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Söderberg & Partners har branschens 
nöjdaste kunder – för åttonde året i rad 
I dag publicerade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) resultatet av sin årliga undersökning kring kundnöjdhet 

inom försäkringsbranschen. Undersökningen visar att Söderberg & Partners är den aktör som har 

mest nöjda kunder inom förmedlarbranschen – för åttonde året i rad. 

- Vi strävar ständigt efter att infria och överträffa våra kunders förväntningar på oss. Det är – och har 

alltid varit - den enskilt viktigaste komponenten i vårt arbete, och det finns inget som betyder mer för 

oss än att våra kunder uppenbarligen tycker att vi lever upp till detta, säger Gustaf Rentzhog, VD och 

koncernchef, Söderberg & Partners. 

Försäkringsbranschen sticker ut i kundnöjdhet 

Svenskt Kvalitetsindex ser en övergripande trend i att kundnöjdheten ökar generellt inom de flesta 

branscher de studerar. Den positiva trenden är särskilt tydlig i försäkringsbranschen, som ligger långt 

över den genomsnittliga kundnöjdhetsnivån i Sverige.   

 

- Försäkringsbranschen kanske uppfattas som trist och byråkratisk, men faktum är att man 

genomgående får riktigt höga betyg av sina kunder. Jämfört med till exempel bankerna ligger 

försäkringsbranschen klart högre och flera aktörer har indexnivåer över 75 som vittnar om mycket 

goda kundrelationer. Man lyckas alltså förmedla viktiga värden som trygghet, stabilitet och god 

service, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.  

 

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 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 
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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. 

 

 

 


