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Tre tips för att maximera förmånspaketet

1. 
Utgå ifrån 

medarbetarens 
önskemål

2.
Krydda med det 

som gör 
skillnad 

3.
Skräddarsy 
kommunik-

ationen



Utgå ifrån 
medarbetarens 
önskemål

1



Nr 1. 

Pension

Topp 10

Klimatsmarta 
förmåner

Vad vill egentligen talangerna ha?

Källa: Benify 2021 - de mest populära förmånerna



Varför är pension 
så populärt?



Pensionskontot

???

Andra förmåner

Lönekontot

Friskvårdsbidrag

Lunchbidrag

Tjänstebil

Totalt värde
1-6 miljoner kr



Hur säkerställer du att ni 
erbjuder en schysst 
pension?



Vad har vi för 
pensionslösning idag?



Vad erbjuder konkurrenterna?



Vilka alternativ finns?

Kollektivavtal Spegla kollektivavtal Egen lösning



Hur säkerställer du att er 
tjänstepensionshantering
en är enkel och korrekt?



Hur ser verkligheten ut?

15-20% 
felregistrerat



Så säkerställer du ett tydligt ansvar för pensionen

Ansvars-
fördelning

Pensions-
policy

Extern 
expertis



Minska risk 
för fel

Få bättre 
överblick

Frigöra 
resurser

Varför är det viktigt med enkla, digitala verktyg?



Vilka digitala funktioner är viktigast?

Översikt
Hantera 
anställda

Styra över 
behörigheter



Hur får du 
förmånspaketet 
klimatsmart?



600
miljoner kronor 

varje dag



9 av 10
anställda vill 
spara hållbart



Hållbarhets-
nivå

visar betyget 
för varje fond

Fossilfri
entrélösning

och möjlighet till
selekterat 

utbud

100%
screenat och 
analyserat för 
hållbarhets-

faktorer

Hur får du en klimatsmart pension?



Er Hållbarhetskarta 
– konkret hållbarhetsdata på ert pensionssparande

Hur står sig ert 
fondsparande mot EUs 
hållbarhetsmärkning?

Vad är den 
genomsnittliga 
hållbarhetsnivån?

Vad är ert 
klimatavtryck?

Hur stor del investeras i 
fossilfria fonder?



Krydda med det som 
gör skillnad – på 
riktigt 

2



21 3

Tre skäl att krydda förmånspaketet med löneväxling

Extra trygghet för 
dina anställda

Allt mer populär 
förmån

Kostnadseffektiv 
employer branding



Säkerställer rätt uppgifter 
– så som rätt lön och 

avdragsutrymme

SPPs nya löneväxlingstjänst

Spara tid och resurser 
– ni slipper dubbelrapportering

Gör det enklare för era 
anställda att börja löneväxla



Skräddarsy 
kommunikationen3



21 3

På hemsida och 
sociala medier

Kommunicera ert förmånspaket vid rekryteringar

Direkt i 
jobbannonsen 

I rekryterings-
samtalen



21 3

Använd förmånspaketet för att behålla talanger

Gör lönesamtalet till 
ett förmånssamtal

Erbjud gruppinfo 
och rådgivning

Erbjud nya digitala 
verktyg – ex. Gajda



SPPs prisbelönta chattbot - Gajda



21 3

Vad ger Gajda?

Pensionsvägledning för 
alla anställda, på deras 

villkor

Kostnadseffektivt
alternativ till 

förmånsbeskattad 
rådgivning

Kombinerar teknik och 
beteendeekonomi för 

att göra det enkelt och 
lustfyllt 

4

Stärker ditt varumärke 
som arbetsgivare



Sammanfattning



Tre steg för att sticka ut i kriget om talangerna

1. 
Sätt grunden 
utifrån deras 

önskemål

2.
Krydda med 
det som gör 

skillnad 

3.
Skräddarsy 
kommunik-

ationen
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