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Söderberg & Partners lanserar podcast 
- Pratar om hur små vardagsproblem och stora livshändelser kan påverka din privatekonomi  

Idag lanseras podcasten ”Över lag med Sara och Kent” – en podd om privatekonomi och juridik från 

Söderberg & Partners. Podden tar upp hur små vardagsproblem och stora livshändelser kan påverka 

din privatekonomi, och varje avsnitt behandlar ett specifikt huvudämne - till exempel skilsmässa eller 

arvslagstiftning.   

Podcasten leds av Sara Axelsson och Kent Andersson, som ansvarar för familjerätt, respektive 

skatterätt på Söderberg & Partners. 

- Vår uppfattning är att det är många som underskattar vilken påverkan olika juridiska och 

skattemässiga frågor kan ha på deras privatekonomi, och en del väljer att fokusera på fel 

saker när de faktiskt tar tag i frågorna, säger Sara Axelsson. 

 

- Med erfarenhet och sakkunskap tar vi utgångspunkt i ämnenas kärna och utforskar deras 

gränsland där de riktigt intressanta frågorna finns, som till exempel hur mycket ett par jeans 

behöver vara värda för att upptas i en bodelning vid skilsmässa, säger Kent Andersson.   

 

Det första avsnittet av ”Över lag med Sara & Kent” är tillgängligt via iTunes och Podbean från och 

med idag, 27 september.  Följande nio avsnitt kommer att släppas veckovis varje onsdag de 

kommande nio veckorna. 

Du hittar podden här.  

 

För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Mobil: 076- 149 50 05 

Snabba fakta om Söderberg & Partners 

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och 

förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med en av Nordens största fristående 

analysavdelningar. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden: 

Insurance Consulting 
Securities & Asset Management 

https://itunes.apple.com/se/podcast/%C3%B6ver-lag-med-sara-och-kent-en-podd-om-privatekonomi/id1288514431?l=en&mt=2
mailto:Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se


Financial Technology 
Payroll & Benefits 

Kundlöfte och värderingar 
Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta 
råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. 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. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad. 

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår 
orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & 
Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna. 

 


