
 

 

   
      - 2016 i udvalgte klip og resultater 

Penge- og Pensionspanelet har arbejdet for at styrke forbrugernes finansielle forståelse i 
2016 ved at fuldføre en vifte af nye projekter. Samtidig har panelets eksisterende 
initiativer generelt fortsat fremgang. De vigtigste resultater for året er dokumenteret her.  

 

 

        Arbejdet på Rådtilpenge.dk      

Panelet har arbejdet med et omfattende redesign af Rådtilpenge.dk, for at gøre sitet mere 
brugervenligt, enkelt i udtrykket, og fokuseret på forbrugeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er rigtigt godt, at det er staten, der står bag. Jeg er glad for, at det ikke er en bank eller en 

lusket aktør, der vil prakke mig noget på. Det gør det offentlige ikke. Nu ved jeg, at det offentlige er 

afsender, så er jeg helt tryg. - Bruger i forbindelse med interview. 

 

Omtale i artikler og medier       

 436 gange blev Penge- og Pensionspanelet omtalt i medierne i 2016.  

Det er en stigning i forhold til 2015, hvor panelet blev omtalt 316 gange. Synligheden af Penge- og 

Pensionspanelet er især steget i de landsdækkende-, lokale- og regionale medier. 

 

 

 



 

Lommebudget app´en      

Lommebudget app´en hjælper forbrugerne med at få bedre styr på, hvad de bruger deres penge på. 

333.027 gange er Lommebudget app’en blevet brugt i 2016. I 2015 blev app’en brugt 288.566 gange. 

 

Facebook-siden ”På Røven – undgå klatgæld”  

På Røven er en Facebook-side der henvender sig til de unge mellem 18-25 år. I 2016 har fokus på siden 

været på at afprøve nye visuelle virkemidler fx afstemninger via Facebook emojis. 

I 2016 nåede På Røven i gennemsnitlig ud til 3127 unikke Facebook-brugere om dagen, hvilket er over 

dobbelt så mange som i 2015. På Røvens mest sete opslag gik viralt og blev set af 63.000 mennesker over 

100.000 gange. I 2016 nåede siden over 16.500 likes på Facebook.  

 

YouTube som ny kanal til at nå de unge   

Samarbejde med den unge Youtuber Rasmus Brohave om unge og indboforsikringer. Videoen, i form af en 

”indbruds prank” om indboforsikring, fik på 30 dage over 162.000 views og ramte fint den unge målgruppe 

ml. 18-25 år. Blandt dem som klikkede på videoen, der så 71 % hele videoen, hvilket er meget højt for en 

video med kommercielt indhold.      

Færdige projekter i 2016       

Penge- og Pensionspanelet har i 2016 igangsat og færdiggjort disse projekter: 

 Redesign af Rådtilpenge.dk – et opdateret og mere brugervenligt design  

 Tjek Boliglån - en prisportal for boliglån som gør det muligt for forbrugeren at sammenligne priserne 

 Dit Økonomiske Livshjul – lancering af et interaktivt værktøj der kan hjælpe forbrugeren med at prioritere i sin økonomi 

 Unge og indboforsikringer – samarbejde med Youtuberen Rasmus Brohave via indholdsvideo til unge om forsikringer   

 Finansiel forståelse og regnefærdighed – survey som sammenligner internationalt danskernes evner inden for finansiel 

forståelse og regnefærdighed 

 Forbrugslån – nye tekster og guidefilm om kviklån på rådtilpenge.dk 

 Undersøgelser om danskernes privatøkonomi -  undersøgelser om danskernes daglige økonomi ift. bryllup, 

hverdagsøkonomi og betalingsproblemer  

 Brugertest af Lommebudget – test af app’en blandt brugerne for at afklare brugeroplevelsen og udviklingsmuligheder  

”Vurderingen af, om et køb er luksus, det er noget jeg har taget med fra den nye app – det 

forholder jeg mig aktivt til. Fx i supermarkedet, hvor jeg registrerer to croissanter.” – Bruger i 

forbindelse med brugertest. 

 


