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Pressmeddelande 2014-12-22 

 

Privata Affärer utser Günther Mårder till Årets Bankprofil 
 

Tidningen Privata Affärer utser återigen “Årets Bankprofil” som i år tilldelas Nordnets sparekonom 

Günther Mårder. Motiveringen lyder “Entusiasten som gör bankvärlden mer transparent. Med kloka råd 

och smarta nyheter underlättar han för konsumenten”. 

 

- Hela min karriär har jag kämpat för att göra sparande och investeringar roligt och enkelt. Det 

gör självklart att jag blir smickrad över att få denna utmärkelse och erkännande, det slår nästan 

lika högt som när sparare hör av sig för att berätta att de tack vare mina insatser har inspirerats 

till att komma igång med sparande och förändrat sin ekonomiska framtid, säger Günther 

Mårder, sparekonom på Nordnet. 

 

- Min uppfattning är att det finns många duktiga ekonomer inom banksektorn. Däremot är jag 

bekymrad över att det råder brist på ekonomer som vågar kommunicera på ett enkelt och 

pedagogiskt sätt. Jag försöker ständigt tänja på de kommunikativa gränserna för att inspirera 

fler att engagera sig i sin ekonomi, säger Günther Mårder. 

 

Günther Mårder är Sveriges mest citerade bankekonom i media under 2014, men även väldigt aktiv i 

sociala medier där han möter kunder dagligen. Han har 15 000 Twitterföljare, hans blogg har ca 35 000 

unika besökare per månad och hans podcast #sparpodden har över 30 000 lyssningar i veckan. 

 

Bland tidigare vinnare av “Årets bankprofil” återfinns bland annat Riksgäldens generaldirektör Bo 

Lundgren, SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist och Annika Winsth, chefsekonom på Nordea. 

 

Privata Affärer om utnämningen 

 

För mer information, kontakta:  

Günther Mårder, sparekonom Nordnet, tel. 0704-36 21 44 

Gunther.marder@nordnet.se 
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