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Ett år med 
DNB Nyheter

- læring og lærepenger



Det ledende norske mediehuset på personlig 
økonomi og gründerråd.
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Våre innholdsplattformer
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SOME som distribusjonskanaler
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HVORFOR
gjør vi dette?
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1
Folk kan 
for lite om 
økonomi
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Kundene vil gjerne ha mer kontakt 
med oss (men ikke fysisk) 3
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Desktop Mobile

Måten vi driver bank på endrer seg

Antall pålogginger for desktop og mobil Antall bankfilialer



ERFARINGER
så langt
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2018 i tall

19 millioner
Engasjement i sosiale medier

200-300 000
Brukere pr. uke.

15 millioner
Sidevisninger på DNB Nyheter og 

AOB
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206 000
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215 000
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1 179 374
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Troverdighet varer lengst

36% får et bedre inntrykk 
av DNB via DNB Nyheter 

(51 % uendret inntrykk). 

*De som får bedre inntrykk har 
oftere lest DNB Nyheter mange 
ganger, stoler på innhold og råd 
og de kommer til å fortsette å 

lese DNB Nyheter også 
fremover. Mange er innom 

ukentlig.

92 % opplever DNB som 
en troverdig avsender og 

95 % stoler på fakta og 
informasjon i sakene

(i svært stor grad/noen grad)

45 % sier det ikke er 
noen forskjell i om man 
stoler på sakene på DNB 

Nyheter og på en 
uavhengig nettavis

22 % ville stolt mindre på en 
uavhengig nettavis, mens 21 % 
ville stolt mer på en uavhengig 

nettavis.

(NB! Nye nettavis-eksempler)

Leserne er enten 
positive (39 %) eller 

nøytrale (50 %) til råd 
og anbefalinger knyttet 

til bankprodukter i 
sakene

Kilde: Leserundersøkelse på DNB Nyheter, Januar 2019
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Troverdigheten
rundt DNB som

avsender i denne
saken

Relevans for deg
som leser

Kvaliteten på
innholdet

Nytten for deg
som leser

Bedret innsikt i
temaet du leste

Om du lærte
noe nytt

2018 2019

Markedsføring som gir noe til tilbake
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Hvis du tenker på den siste saken du leste, hvordan vil du vurdere …
Filter: Har vært lest saker på DNB Nyheter tidligerePoeng: 

0-100

Kilde: Leserundersøkelse på DNB Nyheter, Januar 2019



Hva med de som 
ikke liker å lese 
tekst?





LÆRING OG 
LÆREPENGER
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Er det troverdig?



Tydelig merking

Sitatsjekk og bilder

Tredjeparter

Fakta til å stole på

Åpenhet om kilder

Mangfold
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Konkurrent eller supplement?
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No politics
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Mindre av dette …
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Mer av dette …
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La de ansatte fortelle sine historier
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Mot til å åpne opp




