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Söderberg & Partners går in i Learnster  
- Blir delägare i utbildningsportalsföretaget  

- Ytterligare ett steg i att bredda erbjudandet inom digitala verktyg för personalhantering 

och personalutveckling 

Söderberg & Partners tar ytterligare ett steg i arbetet med att bredda sitt erbjudande inom digitala 

verktyg för personalhantering och personalutveckling. Denna gång genom att gå in som delägare i 

Learnster, som erbjuder digitala utbildningsportaler.  

Learnsters lösningar används av flera företag i internutbildningssyften för att skapa och administrera 

utbildningar på ett enkelt, pedagogiskt och kostnadseffektivt sätt som hjälper både företaget och den 

anställde att nå målen med utbildningen.   

- Vi är naturligtvis väldigt glada över att Söderberg & Partners väljer att investera i Learnster. 

Det är ytterligare ett bevis på att våra innovativa lösningar för utbildning och 

kompetensutveckling efterfrågas. Med Söderberg & Partners får vi en långsiktig ägare som vi 

kan växa tillsammans med och som dessutom sitter på ett stort kunnande om behoven som 

finns på marknaden, säger Mikael Larsson, vd för Learnster 

En del av affären innebär att Söderberg & Partners börjar använda Learnsters lösningar till all 

internutbildning för sin personal. Söderberg & Partners ambition med investeringen är också att på 

sikt kunna erbjuda Learnsters lösningar som en del i leveransen till sina egna kunder. 

- Vi ser en stor potential i vårt samarbete med Learnster och vad vi kan uppnå tillsammans. 

Kontinuerlig kunskapsutveckling är en fundamental del i att hantera pensionsutmaningen 

kopplad till att vi blir äldre och behöver jobba längre upp i åren. Vi tror att fler och fler 

företag kommer att efterfråga denna typ av lösningar framöver, säger Gustaf Rentzhog, vd 

för Söderberg & Partners.    

Learnster kommer att fortsätta verka under sitt eget varumärke. 

Mer information om Learnster hittar du här. 

 

För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Mobil: 076- 149 50 05 

https://learnster.com/sv/
mailto:Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se


Snabba fakta om Söderberg & Partners 

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

förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat 

tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning 

och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell 

rådgivning och för löne-, och förmånshantering. 

Kundlöfte och värderingar 

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt 

förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre 

viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all 

rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl 

underbyggda råd gör skillnad. 

Snabba fakta om Learnster  

Learnster är den första end-to-end tjänsten för utbildningskonsulter och för internutbildning på 

företag. Med Learnsters smarta lösningar kan företag bland annat effektivisera on-boarding och 

kompetensutveckling och samtidigt öka effekten av lärandet.  

 


