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SÖDERBERG & PARTNERS: STORSATSAR PÅ LÖNEHANTERING – 
VÄXER UR SINA LOKALER 
 

Söderberg & Partners affärsområde på lönehanteringssidan: Payroll- har sedan starten 
haft en fantastisk tillväxt. Nu växer de ur sina lokaler på Söderberg & Partners huvud-
kontor och flyttar till nya lokaler.  
 
Löneoutsourcingtjänsten Payroll lanserades 2011 och sedan dess har över 400 bolag valt Söderberg 
& Partners för sin lönehantering. Idag är det 18 personer som arbetar inom affärsområdet, 
tillsammans hanterar de ca 10 000 löner per månad. Nya kunder det senaste kvartalet är Red Bull, 
Macoteket och Erik Olsson. Affärsområdet har nu blivit så stort att de flyttar in i nya lokaler på 
Östermalmsgatan i Stockholm. 
 

- Vår vision är att kunna erbjuda en nyskapande produkt inom Lön och HR som endast är 
webbaserad och ger maximal kontroll åt våra kunder. Inom löneoutsourcing har känslan för 
kunden hittills varit att de inte riktigt har kontroll, även hos de företag som har sina löner ”in 
house” så har man byggt upp en stor tillit till sina löneadministratörer och därmed också ett 
beroende. Med Payroll får företaget full kontroll på sin egen information men fördelat på 
flera roller inom företaget, säger Samuel Joelsson, verksamhets- och produktchef för Payroll 
på Söderberg & Partners.   

 
 

- Vi är otroligt nöjda och Payroll har förenklat och effektiviserat vår vardag, säger Carolina 
Bolin på Erik Olsson.  

 
 

Mer information: 
Samuel Joelsson, Verksamhet och Produktchef 
Tel 0770-11 00 55 
payroll@soderbergpartners.se  
 
Per Hjalmarö, Försäljningschef Payroll  
Tel 08-451 52 54 
Per.Hjalmaro@soderbergpartners.se   
 
Louise Hagsten, marknadschef 
tel: 08-451 50 17 
Louise.Hagsten@soderbergpartners.se  
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Om Söderberg & Partners 
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående förmedlare av liv- och 
pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget 
har en mängd olika verksamheter. 

Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella 
produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. 
Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget 
före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.  

Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi 
hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för 
kunden minimal arbetsinsats. 

 


