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Pressmeddelande 2014-01-22 

 

Nordnets podcast #sparpodden utses till “Årets pensionsspecialist” 
 

Nätbanken Nordnets innovationschef Jan Dinkelspiel och sparekonom Günther Mårder som är skapare 

och programledare i podcasten #sparpodden utses till “Årets Pensionsspecialist 2013”. De har 

framröstats av medlemmarna i Nätverket för pensionsspecialister (Nps) och prenumeranterna på 

branschtidningen Pensioner & Förmåner i konkurrens med flera andra välkända pensionsprofiler. 

 

Podcasten #sparpodden lanserades på prov i november med målet att ha 10 000 lyssnare på det 

tionde avsnittet för att få fortsätta, och det gick alltså vägen. Syftet är att utbilda sparare på ett 

underhållande sätt och agendan styrs helt av lyssnarna som skickar in sina frågor via sociala medier. 

Pension har varit ett återkommande tema i många av de hittills 17 sända avsnitten. 

 

- Vi är ödmjuka vinnare idag då vi är medvetna om att det finns många med betydligt djupare 

kunskap om pension än vi. Vad vi däremot försöker göra med Sparpodden är att 

avdramatisera och förenkla allt som har med pension att göra för att väcka nyfikenhet och 

engagemang. Vi har alla lyssnare av Sparpodden att tacka för priset eftersom de skapar 

agendan genom sina frågor, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet. 

Motiveringen till utnämningen ”Årets pensionsspecialist 2013” lyder: 

”Jan Dinkelspiel, innovationschef och Günther Mårder, sparekonom på Nordnet nomineras för att ha 

startat Sparpodden – den första bankpodcasten. Efter tio pilotavsnitthar de nått målet 10 000 lyssnare 

per avsnitt. Lyssnarna styr agendan genom att skicka in frågor via Twitter och Nordnetbloggen, vilket 

gör den högst interaktiv. Ämnena rör allt som har med sparande att göra och ett återkommande tema 

är pensioner. Sparpodden är ett innovativt verktyg för att utbilda kunderna med målet ökad kunskap 

för bättre investeringar” 

Övriga nominerade till Årets pensionsspecialist 2013 var: Dan Wallberg, pensionsexpert, PTK; Walter Nunez, 

analyschef, Söderberg & Partners och Gunilla Svanberg, pensionsansvarig på E.ON. Nordic.  

#sparpodden finns tillgänglig via iTunes, Spotify och Soundcloud. https://www.nordnet.se/sparpodden 

För mer information, kontakta: 

Günther Mårder, sparekonom Nordnet, tel. 070-436 21 44 

gunther.marder@nordnet.se 

Sara Nilsson, projektledare Pensioner & Förmåner, tel. 073-202 90 01 

sara.nilsson@nyhetsbrev.se 
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