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Osséen Försäkringsmäklare AB i Gävle 
ansluter till Söderberg & Partners 
Söderberg & Partners är ett av Sveriges snabbast växande bolag inom finanssektorn. Nu 

ansluter sig Osséen Försäkringsmäklare AB samt ytterligare två entreprenörer från 

Länsförsäkringar respektive Aon till Söderberg & Partners.  

Osséen Försäkringsmäklare AB grundades för 25 år sedan i Gävle och har successivt växt till en 
företagsgrupp med kontor på flera orter i landet. Osséen Försäkringsmäklare AB:s Gävlekontor, 
tidigare en del av Hjerta-gruppen, ansluter sig nu till Söderberg & Partners. Gävlekontoret 
sysselsätter under ledning av vd Björn Tullbrink sex anställda inom områdena pension-, sak- och 
offentlig försäkring. Övriga Osséenkontor berörs inte. 
 

- Vi har under en längre tid sökt en stark partner för att fortsätta utveckla vår verksamhet. 
Valet Söderberg & Partners föll sig naturligt då deras IT- och analysverktyg på ett mycket bra 
sätt hanterar de utmaningar vi upplever i vardagen. Mer tid kan frigöras för kundmötet, vi får 
ett ännu bättre stöd för de råd vi ger samt ett förbättrat och utökat erbjudande till våra 
kunder. Vi kommer även kunna fokusera verksamheten på pension- och sakförsäkring då vi 
valt att flytta hanteringen av våra offentliga kunder till Söderberg & Partners 
kommunspecialister, säger Björn Tullbrink, vd Osséen Försäkringsmäklare AB i Gävle. 

 
- Det är mycket glädjande att vi tillsammans med stark aktör som Osséen nu utökar vår 

gemensamma närvaro i Dalarna och Södra Norrland. Vi fortsätter tillsammans att utveckla 
framtidens rådgivning och hälsar alla kunder och medarbetare varmt välkomna till oss, säger 
Johan Zethraeus, growth manager på Söderberg & Partners.  

 
Söderberg & Partners har även slagit upp dörrarna för sakförsäkringsförmedling i Uppsala. 
Verksamheten leds av Patrik Jansson som närmast kommer från Aon.  
 
Pension- och sakförsäkringsrådgivaren Jörgen Ek ansluter sig till Söderberg & Partners. Jörgen Ek har 
varit franchisetagare inom Länsförsäkringar sedan 2003 och sedan 2010 även vd för den större 
franchisetagarorganisationen Försäkringsalliansen i Stockholm.  Jörgen Ek kommer vara verksam på 
huvudkontoret i Stockholm. 

  

För mer information, kontakta: 

Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners  

Louise.Hagsten@soderbergpartners.se 

Mobil: 076-149 50 17 

Johan Zethraeus, growth manager, Söderberg & Partners 

Johan.Zethraeus@soderbergpartners.se 

Mobil: 073-917 47 51 
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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. 

 

 

 


