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SÖDERBERG & PARTNERS: EN AV SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 
 

Idag har Universum offentliggjort resultatet av undersökningen ”Sveriges bästa 
arbetsgivare”. Söderberg & Partners kommer på plats nr 10 som vänder sig till 
medarbetarna på företagen.  

I Universums kommunikation kan man läsa:  

”Söderberg & Partners är en av Sveriges Bästa Arbetsgivare. När medarbetarna själva får 
betygsätta sin arbetsgivare placerar sig Söderberg & Partners på plats nummer 10, och är 
därmed en av landets bästa arbetsgivare! Det visar Universums årliga undersökning Sveriges 
Bästa Arbetsgivare, där medarbetarna bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån de tre 
faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet.”  

 
- Det är första gången vi är med i undersökningen och det känns oerhört roligt att vi 

kom så väl ut! Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi satsar mycket på att 
Söderberg & Partners ska vara en attraktiv arbetsplats. Medarbetarna ska kunna 
identifiera sig med och vara stolt över oss som företag, där är den värdegrund vi har 
väldigt viktig, säger Jenny Åkeson, HR-chef på Söderberg & Partners.  

 

I undersökningen ingår 85 företag och den genomfördes mellan juni och september av 
Universum i samarbete med de olika arbetsgivarna samt olika partners. Rankingen över 
Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många arbetsgivare som en viktig måttstock för hur 
väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed i framtiden behålla 
sin konkurrenskraft. 

- Förra veckan fick vi reda på att vi har branschens nöjdaste kunder genom den 
mätning som Svenskt Kvalitetsindex (SKI) genomför. Kopplingen till arbetet med 
medarbetarna och varumärket ligger nära till hands. Mår man bra och trivs så gör 
man också ett bra arbete för kunden. Men vi är ju givetvis inte nöjda med att ha plats 
nr 10, vi ska vara nr 1 som Sveriges Bästa Arbetsgivare. Så arbetet fortsätter, säger 
Louise Hagsten, marknadschef på Söderberg & Partners.  

 

Hela listan på Sveriges Bästa Arbetsgivare hittar du här: 
http://www.sverigesbastaarbetsgivare.se/ 
http://www.sverigesbastaarbetsgivare.se/soderbergpartners/ 
 

Mer information: 
Jenny Åkeson, HR-chef, Söderberg & Partners,  
jenny.akeson@soderbergpartners.se  

Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners,  
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 en 
individanpassad lösning. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad. 

 


