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MARS 2022 
 

CONNY KOMMENTERAR 

När jag blickar tillbaka på år 2021 ser jag ett bra och händelserikt år. 
Vi har haft stora organisatoriska förändringar med flera pensionsavgångar, 
internrekryteringar och externrekryteringar. Vi har flyttat till nytt kontor på Lindholmen 
och genomfört vårt första år inom nytt regelverk som tjänstepensionsförening. 
Pandemin som skulle ta slut med vaccinering fortsatte att påverka oss under hela året 
men är under inledningen av 2022 äntligen på väg att ta slut. Vi har fortsatt arbetet med 
hållbarhet och har under året tagit fram en hållbarhetspolicy som finns publicerad på vår 
hemsida. 
Totalavkastningen för året slutade på 9,8 % vilket vi är nöjda med. Den goda 
avkastningen har möjliggjort höjd återbäringsränta vid tre tillfällen under året och även 
medfört stärkta nyckeltal vilket känns bra för framtiden.   
Vi ser nu under inledningen av 2022 stor geopolitisk oro på grund av kriget mellan 
Ryssland och Ukraina. Detta är framför allt en fruktansvärd humanitär katastrof för 
människorna i Ukraina men vi ser också att detta påverkar finansmarknaden negativt. 
Vi har däremot en bra riskspridning i vår kapitalförvaltning och ser att vi är bra rustade 
för att klara av den turbulens på marknaderna som kriget medför. 

 

Conny Granbom  
VD, VFF Pension 

 

  

Inloggning för arbetsgivare! 
 

 

 

VFF Pension har infört ett nytt och säkrare sätt för hantering av filer för Volvo 
Företagspension! Arbetsgivare som tidigare mejlat in premiefil kan nu logga in som 
arbetsgivare via vår hemsida för att lämna premiefiler samt hämta fakturor.  

 

mailto:marie.hagstedt@consultant.volvo.com


Är du arbetsgivare och vill veta mer är du välkommen att skicka dina frågor med e-post 
till api.vff.fpen@volvo.com 

 

 
 

Pensionsbesked för 2021 
Nu finns dina pensionsbesked tillgängliga 
på din personliga sida. Du loggar in med 
BankID via vår hemsida och hittar dina 
pensionsbesked under rubriken ”Mina 
Dokument”. Som inloggad kan du även 
se  dina försäkringar, alla 
premieinbetalningar samt räkna på din 
framtida pension. 
Har du frågor är du välkommen att 
kontakta oss på tel 031-66 12 10 eller e-
post vff@volvo.com. 

 

 

 

  
 

 

 

Har du koll på skyddet 
för dina efterlevande? 
Det kan vara klokt att, då och då, gå 
igenom sina försäkringar, både privata och 
tjänstepensioner, för att kontrollera 
att  efterlevandeskydd/återbetalningsskydd 
stämmer med aktuella familjeförhållanden. 
Kontakta oss på VFF Pension så hjälper vi 
dig att gå igenom vilket efterlevandeskydd 
du har på dina försäkringar hos oss. 

mailto:api@volvo.com
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Du är välkommen att kontakta oss på tel 
031-66 12 10 eller e-post vff@volvo.com. 

 

 

VFF Pension förvaltar Volvo Företagspension och PLUSpension med ett sammanlagt kapital 
på drygt 10 miljarder kronor. Totalt är vi ca 98 000 medlemmar. Tel: 031-66 12 10, mån-tors 9-
11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15  | E-post: vff@volvo.com | www.vffpension.se 
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CONNY COMMENTS 

When I look back on the year 2021, I see a good and eventful year. 
We have had major organizational changes with several retirements, internal 
recruitments and external recruitments. We have moved to a new office on Lindholmen 
and completed our first year in new regulations as an occupational pension association. 
The pandemic that was to end with vaccination continued to affect us throughout the 
year, but is finally coming to an end during the beginning of 2022. We have continued 
the work with sustainability and during the year have developed a sustainability policy 
which is published on our website. 
The total return for the year ended at 9.8%, which we are pleased with. The good return 
has made it possible to raise the bonus rate on three occasions during the year and has 
also led to stronger key figures, which feels good for the future. 
We are now seeing, at the beginning of 2022, great geopolitical unrest due to the war 
between Russia and Ukraine. This is, above all, a terrible humanitarian catastrophe for 
the people of Ukraine, but we also see that this is having a negative effect on the 
financial market. On the other hand, we have a good spread of risk in our asset 
management and see that we are well equipped to cope with the turbulence in the 
markets that the war entails. 
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Conny Granbom  
Managing Director 

 

  

Login for employers ! 
VFF Pension has introduced a new and safer way of managing files for Volvo 
Företagspension! Employers who have previously emailed in a premium file can now 
log in as an employer via our website to submit premium files and collect invoices. 
If you are an employer and want to know more, you are welcome to send your 
questions by e-mail to api.vff.fpen@volvo.com 
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Annual statements for 2021 
Your annual statements are now 
accessible on your personal page. Log in 
with BankID via our website and you will 
find your annual statements under the 
heading “My Documents”. Once you are 
logged in you can also see all your 
insurances and premium payments and 
also calculate your future pension. 
If you have any questions just call us on 
+46(0)031-66 12 10 or send an email to 
vff@volvo.com. 

 

 

 

 

 

 

Are you keeping an eye 
on your survivor 
protection? 
It is a good idea to review your pensions 
now and again – both private and 
occupational – to check that your survivor 
protection/repayment cover meets your 
current family conditions. 
Get in touch with us at VFF Pension and 
we’ll be happy to check out the survivor 
protection of the insurances you have with 
us. 
Don’t hesitate to contact us on +46(0)31-66 
12 10 or send an email to vff@volvo.com. 

 

 

VFF Pension manages Volvo Företagspension och PLUSpension with a total capital of over 10 
billion SEK. We have a total of just over 98,000 members. Tel: 031-66 12 10, Mon-Thurs 9-11 
and 13-16, Fri 9-11 and 13-15  |  E-mail: vff@volvo.com | www.vffpension.se 
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