbet. Salwen beskriver att det finns både förutsättningar och 

möjligheter att ta sig till och från jobbet på ett miljövänligt vis och att policys har bakats in i 

IBM Svenska ABs processer för att fungera som ett slags nudgingverktyg. 

 

11.2 Arbetsgivares möjligheter 

Arbetsgivare av större karaktär har möjligheter att hjälpa sina anställda med större och mer 

kostsamma åtgärder, Robért poängterar att exempelvis Ericsson ordnat en pendlarparkering i 

Älvsjö, för att skapa möjligheter att kunna åka kollektivtrafik därifrån. Han berättar även att de 

anställda har privata bussturer där kaffe, te och WIFI finns att tillgå för att locka de anställda 

till kollektivtrafiken och visa att de på ett smidigt sätt kan undvika köerna och samtidigt ges 

möjlighet till både arbete och frukost. Robért poängterar att det är en viktig del av CERO-

processen att använda kollektivtrafiken som hjälpmedel, att ta hjälp av samhällsföreträdare och 

planera för att problemen inte ska bli kommun- eller företagsinterna, alla strävar mot samma 

mål och bör därför hjälpas åt. 

Salwen informerar om att i samband med introduktionen till CERO-analysen gavs även 

möjlighet till att prova en samåkningsapplikation vars syfte var att hjälpa kollegor att identifiera 

varandras position för att möjliggöra samåkning. Hon nämner att det i applikationen 

publicerades resor med information gällande till och från vilken destination resan bär, med 

angivelser om antal lediga platser. Platserna kan då reserveras och chauffören hämtar andra 

resenärer på vägen. 

Som samåkningsfunktion till och från arbetsplatsen belyser Salwen att applikationen 

fungerade mindre bra, där det visade sig att många värdesätter egentiden i bilen väldigt högt. 

Hon nämner att många talar om en kvalitetstid, som värderas högre än miljön. Dialog fanns 

hela tiden med de anställda och diskussioner fördes ofta gällande om de kunde tänka sig att 

samåka några gånger i månaden eller någon gång i veckan för att skapa förändring. Vid ett 

specifikt tillfälle tycker Salwen att applikationen verkligen uppfyllde sitt syfte och det var vid 

resor till och från flygplatser. Många av IBMs konsulter har uppdrag i andra orter och i de 

situationerna påpekar Salwen att applikationen ofta blev väldigt användbar. 
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11.3 Exemplet projekt nollzon 

Salwen betonar att IBM Svenska ABs expertis är IT-lösningar och de verktyg som finns och 

produceras försöker de utnyttja för att verka för ett mer hållbart samhälle. Verktygen används 

ofta för att arbeta hemifrån och expertisen på området har även startat olika projekt på temat 

hållbara val och hållbara transportmedel. 

Ett exempel som Salwen introducerar mig för är projektet nollzon, ett projekt som blivit ett 

sätt att påverka utbyggnationen av laddstolpar i Sverige. Hon belyser att i fallet var flertalet 

företag inblandade där grundtanken var att arbetsgivare, i samarbete mellan företag och 

taxibokningsapparater ställer krav på taxibolagen att leverera el-taxibilar till företagen. Något 

som skapar ett tryck på taxibolagen att köpa in fler elbilar, och på samhället genom ett ökat 

behov av byggnation av laddstolpar. Vilket Salwen, i förlängningen, tror kommer leda till att 

marknaden kommer att behöva anpassa sig eftersom näringslivet kräver specifika taxibilar. 

Tanken med projektet nollzon var från början att det skulle finnas i zoner, i Sverige, som 

skulle tävla mot varandra, dock har projektet nu spridit sig i stora delar av Sverige. Salwen 

berättar att fler och fler företag har skrivit på för projektet nollzon och när en taxi beställs till 

eller från adresser som är med i projektet, kommer alltid en eldriven taxibil att prioriteras. 

Salwen fortsätter med information gällande att IBM Svenska AB, med hjälp av sin expertis 

(teknik), byggt en hemsida där taxibolagen kan kontrolleras och studeras med undersökningar 

som visar hur många taxibilar (drivna av el) som efterfrågades och hur många som levererades. 

Hon tror att det skapar ett tryck på branschen och utgör ett konkret exempel på hur expertis, 

genom tekniska lösningar, hjälpt till för att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att verka 

för grönare bilism.  

 

11.4 Analys gällande att få arbetstagare att verka för ett mer hållbart 

samhälle 

Nudging har, precis som Mobility Management, varit viktiga verktyg för att arbetsgivare ska 

verka för att arbetstagare bör göra på det ena eller andra sättet. Individer tror att beteenden och 

val sker av egen vilja men att dessa val egentligen kan vara något styrda, på ett smidigt sätt 

(Thaler & Sunstein, 2008) (Mont, Lehner & Heiskanen, 2014). 

Exemplifierande för de båda ovanstående teorierna är projektet nollzon, där företaget IBM 

Svenska AB, tillsammans med andra företag, arbetar för att de taxibilar som används i tjänst 

ska vara eldrivna. Något som i förlängningen leder till att det skapas ett behov av utbyggnation 

av laddstolpar, som kan möjliggöra för en ökad tillverkning av elbilar, bidra till grönare bilism 

och i förlängningen leda till ett mer hållbart samhälle. 

Även samåkningsfunktionen fungerar som ett slags nudgingverktyg och kan utan tvång 

bidra till vinster både för individer och för samhället i sin helhet. Vinster för samhället på så vis 

att färre bilar används, vilket i förlängningen innebär mindre utsläpp och för individen 

ekonomiska vinster, eftersom fler personer reser i samma taxibil. 

Samåkningsfunktionen skapar ett vidare intresse hos mig och frågan som ställs är om det 

behöver ske resor till och från flygplatser i den utsträckning som det gör idag, eller om det kan 

ersättas, i större utsträckning, i form av möten via tillexempel internet och telefon. Det har dock 

inte varit möjligt att undersöka i denna studie, men är ett intressant område för vidare forskning. 
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Både Salwen och Robért betonar att åtgärder som inte tvingar de anställda till att göra några 

val, men möjliggör och uppmuntrar till det, är av stor vikt och förändringar av policys och 

regelverk resulterar också i faktiska resultat, som att bilåkandet till och från jobbet minskat och 

användandet av kollektivtrafik ökat. 

Nudgingverktyget anses som ett stort och viktigt verktyg för framtida utveckling och både 

Robért och Salwen poängterar att näringslivet har stor potential till att vara med och påverka 

och bör ta sitt ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Speciellt för arbetsgivare av 

större karaktär, som har möjlighet att hjälpa samhället med större och mer kostsamma åtgärder 

med hjälp av: ekonomiska tillgångar, det stora antalet anställda och expertis. 

Samarbetet mellan olika aktörer är också av stor vikt och för att nå framgångsrika resultat 

är det viktigt att samhällsföreträdare, trafikverket, kollektivtrafiksaktörer och företag diskuterar 

och kommer fram till gemensamt fungerande lösningar. 

 
12. ARBETSTAGARES VÄRDERINGAR 

 

Salwen poängterar att hennes uppfattning är att arbetsgivares roll i arbetet med hållbara val 

genererar att individen gör hållbara val även i hemmet. Mycket tid spenderas på arbetsplatsen 

och arbetsgivare blir en viktig påverkare. 

Arbetas det i stor utsträckning med värderingar gällande vad ett hållbart beteende är, på 

arbetsplatsen, så tror Salwen att det beteendet även tas med hem. Om så är fallet, att 

arbetsgivaren är en viktig påverkare för en miljövänlig utveckling så tror Salwen även att de 

anställdas vilja till att påverka är av stor vikt. Hon tror att genom att vara en engagerad 

arbetstagare, som vågar ställa krav på sin arbetsgivare, skapas ett klimat som möjliggör för de 

anställda att påverka, oavsett vilka de berörda områdena är. Salwen anser att det kan vara en 

viktig förutsättning för företag att ta sitt ansvar, att de anställda vill och vågar ställa krav. 

Robért poängterar att han tror att individen strävar efter handlingar som är bäst för denne, 

men även för samhället i stort och därför har företagen stor nytta i att skapa en laganda gällande 

att det är ett bra företag som arbetstagarna är anställda vid. Ett företag som bryr sig om 

klimatfrågan och som vill att de anställda ska vara med och hjälpa till, och vara en del av något 

större. Robért tror att det är det som kommer skapa förändring, det är få personer som lyssnar 

till åtgärder liknande: spara 300 kilo koldioxid om året. Det är inte det som skapar engagemang, 

utan snarare att få vara en del i en helhet, en del av en fungerande verksamhet och ett fungerande 

samhälle, något han tror bidrar till att lättare välja mer hållbara alternativ. 

  

12.1 Analys gällande arbetstagares värderingar 

Salwen poängterar att hennes uppfattning är att arbetsgivares roll i arbetet med hållbara val 

genererar att individen gör hållbara val även i hemmet. Att arbetsgivaren blir en viktig 

påverkare för individen eftersom mycket tid spenderas på arbetsplatsen.  

Robért pekar på vikten av att individen strävar efter handlingar som är bäst för denne, men 

även för samhället i stort och därför har företagen stor nytta i att skapa något liknande en 

lagkänsla. Att få siffror presenterat för sig är inte detsamma som känslan att få vara en del av 

en fungerande helhet. 
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Dock handlar det inte endast om förståelse utan även att individen lyckas fatta rationella 

beslut gällande vad som är bäst för både individen och samhället i helhet, precis som Engdahl 

och Larsson (2011) poängterar. Det av stor vikt att förstå att teori och praktik är två skilda saker 

och för att skapa ett fungerande samhälle måste de två fungera tillsammans (Forester, 1999). 

Det måste även förstås att beslutsfattandet inte alltid är rationellt utan styrs mycket av 

känslor, vanor och social situation. Vissa beteenden kan vara symboliska snarare än de mest 

funktionella och ibland kolliderar attityder och värderingar med vårt beteende (Mont & Power, 

2013). Exemplifierande kan vara att vi inte vill använda oss av fordon som drivs av fossila 

bränslen men, i brist på tid och kunskap, gör det trots andra värderingar. Det är nämligen enklare 

för människan att ändra sina attityder gällande ett ämne snarare än att förändra ett beteende 

(Mont & Power, 2013). 

 

13. SLUTSATS 

 

De undersökningar som genomförts i denna uppsats har sin utgångspunkt i syftet, vilket varit 

att undersöka hur ett företag kan arbeta med hållbara transportmedel för att bidra till ett mer 

hållbart samhälle. Frågeställningar har presenterats gällande hur IBM Svenska AB engagerar 

sig för att bidra till ett mer hållbart samhälle och om möjligheter samt vilja finns till att påverka 

arbetstagares val av transportmedel. Det har även gjorts ett försök att studera om arbetstagare 

överhuvudtaget vill välja mer hållbara alternativ. 

De resultat som framkommit är att företagsansvar är centralt för IBM Svenska AB och 

Salwen informerar om att viljan hela tiden finns till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Detta 

både genom att hjälpa arbetstagarna att göra hållbara val men även genom att bidra med sin 

expertis på marknaden för att framställa lösningar som skapar ett hållbart samhälle, genom 

hållbara transportmedel. Det som dock verkar vara svårt att ta reda på är om det genererat några 

faktiska resultat och större skillnader, eftersom resultaten framstår som svåra att mäta. Det finns 

en svårighet i att få reda på hur de anställda beter sig och om de faktiskt ändrar sitt beteende, 

något som vore ett intressant ämne för vidare forskning.  

För att arbeta mer inom området krävs troligtvis ett mer gediget arbete med tydligare 

ramverk och målsättningar. Som tidigare nämnts, kan det exempelvis skapas ett 

tävlingsmoment som kan leda till att arbetstagare blir mer engagerade i sakfrågor och troligtvis 

också arbetar hårdare mot det uppsatta målet. 

Gällande frågorna om bidrag till ett mer hållbart samhälle är Mobility Management och 

nudging två centrala begrepp som handlar om att vägleda de anställda mot att göra mer hållbara 

val. Salwén presenterar att förändringar har kunnat genomföras med hjälp av framtagna förslag 

från CERO-modellen och justeringar har genomförts i form av policys och tydligare regelverk. 

I undersökningen har även individers värderingar studerats och frågan gällande vad som 

får arbetstagare att göra mer hållbara alternativ har blivit central. Detta eftersom det visat sig, 

genom att studera teorier, att individer skapar sin egen verklighet. Som Mont & Power (2013) 

beskriver är det lättare för individer att förändra sina attityder gällande ett ämne än att förändra 

ett beteende. Alltså kan fallen vara så att individer säger att de ska cykla eller åka kollektivtrafik 

till jobbet men att de i slutändan ändå använder bil. 
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Studeras teorierna gällande individers beteenden och nudging kommer de att krocka på 

några punkter, eftersom teorier gällande nudging säger att det går att påverka människor i stor 

utsträckning genom att möjliggöra för de alternativ där det finns en vilja att uppnå ett visst 

resultat. Dock verkar det inte spela någon roll eftersom individer (arbetstagare) i slutändan 

undermedvetet, eller medvetet, kommer att prioritera förändringar av sina värderingar jämfört 

med att förändra sitt beteende. Således kommer individen inte alltid att välja hållbara 

transportalternativ trots vetskapen kring vad som anses vara ”rätt och fel”. För att få individer 

att välja det alternativ som lämpar sig bäst för samhället måste det också vara det val som är 

enklast för individen att välja. De hållbara valen måste bli de självklara valen.  
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15. BILAGOR 

 

Intervjuguide Susanna Salwen, IBM Svenska AB 

Berätta allmänt om hur IBM Svenska AB arbetar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Hur arbetar ni med utsläpp av specifikt fossila bränslen? 

Hur kom ni fram till att ni skulle börja arbeta efter CERO-modellen? 

Hur har ni på IBM Svenska AB arbetat med CERO-modellen? 

Vilka resultat har implementeringen av CERO-modellen genererat?  

Hur arbetar ni för att lösa transportproblematiken, använder ni er av tekniska lösningar, 

samarbeten eller andra alternativ? 

Hur får ni de anställda vid IBM Svenska AB att välja mer hållbara transportalternativ? 

Vid intervju med Markus Robért så informerade han om Workshops som används för att 

komma fram till bästa lösning för både ledning och medarbetare, har ni arbetat med workshops 

för att få de anställda delaktiga? 

 

Intervjuguide Markus Robért, grundare av CERO-modellen 

Berätta om dig själv, vem du är och arbetar du med? 

Berätta om CERO-modellen, vad innebär den, hur togs den fram och hur fungerar den? 

Finns det några generella slutsatser som brukar kunna dras efter en CERO-analys har 

genomförts, brukar de ge ungefär samma resultat? 

Finns det några tydliga skillnader på de analyser som genomförts om det gäller offentlig eller 

privat sektor? 

Vad tror du om individens roll? Följer de generellt de åtgärder som rekommenderas eller tar 

individen egna beslut? Har arbetsgivaren en viktig roll för arbetet med hållbar utveckling? 

Vad tror du om exempelvis en planerares roll i förhållandet till diskussionen gällande hållbar 

utveckling? Tror du att det räcker att bara promota uttrycket hållbar utveckling för att få 

förändring eller krävs det generellt konkreta åtgärder? 

 

 


