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Året i korthet
Intensivare arbete med trafikförsäkringsutredningen
Trafikförsäkringsföreningen (TFF) deltar med expertis i
utredningen av en reformerad trafikförsäkring. Arbetet
har gått in i ett intensivare skede då betänkande ska
överlämnas till regeringen i juni 2009. Det som utreds är
möjligheterna att överföra kostnadsansvaret för utgifter
som är relaterade till trafikskador från socialförsäkringssystemet till trafikförsäkringen. För TFF medför ett utökat
ansvar att antalet oförsäkrade kan komma att öka. Utredningen ska lämna förslag som motverkar detta.

Fortsatt stabil oförsäkradegrad
Oförsäkradegraden, som anger andelen oförsäkrade fordon i trafiken, ligger på en fortsatt stabil nivå. År 2008 låg
den i genomsnitt på 1 procent, vilket innebär att Sverige
i ett europeiskt perspektiv är bland de bästa på området.
TFF, vars målsättning är att sänka oförsäkradegraden till
under 1 procent, använde 2008 för första gången radion
som kanal för upplysning till bilägarna.

Mätning av medlems- och kundnyttan
Som ett led i arbetet med att kontinuerligt stämma av
och förbättra verksamheten, har TFF under året etablerat
metoder för att mäta medlems- och kundnöjdheten. Under 2009 kommer undersökningar att genomföras för
försäkrings- och skadeavdelningen. I försäkringsavdelningens senaste undersökning gav våra kunder oss klart
godkänt på alla fyra frågeområdena: service, engagemang, information och helhetsintryck.

Gröna kortet
Gröna kort-systemet
omfattar 45 länder
i Europa och vissa
utomeuropeiska medelhavsländer. Ryssland har valts in som
ny medlem och kom
med i samarbetet i år
(2009). Samarbetet inom systemet underlättar den fria rörligheten mellan länderna
och förbättrar skyddet
för dem som drabbas
av en trafikskada.

Brittisk värderingsnorm för
fordon införs
Genom en överenskommelse med ett av
TFF:s dotterbolag och brittiska Thatcham Motor Insurance Repair Centre har försäkringsbranschen i Sverige
möjlighet att använda NVSA-normen för värdering av fordons stöld- och inbrottsskydd. Införandet av denna norm
har pågått under 2008 och fortsätter med lansering publikt 2009.
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Vd har ordet:

Förändringsarbete ger framgång
Trafikförsäkringsföreningen är mitt inne i ett löpande
förändringsarbete som sker i hög takt. Det är en modernisering som är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose medlemmarnas, kundernas och omvärldens behov
och krav.
Som ny vd för TFF kan jag konstatera att utvecklingsarbetet är framgångsrikt och har givit tydliga resultat,
inte minst under 2008. Målet är att TFF:s effektivitet och
kvalitet ska ligga på samma nivå som de bästa försäkringsoch inkassobolagen.
Tydliga mål och resultat är för mig viktiga faktorer och
allt ska ha bäring på och understödja vår gemensamma
vision - att alla fordon ska vara trafikförsäkrade.

Det här är Trafikförsäkringsföreningen
Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF:s
huvuduppgifter är att reglera trafikskador som
orsakats av okända, oförsäkrade och utländska fordon samt att ta ut en lagstadgad avgift av ägare till
oförsäkrade motorfordon.
TFF bildades 1929 som en följd av att en förändrad
trafikförsäkringslagstiftning infördes. I dag styrs verksamheten av reglerna i trafikskadelagen och trafikförsäkringsförordningen. Alla försäkringsgivare som
har tillstånd att bedriva trafikförsäkringsrörelse i Sverige, måste enligt dessa författningar vara med i TFF.
TFF:s verksamhet syftar till att:

l skadelidande får rätt ersättning genom korrekt

handläggning och att de bemöts på ett respektfullt
och professionellt sätt,

l oförsäkrade fordonsägare tecknar trafikförsäkring

och betalar för den oförsäkrade tiden samt bemöts
på ett respektfullt och professionellt sätt,

l försäkringsföretagen (medlemmarna) anser att

verksamheten bedrivs på ett sätt som ålagts dem
enligt Trafikskadelagen och TFF:s stadgar,

l Gröna Kort-byråer får betalt för utlägg av vållande
svenska och utländska försäkringsbolag (garantifunktion),

l medarbetarna känner engagemang och strävar efter att utveckla sin egen och företagets kompetens.
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2008 resulterade i ett mindre nettobidrag
från medlemmarna
År 2008 var ett mycket framgångsrikt år för TFF och intäkterna uppgick till 559 miljoner kronor, vilket gav en nettokostnad att finansiera på 114 miljoner kronor (budget
135 miljoner). Sedan ett halvt decennium pekar trenden på
en över tiden minskande nettokostnad för medlemsbolagen. Det goda resultatet är bland annat en följd av ökade
intäkter från trafikförsäkringsavgiften genom en allt effektivare inkassohantering. Med fortsatta verksamhetsförbättrande åtgärder avser vi att förbättra alla viktiga funktioner inom TFF de kommande åren.
Målsättningen för 2009 är, med hänsyn till det rådande
konjunkturläget, att intäkterna från trafikförsäkringsavgifterna ska ligga på samma nivå som 2008. Ett annat
konkret mål är att TFF ska avsluta 10 procent fler skador än
vad som beräknas inkomma i form av nya skadeärenden.
Ett betydande stöd för att nå det målet är det nya skadesystemet, som började användas fullt ut under 2008. Systemets fördelar leder till en effektivare handläggning av
ärendena, vilket ger förutsättningar för ökad kundnytta,
minskade skadekostnader och ett bättre informationsutbyte med medlemsbolagen.

Oförsäkradegraden bland de bästa i Europa
TFF:s arbete med att minska antalet oförsäkrade fordon
på våra vägar, har som målsättning att oförsäkradegraden
ska vara mindre än 1 procent. Vid utgången av 2008 var
oförsäkradegraden 1 procent, vilket i ett europeiskt perspektiv placerar Sverige som en av toppnationerna. Det
bekräftar visserligen att TFF arbetar effektivt och är på
rätt väg, men det räcker inte för oss – vi strävar mot ännu
färre oförsäkrade fordon i trafiken.

Förändrat arbetssätt och modernisering
av stödsystem
Under 2008 har TFF arbetat med en ny modell för verksamhetsplanering och målstyrning, ett arbetssätt som borgar
för att planering, genomförande och uppföljning sker med
en marknadsmässig standard. Under året startades också
ett strategiskt kompetensprojekt för att kunna satsa på
kompetensutveckling inom viktiga områden.
TFF fortsätter utvecklingen av tekniskt verksamhetsstöd
under 2009. Dessutom fortsätter arbetet med implementering av ett nytt nämndadministrativt system samt
förstudie och eventuellt start av ett utvecklingsprojekt för
ett nytt verksamhets- och inkassosystem. De moderniserade systemen kräver också att vi parallellt fortsätter arbetet med att internt kvalitetssäkra och effektivisera den
samlade IT-driften.

Medlems- och kundnytta i fokus
Vi behöver kontinuerligt stämma av om TFF gör ett bra
jobb och ha möjlighet att i tid vidta åtgärder för att verksamheten ska fungera optimalt. Under 2009 kommer vi
därför att införa medlems- och kundundersökningar för
både försäkrings- och skadeavdelningen.
Webben, tff.se, genomgår stora förändringar för att bli
navet i vår förbättrade medlemsinformation och kundservice. En utvecklad webbsida ska höja tillgängligheten och
servicegraden för både medlemsbolag och kunder.

”Med delaktighet och
engagemang kommer vi
tillsammans att uppnå
det vi föresatt oss”

Med delaktighet och engagemang når vi
våra mål
År 2009 fyller TFF 80 år, men är trots sin ålder en vital
organisation i fortsatt utveckling. Jag ser med tillförsikt
fram emot våra kommande utmaningar, då jag leder en
organisation med kompetenta och engagerade kollegor.
Med delaktighet och engagemang kommer vi tillsammans att uppnå det vi föresatt oss. Vår ledstjärna är att
vara lika bra som de bästa bolagen inom försäkrings- och
inkassobranschen. Allas insatser är lika viktiga för att vi
ska nå dit och motsvara medlemmarnas, kundernas och
omvärldens behov och krav.
Krister Berg, vd TFF
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En central roll med stora krav på
flexibilitet
Med sina huvuduppgifter, att reglera skador och att
kräva in trafikförsäkringsavgift, fyller TFF en central
funktion i det svenska trafikförsäkringssystemet. TFF
kompletterar försäkringsbolagen genom att ta hand om
den skadedrabbade när trafikförsäkring saknas.
Verksamheten är komplex och kräver olika typer av kompetens. Den är dessutom i huvudsak lagreglerad, vilket
gör att TFF verkar enligt förutsättningar och ramar som
sammantaget ställer särskilda krav på en effektiv och dynamisk serviceorganisation.
TFF utvecklar verksamheten för att öka servicegraden
mot såväl kunder som medlemsbolag och det är således
omvärlden som anger ramarna.

Verksamhetens förutsättningar ställer krav
TFF:s verksamhet måste anpassas till kundernas och
medlemmarnas behov samtidigt som den måste hållas
inom och följa de ramar som lagar och regler ställer upp.
Finansieringen av verksamheten sker dels genom inkas-

sering av trafikförsäkringsavgifter och överlåtna fordringar avseende premier och självrisker, dels genom bidrag
från trafikförsäkringsbolagen i förhållande till deras marknadsandelar i enlighet med bestämmelserna i trafikskade-

”En allt effektivare
inkassohantering och
en bättre kontroll på
skadekostnaderna”
lagen. TFF arbetar mer och mer effektivt, vilket resulterat
i att trenden sedan ett halvt decennium visar på en över
tiden minskande nettokostnad för medlemsbolagen.
Det goda utfallet 2008 är resultatet av en allt effektivare
inkassohantering och en bättre kontroll på skadekostnaderna. Med fortsatt verksamhetsutveckling avser TFF att
ytterligare höja nivån på kvalitet och effektivitet.

Intäkter/Kostnader

Intäkter och kostnader 1999-2008

685,6

493,4

602,3

398,8

190,0
152,3
95,4

68,9

1999

2002
Skadekostnader
Nettokostnad att finansiera
Intäkter (försäkringsavdelningen)
Driftkostnad
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Ett år med högt tempo och ökad
servicenivå
Under året har antalet anmälda personskador som
inkommit till TFF minskat kraftigt. Därför har ökat fokus
kunnat läggas på att avsluta äldre personskadeärenden
med långa hanteringstider. Arbetet med att erbjuda avbetalningsplaner på trafikförsäkringsavgiften har varit
framgångsrikt och 2008 användes för första gången radioreklam som kanal för upplysning till bilägarna.
Den som drabbas av en sak- eller personskada som har
samband med ett okänt, oförsäkrat eller utländskt fordon,
kan vända sig till TFF med sina anspråk. Den skadelidande
har rätt till ersättning från TFF på samma sätt som om det

rad är det enligt lag obligatoriskt att teckna en trafikförsäkring. Den som inte gör det är skyldig att betala en
trafikförsäkringsavgift och TFF har författningsenlig rätt
att kräva in denna. Trafikförsäkringsavgiften ska bidra till
att täcka kostnaden för skador i trafiken som orsakats av
oförsäkrade fordon. TFF:s arbete med att driva in trafikförsäkringsavgiften är viktigt för att minska kostnaden för
försäkringstagarna.
Omkring 60 procent av ärendena uppstår som en följd
av att någon har köpt bil och i samband med det glömt att

33 552

”Sammantaget har TFF
ökat antalet avslutade
skador och kortat handläggningstiderna”

Antal skador
Antal ersatta
skador

18 330

16 786

hade funnits en gällande trafikförsäkring. TFF reglerade
2008 cirka 2 900 skador med oförsäkrade fordon, cirka
16 000 skador med okända fordon och cirka 750 skador
med utländska fordon. Trafikskadelagen innehåller regler
om i vilken omfattning ersättningen kan återkrävas av det
oförsäkrade fordonets ägare eller förare.

Ökat antal avslutade skador och skadeutbetalningar
Antalet anmälda personskador som inkommit till TFF under 2008 har minskat kraftigt. Försäkringsbolagen har sett
en kontinuerlig minskning under några år, men inom TFF
koncentrerades det till förra året. Nedgången har givit
en möjlighet för TFF att arbeta än mer intensivt med det
ärendebestånd som finns, vilket leder till kortare handläggningstider. Särskilt viktigt har varit att kunna koncentrera resurser på att avsluta äldre personskadeärenden. Sammantaget har TFF ökat antalet avslutade skador
och kortat handläggningstiderna under 2008.
Sedan september 2008 betalar TFF inte några skadeersättningar till Vägverket eller kommunerna för sakskador förorsakade av okända fordon. Orsaken är att rättsläget angående ersättningsskyldigheten är oklart och
TFF, liksom försäkringsbranschen i övrigt, avvaktar vägledande domar från Högsta domstolen.

Framgångsrikt servicearbete inom
trafikförsäkringen
Om man äger en bil som inte är avställd eller avregistre-

16 641

3 293
1 757

1 095
2004

619
2006

2008

Parkeringsskador
Sak, orsakade av okända fordon
Sak, orsakade av oförsäkrade fordon
Personskador orsakade av okända och oförsäkrade fordon

245,7

Skadekostnad
(mnkr)
Skadekostnad (mnkr)

191,5
190,7

174,5

127,0

139,7

60,7

57,9

2004

2006

2008
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teckna trafikförsäkring eller felaktigt utgått ifrån att den
förre ägarens försäkring gäller även efter överlåtelsen.
Övriga 40 procent har haft försäkring men slutat att beAntal skador
tala den.
Utöver att sända ut ett krav på trafikförsäkringsavgift,
arbetar TFF alltmer fokuserat med upplysning och service. Exempelvis är man aktivare i inkassoverksamheten
493,4
och söker tillmötesgå kundernas behov av att dela upp

I en kampanj informerade Bosse Bildoktorn om trafikförsäkringsplikten.
Vid sidan av dessa punktinsatser satsar TFF på att upplysa morgondagens bilförare om trafikförsäkringen och
konsekvenserna av att inte betala den. Det sker bland annat genom annonser i utbildningsmaterial som kostnadsfritt kan beställas av landets skolor. TFF samarbetar också
beträffande skolinformation med försäkringsbolag, bilskolor, Svensk Bilprovning och Kronofogdemyndigheten.
Oförsäkradegraden, som anger andelen oförsäkrade
398,8
fordon i trafiken, har minskat stadigt sedan år 2000. Från
18 330
dåvarande 1,3 procent var den 1,0 procent under 2008,
vilket i ett europeiskt perspektiv placerar Sverige som en
16 641
av toppnationerna. TFF kan se en direkt koppling mellan
190,0 de upplysningsinsatser man gör och den låga oförsäkradegraden. Målsättningen är att oförsäkradegraden ska
sin skuld genom avbetalningsplaner. Arbetet med att ervara mindre än 1 procent.
95,4
bjuda avbetalningsplaner har varit framgångsrikt. Andra
faktorer som bidragit
till de höga intäkterna har varit hög1 757
Implementering av brittisk värderingskonjunkturen under början av 2008 och de förändringar
1999 norm för fordon 2002
2005
619
som infördes i regelverket
avseende Kronofogdens utmätMedlemsbolagens och TFF:s operativa samarbete inom
ningar.
2006
2008
Skadekostnader
motorfordonsförsäkring sker inom BilförsäkringskomNettokostnad att finansiera
mittén.
Genom en överenskommelse mellan ett av TFF:s
Intäkter
(försäkringsavdelningen)
Driftkostnad
Högre tryck på Kundservice och juristerna
dotterbolag och brittiska Thatcham Motor Insurance Reringsskador
Kundservice är kärnan i TFF:s servicearbete vad gäller
orsakade av okända fordon
pair Research Centre har försäkringsbranschen i Sverige
orsakade av oförsäkrade fordon
trafikförsäkringsavgifterna. Där sker den huvudsakliga
möjlighet att använda NVSA-normen (New Vehicle Secunskador orsakade av okända och oförsäkrade fordon
dialogen med kunden, som får den hjälp och information
rity Assessment) för värdering av fordons stöld- och inhan eller hon behöver. Genom kontinuerlig coachning blir
brottsskydd. Normen har sedan 1993 använts på den engelhandläggarna än bättre på att hantera telefonsamtal och
ska marknaden och en betydande förbättring av skyddet i
kunder.
Skadekostnad (mnkr)
Under 2008 mottog Kundservice 185 000 telefonsamtal,
det var 12 procent fler än förra året. För att ta hand om den
ökade samtalsmängden kommer Kundservice att utökas
191,5
Oförsäkradegraden
Oförsäkradegraden
1,31
,
med ytterligare personal. Under 2008 ingavs över 105 000
ansökningar om 190,7
betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten, vilket gör TFF till en av de största ingivarna.
Dessutom ökade antalet bestridda ärenden och domstolsförhandlingar markant. Detta har lett till att TFF:s jurist139,7
kår behöver förstärkas.

”Målsättningen är att
oförsäkradegraden ska
vara mindre än 1 procent”

Förebyggande arbete kompletteras med
radioreklam
60,7
2006

TFF kompletterar trafikförsäkringsbolagens verksamhet
genom att arbeta för att så många som möjligt trafikförsäkrar sitt fordon.
Den huvudsakliga målgruppen är
2008
ägare av bil för privat bruk, vilket är omkring 80 procent av
alla oförsäkrade fordon.
TFF annonserar i media, främst tidningar och på webbplatser där bilar byter ägare, och på digitala annonstavlor vid strategiska trafikplatser. Under 2008 provade TFF
för första gången radioreklam för att nå ut till bilägarna.
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1,0

2000

2004

Oförsäkradegraden anger andelen oförsäkrade
fordon i trafiken.

2008

Intäkte

bilar har kunnat påvisas. Arbetet med implementering av
NVSA-normen på den svenska marknaden har pågått under 2008 och fortsätter med lansering mot konsument/
bilägare 2009.

Intensivare arbete med trafikförsäkringsutredningen
TFF deltar med expertis i utredningen om en förändrad
trafikförsäkringslagstiftningen. I dag ersätts den skadedrabbades inkomstförlust i första hand från den allmänna
försäkringen (till exempel sjukpenning och sjukersättning), medan försäkringsbolaget kompletterar med den
ersättning som saknas för att hela inkomstförlusten ska
bli ersatt. Trafikförsäkringsutredningen har till uppgift att
lämna förslag på regler hur hela ersättningsansvaret för
inkomstförlust vid trafikskador ska flyttas över till trafikförsäkringen. Försäkringsbolagen ska även få ett större
ansvar för rehabiliteringen av trafikskadade.
Reformen ger många fördelar, men innebär samtidigt en
risk för fler oförsäkrade i trafiken. Detta har regeringen uppmärksammat och givit utredningen i uppdrag att föreslå
de ändringar som behövs för att antalet oförsäkrade fordonsägare inte ska öka. Arbetet ska vara klart i juni 2009.

Andra lagstiftningsfrågor
Bilförsäkringskommittén har tillsatt en branschgemensam
juristgrupp som under 2008 behandlat ett antal andra
frågor med anknytning till trafikskadelagen. Under 2009
kommer man, som ett resultat av detta arbete, att föreslå
justitiedepartementet vissa ändringar i trafikskadelagen.
Exempelvis beträffande ersättning för skador som orsakas
av okända fordon och förutsättningarna för jämkning av
ersättning vid rattfylleri.
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Genomgripande modernisering av
system och arbetssätt
TFF moderniserar sin verksamhet för att än mer effektivt motsvara kundernas och medlemmarnas krav och
behov. Sedan några år tillbaka ser TFF genomgripande
över såväl arbetssätt som verksamhetsstöd och relationen med kunder och medlemmar.
Förnyelsen är inne i ett intensivt skede, men kommer alltid
att pågå i någon form. En serviceorganisation måste med
nödvändighet leva med ständig förändring.
Förändringsarbetet innebär i korthet att TFF använder
en ny modell för verksamhetsplanering och målstyrning
och att ett strategiskt kompetensprojekt startades under
2008. Det nya skadesystemet finslipades och användes
fullt ut under året. Utvecklingsarbetet mot ett nytt verksamhetssystem för hantering av trafikförsäkringsavgiften
samt ett nytt nämndadministrativt system fortskred. På
webben, tff.se, har särskilda medlemssidor tillkommit och
ett extranät är under projektering.

Ökad effektivitet och insyn med nya
skadesystemet
Med höjd kvalitet och säkerhet arbetar TFF för att skapa
ett modernare sätt att handlägga skador. Det är ett långsiktigt arbete som tog ett stort steg med det nya skadesystemet. Systemet är anpassat helt för verksamhetens
unika behov och började användas fullt ut under 2008.
Det ska leda till en effektivare handläggning av ärenden

som ger förutsättningar för ökad kundnytta, minskade
skadekostnader samt ett bättre informationsutbyte med
medlemsbolagen. TFF får också bättre möjligheter att
styra och följa upp verksamheten.
Det nya skadesystemet är strategiskt viktigt, inte enbart för den interna verksamheten utan även för att framtidssäkra systemets kompatibilitet med externa system som
Försäkringskassan, sjukvården, Skatteverket med flera.
Genom det nya systemet öppnas möjligheten för TFF att
ge kunderna ökad insyn i sina ärenden och följa hela hanteringen. Detta ligger i utvecklingsplanerna framöver hos
TFF. Det kommer att öka kvaliteten i hanteringen för både
kund och handläggare och leder till en snabbare skadereglering.

A-skadereglering kortar handläggningstiderna
Under 2008 har TFF infört så kallad A-skadereglering för
att korta handläggningstiderna ytterligare. I cirka hälften
av de personskadeärenden som TFF hanterar är bilden av
skadan tydlig och den som drabbats önskar en snabb och
enkel process. A-skadereglering innebär att alla skadedrabbade rings upp av en skadereglerare från TFF. Då går man
igenom vad som hänt, vilka följder det fått och många av
ärendena kan effektivt avslutas efter en eller ett par kontakter. Kunderna får en snabb handläggning av sina ärenden samtidigt som tid frigörs på TFF till att arbeta med de

”En serviceorganisation
måste med nödvändighet leva med ständig
förändring”
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mer komplicerade ärendena. Målet är att korta handläggningstiderna av skadeärenden ytterligare under 2009.

Nytt verksamhetssystem möter de höga
kraven
TFF:s nuvarande affärssystem för hantering av trafikförsäkringsavgiften är ett stordatorsystem från 1980-talet.
Verksamheten behöver ett modernt system som bättre
möter dagens stora krav på flexibilitet, funktionalitet och
minskade förvaltnings- och driftkostnader. Det kommer
att leda till förbättrade möjligheter till kommunikation
med kunderna samt underlätta för kostnadseffektiv inkasso. Under 2008 har en förstudie genomförts med syfte att
ta fram underlag för att specificera kraven för ett nytt itbaserat verksamhetsstöd. En översiktlig kravspecifikation
utarbetades samtidigt som en marknadsöversikt gjordes
kring system och moduler som skulle kunna användas.
Nu återstår att på djupet utreda TFF:s specifika behov
och ta fram underlag för investeringsbeslut. Valet står
mellan att köpa ett system, i vilket vitala anpassningar till
den specifika verksamheten görs, eller att utveckla systemet själva.

Medlemmar och kunder i fokus
För att företagsövergripande utvärdera verksamheten, införs 2009 medlems- och kundundersökningar för de båda
avdelningarna inom TFF. Tidigare har undersökningar

genomförts för delar av verksamheten. I den senaste kundundersökningen fick försäkringsavdelningen godkänt på
alla fyra frågeområdena: service, engagemang, information och helhetsintryck.
Webbplatsens extranät, som är under projektering, är ett
konkret exempel på åtgärder TFF vidtar som följd av resultatet i senaste medlemsundersökningen. Medlemmarna
ansåg bland annat att TFF gav en otydlig bild av vem man
är och vad man gör.
Från och med januari 2008 sänds en enkät till kunden i
varje skadeärende. När ärendet avslutats skickas ett frågeformulär där kunden ombeds tycka till om TFF inom områdena tillgänglighet, kompetens, bemötande, handläggningstid och korrekthet. Resultatet registreras sedan in
i skadesystemet. 2009 kommer en enkät att skickas till
medlemsbolagen.

Intern effektivitet med ny målstyrningsmodell
TFF fortsätter inriktningen vad gäller utveckling av arbetssätt och planering. Exempelvis arbetar TFF från och
med verksamhetsåret 2007 med en helt ny modell för
verksamhetsplanering och målstyrning. Avsikten är att
möjliggöra en tydligare och förbättrad målstyrning från
företagsnivå ner till avdelnings-, grupp- och medarbetarnivå. Man vill också ge förutsättningar för en effektivare
och kvalitetsförbättrad planeringsprocess.
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Samverkan i koncernen mellan
försäkringsorganisationer
TFF och TFF-koncernen är en del av Svensk Försäkring
i samverkan. Det innebär att TFF med dotterbolagen
Svensk Försäkring Administration och TFF Service samt
Trafikskadenämnden och Nämndkansliet är en del av en
större sfär av försäkringsorganisationer. Samarbetet
ger ett effektivare användande av kompetens, kunnande och resurser.

personer. Vidare har nämnden tillsammans med Nämndkansliet upphandlat ett nytt nämndadministrativt system,
ett diariesystem för en effektivare hantering av verksamheten. Med det nya systemet vill man bland annat koppla
diariet till schemaläggning, statistik och mallar. Under
2009 kommer det nya diariesystemet att börja användas i
nämndens verksamhet.

I Svensk Försäkring i samverkan ingår, utöver TFF-koncernen, Sveriges Försäkringsförbund och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, med dotterbolag
och nämnder. Svensk Försäkring i samverkan arbetar för
en konkurrenskraftig svensk försäkringsverksamhet. De
samarbetande organisationerna verkar under egen identitet, men hämtar styrka ur samarbetet.

Administrerar Försäkringsförbundets
frivilliga nämnder

Ger kostnadseffektiv administration
Svensk Försäkring Administration (SFAB) är ett helägt dotterbolag till TFF. Bolagets kärnverksamhet är att förse de
övriga organisationer som verkar inom Svensk Försäkring
i samverkan med en gemensam och kostnadseffektiv administration.
Under 2008 har bolaget fortsatt att utveckla och
kvalitetssäkra sina administrativa tjänster. Förutom de
löpande tjänsterna har driftsäkerheten rörande IT och
telefoni förbättrats och man har även sett över inköpsoch avtalshanteringen. Vid sidan av kärnverksamheten
har SFAB också uppdraget att bistå de ingående organisationerna med resurser för verksamhetsutveckling. Under
året har man påbörjat projekt för att stärka informationssäkerheten inom samtliga organisationer inom Svensk
Försäkring i samverkan. Man har också arbetat med att
utveckla skadereservhanteringen och införa arbetssätt för
strategisk kompetensutveckling.
Under 2009 planerar SFAB att delta i utredning av finansieringsfrågor, utveckla compliance-funktioner för samtliga organisationer samt delta i arbetet med översyn och effektivisering av de juridiska strukturerna inom hela Svensk
Försäkring i samverkan.

Verkar för enhetlig och skälig personskadereglering
TFF ansvarar för administrationen av Trafikskadenämnden (TSN). Nämnden, som verkar för en enhetlig och skälig
personskadereglering inom trafikförsäkringsområdet,
mottog under 2008 totalt 5 337 ärenden (5 179 år 2007).
Sammanlagt behandlades 5 857 ärenden (5 618) vid 192
sammanträden (180). Vid årets slut fanns det i nämnden
omkring 1 130 ärenden (1 600) i balans. Under 2008 har
nämnden anställt ytterligare en föredragande jurist och
den totala personalstyrkan uppgår för närvarande till 21
10

Det branschgemensamma Nämndkansliet tillhör organisatoriskt TFF och administrerar de frivilliga nämnderna
Personförsäkringsnämnden, Ansvarsförsäkringens personskadenämnd, Ombudskostnadsnämnden, Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, Svenska livförsäkringsbolags skattenämnd och Försäkringsförbundets
prövningsförfarande beträffande ombuds lämplighet.
Huvudman för samtliga nämnder är Sveriges Försäkringsförbund. För Ombudskostnadsnämnden delas huvudmannaskapet med Sveriges Adokatsamfund.
Under 2008 prövades sammanlagt 1 900 ärenden i
nämnderna (2 250 år 2007) och en upphandling av ett nytt
diariesystem gjordes tillsammans med Trafikskadenämnden.

Ökad rörlighet kräver internationellt
samarbete
En hörnsten i den europeiska tanken är fri rörlighet för
människor och handel, vilket även innebär att man ska
kunna köra bil fritt mellan länder i Europa. Varje år sker
över 400 000 skador där man råkat ut för en trafikolycka i ett annat land än sitt hemland. Detta ställer stora
krav på samarbetet mellan de europeiska länderna.
Council of Bureaux i Bryssel administrerar Gröna kortsystemet som omfattar 45 länder i Europa och vissa utomeuropeiska medelhavsländer. Den senaste medlemmen
är Ryssland som kom med i samarbetet vid årsskiftet
2008/2009.
Gröna kort-systemet gör det möjligt att besöka ett annat land inom systemet utan att behöva teckna en särskild
trafikförsäkring. EU har kompletterat med ett antal trafikförsäkringsdirektiv som medför att det har blivit enklare
att hantera skador i utlandet och ersätta de drabbade.
Inom det internationella trafikförsäkringssamarbetet är
TFF gröna kort-byrå, garantifond, skadeersättningsorgan
och informationscentrum i Sverige.
Eftersom många internationella skador numera hanteras av skaderegleringsbyråer, håller Council of Bureaux
på att ta fram ett modellavtal som reglerar förhållandet
mellan parterna. TFF medverkar i det arbetet. Under året

har samarbetet också stärkts mellan gröna kort-systemet
och de nationella organ som har ansvaret enligt det fjärde
motorförsäkringsdirektivet. Detta medverkar till att skadorna regleras på ett smidigt sätt.

”Gröna kort-systemet gör
det möjligt att besöka ett
annat land inom
systemet utan att behöva
teckna en särskild trafikförsäkring”
I det rådande världsläget har den finansiella stabiliteten
inom systemet blivit allt viktigare. Council of Bureaux arbetar aktivt för att stärka tillsynen på området.
Ordförande i Council of Bureaux under perioden 20052010 är TFF:s förre vd Ulf Blomgren.
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Ledning och styrelse
Ledning
Vd				
Skadechef			
Chef försäkringsavdelningen
Chefsjurist			

Krister Berg
Henrik Lundin
Anders Tyrenberg
Matts Nordell

Kanslichef TSN			
Administrativ chef		
HR-chef 			
IT-chef				

Peter Rigling
Anders Dahlgren
Ewa Thorén
Per Schölin

Styrelse
Ordförande
Christina Lindenius
Vd, Sveriges Försäkringsförbund och FAO. Styrelsens ordförande sedan 2007.
Övriga styrelseuppdrag är SFAB (ordf.), Försäkringskassan, Första AP-fonden,
SNS Stockholm och Svenska ICC.

Vice ordförande
Anne-Marie Berglund
Skandinavisk skadechef, RSA Scandinavia (Trygg-Hansa och Codan). Vice
ordförande sedan 2006. Övriga styrelseuppdrag är Försäkringsbranschens
Restvärderäddning i Sverige, GSR och Larmtjänst.

Ledamöter

Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar International AB, Association
of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe, Agera Djurägandeutveckling AB, Skogsstyrelsen och SOS International.

AnnKristine Wuopio-Mogestedt
Central skadechef Folksam-koncernen. I styrelsen sedan 2008. Övriga styrelseuppdrag är Folksam LO Fond, Svenska Konsumentförsäkringar, Tre Kronor
Försäkring, Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige, Larmtjänst
och GSR.

Krister Berg
Vd, Trafikförsäkringsföreningen. I styrelsen sedan 2006.

Suppleanter

Gudmund Lindencrona
Skadechef privat, If Skadeförsäkring. I styrelsen sedan 1998. Övriga styrelseuppdrag är GSR och Larmtjänst.

Vilhelm Luttemo
Produktchef Motor Sverige, If Skadeförsäkring. I styrelsen sedan 2008.

Lars Reinhed

Bibi Sandberg
Vd, Dina Försäkringar AB. I styrelsen sedan 2004. Övriga styrelseuppdrag är
Dina Försäkringar AB och Dina Försäkringar Dalarna.

Personskadechef, Trygg-Hansa. I styrelsen sedan 2008.

Jan Samuelson
Ansvarig Prissättning, Folksam. I styrelsen sedan 2008.

Ann Sommer
Vd, Länsförsäkringar Sak. I styrelsen sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag är
Försäkringsaktiebolaget Agria (ordf.), Länsförsäkringar EFEL Skadeförsäkring
AB, Länsförsäkringar EFEL Livförsäkring AB, Länsförsäkringar Mäklarservice,
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Bo Skybäck
Produktchef Motorfordonsförsäkring, Dina Försäkringar AB. I styrelsen sedan
2004.

Från vänster: Ann Sommer, Bibi Sandberg, AnnKristine WuopioMogestedt, Anne-Marie Berglund, Gudmund Lindencrona, Krister
Berg och Christina Lindenius.
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Stockholm den 20 februari 2009
Christina Lindenius 				
Ordförande 					

Krister Berg
Verkställande direktör

AnnKristine Wuopio-Mogestedt 			

Gudmund Lindencrona

Anne-Marie Berglund 				

Ann Sommer

Birgitta Sandberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-02-20
Ernst & Young AB
Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Trafikförsäkringsföreningen
Org.nr 802005-9286

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning i Trafikförsäkringsföreningen för år 2008. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen,
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören
gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera
den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören har enligt vår bedömning inte handlat
i strid med föreningens stadgar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderföreningen och för koncernen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 20 februari 2009
Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor
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TFF – till nytta för allmänhet och bransch
Trafikförsäkringsföreningen (TFF) fyller en central funktion i det svenska trafikförsäkringssystemet. TFF går in där oförsäkrade eller okända fordon orsakar skada och ger ersättning till
den som drabbats. TFF arbetar också för att minska antalet oförsäkrade fordon på våra vägar.
Med ständigt fokus på kund- och medlemsnyttan.
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