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Sammanfattning  

Många organisationer fokuserar idag alltmer på frågor som rör hållbar utveckling. Företag har 

idag ett ansvar till samhället och termen CSR (Corporate Social Responsibility) används för att 

definiera detta ansvar. Företagens sociala ansvar är en idé om hur ett företag kan påverka 

samhället från tre perspektiv och det är de ekonomiska, miljömässiga och sociala delarna i 

samhället. Genom att ta socialt ansvar kan företaget bidra till utvecklingen av ett hållbart 

samhälle.  

 

Detta arbete är en kvalitativ studie och den identifierar, undersöker och analyserar om hur 

Danske Bank tar ett samhällsansvar och hur de arbetar för att uppnå en hållbar utveckling i 

samhället. Arbetet undersöker också hur Danske Bank arbetar för att förebygga att fler 

människor utesluts ekonomiskt från samhället. 

 

De metoder som användes för att samla in information om dessa frågor var följande: 

 

 Granska litteratur och böcker 

 Genomföra intervjuer med två olika företag samt en statlig myndighet 

Syftet med att granska litteratur och olika böcker var att studera olika teorier i CSR för att se hur 

ett företag kan ta ett socialt ansvar enligt teorin. I detta arbete genomfördes tre intervjuer för att 

samla det empiriska materialet. De tre intervjuerna gjordes med Danske Bank, CSR-Sweden och 

Kronofogden. 

 

Intervjuerna inkluderade semistrukturerade frågor om hur företag arbetar med samhällsansvar 

och problem som människor kan möta på grund av ekonomiskt utanförskap och åtgärder som 

kan vidtas för att lösa dessa problem. 

 

Sedan genomfördes en analys för att jämföra litteraturstudien med empiristudien. Jämförelsen i 

analysen gjordes för att jämföra teori och verklighet. 

 

En slutsats som kan dras från denna studie är att Danske Bank tar ett samhällsansvar och 

försöker att lösa problem i samhället som skuldsättning och ekonomiskt utanförskap. Det som de 

jobbar med leder till att den ekonomiska förståelsen i samhället ökar och på så sätt bidrar Danske 

Bank till en bättre hållbara utveckling i samhället. De är en av aktörerna i samhället som bidrar 

till en bättre ekonomiskt förståelse men det räcker inte endast med deras insats. Flera aktörer i 

samhället måste arbeta med ekonomisk förståelse och utanförskap för att åstadkomma en bättre 

hållbar utveckling i samhället. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract  

Many of the organizations today are increasingly focusing on issues related to sustainable 

development. Companies today have responsibilities towards society and the term CSR 

(Corporate Social Responsibility) is used to define that responsibility. Corporate Social 

Responsibility is an idea of how a company can influence society from three perspectives and 

these are economic, environmental and social elements of society. By taking social 

responsibility, a company can contribute to the development of sustainability in society.   

 

This is a qualitative study and it identifies, investigates and analysis how Danske Bank takes 

social responsibility and how they work in order to achieve sustainable development in society. 

It also reviews how Danske Bank is working to prevent more people from being financially 

excluded from society.  

 

The methods used to gather information regarding these questions were the following: 

 

 Reviewing literature and books 

 Conducting interviews with two different companies and a government agency  

The purpose of reviewing the literature and books was to study different theories in CSR to see 

how a company can take social responsibility according to the theory. In this study three 

interviews were conducted with Danske Bank, CSR Sweden and Kronofogden.  

 

The interviews included semi-structured questions about how companies work with social 

responsibility and problems that people can face due to financial exclusion and actions that can 

be done to solve these problems.  

 

An analysis was then done to compare the literature with the empirical study. The comparison of 

the analysis was done to compare the theory with reality.  

 

One conclusion that can be drawn in this study is that Danske Bank is taking social responsibility 

and they are trying to solve problems in society such as indebtedness and financial exclusion. 

Their work is leading towards an increase in economic understanding in society and in this way 

Danske Bank is contributing to a better sustainable development in society. They are one of the 

players in society that contribute to a better financial understanding but it is not possible only 

with their effort. Several players in society need to work with financial literacy and exclusion to 

achieve a better sustainable development in society. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Följande arbete är ett kandidatexamensarbete på 15 högskolepoäng inom maskinteknik. Under 

arbetets gång har diverse intervjuer utförts med Danske Bank, Kronofogden samt CSR-Sweden.   

Vi skulle vilja tacka Ebba Lindtorp på Danske Bank, Jan Åkerlund på Kronofogden samt 

Marianne Bogle på CSR Sweden för deras samarbetsvillighet. 

 

Ett tack riktas även till vår handledare Mats Bejhem för det stöd och värdefulla rådgivning som 

han ställt upp med under en tio veckors period som arbete utfördes.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ansvaret för att uppnå en hållbar utveckling i samhället ligger mycket på individen själv men 

också på små och stora företag. För materiella företag är det enklare att ta ett samhällsansvar då 

de kan påverka framtagningen av en produkt eller påverka produktens framställningskedja. 

Immateriella företag har däremot svårare att definiera samhällsansvar. Med immateriella företag 

menas banker och finansiella institutioner det vill säga företag inom tjänstesektorn. Dessa företag 

bör också ta ett samhällsansvar men frågan är hur? Immateriella företag ska jobba med kunskap 

och värderingar och det är här banker och finansiella institutioner kan ta sin plats och jobba med 

ekonomisk kunskap [1]. 

 

Hur lånas pengar av en bank? Vilken är den bästa räntan? Fast eller rörlig ränta? Detta är frågor 

som många personer i samhället undrar över och dessa frågor är svåra att besvara med en låg 

ekonomisk kunskap. När unga och vuxna inte kan besvara dessa frågor kan de hamna i stora 

problem som snabb-lån som leder till skuldsättning och kreditköp som inte kan betalas i tid. Det 

är många problem som uppstår i dagsläget på grund av dåliga ekonomisk förståelse. Många 

personer hamnar i skuld vilket gör att den hållbara utvecklingen försämras.  

 

Personer som hamnar i ett ekonomiskt utanförskap får en försämrad livssituation. Idag är det 

enklare än någonsin att hamna i skuldsättning och därför krävs det att fler människor får en 

bättre ekonomisk förståelse.  

 
1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur Danske Bank kan ta ett samhällsansvar, samt hur de 

jobbar för att uppnå en högre ekonomisk hållbar utveckling i Sverige. Arbetet går också ut på att 

upplysa om de problem som kan uppstå på grund av den försämrade ekonomiska förståelsen i 

dagens samhälle.  

 

1.3 Avgränsning  

I detta arbete har det endast valts att undersöka hur Danske Bank tar ett samhällsansvar och inte 

hur hela finanssektorn arbetar. Det skulle uppkomma svårigheter att försöka undersöka hur alla 

banker arbetar med frågor som berör samhällsansvar och därför har en avgränsning gjorts till att 

endast undersöka Danske Bank.  
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2. Metod  

I detta kapitel förklaras, motiveras och kritiseras tillvägagångsättet av detta arbete.   

 

2.1 Val av företag 

Det utvalda företaget i detta arbete är Danske Bank. Detta företag valdes på grund av det stora 

intresset för den finansiella sektorn, samt på grund av Danske Banks stora satsning på den privat 

ekonomiska folkutbildningen. Danske Bank är ett stort företag inom den finansiella sektorn och 

är etablerade i flera länder och därför är Danske Bank en stark kandidat att undersöka när det 

gäller samhällsansvar för de immateriella företagen.  

 

2.2 Litteratursökning 

Arbetet inom litteratursökning började med att undersöka begreppet samhällsansvar och vilka 

teorier som finns inom detta område. I dagens samhälle är begreppet samhällsansvar närbesläktat 

med CSR och därför undersöktes teorier inom CSR för att förstå hur ett företag ska ta ett 

samhällsansvar för att kunna nå en hållbar utveckling i samhället. För att samla litteraturen 

användes olika databaser på internet samt på KTH bibliotek.  
 

2.3 Empirisk studie 

Empirin samlades med hjälp av tre intervjuer på Danske Bank, CSR Sweden samt Kronofogden. 

Den första intervjun var med Marianne Bogle som är verksamhetsansvarig på CSR Sweden för 

att få en klar bild om vad CSR Sweden är och hur de jobbar med företag som är medlemmar i 

deras företag. Sedan gjordes en ytterligare intervju med Ebba Lindtorp på Danske Bank där hon 

belyste om Danske Banks arbete inom samhällsansvar. Ebba Lindtorp är kommunikations 

ansvarig och har hand om den privatekonomiska folkutbildningen på Danske Bank. För att få 

svar på hur viktigt det är att Danske Bank jobbar med ekonomisk utlärning intervjuades Jan 

Åkerlund som jobbar med förebyggande verksamhet inom Kronofogden 

 

Alla tre intervjuer spelades in för att viktig information ska kommas ihåg samt för att underlätta 

jämförelsen mellan empirin och teorin på ett effektivt sätt. Utöver intervjuerna användes fakta 

från Danske Banks internet hemsida för att undersöka deras webbaserade folkutbildning och hur 

de har valt att ta ett samhällsansvar som leder till en hållbar utveckling. Intervju frågorna bifogas 

i Bilaga 1. 

 

2.4 Kritik mot metod  

En kvalitativ forskningsmetod kan många gånger kritiseras för att vara subjektiv det vill säga 

kvalitativa resultat anses i många fall vara vinklade av forskaren, då mycket av resultatet 

kommer ifrån forskarnas egna åsikter och de belyser frågor som de tycker är relevanta och 

viktiga. I många fall anses det också att en kvalitativ studie är mindre trovärdig än en kvantitativ 

studie på grund av att den kvalitativa studien grundas på färre enheter. 

 

Insamling av den kvalitativa empirin skedde med hjälp av intervjuer. Problemet med insamling 

på detta sätt kan vara det så kallade intervju effekten.  Det vill säga den intervjuade personen kan 

många gånger vinkla svaren och svara på ett sätt som den intervjuade tror att uppsatsskrivaren 

vill höra. På så sätt kan informationen bli vinklad och manipulerad. Skribenterna har inte upplevt 

en sådan situation men intervju effekten kan ha förekommit utan att skribenterna lagt märke till 

det. Forskarna har valt att endast intervjua en bank vilket leder till att det inte går att göra en 

jämförelse mellan Danske Banks arbete och andra bankers arbete när det gäller samhällsansvar. 
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3. Teori 

Företags samhällsansvar är en mycket viktig del för att uppnå en hållbar utveckling i samhället. 

Inom samhällsansvar för företag har det gjorts mycket forskning och många modeller har tagits 

fram som demonstrerar hur företag ska arbeta med CSR frågor. I detta kapitel kommer relevanta 

teorier att diskuteras och beskriva hur forskare och andra artikelförfattare anser hur företagen ska 

gå tillväga för att ta ett samhällsansvar. 

 

3.1 Samhällsansvar för den finansiella sektorn 

Enligt OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) så är det två frågor som 

ett företag måste ta till sig vid ett syfte om att bli socialt ansvarsfulla. Den första frågan som är 

relevant är om vilka åtgärder som ett företag behöver ta för att bli socialt ansvarsfulla. Den andra 

frågan som ett företag måste ställa sig är, vad är drivkraften som leder till att företaget vill ta ett 

socialt ansvar. Ett företag som vill ta ett socialt ansvar är inte ett företag som endast donerar 

pengar till välgörenhet eller liknande. Enligt OECD finns det tre stycken grundregler nedan som 

talar om att ett företag är socialt ansvarsfullt [2]: 

 

 Att driva sina aktiviteter på ett säkert, lagligt och effektivt sätt 

 Minimera de negativa effekterna på samhället  

 Fokusera på sociala problem som: 

 

1. Påverkar företagets verksamhet 

2. Är inom området där företaget har en kompetens 

3. Erbjuda möjligheter till gemensam nytta 

Den tredje punkten är en av de viktigaste punkterna och innebär att företag ska med hjälp av 

deras kompetens och relevans till problemet utveckla lösningar som gynnar företag samt olika 

samhällsgrupper.  

 

Finansiella företag och finansiella institutioner är viktiga när det gäller att ta ett samhällsansvar 

och för att nå en hållbar utveckling. Enligt OECD är följande viktigt för samhället när det gäller 

samhällsansvar:  

 

“The financial sector has a key role in providing the means for both economic and social 

development. It is, therefore, vital that current and future finance leaders be fully aware of their 

responsibility to allocate capital so as to support job creation, entrepreneurship and local 

regeneration.  

In recognition of the special role of capital resources in achieving employment and social goals, 

we recommend encouragement of the financial sector to widen access to its services, recognize 

its responsibilities to the entire community and promote socially responsible investing”[2, p113].   

 

Det är viktigt att samhället har finansiella tjänster som kan öka den ekonomiska utvecklingen 

och förståelsen i samhället. Brist på finansiella tjänster tillsammans med en låg ekonomisk 

förståelse kan få oanade konsekvenser, större andel personer får en sämre finansiell kunskap och 

företag har svårt att överleva. På så sätt läggs företag ner och detta leder till att jobben minskar 

och den hållbara utvecklingen försämras och blir svår att uppnå [2].  
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Kontinuerlig 
intressentdialog 

Fas1: 
Ansvar-

/riskanalys 

Fas2: 
Planering 

Fas3: 
Införande 

och 
Genomföran

de 

Fas4: 
Uppföljning 

3.2 Värderingar  

Det är viktigt för företag idag att förklara varför och hur de skapar sina värderingar och varför de 

har valt att ta ett socialt ansvar på just det sättet. Materiella värderingar har funnits länge och är 

fortfarande viktiga i dagens samhälle, men under åren har framväxten av immateriella 

värderingar ökat. Immateriella värderingar kan beskrivas på minst två sätt. Det första sättet är till 

exempel kunskap som kan öka till ett mer materiellt värde. Det andra sättet är något som inte 

behöver leda till ökande materiella värden som tillexempel värderingar och etik. Företag inom 

den finansiella sektorn har större påverkan på immateriella värden än materiella, då de oftast inte 

hanterar produkter. Banker och andra finansiella institutioner kan på så sätt inrikta sig inom 

kunskap och information vid val av aktier och fonder eller kunskap inom ekonomisk förståelse 

för att bidra till den hållbara utvecklingen i samhället [1]. 

 

3.3 Det ansvarsfulla företaget  

Alla företag, stora som små, har en affärsplan som de följer årligen. Där finns det mål som 

företaget ska uppnå och sedan beskrivs de strategier som företaget ska ha för att uppnå dessa mål 

på ett effektivt sätt. Enligt Tidström med flera [3] rekommenderas en modell som visar hur ett 

företag kan integrera olika ansvarsfrågor och samhällsansvar i affärsplanen. Modellen är enkel 

och beskriver hur ett företag ska nå sitt mål med hjälp av olika processteg och integrering av 

CSR-arbete i företaget.   

 

Ett misstag som företag ofta gör är att fokusera på ett ansvarsområde som t.ex. 

”Kvalitetsfrågorna måste upp på dagsordningen. Vi gör 2009 till företagets kvalitetsår”. Ett 

företag ska inte enbart fokusera på ett ansvarsområde utan ska fokusera på samtliga 

ansvarsområden som ett företag har och kan påverka. Sedan ska företaget jobba effektivt med 

dessa ansvarsområden för att kunna uppfylla intressenternas behov. Det är väsentligt för ett 

företag att ha klart för sig vilka mål de vill uppnå och hur de ska gå tillväga för att åstadkomma 

dessa mål. Företaget ska också kunna hantera olika situationer som kan uppkomma i samband 

med olika ansvarsområden. En avgörande process för företaget är dess förmåga att överleva 

långsiktigt och nå en hållbar utveckling i samhället och hur ett företag kan åstadkomma detta 

visas i följande modell, se Figur 1. Processen är uppdelad i fyra olika faser [3]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Modell för ansvarsfullt företagande (Egen omarbetning utifrån [3, p43])  
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Pilarna i Figur 1 visar hur kommunikation mellan olika faser ska ske för att denna process ska 

vara effektiv. Processen i grund bygger på kommunikation för att åstadkomma ett bra resultat i 

slutet av processen. 

 

Fas 1 

Den första fasen i figur 1 är Ansvar-/Riskanalys där ledningen i företaget börjar med att ta ett 

beslut om hur en ansvar- och riskanalys ska genomföras. Det är svårt för företaget att bedöma 

vilka frågor som ska prioriteras men en fråga som är väsentlig är företagets inverkan på och av 

deras intressenter. Genom att ha en öppen dialog med intressenterna eller genom att undersöka 

vad intressenter saknar så kan företagets ledning identifiera de olika ansvarsområdena som 

företaget kan påverka [3].  

 

Fas 2 

Fas två i processen är planeringsfasen. Här ska företaget identifiera vad det är för risker eller 

ansvarsområden som ska diskuteras och vilka ansvarsområden som skall angripas. I denna del av 

fasen bestäms nyckeltal till dessa risker, framförda mål som skall uppnås, åtgärdsplan som ska 

följas samt vilken del av samhällsansvar företagen skall satsa på [3]. 

 

Fas 3 

I fas tre ska allt som företaget har bestämt och planerat börja utföras och implementeras. Det är 

viktigt att företaget följer de olika stegen i processen med försiktighet och att företaget har klara 

mål genom hela processen. Det är viktigt att företaget hela tiden förmedlar och rapporterar om 

hur företaget ligger till i processen för att hela tiden kunna förbättra tillvägagångssättet av 

processen [3]. 

 

Fas 4 

I den sista fasen ska företaget utvärdera och göra en intern kontroll för att se vilka mål som 

uppnåtts under resans gång och vilka som blev kvar. I denna fas är det viktigt att företaget har en 

tillförlitlig redovisning samt en oberoende granskning så att man tydligt ser att det de har gjort är 

trovärdigt [3].       

 

Kontinuerlig intressentdialog 

Oavsett vilken fas företaget befinner sig i under processens gång, så är det viktigt att 

kontinuerligt ha en intressentdialog så att företagets mål uppnås på slutet av processen.  

 

3.4 CSR-Pyramiden 

CSR bygger på tre centrala begrepp, nämligen Sustainability, Corporate Accountability samt 

Corporate Governance [1]. 

 

Sustainability innebär att balansera de ekonomiska, sociala samt de frågor som berör miljön i 

världen för att kunna överleva långsiktigt som företag. Med Corporate Accountability avses 

skyldigheten för företag att ta ansvar för intressenter i företaget, aktieägarna samt till personer i 

samhället. Corporate Governance betyder hur företaget använder processer, normer samt 

förfaringssätten för att kunna styra samt sköta en organisation [1].     
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CSR-Pyramiden är en modell som är mest accepterad och etablerad inom CSR. Modellen kallas 

för ”Four-part model of corporate social responsibility” och föreslogs av Archie Carroll. 

Modellen är uppdelad i fyra ansvarsområden och alla dessa ansvarsområden är relaterade till 

varandra [4].  

 

De fyra ansvarsområdena är:  

 

 Det ekonomiska ansvaret 

 Det etiska ansvaret  

 Det legala ansvaret 

 Det filantropiska ansvaret 

Carroll definierar CSR med följande ord: 

 

”Corporate social responsibility includes the economic, legal, ethical and philanthropic 

expectations placed on organizations by society at a given point in time” [4, p53].   

 

Ekonomiskt ansvar 

Det första ansvaret som ett företag ska uppfylla är det ekonomiska ansvaret. Enligt Carroll så 

måste alla företag ha det ansvaret som en väsentlig grund. Företaget måste se till att gå i vinst 

och att aktieägarna får bra avkastning på sina investeringar. Sedan ska de som jobbar i företaget 

få bra löner samt att kunderna får en bra kvalité till ett rimligt pris [4]. 

 

Legalt ansvar 

Det legala ansvaret som ingår i modellen är ett ansvar som berör alla företag och innebär att 

företagen måste följa lagar och regler. Företagen får inte strida mot dessa regler eftersom de har 

ett ansvar till samhället. Företaget måste respektera lagen som finns på grund av att de själva är 

en del av samhället [4].  

 

Etiskt ansvar 

Det etiska ansvaret är ett ansvar som ett företag ska utföra utan att lagen kräver detta och det 

ansvaret finns så att företag tvingas göra det som är rätt även om lagen inte kräver att företag ska 

göra det [4].  

 

Filantropiskt ansvar 

Det sista ansvaret som ingår i modellen är det filantropiska ansvaret. Detta ansvar går ut på att 

företag förbättrar livskvaliteten för deras anställda och inför förbättringar som leder till ett bättre 

samhälle. Enligt Carroll så är denna typ av ansvar mer än önskan än ett krav. Därför är denna del 

i modellen inte lika viktig som de andra typerna av ansvar som finns med i modellen [4]. 
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Figur 2 Carroll’s four part model of corporate social responsibility (Egen omarbetning utifrån 

[4, p53]) 

 
3.5 Triple Bottom Line 

Triple Bottom Line är en teori inom CSR och namnet på teorin är given av John Elkington. 

Denna teori baseras på att ett företag ska ta ett ekonomiskt, miljömässigt samt socialt ansvar och 

inte endast fokusera på en del [4]. Begreppet ’Triple Bottom Line’ beskrivs av Elkington på 

följande sätt:  

 

“Sustainable development involves the simultaneous pursuit of economic prosperity, 

environmental quality and social equity. Companies aiming for sustainability need to perform 

not against a single, financial bottom line but against the triple bottom line” [5, p397].   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Tre komponenter av hållbarhet (Egen omarbetning utifrån [4, p33]) 
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I Figur 3 visas de tre olika delarna i Triple Bottom Line modellen. Vad innebär de olika delarna 

för hållbarheten?  

 

Hållbarheten ur ett ekonomiskt perspektiv handlar om hur det ekonomiska resultatet i företaget 

ser ut. Företag ska fokusera på strategier som leder till en långsiktig tillväxt av intäkter, aktier 

samt priser, istället för att enbart fokusera på kortsiktiga vinster för företaget [4].   

 

Den miljömässiga delen berör den produktiva hanteringen av fysiska resurser i samhället för att 

få en bättre framtid. Ibland tolkar företag hållbarhet ur det miljömässiga perspektivet vilket inte 

stämmer [4]. 

 

Den sista delen består av det sociala perspektivet. Utvecklingen av denna del är relativ ny i 

företagsvärlden vilket har gjort att utvecklingen har legat efter de andra två delarna i teorin 

’Triple Bottom Line’. Det som företag strävar efter är en mer rättvis och jämlik värld och det är 

centralt i det sociala perspektivet inom hållbarhet [4].  
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4. Undersökning av företagsverksamheter 

I det här kapitlet redovisas det empiriska materialet som huvudsakligen består av intervjuer. 

Först beskrivs vilka problem som finns i dagsläget och hur Kronofogden hanterar dessa problem. 

Sedan beskrivs det hur Danske Bank tar ett samhällsansvar för att öka den ekonomiska 

förståelsen i samhället. I den sista delen presenteras hur CSR Sweden arbetar samt hur deras 

samarbete med Danske Bank fungerar. 

 

4.1 Ekonomiska problem i dagens samhälle 

Kronofogden är en statlig myndighet som har till uppgift att driva in fordringar. Jan Åkerlund är 

anställd hos Kronofogden och jobbar med förebyggande verksamhet mot skuldsättning. Syftet 

med Jans arbete är att motverka en onödig skuldsättning hos unga och vuxna i samhället.  

 

Syftet med intervjun var att få synpunkter på vad en dålig ekonomisk förståelse kan få för 

konsekvenser i människors liv. Intervjun upplyste om hur personer kan hamna i ett ekonomiskt 

utanförskap och hur dessa personer kan bete sig för att komma ur det ekonomiska utanförskapet, 

samt vad det är som krävs för att åstadkomma en hållbar utveckling i samhället. 

 

Begreppet ekonomiskt utanförskap innebär att personer hamnar i en situation där de inte kan 

betala sina skulder eller liknande och eftersom de har så höga skulder hamnar i ett utanförskap. 

Utanförskapet kan vara att man mister sina vänner och familjemedlemmar eller hamnar i en dålig 

livssituation på grund av dessa skulder. 

 

Skuldsättning samt ekonomiskt utanförskap 

Enligt Jan kan en skuldsättning ha många olika anledningar. Det kan vara sjukdomar, 

arbetslöshet samt en mängd olika saker som kan leda till att en person hamnar i en skuld. I 

dagens krissamhälle är det många som handlar för pengar de inte har genom att handla saker på 

kredit och snabb-lån. De flesta som hamnar i skuld har inget arbete, fast inkomst eller en buffert 

som gör att de kan klara av en krissituation i livet. Detta beteende tyder på att många i dagens 

samhälle har en dålig ekonomisk förståelse. Det vill säga att en dålig ekonomisk förståelse kan 

leda till att många människor i samhället både unga och vuxna kan med ett enda snedsteg hamna 

i stor skuldsättning.  

 

Enligt Jan så är kunskap i ekonomi en motkraft till att hamna i skuldsättning. När människor inte 

har en bra ekonomisk förståelse så kan det vara svårt för en person att komma ur det utanförskap 

som individen lever i eller har hamnat i på grund av en skuldsättning.    

 

Det finns också många anledningar till varför personer hamnar i utanförskap. Enligt Jan så är den 

största anledningen arbetslösheten och den dåliga ekonomiska förståelsen. Dessa aspekter kan 

leda till att många hamnar i skuld och får det svårt att få normala lån för att t.ex. köpa ett hus, få 

ett abonnemang till mobilen eller ett lån till bilen. 

 

En person som har hamnat i ett ekonomiskt utanförskap måste tänka på följande aspekter: Har 

personen något socialt stöd, något socialt nätverk eller kan personen vända sig till familj, vänner 

eller bekanta för att få hjälp med att betala en obetald faktura eller liknande.  

 

Jan nämner en annan anledning som kan göra att personer hamnar i utanförskap vilket är att 

människor är mer rädda att hamna i utanförskap i relation till vänner, bekanta samt jämnåriga än 

att hamna i Kronofogden. Detta gör att personer är mer beredda att ta risker med pengar än att 

riskera förhållanden. Detta tillsammans med en dålig ekonomisk förståelse leder till att folk 

hamnar i Kronofogden.  
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Kronofogden arbetar kontinuerligt med att utbilda elever i skolan så att de på ett bättre sätt ska 

kunna hantera sin privatekonomi. Kronofogden, finansinspektionen och konsumentverket har 

tillsammans arbetat med ett projekt som de kallar för ”Koll på cashen”. Koll på cashen handlar 

om kostnader som kan uppkomma i unga människors liv till exempel kostnader som uppkommer 

vid flytt hemifrån.  

 

Vidare nämner Jan att det inte räcker med att Kronofogden jobbar med dessa frågor utan det 

krävs att många olika aktörer i samhället jobbar tillsammans med positiva initiativ för att se till 

att personer inte hamnar i ett ekonomiskt utanförskap och att samhället får en bättre ekonomiskt 

förståelse. Det gäller att hela tiden utbilda människor i samhället så att de får en större förståelse 

om vilka konsekvenser som kan förekomma vid en eventuell skuldsättning. 

 

Kreditköp samt snabb-lån 

I dagens samhälle kan allt köpas på kredit som mat, resor, nöjen och kläder. Människor som inte 

har möjligheten att köpa på kredit har börjat vända sig till snabb- och sms-lån. Enligt Jan så har 

sms-lån blivit allt mer vanligare i samhället vilket kan leda till oanade konsekvenser. Dessa 

konsekvenser kan vara att mer personer hamnar i skuldsättning och får ett sämre liv i 

fortsättningen. 

 

Idag så går det att köpa dagliga varor på kredit och möjligheterna för att köpa på kredit är 

enorma. Det människor inte tänker på är att kredit pengar är oftast pengar som de inte har och de 

måste komma upp med dem på något sätt när fakturan kommer i slutet av månaden. 

 

Fenomenet snabb- och sms-lån började för några år sedan och gav folk möjligheter att köpa 

varor för pengar de egentligen inte hade. Dessa snabb- och sms-lån är dåliga på grund av deras 

orimliga villkor.  

 

Ett exempel som visar hur ett snabb-lån från företag X kan se ut är: Låna 2000 kr och betala 

tillbaka efter trettio dagar. Uppläggningsavgiften för lånat är 250 kr, räntan under denna månad 

blir 333 kr det vill säga efter en månad skall du betala tillbaka 2583 kr. 

 

Detta exempel visar att räntesatsen är 16 % vilket bevisar att villkoren är orimliga jämfört med 

villkoren för vanliga lån. Detta har gjort att många människor i samhället lätt kan skuldsätta sig 

om de inte betalar tillbaka pengarna i tid. 

 

Enligt Jan så är lagstiftning ett sätt som kan implementeras för att lösa dessa typer av problem 

kortsiktigt, men att förmedla och jobba kontinuerligt med utbildning i ekonomisk förståelse löser 

problemen långsiktigt och leder till en bättre hållbar utveckling i samhället. Det gäller att utbilda 

folk i samhället så att de vet att vad det innebär när de köper någonting på kredit eller med sms-

lån. Det är den här ekonomiska förståelsen som måste skapas och det den som kommer avgöra 

om folk hamnar i ekonomiskt utanförskap eller inte.  

 

4.2 Den privat ekonomiska folkutbildningen  

Danske Bank är en bank och finanskoncern. I Danmark är Danske Bank den största banken. De 

har verksamheter i Sverige, Norge Finland, Irland samt flera andra länder. 

 

Danske Bank har gjort en stor satsning på en webbaserad utbildning som de kallar för den privat 

ekonomiska folkutbildningen. Den privat ekonomiska folkutbildningen utvecklades efter att 

Danske Bank tillsammans med externa konsultfirmor utfört flera undersökningar [6]. Dessa 

undersökningar visar klart att unga i dagens samhälle har en dålig ekonomisk förståelse. 
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Den webbaserade utbildningen är uppdelat i tre delar: 

 

Penningborg 

Penningborg är en virtuell värld för barn i åldern 5-9 år. Den virtuella världen innehåller många 

spel och aktiviteter som lär barn vart pengar kommer ifrån, vad pengar är värda och hur pengar 

ska hanteras samt hur viktigt det är att spara. När barnet börjar spela spelet får han/hon skapa en 

egen figur som barnet själv döper och skapar utseendet på. Spelet är helt fritt från varumärkes 

kopplingar och är helt gratis. Material från spelet kan skrivas ut och användas både i hemmet och 

i klassrummet [7]. 

 

Control your money 

Control your money är ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt undervisa barn och ungdomar 

mellan  10-15 år i privatekonomi. Denna del fungerar som ett komplement till matteundervisning 

i mellanstadiet. Control your money följer läroplanen och har testats av en grupp lärare och deras 

elever. Denna del av programmet är också reklamfri och har inga logotyper på sidan [8]. 

 

Mind your money 

Mind your money är utvecklat för unga vuxna i ålder 18-27 år [9]. Programmet är utformat för 

ungdomar och vuxna som står för att ta stora beslut i livet. På mind your money hittar 

användarna bra tips och råd utifrån deras nya livssituation.  

 

4.3 Danske Banks samhällsansvar  

Intervjun på Danske Bank gjordes med Ebba Lindtorp. Ebba jobbar på 

kommunikationsavdelningen och främst med extern kommunikation, det vill säga allting som 

inte rör interna mottagare.  

 

Ebba berättar att Danske Bank valde att jobba med en privat ekonomisk folkutbildning på grund 

av att en sådan satsning passar en bank och vad en bank står för vilket gjorde att de valde att ta 

ett samhällsansvar. 

 

Ekonomisk förståelse och ekonomiskt utanförskap 

Den webbaserade utbildningen togs fram efter att Danske Bank gjorde undersökningar om hur 

den ekonomiska förståelsen bland ungdomar och vuxna ser ut i dagsläget. I undersökningarna 

framgick det att det är många unga och vuxna som har en dålig ekonomisk förståelse och om inte 

dessa personer kan fatta beslut inom sin ekonomi kan det leda till oanade konsekvenser som är 

svåra att ta sig ur senare i livet.  

 

Både Ebba och Danske Bank tror att en bra ekonomisk förståelse hos människor i samhället går 

hand i hand med den hållbara utvecklingen och därför tycker Danske Bank att med hjälp av 

deras utbildning så kan samhället få en god hållbar utveckling.  

 

Danske Bank jobbar mycket med att försöka komma ut och nå ut till personer som har hamnat i 

ekonomiskt utanförskap inom Sverige för att kunna lösa dessa problem. Men Ebba berättar att 

Danske Bank kan bli mycket bättre.  

 

Danske Bank jobbar med ett program som kallas för mentor programmet där de utdelar en 

mentor till en person med ett utländskt påbrå som har svårt att hitta jobb och på så sätt kan den 

här mentorn hjälpa personen att komma in i arbetsmarknaden och att hitta ett jobb som passar 

just individen. Danske Bank jobbar med det här för att öka mångfalden på arbetsmarknaden. 
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Danske Banks samarbete med CSR Sweden  

Danske Bank samarbetar och är en av medlemmarna i CSR Sweden. Ebba berättar att Danske 

Bank tror att ju fler det är som jobbar med samhällsansvar och hållbar utveckling så blir det ett 

starkare engagemang. Genom att vara med i CSR Sweden så får de många bra tips och idéer som 

leder till att Danske Bank kan hitta rätt samhällsgrupp att jobba med och att nå ut till. 

 

Mitt Liv är ett socialt företag som jobbar för att öka mångfalden på arbetsmarknaden. Där har 

Danske Bank anställt fem personer som agerar mentorer för att hjälpa personer med 

invandrarbakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Detta är ännu ett sätt där Danske Bank tar 

ett samhällsansvar för att förebygga utanförskap och ekonomisk utanförskap. 

 

Danske Bank har också samarbetat med Finansinspektionen och andra inom finansbranschen för 

att ta fram en arbetsplats utbildning för vuxna. LO (Landsorganisationen i Sverige) har också 

ingått i detta samarbete. Fler banker tillsammans med Danske Bank har arbetat med 

finanskollisionen mot barnpornografi. Där har bankerna jobbat tillsammans för att försöka hindra 

att deras system används vid betalning för att komma åt barnpornografi. 

 

Matte centrum är en ideell förening som helt gratis hjälper över 120 000 barn och ungdomar att 

förbättra sina kunskaper i matematik. Danske Bank är huvudsponsorer för matte centrum och 

Ebba berättar att de har valt att vara det på grund av att matematik är grundläggande för att förstå 

sin ekonomi. Ifall unga inte kan räkna, kan det bli svårt för de att hantera sin ekonomi på ett bra 

sätt. 

 

4.4 Intervju med CSR 

CSR Sweden 

CSR är en förkortning av termen företags samhällsansvar. CSR jobbar med frågor som handlar 

om företags samhällsansvar. Det de också jobbar med är att se till att företag anstränger sig för 

att ta ansvar ur ett ekonomiskt, miljömässigt samt socialt perspektiv.  

 

Då Danske Bank jobbar aktivt med CSR när det gäller den privat ekonomiska folkutbildningen, 

så var CSR en relevant kandidat att intervjua. Den som intervjuades på CSR Sweden var 

Marianne Bogle. Hon är verksamhetsanvarig för CSR Sweden. 

 

Enligt Marianne så ska företag använda CSR Sweden som ett kunskapscentra för att lära sig mer 

om varandra samt att byta erfarenheter mellan de olika företagen. CSR Sweden försöker ha bred 

kunskap som kan leda ett företag i rätt riktning när företaget har bestämt vad de vill jobba med 

inom området samhällsansvar. 

 

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för CSR Sweden är att hjälpa de olika företagen så att de på 

ett effektivt sätt kan integrera samhällsansvar i sitt företag. CSR Sweden är inga konsulter och 

bestämmer inte hur ett företag ska ta ett samhällsansvar. De flesta företagen har redan idéer om 

hur de vill jobba och vad det är de vill implementera men använder CSR Sweden som en 

plattform för att belysa de frågor företaget tycker är viktiga. 

 

Marianne belyser också att det är många företag som uttalar sig om att jobba med CSR men 

egentligen inte gör det. Dessa företag är mer oroade över att bli bojkottade än att verkligen jobba 

med CSR frågor och bry sig om själva samhället. Det företag egentligen borde göra är att 

fokusera på samhällsfrågor som de tycker är relevanta för själva företaget. På så sätt kan 

företagen engagera sig i att jobba med frågor som är relaterad till deras kompetens. Om alla 

företag tar ett samhällsansvar inom deras kompetens kan detta leda till en hållbar utveckling i 

samhället.  
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Efter diskussionen kring hur ett företag kan ta ett samhällsansvar, diskuterades svårigheter för ett 

företag att förstå CSR frågor när de inte har jobbat med sådana frågor innan.  Dessa frågor har 

fortfarande en ny roll i företagen och därför krävs det samarbete mellan olika företag i syfte att 

förstå området samhällsansvar. Företagspersoner har idag ingen tillräcklig kunskap om till 

exempel mänskliga rättigheter och miljöfrågor på grund av att de tidigare inte engagerat sig i 

sådana frågor. 

 

Enligt Marianne så är det viktigt att företag börjar förstå samhällsfrågorna på ett bättre sätt. I 

dagsläget förstår inte till exempel vissa i finansmarknaden vad termen hållbar utveckling 

innebär. CSR är oftast en långsiktig investering och svårigheterna för finansmarknaden idag är 

att de oftast tänker kortsiktigt då ekonomi oftast påverkas kortsiktigt. Det som då är väsentligt är 

att företagsvärlden och finansvärlden försöker kommunicera och förstå varandra bättre och på så 

sätt ta ett samhällsansvar som leder till en hållbar utveckling. 

 

CSR Sweden och Danske Bank 

CSR Sweden tillsammans med Danske Banks har samarbetat i framtagningen av den privat 

ekonomiska folkutbildningen. Enligt Marianne så har CSR fokuserat på Danske Bank initiativ 

och försökt lyfta upp deras arbete inom området privatekonomi. Men hon betonar att projektet är 

driven av Danske Bank och CSR Sweden har bara hjälpt till att sätta fokus på deras arbete.  

 

Marianne tycker att Danske Bank har tagit deras arbete inom finansiell utbildning på allvar och 

satsat mycket pengar på den webbaserade utbildningen. Det hon menar är att Danske Bank ser 

problematiken i samhället när det gäller privatekonomi och försöker få folk att få en bättre 

ekonomisk förståelse.   
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5. Analys  

I detta kapitel jämförs den empiriska studien med den teoretiska studien. Här analyseras 

verkligheten med teorin. 

 

Danske Bank är den största banken i Danmark och en av de största bankerna i Norden. När det 

gäller samhällsansvar valde de att jobba med den privat ekonomiska folkutbildningen. Eftersom 

Danske Bank tillhör den finansiella sektorn så är ekonomisk kunskap inom deras kompetens och 

enligt de tre grundreglerna i [2] så ska ett företag fokusera på sociala problem som kan lösas med 

hjälp av företagets kompetens. Det vill säga att de har valt rätt område att fokusera på när det 

gäller att ta ett samhällsansvar och att lösa sociala problem i samhället. 

 

Hur Danske Banks privat ekonomiska folkutbildning skapades kan diskuteras. Det är inte många 

företag som vill diskutera sina strategier med externa personer så det är svårt att bekräfta hur de 

gick tillväga för att utföra deras arbete inom privat ekonomisk folkutbildning. Men med tanke på 

vad som diskuterades med Ebba Lindtorp så verkar det som om de har följt modellen 

”ansvarsfullt företagande” som visas i Figur 1. Företaget bestämde ett ansvarsområde efter att ha 

gjort undersökningar om den ekonomiska förståelsen i samhället. Sedan har de haft en 

planeringsfas där de planerar om hur detta ansvarsområde ska angripas. Efter det har företaget 

haft en genomförande fas där de utvecklat och implementerat den webbaserade utbildningen [3]. 

Danske Bank gör fortfarande undersökningar för att undersöka hur den ekonomiska förståelsen 

ser ut för att få feedback och för att fortsätta utveckla deras privat ekonomisk folkutbildning.  

 

Enligt teorin så är det viktigt att företag förklarar och motiverar hur de skapar sina värderingar 

och varför de gör det [1]. Innan Danske Bank startade sin privat ekonomiska folkutbildning så 

gjordes det undersökningar [6] som klart visade att unga i samhället har en låg ekonomisk 

förståelse. På så sätt skapade de sina värderingar och att motivera om varför och hur de kom 

fram till att börja med en privat ekonomisk utbildning.  

 

I empiristudien påpekar Marianne Bogle att det är många företag som uttalar sig om att jobba 

med samhällsansvar men egentligen inte gör det och därför överensstämmer detta med teorin 

från [1] då ett företag måste kunna motivera om varför och hur de skapat sina värderingar när det 

gäller samhällsansvar. 

 

Danske Bank är ett immateriellt företag då de inte jobbar med framtagning av produkter eller 

liknande. Teorin påpekar att ett immateriellt företag ska ta ett samhällsansvar genom att 

förmedla information och kunskap till samhället [1]. Detta stämmer också in på det de jobbar 

med då de arbetar med kunskap inom ekonomi i samhället.  

 

I empiristudien påpekar Jan Åkerlund att det i dagsläget finns stora problem när det gäller 

skuldsättning och ekonomisk förståelse hos människor. Fler personer hamnar hos Kronofogden 

och fler personer har det svårt att komma ur en skuldsättning som de tidigare fått. Teorin visar att 

ett företag inte ska ta ett socialt ansvar endast genom att donera stora summor pengar till 

välgörenhet eller liknande [2]. Istället skall företaget jobba med och investera pengar i lösningar 

som når en långsiktig utveckling i samhället. Danske Banks privatekonomiska folkutbildning är 

en sådan lösning då den är anpassad för alla människor oavsett om de befinner sig i skuldsättning 

eller inte. På så sätt kan denna satsning både hjälpa människor att undvika skuldsättning samt att 

lära sig hur privatekonomin kan skötas så att människor inte hamnar i ekonomiskt utanförskap. 

 

Immateriella företag har mycket svårare att följa en teori som till exempel ”Triple Bottom Line” 

[5], då det är svårare för de att jobba med den miljömässiga delen av modellen. De kan påverka 

den delen genom att göra ansvarsfulla investeringar men inte i lika stor utsträckning som 

materiella företag.  
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Modellen “Four part model of Corporate Social Responsibility” innehåller fyra ansvarsområden 

nämligen filantropiskt, etiskt, legalt samt ekonomiskt ansvar [4]. Danske Bank följer inte just 

denna modell. Men med tanke på hur teorin beskriver det etiska ansvaret [4] så kan deras 

privatekonomiska folkutbildning kopplas till att Danske Bank har tagit ett etiskt ansvar när de 

inte behövde eftersom det inte finns någon lag som kräver att de ska arbeta med att försöka öka 

den ekonomiska förståelsen i samhället genom sådana utbildningar inom ekonomi.   
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6. Diskussion 

Idag är frågor som berör ekonomin viktiga för samtliga aktörer i samhället på grund av den 

snabba utvecklingen inom finansbranschen. Det finns flera sätt att ta ett lån och det är hur lätt 

som helst att hamna i skuld eller i ett ekonomiskt utanförskap om inte en bra ekonomisk 

förståelse finns i samhället. 

 

Det stora problemet idag är att fler personer hamnar i skuldsättning och ekonomiskt utanförskap 

på grund av en låg ekonomisk förståelse. En låg ekonomisk förståelse kan bromsa och leda till 

att den hållbara utvecklingen inte nås. Detta arbete belyser och förmedlar om vilka problem som 

finns idag och hur ett företag som Danske Bank kan hjälpa samhället att lösa dessa problem så 

att samhället når en god hållbar utveckling.  

 

Det är många företag inom finansbranschen som jobbar med att förebygga skuldsättning genom 

ekonomisk kunskap vilket visar att immateriella företag också har börjat ta ett samhällsansvar. 

Begränsningen med detta arbeta är att skribenterna inte har kunnat undersöka hur hela 

finansbranschen arbetar eller hur var och en av de enskilda bankerna tar ett samhällsansvar. 

Därför går det inte att dra några slutsatser om vilken metod som är mest effektiv eller passar 

samhället för en optimal ekonomisk utlärning.  

 

Empiristudien samlades in med hjälp av intervjuer som i många fall kan anses vara vinklade och 

som icke trovärdiga. Men för att undvika att endast lyssna på en part när det gäller den 

ekonomiska förståelsen så har intervjuer genomförts med Danske Bank, ett företags nätverk som 

CSR-Sweden samt Kronofogden som är en svensk myndighet under finansdepartementet och 

som jobbar aktivt med dessa problem.  

 

Det Danske Bank jobbar med idag är ett bra sätt för att angripa det problem som finns i 

dagsläget. De konsekvenser som kan finnas med detta arbete är att det är svårt för Danske Bank 

att följa upp och se om det sker en förbättring inom området ekonomisk förståelse tack vare 

deras utbildning. Därför är det viktigt att fler företag och myndigheter inom finansbranschen 

jobbar tillsammans för att nå ut till alla som behöver en bättre ekonomisk förståelse. En eller två 

banker kan inte nå ut till hela den utsatta delen av samhället och fler företag behöver engagera 

sig.  

 

Mitt Liv satsningen som diskuteras i empirin är ett annat sätt där Danske Bank tar ett 

samhällsansvar. De jobbar med att förebygga samhällsutanförskap och försöker få fler personer 

med invandrarbakgrund att hitta ett jobb. Detta visar att de inte endast har fokuserat på en del av 

samhällsansvar utan försöker hela tiden jobba med saker som gör att samhället kan nå en god 

hållbar utveckling.  

 

Skribenterna av detta arbete tycker att det Danske Bank jobbar med är ett mycket bra sätt för att 

nå en hållbar utveckling i samhället. Det de arbetar med följer en del av teorierna inom området 

samhällsansvar och angriper många problem som Jan Åkerlund har diskuterat. Det vill säga det 

Danske Bank jobbar med kan förebygga många problem i samhället och kan leda till en hållbar 

utveckling. 
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7. Slutsats 

I dagens samhälle är det viktigt att företag tar ett samhällsansvar då samhällsutveckling många 

gånger beror på företagen. Samhället utvecklas ständigt och ekonomin i samhället blir allt mer 

komplex. Kreditsamhället har ökat drastiskt och fler människor använder sig av sms- och 

snabblån. För att undvika att hamna i skuldsättning så krävs det att både unga och vuxna har en 

god ekonomisk förståelse. För att få en fortsatt hållbar utveckling i samhället krävs det att fler 

människor kan sköta sin ekonomi och att finanssektorn jobbar med att undvika ekonomiskt 

utanförskap och problem som kan uppstå på grund av den dåliga ekonomiska förståelsen. 

 

Danske Bank tar ett samhällsansvar och försöker förebygga ekonomisk utanförskap genom att 

 

 Ta ett samhällsansvar som är inom företagets kompetens 

 Undersöka hur den ekonomiska förståelsen ser ut i samhället 

 Jobba med den privat ekonomiska folkutbildningen 

 Jobba med mentor programmet 

 Samarbeta med matte centrum  

 Samarbeta med CSR Sweden 

Dessa aktiviteter och detta arbete visar att Danske Bank arbetar med samhällsansvar. Genom 

deras mentor program och andra aktiviteter försöker konstant förebygga ekonomiskt utanförskap 

och samhällsutanförskap samt andra problem som uppstår i samhället. 

 

Det ansvar som Danske Bank har tagit är passande och ligger inom deras kompetens. Att arbeta 

med ekonomiskt förståelse skall inte endast ligga på bankerna men också på alla företag som har 

en roll inom finanssektorn.  
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Bilaga 1 

Intervju med Danske Bank 

Öppningsfrågor (Personlig bakgrund) 

 Vad jobbar du med och inom vilka områden? 

 Hur kommer det sig att du fick detta uppdrag? 

 Hur jobbar du just nu med detta projekt? 

Den privatekonomiska folkutbildningen 

 Hur kom ni fram till att det fanns behov av ett sådant projekt och varför tog ni det 

ansvaret? 

 När började projektet och vem startade det? 

 Varför tycker ni att en privat ekonomisk folkutbildning är viktig för att åstadkomma en 

hållbar utveckling?  

 Är det lönsamt för er som bank att ha en sådan folkutbildning och på vilket sätt? 

 Hur försöker ni förmedla att ni har detta projekt på er hemsida? 

Frågor om ekonomiskt utanförskap 

 Vad gör ni för att lösa ekonomiskt utanförskap? 

 Har ni märkt om ni når ut till personer i samhället? 

Framgång i arbetet  

 Har ni märkt någon framgång i ert arbete och på vilket sätt har ni märkt denna framgång? 

 Är det några lärare som använder ert system och på vilka skolor? 

CSR frågor och andra organisationer  

 När började ni samarbeta med CSR innan framtagningen av projektet eller efter? 

 Hur kommer det sig att ni är med i CSR och vad har CSR att komma med när det gäller 

ert arbete för en hållbar utveckling? 

 Får ni stöd och hjälp av statliga organisationer för att föra ert arbete vidare? Eller känner 

ni att ni är de enda som försöker?  

 Samarbetar ni med andra banker för att få dem att engagera sig i samma frågor som ni 

arbetar med? 

Matte Centrum 

 Varför är ni huvudsponsorer för mattecentrum och hur tror ni det kan påverka 

hållbarheten i samhället? 

Avslutningsfrågor 

 Har du något att tillägga? 
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Intervju med CSR Sweden  

Öppningsfrågor (Personlig bakgrund) 

 Vad jobbar du med och inom vilka områden i företaget? 

 Hur kommer det sig att du fick detta uppdrag? 

 Hur kom ni fram till att det fanns behov av ett sådant företag i Sverige? 

Allmänt om CSR 

 Hur arbetar CSR och varför väljer företag att gå med i CSR? 

 Vissa menar att företag endast använder sig av CSR för att tjäna pengar, vad anser du? 

 Är det lönsamt för företag att vara med i CSR eller inte och på vilket sätt? 

Frågor om banker och hur dem jobbar med CSR 

 Hur tycker ni att banker eller den finansiella sektorn borde jobba med CSR frågor? 

 Är det svårt att hitta områden där den finansiella sektorn kan jobba inom när det gäller 

CSR frågor och vad kan dessa områden vara? 

 Hur har ert arbete med Danske Bank varit och vad tycker ni om deras privat ekonomiska 

folkutbildning? 

 Har ni haft svårigheter olika åsikter eller har ni varit på samma plan hela tiden? 

 Tycker ni att det Danske Bank jobbar med leder till en hållbar utveckling och på vilket 

sätt? 

Ekonomiskt utanförskap 

 Försöker ni få företagen att jobba med sådana frågor för att nå ut till utsatta personer i 

samhället? 

 Hur tycker ni att företag borde engagera sig inom dessa områden för att åstadkomma en 

hållbar utveckling?  

 På vilket sätt kan den finansiella sektorn (banker) påverka de som hamnat i ekonomiskt 

utanförskap? 

 Är det några företag som jobbar med CSR som har ett sådant ansvar? 

Avslutningsfrågor 

 Det sägs att det bästa sättet att jobba med CSR frågor inte är att endast donera pengar 

men att jobba på ett sätt som kan göra nytta för företaget och som företaget kan förmedla 

om inom deras kompetens. Stämmer detta? 

 Vad tycker ni är det viktigaste ansvaret som företag borde ta för att nå en hållbar 

utveckling i samhället? 

 Är det något mer du vill tillägga? 
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Intervju med Kronofogden  

Öppningsfrågor (Personlig bakgrund) 

 Vad jobbar du med och inom vilka områden i Kronofogden? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur kommer det sig att du började jobba med det här? 

 Hur kom ni fram till att det fanns behov av det du jobbar med? 

Allmänt om Kronofogden 

 Vad är Kronofogden och vad jobbar ni med? 

 Hur går hela begäran processen till? om jag inte betalar min räkning vad händer? 

 Hur kommer det säg att ni har rätt att begära betalt av någon som inte betalt sin 

räkning/faktura? 

Ekonomiskt utanförskap 

 Varför är det många personer som hamnar i ekonomiskt utanförskap som har en 

skuldsättning hos Kronofogden? 

 Hur viktigt är det att Danske bank och andra banker jobbar med personer som har hamnat 

i ekonomiskt utanförskap? 

 Hur kan en sämre ekonomisk förståelse hos personer som har hamnat i ekonomiskt 

utanförskap påverka den hållbara utvecklingen? 

Sms-lån 

 Varför är sms lån så dåliga och varför har de fått en sådan stor uppståndelse i median? 

 Finns det ett samband mellan att man har en ekonomisk förstålse och att ta ett sms-lån? 

 Finns det något samband mellan utanförskap och sms-lån? 

 Om nej Finns det något samband mellan sms-lån? 

Samhällsansvar  

 När det gäller utbildning i ekonomisk förståelse vem tycker du borde ta detta ansvar? 

Tycker du att det är banker som ska jobba med det här?  

 Har du hört om Danske Banks privat ekonomiska folkutbildning och vad tycker du om 

den? 

 Vad gör Kronofogden för att förebygga att folk hamnar hos er? 

Avslutningsfråga  

 Har du något att tillägga? 

 


