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SPP årets vinnare av
pensionspriset
Guldkanten
SPP har utsetts till årets vinnare av SPV:s pris Guldkanten för bästa
pensionsinformation 2018. Priset går till bolagets pensionsrobot Gajda – en
individanpassad, opartisk chatbot baserad på forskning om hur hjärnan
lättast tar till sig pensionsinformation.
För 17:e året i rad delade SPV idag ut pensionspriset Guldkanten. Priset ges

till den aktör som juryn bedömer gjort den bästa insatsen för att utveckla,
förbättra eller förenkla informationen om pensioner.
– Det känns otroligt kul att Gajda uppmärksammas. Vi på SPP ser priset som
ännu ett kvitto på att Gajda har träffat rätt, och ser fram emot att följa
utvecklingen av fler roliga tjänster som kombinerar teknik och
beteendekonomi för att förenkla pensionsinformation, kommenterar Anna
Erixon, ux designer på SPP.
Tjänstepensionen är ett ämne som berör många, men engagerar desto färre.
Enligt en undersökning från SPP vet 7 av 10 svenskar inte hur mycket
arbetsgivaren avsätter till deras pension, och en majoritet har inte koll på
vad som händer med pensionen när de dör, eller skiljer sig.
– Gajda togs fram i syfte att hjälpa företaget synliggöra tjänstepensionen
som förmån åt alla sina medarbetare, och hjälpa dem ta kontroll över
viktiga val i sin tjänstepension. Det som gör oss extra stolta är att många av
våra kunder har varit med i utvecklingen av Gajda, vilket tydligt återspeglas
i resultatet. Egentligen är det alla de som delar priset med oss, berättar
Staffan Hansén, vd på SPP.
Juryns motivering för Guldkanten 2018:
SPP – för roboten Gajda som förklarar pension med hjälp av
beteendevetenskap
Interaktiv och snabb, rolig och pedagogisk. Genom individanpassad
information tar Gajda ett nytt grepp om vägledningen kring pension. Vi får
hjälp, vi begriper och viktigast av allt – det är så enkelt att vi gärna
fortsätter!

SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och
pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs
hemsida www.spp.se
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