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Nordnet utses till ”Årets Bank 2022” 
Nordnet har blivit utsedd till Årets Bank 2022 på den svenska marknaden. Bakom priset står 
tidningen Privata Affärer. 

Varje år gör tidningen Privata Affärer en kartläggning av den svenska bankmarknaden och delar ut ett 
antal priser till de banker, produkter och personer som har utmärkt sig mest positivt under året. Privata 
Affärers kartläggning är allmänt ansedd som branschens tyngsta, och utmärkelserna delas i år ut för 
32:a gången. För 2022 tar Nordnet hem priset i huvudkategorin Årets Bank. 

I sin motivering lyfter juryn på Privata Affärer upp Nordnets produktutveckling och den starka röst för 
spararna som Nordnet har blivit i den allmänna debatten. Dessutom fick Nordnet högst totalbetyg i den 
omröstning som Privata Affärer genomförde bland sina läsare. Motiveringen till priset lyder: ”Pigga 
nyheter i utbudet och en stark röst för spararna i debatten. Det ger toppbetyg från våra läsare och titeln 
Årets Bank 2022 från Privata Affärers jury.” 

- Vi är väldigt glada och stolta över den här utmärkelsen. Jag tror att den främsta förklaringen till att vi 
blir Årets Bank ligger i att vi fokuserar på det vi gör bäst – sparande och investeringar. Vårt 
varumärkeslöfte är bygga världens bästa sparplattform, och vi satsar alla resurser på att utveckla 
den absolut bästa användarvänligheten och kundupplevelsen, säger Lars-Åke Norling, VD på 
Nordnet. 

Under 2022 har Nordnet bland annat startat ett eget fondbolag och introducerat Nordnet One, som är 
en familj med allokeringsfonder med automatisk ombalansering mellan räntor och aktier. Nordnet har 
också börjat erbjuda handel på Londonbörsen, lanserat ett flertal nya funktioner på webben och i 
appen, samt påbörjat arbetet att integrera Shareville i ordinarie gränssnitt. I sparardebatten har 
Nordnet bland annat drivit frågor kring mer konsumentvänliga regler för pensionssparande, flexibilitet 
på ISK, införande av privatekonomi i skolan, introduktion av en ny sparform för privat pensionssparande 
samt utveckling av en digital pensionsportal med både informations- och flyttfunktionalitet. 

- Det ligger mycket hårt arbete bakom ett sådant här pris och vi är otroligt hedrade över att bli Årets 
Bank. I mitt tycke är detta den finaste utmärkelse man kan få i den svenska sparbranschen. Jag vill 
passa på att rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare på Nordnet som satsar hårt på att 
leverera kundvärde varje dag, till Privata Affärers läsare som har röstat på oss samt naturligtvis 
också till alla våra kunder som anförtror oss sitt sparande, säger Martin Ringberg, Sverigechef på 
Nordnet. 
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