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För fjärde året i rad har Söderberg & 
Partners branschens nöjdaste kunder 
Den 9 november offentliggjordes en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som 

visar att Söderberg & Partners är den aktör som har mest nöjda kunder inom 

förmedlarbranschen.  

Enligt undersökningen skapar försäkringsförmedlare mervärde. Företagskunder som använder en 

försäkringsförmedlare är nöjdare jämfört med de kunder som har direktkontakt med ett 

försäkringsbolag. Trenden har varit konstant under flera år. Enligt SKI:s undersökning så är det de 

höga betygen inom service och proaktivitet som är förklaringen till att förmedlare lyckas bättre.  

Söderberg & Partners är den aktör med högst kundnöjdhet även i år, det gäller såväl om man jämför 

med försäkringsbolagen som andra förmedlare.  

- Det är fantastiskt glädjande att se att vi har branschens nöjdaste kunder, det är ett av våra 
varaktiga mål. Marknaden och branschen förändras ständigt och av den anledningen kan vi 
inte vara nöjda, vi måste hela tiden utvecklas och bli ännu bättre. Vi satsar på tillväxt och det 
är därför extra roligt att se att vårt viktiga arbete med nöjda kunder ger resultat även under 
tillväxt, säger Gustaf Rentzhog, koncernchef Söderberg och Partners 

 

Läs mer om SKI och undersökningen här. 

För mer information, kontakta: 

Gustaf Rentzhog, Koncernchef, Söderberg & Partners 

Gustaf.Rentzhog@soderbergpartners.se 

 

Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners  

Louise.Hagsten@soderbergpartners.se 

Mobil: 076-149 50 17 
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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 Nordens största fristående 

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

Insurance Consulting 
Securities & Asset Management 
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. 

 

 

 


