
Kundcase

Carina Bager är HR Manager på Praxair Sve-
rige AB som sedan 2006 har ett samarbete 
med FörsäkringsGirot för att administrera de 
anställdas tjänstepensioner.

Hon jobbar för att engagera de anställda kring 
tjänstepension och att få dem att förstå vilken 
viktig förmån det är och som man ofta inte 
tänker på att man har.

“Ju mer man lär sig om tjänstepensionen desto 
högre blir engagemanget” säger Carina Bager 
som i över tio år skapat förutsättningar för 
att de anställda på Praxair ska engagera sig i 
tjänstepensionen.

100-årig historia

Praxair Sverige AB med huvudkontor i Köping 
är ett svenskt företag som ägs av ett av värl-
dens ledande industrigasföretag, Praxair Inc.

I mer än 100 år har Praxair tagit något så 
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grundläggande som luft och använt det för att 
få renare och mer produktiva fabriker, goda-
re mat, för att göra det lättare att andas och 
för att få effektivare tillverkningsprocesser. 
Kort och gott –  för att göra livet bättre för alla. 
(praxair.se/vårt-företag)

Praxair Sverige AB har ett fyrtiotal anställda 
som omfattas av olika avtal gällande tjänste-
pension. För att säkerställa att allt blir korrekt 
så använder sig Praxair av FörsäkringsGirots 
administrativa system COINS där de hanterar 
administrationen av alla anställdas tjänste-
pensioner.

Engagerad arbetsgivare – det måste bli 
rätt!

”Jag anser att företag behöver samarbetspart-
ners i pensions- och försäkringsfrågor för att 
säkerställa att det blir rätt och riktigt”, säger 
Carina Bager.
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– Kunskap föder engagemanget för tjänstepensioner på Praxair



Komplexiteten i det svenska pensionssyste-
met ställer stora krav på arbetsgivaren såväl 
som den enskilda individen. Anställda kan kän-
na att det är svårt att sätta sig in i pensionssys-
temet.

På Praxiar är det viktigt att skapa engagemang 
internt, särskilt bland de yngre som har långt 
till pensionen och inte känner att det berör 
dem.

För att skapa engagemang är det viktigt för 
arbetsgivaren att veta att avsättningarna till 
tjänstepensionen blir rätt, oberoende av pen-
sionsavtal, samarbetspartners eller system-
stöd.

Nya situationer skapar utmaningar

Tjänstepensionen är komplex och utmanande 
för arbetsgivarna, särskilt tydligt blir det när 
nya situationer uppstår. Carina berättar att 
hon kontaktar FörsäkringsGirots kundtjänst 
när hon behöver stöd eller har frågor.

”En av de största utmaningarna som arbetsgi-
vare är att vara trygg i att vi hanterar tjänste-
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pensioner rätt. FörsäkringsGirots kundtjänst 
är väldigt serviceorienterade och de hjälper 
till. Jag har alltid fått mina problem lösta, jag 
får hjälp och det är kunnig personal som sva-
rar på frågorna”, berättar Carina Bager.

Med FörsäkringsGirots system COINS säker-
ställer Praxair att deras personal har rätt pen-
sionsgrundande inkomst genom att identifie-
ra förändringar i de månatliga lönefilerna och 
sedan rapportera det till försäkringsbolagen 
och övriga aktörer. FörsäkringsGirot tar även 
hand om hela fakturaflödet, utför betalning 
samt levererar en bokföringsfil och korrekta 
skatteunderlag till Praxair.

 
Med FörsäkringsGirots lösning får Praxair ett 
effektivt systemstöd och kvalitetssäkrade pro-
cesser som eliminerar risken för felaktigheter 
vilka kan påverka Praxairs pensionskostnader 
och de anställdas förmåner.

info@fgirot.se  www.fgirot.se  08-705 29 90

”Jag upplever att det är kunnig personal 
på FörsäkringsGirot och jag har alltid fått 
mina problem lösta”, säger Carina Bager 
på Praxair


