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Viktiga händelser 2007

Driftsättning av framtidens skadesystem
TFF driftsatte i september 2007 ett nytt skadesystem för en effektivare handläggning som ger förutsättningar för 
minskade skadekostnader, ökad kundnytta och bättre informationsutbyte med medlemsbolagen. 

Regeringen beslutar om utredning av en 
reformerad trafi kförsäkring
Regeringen beslutade i april 2007 att låta utreda möjlig-
heterna att överföra kostnadsansvaret för utgifter som är 
relaterade till trafi kskador från socialförsäkringssystemet 
till trafi kförsäkringen. TFF deltar med expertis. Uppdraget 
ska redovisas senast den 30 april 2008. En förlängning av 
utredningstiden är dock aviserad. 

Utökad räckvidd i TFF:s vårkampanj
TFF:s arbete med informationskampanjer som ”Hallå 
bilist!” och ”Vi är turen i oturen” sker i media där bilar byter 
ägare. Våren 2007 utökade man räckvidden genom digitala 
skyltar som når bilföraren direkt vid strategiska platser 
som vid Globen i Stockholm.

Fortsatt sjunkande oförsäkradegrad
Oförsäkradegraden, som anger andelen oförsäkrade for-
don i trafi ken, var under 2007 i genomsnitt 0,93 procent, 
att jämföra med 0,94 föregående år. I juni 2007 noterades 
en lägsta nivå om 0,85 procent.

Införande av premieskatt och skatt på 
trafi kförsäkringsavgift
Den 1 juli 2007 infördes premieskatt på trafi kförsäkring. 
Premieskatten betalas av försäkringsbolagen, medan 
skatten på trafi kförsäkringsavgiften, 22 procent, betalas 
av TFF. I mitten av augusti gjordes planenligt den första 
inbetalningen. 

Brittisk värderingsnorm till Sverige
I december gjordes en principöverenskommelse med brit-
tiska Thatcham Motor Insurance Repair Centre om att an-
vända NVSA-normen för värdering av fordons stöld- och  
inbrottsskydd i Sverige. Implementeringen kommer att 
pågå under hela 2008.

Åtgärder gav bra resultat även i årets kund- och medlemsundersökning
I 2007 års kund- och medlemsundersökningar fi ck TFF sammantaget bättre betyg än föregående år. Ett antal åtgärder har 
genomförts för att förbättra bland annat tillgängligheten, vilket återspeglas i resultatet. 
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Tydliga mål ger resultat
TFF är ett företag på väg framåt. Det måste vi vara, 
för att tillgodose våra medlemmars, kunders och om-
världens behov och krav. Under 2007 har vi satt tydliga 
mål och ökat takten i förändringsarbetet – och vi ser 
redan resultat.

TFF har på senare år genomfört ett antal administrativa 
förstärkningar, framförallt på IT-sidan. Med dem har vi 
lagt grunden för en fortsatt utveckling av vår verksamhet 
och en ökad servicegrad mot våra kunder och medlems-
bolag. Vi har höga ambitioner att föra företaget till en 
marknadsmässig standard i sitt grunduppdrag – att reglera 
skador orsakade av okända eller oförsäkrade fordon och 
att komplettera trafi kförsäkringsbolagens verksamhet så 
att antalet trafi kförsäkrade fordon är så högt som möjligt.

Sedan ett halvt decennium pekar trenden på en över 
tiden minskande nettokostnad för medlemsbolagen. För 
2007 uppgick nettokostnaden, trots investeringar och 
en avvecklingsförlust, till 81,5 miljoner kronor (51,2 mnkr) 
exklusive kostnaden för Trafi kskadenämnden, 30,9 mil-
joner kronor (30,9 mnkr). Det goda resultatet, trots en 
skadekostnad över budget, är följden av ökade intäkter 
från trafi kförsäkringsavgiften. Till detta kommer en allt 
effektivare inkassohantering där bearbetningen av äldre 
ärenden även i år varit framgångsrik. Bland annat har det 
medfört att ränteintäkterna från utmätnings- och efterbe-
vakningsärenden överträffat budget.
 På skadesidan upplever branschen som helhet en minsk-
ning av personskador, medan vi tvärtom upplever en 
ökning. Detta beror främst på att de personskador TFF 
reglerar skiljer sig från den övriga branschens. Framförallt 
gäller detta den kraftiga minskningen av whiplashskador, 
som TFF inte märker något av. Whiplashskador har näm-
ligen aldrig varit en stor del av de skador TFF reglerar.  
 Något som däremot minskat är oförsäkradegraden, som 
under 2007 i genomsnitt var 0,93 procent, att jämföra med 
0,94 procent 2006, med en lägsta notering i juni om 0,85 
procent. Vi kan se en direkt koppling mellan de upplys-
ningsinsatser som görs och den låga oförsäkradegraden.  

Även om TFF tagit grepp för att utveckla verksamheten 
och öka servicegraden mot såväl kund som medlemsbolag 
är det i hög grad omvärlden som ger oss våra ramar. Vår 
“produkt” och vårt “pris” bestäms av trafi kskadelagen och 
begränsar våra möjligheter att påverka skadereglering och 
nivån på trafi kförsäkringsavgiften. Den pågående trafi k-
försäkringsutredningen, som syftar till att föra över kost-
nadsansvaret för vissa utgifter som är relaterade till trafi k-

skador från socialförsäkringssystemet till trafi kförsäk-
ringen, kommer självklart att påverka förutsättningarna 
för vår verksamhet i framtiden. 
 Den 1 juli 2007 infördes en premieskatt på trafi k-
försäkring. Premieskatten på 32 procent betalas av trafi k-
försäkringsbolagen, medan TFF betalar skatten på trafi k-
försäkringsavgiften på 22 procent. Både utredningsarbetet 
inför införandet av skatten och själva införandet krävde 
omfattande arbete av TFF. Vår inställning var att skatten 
inte borde införas, men när det väl blev så hade vi ett gott 
samarbete med Finansdepartementet om tekniskt prak-
tiska frågor. För att kunna göra inbetalningar av skatten 
på rätt sätt såg TFF över interna rutiner och systemstöd 
i ett projekt som framgångsrikt levererade i tid till den 
första inbetalningen i augusti 2007. 

För att utveckla verksamheten i en riktning som matchar 
kundernas, medlemsbolagens och omvärldens behov ar-
betar TFF under ständig förändring. En övergripande 
strategi är att alltid vara lika bra som branschen i övrigt. 
Därför jämför vi oss med trafi kförsäkringsbolagen och 
hämtar idéer för förbättring. 
 Det enskilt största projektet på många år inom TFF, 
Skadeprojektet, levererade hösten 2007 ett nytt skade-
system. Den stora investering projektet medfört, om-
kring 30 miljoner kronor, ställer krav på oss att fortsätta 
utveckla verksamheten. Vi gör det från och med januari 
2008 i form av en ny modell för verksamhetsplanering 
och målstyrning. Det nya arbetssättet borgar för att pro-
cessen planering - genomförande – uppföljning sker med 
en marknadsmässig standard. Vi kommer också att se 
över vårt varumärke och vår kommunikationsplattform. 
Undersökningar visar att vi upplevs som kompetenta inom 
vårt område, men att kunskapen om förutsättningarna 
för verksamheten är förvånansvärt låg bland våra med-
lemmar. Vi känner ansvar för att förbättra den kunskapen. 

Under 2008 ökar vi tempot i förändringsarbetet mot att 
vara ett företag med en marknadsmässig standard. En del 
av dessa förändringar vet vi inte idag hur de kommer att 
se ut. Andra driver vi själva, för att TFF ska stå väl rustat 
för omvärldens påverkan. Riktningen är klar, målen tyd-
liga och tempot högre. Vi är övertygade om att det leder 
till resultat. De undersökningar vi har genomfört visar att 
vi har våra kunders och medlemmars förtroende. Vi tänker 
fortsätta att förvalta det förtroendet på bästa sätt.

Ulf Blomgren, vd TFF

Vd har ordet:

Omvärlden ger oss våra förutsättningar

Ett modernt TFF

TFF:s uppdrag – ett förtroende

Låg nettokostnad - en stabil trend
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”Vi ska vara lika bra som 
försäkringsbolagen”
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En dynamisk serviceorganisation
TFF fyller en central funktion i det svenska trafi k-
försäkringssystemet. Uppdraget är tydligt: att reglera 
skador orsakade av okända, oförsäkrade och utländska 
fordon och att komplettera trafi kförsäkringsbolagens 
verksamhet så att så många som möjligt trafi kförsäkrar 
sina fordon.

På så sätt fyller TFF en funktion i det gränsland där den 
skadedrabbade annars skulle vara hjälplös och där trafi k-
försäkringsbolaget inte har något direkt ansvar. Verksam-
heten är komplex och kräver olika typer av kompetens. 
Dessutom är den lagbunden. Det gör att TFF verkar inom 
särskilda förutsättningar och ramar som sammantaget 
ställer höga krav på en effektiv och dynamisk service-
organisation.

TFF strävar efter att ständigt förbättra sin service mot 
såväl uppdragsgivare som kunder. Verksamheten formas 
av deras respektive behov och struktureras för ett effektivt 
arbete – nu mer än någonsin tidigare. Omvärlden ställer 
ständigt nya krav, i såväl nationellt som internationellt 
perspektiv. 
 Den pågående trafi kförsäkringsutredningen, harmoni-
sering av trafi kförsäkringslagstiftningen i Europa och en 
vilja att inom ramen för TFF:s lagbundna uppdrag arbeta 
marknadsmässigt och kostnadseffektivt, är exempel på 
företeelser som påverkar TFF:s arbetssätt. Allt för att TFF 
på bästa sätt ska kunna utföra sitt uppdrag: att reglera 
skador orsakade av okända, oförsäkrade och utländska 
fordon på ett marknadsmässigt sätt och att arbeta för att 
antalet oförsäkrade fordon på våra vägar blir så lågt som 
möjligt.

Skadekostnaden ökar såväl på sak- som personsidan. 
Medan branschen som helhet ser en nedgång av anta-
let personskador, som en direkt följd av att andelen whip-
lashskador minskat under senare år, ser TFF inte samma 
nedgång. Bakgrunden är att whiplashskador aldrig varit 
vanliga bland de skador som regleras av TFF. Bland TFF:s
kunder fi nns istället fl er unga människor med allvarliga 
kroppsskador med hög invaliditetsgrad - skador som ofta 
ger långa hanteringstider. TFF koncentrerar därför särskil-
da resurser för att avsluta äldre personskador. Det är vik-
tigt såväl för den skadedrabbade som för TFF:s verksamhet 
att inte skaderegleringen blir onödigt utdragen.

Oförsäkradegraden, som anger andelen oförsäkrade fordon 
i trafi ken, var i juni 2007 så låg som 0,85 procent. Andelen 
oförsäkrade fordon har minskat stadigt sedan år 2000, då 
graden var 1,34 procent. Den svenska metoden att hålla 
nere oförsäkradegraden, som bygger på en matchning av 
uppgifter om försäkrade fordon och Vägverkets uppgifter 
om den totala fordonsparken, har också uppmärksam-
mats internationellt. Eftersom olika länder mäter på olika 
sätt är det svårt att jämföra oförsäkradegraden över grän-
serna. Det står dock klart att den svenska graden är en in-
ternationellt sett låg siffra. 

”En marknadsmässig 
skadereglering”

Skadeutvecklingen under år 2007
Oförsäkradegraden nådde rekordlåg nivå

Antal skador

Skadekostnad (mnkr)

2003                                                   2005                                                 2007

2003                                                   2005                                                2007

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

38 665

17 138

3 273

1 185

19 356

16 648

1 862

858

284,0

123,5

57,9

174,5

135,3

187,5

144,2

45,2
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I de fall försäkring saknas, skickar TFF ut ett krav på trafi k-
försäkringsavgift. Som ett komplement till avgiften och 
den information som går ut tillsammans med kravet, 
arbetar TFF alltmer aktivt med upplysning och service. 
Till exempel annonserar TFF i tidningar och på webben, är 
aktivare i inkassoverksamheten med bland annat upp-
sökande informationsinsatser och erbjuder avbetalnings-
planer som en del av servicen mot kunden.
 Kundservice, som tar emot omkring 150 000 telefon-
samtal varje år, är kärnan i TFF:s servicearbete. Det är här 
dialogen med kunden huvudsakligen sker och det är här 
kunden får den hjälp och information han eller hon be-
höver. 
 Sammantaget hoppas TFF att de insatser man gör för 
att upplysa allmänheten om trafi kförsäkring ska minska 
graden av oförsäkrade fordon ytterligare.

TFF fortsätter att annonsera i media där bilar byter ägare, 
främst i tidningar och på webbplatser som Blocket.se, 
Annonsbörsen.se och Bytbil.com. Den huvudsakliga mål-
gruppen är ägare av bil för privatbruk, omkring 80 pro-
cent av alla oförsäkrade fordon. Omkring 60 procent av 
alla ärenden kommer som en följd av att man bytt bil och 
i samband med det glömt trafi kförsäkringen, eller utgått 
från att den förre ägarens försäkring gäller även efter över-
låtelsen.
 TFF arbetar med upplysning även i andra media. En ny-
het 2007 var digitala annonstavlor vid strategiska trafi k-
platser där budskapet om den obligatoriska trafi kförsäk-
ringen nådde bilisterna direkt. Under 2008 kommer TFF 
också att för första gången prova radioreklam som kanal för 
att nå ut till bilägarna. I en kampanj informerar Bosse Bil-

doktorn om trafi kförsäkringen.  Vid sidan av dessa punkt- 
insatser satsar TFF på att upplysa morgondagens bilförare 
om trafi kförsäkringen och vilka konsekvenser som kan 
följa av att inte betala den. Detta sker bland annat genom 
annonsering i Freebook och Utbudet, som rekvireras kost-
nadsfritt av landets skolor, och genom samarbete kring 
skolinformation med försäkringsbolag, bilskolor, Svensk 
Bilprovning och Kronofogdemyndigheten.

Bilförsäkringskommittén, som hanterar medlemsbolagens 
operativa samarbete inom motorfordonsförsäkring, har 
haft ett intensivt år. Den 1 juli 2007 infördes premieskatt 

Information avgörande i kampen för en 
försäkrad trafi kmiljö

Operativt samarbete i 
Bilförsäkringskommittén
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på trafi kförsäkring. Premieskatten betalas av försäkrings-
bolagen, medan skatten på trafi kförsäkringsavgiften, 22 
procent, betalas av TFF. Det remissyttrande TFF lämnade 
inför införandet av skatten behandlades formellt av Bil-
försäkringskommittén och ledde till ett fortsatt arbete 
med Finansdepartementet kring tekniskt praktiska frågor. 
Arbetet krävde stora resurser under hela första halvåret 
2007.

Det samarbete med Thatcham Motor Insurance Repair 
Research Centre som förbereddes under 2006 har un-
der 2007 tagit form. Samarbetet handlar om att imple-
mentera NVSA-normen för värdering av fordons stöld- och 
inbrottsskydd i Sverige, den norm som idag används på den 
engelska marknaden.
 Implementeringen, som beräknas pågå under hela 2008, 
har två delar: dels verktyg för riskbedömning av bilar för att 
underlätta trafi kförsäkringsbolagens premiesättning, dels 
en förbättrad konsumentinformation i form av ett fem-

gradigt stjärnsystem. I England har man sedan normen 
infördes 1993 kunnat påvisa en betydande förbättring. 
 Våren 2007 skapades tillsammans med samarbetsparten 
Viking Sverige AB en ny larmrutin för så kallad tredjemans-
bärgning som är lämplig för såväl försäkringstagarna som 
polisen. Tredjemansbärgning uppstår när exempelvis 
polisen beställer bärgning vid trafi kolycka. Larmrutinen 
ger besked om vilken bärgningsfi rma den skadedrabbades 
försäkringsbolag tecknat avtal med. Larmrutinen infördes 
initialt i Skåne och Blekinge polisdistrikt, med avsikten att 
under 2008 utvidgas till andra distrikt. 

För att utveckla verksamheten i en riktning som matchar 
kundernas, medlemsbolagens och omvärldens behov 
och krav arbetar TFF under ständig förändring. En över-
gripande strategisk inriktning är att alltid sträva efter 
att vara lika bra som ett litet affärsområde eller en stor 
avdelning hos någon av företagets större uppdragsgivare 
– att anta en marknadsmässig standard på verksamheten. 
Därför jämför sig TFF med trafi kförsäkringsbolagen på 
områden som kundservice, kundinformation, arbetspro-
cesser och metoder för planering och uppföljning. Det ger 
idéer för ständig förändring och ständig förbättring.

Nya strategier för ett modernt TFF

”Premieskatten krävde
stora resurser”
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Kund- och medlemsnytta i fokus
När TFF vill hålla samma standard på sina tjänster som 
trafi kförsäkringsbolagen är det inte enbart för kun-
dens skull. Det är också viktigt för ett framgångsrikt 
samarbete att medlemsbolagen har lätt att relatera till 
verksamheten och arbetssättet. Något som i slutänden 
alltid gynnar den skadedrabbade. 

TFF sätter med andra ord både kund- och medlemsnytta i 
fokus. För att göra det på ett effektivt och framtidssäkert 
sätt ser TFF sedan några år tillbaka över såväl verksam-
het som verksamhetsstöd. Det kan till exempel gälla 
planering och uppföljning, dialog och relation med kund 
och medlemsbolag, eller systemstöd och IT-drift. Det nya 
skadesystemet kompletteras, en förstudie kring ett nytt 
inkassosystem pågår och behovet av ett nytt nämnd-
administrativt system utreds. I övrigt fortsätter TFF den 
påbörjade kvalitetssäkringen och effektiviseringen av den 
samlade IT-driften.

Verksamheten som TFF bedriver är komplex. Vid sidan 
av det lagbundna uppdraget, att reglera skador som or-
sakats av oförsäkrade och okända samt utländska fordon 
i Sverige och att debitera trafi kförsäkringsavgift för att 
minska antalet oförsäkrade fordon i trafi ken, har TFF fl era 
andra funktioner. TFF är som Gröna kort-byrå det svenska 
organet i fråga om internationella trafi kförsäkringsavtal, 
administrerar Trafi kskadenämnden och Försäkringsför-
bundets frivilliga nämnders kansli samt leder det operativa 
branschsamarbetet i Bilförsäkringskommittén. Dessutom 
levererar man genom dotterbolaget Svensk Försäkring 
Administration ett fl ertal administrativa tjänster till 
Svensk Försäkring i samverkan med fl era branschorgan.
 Sedan 2006 tar TFF nya grepp för att höja nyttan för 
medlemsbolagen och för kunderna. Det handlar om föränd-
ringar i strategisk inriktning, förändringar i den operativa 
driften och förändringar i dialogen och relationen med 
kund och medlem. Först ut var det nya skadesystemet, 
frukten av ett omfattande arbete som bedrivits i projekt-
form sedan 2005. Det blev startskottet för en förnyelse av 
TFF som kommer att pågå under fl era år. TFF har insikten 
att en dynamisk serviceorganisation lever med ständig 
förändring.

Behovet av utveckling märktes tydligt i det gamla skade-
systemet. Byggt på 1980-talet för en stordatormiljö var 
det inte anpassat för den verklighet TFF lever i. Systemet 
började i sig bli svårhanterligt och hindrade dessutom 
verksamhetsutvecklingen. 

Efter förstudier under 2005 fattade TFF:s styrelse i novem-
ber samma år beslut om att starta ett projekt med syftet 
att bygga ett nytt skadesystem. Det var ett strategiskt 
viktigt beslut, inte enbart för den interna verksamheten 
utan även för att framtidssäkra systemets kompatibilitet 
med externa system, som Försäkringskassan, sjukvården, 
skattemyndigheten med fl era. Dessutom medförde ett 
systembyte möjlighet att förändra arbetsprocessen för att 
öka effektiviteten och snabbare komma till riktiga beslut. 
Skadeprojektet kom därigenom att inte enbart handla om 
ett IT-projekt, utan också verksamhetsutveckling. Det blev 
startpunkten för en större översyn av verksamheten inom 
TFF. 

Skadeprojektet är, med en budget på 30 miljoner kronor 
och en projekttid om tre år, det i särklass största projektet 
TFF har genomfört. Inte heller har man tidigare genom-
fört ett projekt där medarbetarna varit så delaktiga. Med-
arbetarna har funnits med i hela processen, från förstudie 
till driftsättning. Det har varit en förutsättning för ett lyc-
kat resultat. Men det räcker inte så. För TFF har det också 
varit viktigt att inhämta medlemsbolagens synpunkter 
och erfarenheter av liknande system, vilket gjordes i en 
referensgrupp. 
 Att inte upphandla ett förproducerat system, utan att 
själva låta bygga ett för den egna verksamhetens unika 
behov ser TFF som en privilegierad situation – och efter 
driftsättningen den 7 september 2007 kan man konstatera 

Nya grepp för ett ännu bättre TFF

Det nya skadesystemet är grunden för 
fortsatt utveckling

”Ett strategiskt viktigt 
beslut”
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att man gjorde rätt. Med det nya systemet har TFF fått 
bättre möjligheter att styra och följa upp verksamheten, 
ett bättre stöd för beslutsfattandet och nya möjligheter 
att följa och öka kundens insyn i varje skadeärende. Till 
exempel fi nns planer på att i framtiden låta kunden följa 
hela ärendehanteringen i en elektronisk journal som båda 
parter har tillgång till. Det ökar kvaliteten i hanteringen 
för både kund och handläggare på TFF. Sammantaget ska 
detta leda till en bättre och snabbare skadereglering med 
bättre service till kunden.

Inom ett par år kommer det troligen att ske förändringar 
till följd av Trafi kförsäkringsutredningen. Ett utökat an-
svar för trafi kförsäkringen medför en förändrad arbets- 
och avgiftssituation. Exakt hur det kommer att se ut går 
inte att säga idag. Vad som står klart är dock att TFF vill 
framtidssäkra sitt arbetssätt. Därför stannar inte det 
interna förändringsarbetet vid det nya skadesystemet. 
Under våren 2008 görs en förstudie kring ett nytt inkasso-
system. Även här vill man framtidssäkra systemet och 
kunna dra nytta av synergieffekter med andra system. Och 
även här handlar det om möjligheter att kunna förändra 
och effektivisera arbetsprocessen. 

När regeringen beslutade om skatt på trafi kförsäkrings-
avgiften behövde TFF fi nna goda och effektiva former för 
inbetalning av densamma. För att överhuvudtaget kunna 
hantera inbetalningarna hade man behov av en system-
förändring, ett behov som ledde till ett IT-projekt, Premie-
skatteprojektet. Med tiden insåg man dock att även föränd-
ringar i arbetsprocessen krävdes.
 Trots kort projekttid och ändrade förutsättningar kunde 
projektet leverera i tid till införandet av skatten. Den 1 juli 
började man beräkna skatten i det uppgraderade inkasso-
systemet och i augusti gick planenligt den första inbetal-
ningen iväg.

Det är inte bara organisationens stödsystem som ses över. 
TFF arbetar från och med verksamhetsåret 2008 med en 
helt ny målstyrningsmodell. Avsikten har varit att möjlig-
göra en tydligare och förbättrad målstyrning från företags-

nivå ner till avdelnings-, grupp- och medarbetarnivå. Man 
vill också möjliggöra en effektivare och kvalitetsförbättrad 
planeringsprocess. Totalt sett ska alla medarbetare inom 
TFF känna att de är delaktiga i den strategiska processen. 
Att tänka strategiskt även i vardagen ska bli ett naturligt 
inslag i verksamheten.
 Målstyrningsmodellen anger mål på alla nivåer i före-
taget, där underliggande målnivåer alltid logiskt stödjer 
överordnade målnivåer. Mål och måltal för företagsnivån 
fastställs av vd efter godkännande av styrelsen. Till varje 
nivå har ett antal verksamhetsnyckeltal kopplats för att 
göra det möjligt att löpande följa upp verksamheten i 
fyra perspektiv: kund/medlem, medarbetare, interna pro-
cesser, samt utveckling och lärande.

TFF vill också fördjupa samarbetet med medlemsbolagen. 
Under 2008 påbörjas fl era arbeten för att defi niera behovet 
av samarbete och informationsutbyte. Ett exempel, som 
också berör ett särskilt angeläget område, är parkerings-
skador. I detta fall vänder sig den skadedrabbade till sitt 
försäkringsbolag som reglerar och betalar skadan, varpå 

Fördjupat samarbete med medlems-
bolagen

Ett utökat ansvar för trafi kförsäkringen 
kräver anpassning

”TFF vill framtidssäkra 
system och arbetssätt”

Målstyrning och intern uppföljning för 
delaktighet i den strategiska processen
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TFF återbetalar ersättning till försäkringsbolaget. Det är 
ofta svårt att avgöra vad som ska ersättas och inte, både 
för den skadedrabbade och för försäkringsbolaget, vilket 
medför att många av dessa kunder upplever att de inte fått 
den ersättning som de förväntade sig. Sedan TFF utbildat 
medlemsbolagen om beviskraven 2004 har antalet parke-
ringsskador minskat. 

Det är viktigt att skadan regleras på rätt sätt och att kun-
den får en bra förklaring till beslutet. TFF vill sträva efter 
nöjda kunder även bland dem som inte får ersättning. De 
ska känna att de fått bra service och en acceptabel moti-
vering. I praktiken behöver därför TFF och medlemsbolagen 
samarbeta kring bland annat noggrannare instruktioner 
om hur bedömningarna ska göras och bättre mallbrev med 
tydligare information till den skadedrabbade.

Som en del av verksamhetsutvecklingen genomförde TFF 
under 2007 sin första kundundersökning och sin andra 
medlemsundersökning. Överlag visar resultatet av under-
sökningarna att TFF är på rätt väg. Undersökningarna 
gällde den del av verksamheten som handlägger trafi k-
försäkringsavgiften.
 Ett område där TFF ser behov av ytterligare förbättring 
är ”tydlighet och återkoppling”. Medlemmarna tycker att 
TFF ger en otydlig bild av vem man är och vad man gör. 
För att råda bot på detta har TFF bland annat gått ut med 
information via e-post och kommer att se över sin kom-
munikationsplattform. Ett konkret exempel på åtgärd är 
det extranät som är under uppbyggnad och som kommer 
att föregås av särskilda medlemssidor på www.tff.se under 
2008.
 Kundundersökningen gav ett oväntat och positivt resul-
tat. Den första kontakten kunderna har med TFF är ofta i 
form av ett brev med bilagt inbetalningskort avseende en 
avgift de inte känner till. Trots detta negativa utgångsläge 
visade sig TFF vara godkänt på alla fyra frågeområdena 
service, engagemang, information och helhetsintryck. 
 Vad gäller den del som hanterar skaderegleringen kom-
mer TFF att införa medlemsundersökningar och kund-
undersökningar under 2009. Syftet är även där att ut-
värdera och sätta fokus på kund- och medlemsnyttan i den 
egna verksamheten. 

Kund- och medlemsundersökningar visar
att TFF är på rätt väg

”Kunden ska vara nöjd 
– även den som inte får 
ersättning”

Slutsatser från kund- och medlemsundersökning 
2007 i sammandrag

TFF genomförde 2007 sin första kundundersökning. Mål-
gruppen var kunder med ärenden kring trafi kförsäkrings-
avgiften. Den andra stora målgruppen, kunder med 
skadeärenden, kommer att inkluderas i undersökningen 
från och med 2009. 

Kundundersökningen genomfördes av ett externt under-
sökningsföretag som lät TFF:s kunder besvara frågeställ-
ningar kring fyra områden: service, engagemang, infor-
mation och helhetsuntryck.  Av 200 svarande gav minst 
två tredjedelar betyget godkänt eller bättre i samtliga 
områden.

Medlemsundersökningen, som har genomförts sedan 
2006, gav ett bättre resultat än föregående år. Bakom 
resultatförbättringen ligger de insatser som TFF har gjort 
för att förbättra tillgängligheten. På frågan om tillgäng-
lighet uppger 73 procent att den är god, mot 62 procent 
föregående år.

Undersökningarnas resultat och de förbättringsåtgärder 
som genomförs till följd av dessa presenteras varje år för 
medlemsbolagen.
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Koncernen och sfären runt TFF
TFF och TFF-koncernen är en del av Svensk Försäkring 
i samverkan. Det innebär att TFF med dotterbolaget
Svensk Försäkring Administration, samt Trafi kskade-
nämnden och Nämndkansliet, är en del av en större sfär 
av försäkringsorganisationer. 

I Svensk Försäkring i samverkan ingår, förutom TFF-
koncernen, Sveriges Försäkringsförbund och Försäkrings-
branschens Arbetsgivareorganisation med dotterbolag 
och nämnder. Svensk Försäkring i samverkan arbetar för 
en konkurrenskraftig svensk försäkringsverksamhet. De 
samarbetande organisationerna verkar under egen identi-
tet, men hämtar styrka ur samarbetet. Kompetens, kunn-
ande och resurser används effektivare i samverkan.

TFF ansvarar för administrationen av Trafi kskadenämn-
den, TSN. Nämnden, som verkar för en enhetlig och skälig 
personskadereglering inom trafi kförsäkringsområdet mot-
tog under 2007 totalt 5 179 ärenden (5 346 år 2006). Sam-
manlagt behandlades 5 618 ärenden (5 924) vid 180 sam-
manträden (196). Vid årets slut fanns det i nämnden 
omkring 1 600 ärenden (2 000) i balans. Under 2007 har 
nämnden koncentrerat sina resurser till de mer kompli-
cerade ärendena, vilket har medfört att balansen för dessa 
ärenden minskat markant.

Sedan augusti 2007 har sju nya medarbetare anställts vid 
nämnden (sex sekreterare och en administratör). Under 
2008 kommer TSN att tillsammans med Nämndkansliet 
upphandla ett nytt diariesystem för en effektivare hante-
ring av verksamheten. Med det nya systemet vill man 
bland annat koppla diariet till schemaläggning, statistik 
och mallar.

Svensk Försäkring Administration, SFAB, är ett helägt 
dotterbolag till TFF, vars verksamhet är knuten till Svensk 
Försäkring i samverkan. Bolagets kärnverksamhet är att 
förse de ingående organisationerna med en gemensam 

och kostnadseffektiv administration. Under 2007 har SFAB 
arbetat för att tydliggöra sin tjänsteportfölj och förenkla 
samarbetet med de beställande organisationerna.
 Vid sidan av kärnverksamheten har SFAB också upp-
draget att bistå de ingående organisationerna med resurs-
er för verksamhetsutveckling. Under 2007 har det bland 
annat inneburit att SFAB på TFF:s uppdrag vidareutveck-
lat den övergripande verksamhetsplaneringen och lagt 
grunden för ett införande av ökad målstyrning från och 
med 2008. För Försäkringsförbundet utvecklade man en 
ny budgetmodell. 
 Under det kommande året ska SFAB bland annat påbörja 
arbeten inom miljö och informationssäkerhet för Svensk 
Försäkring i samverkan.

Det branschgemensamma nämndkansliet tillhör organ-
isatoriskt TFF:s dotterbolag SFAB och administrerar 
Försäkringsförbundets frivilliga nämnder: Personförsäk-
ringsnämnden, Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, 
Ombudskostnadsnämnden, Försäkringsförbundets Pröv-
ningsförfarande beträffande Ombuds Lämplighet, Försäk-
ringsförbundets Nämnd för Rättsskyddsfrågor och Sven-
ska Livförsäkringsbolagens skattenämnd. Under 2007 
prövades sammanlagt 2 250 ärenden i nämnderna, inklu-
sive ärenden i Rättsskyddsnämnden under första halvåret 
2007 (2 227 år 2006).
 Den 1 juli 2007 ersattes Rättskyddsnämnden med en ny 
nämnd, Försäkringsförbundets Nämnd för Rättsskydds-
frågor. Den nya nämnden blir främst en tvistlösnings-
nämnd.
 I första kvartalet 2007 lanserade Nämndkansliet en 
egen webbplats, www.forsakringsnamnder.se. Syftet med 
webbplatsen är, förutom att informera om verksamheten, 
att underlätta kontakt med Nämndkansliet och att erbju-
da en bättre service dygnet runt. 
 Under 2008 kommer Nämndkansliet att pröva fl era nya 
metoder för att förnya och förbättra sina interna rutiner, 
som till exempel datoriserade sammanträden. Ytterligare 
en förändring utgör den upphandling av ett nytt diarie-
system som Nämndkansliet kommer att göra tillsammans 
med TSN under 2008.

”Balansen för de mer 
komplicerade ärendena 
har minskat markant”

Trafi kskadenämnden - för enhetlig och 
skälig personskadereglering

Dotterbolag ger Svensk Försäkring i sam-
verkan kostnadseffektiv administration

Nämndkansliet administrerar 
Försäkringsförbundets frivilliga nämnder
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Samarbete över gränserna
I Europa sker varje år över 400 000 skador där man råkat 
ut för en olycka i ett annat land än sitt hemland, vilket 
ställer stora krav på samarbete länderna emellan. 

En hörnsten i den europeiska tanken är fri rörlighet för 
bland annat människor och handel. Det innebär även att 
man ska kunna köra bil fritt mellan länder i Europa. Gröna 
kort-systemet, som administreras av Council of Bureaux 
och som omfattar 44 länder i Europa och vissa utom-
europeiska Medelhavsländer, gör det möjligt för en 
besökare från ett land inom detta system att besöka ett 
annat utan att behöva teckna en särskild trafi kförsäkring. 
EU har dessutom kompletterat med ett antal trafi k-
försäkringsdirektiv som medfört att det har blivit enklare 
att hantera skador i utlandet och ersätta de drabbade.
 I slutet av 2006 beslöts att Council of Bureaux skulle 
administrera samordningen av skadereglering enligt det 
fjärde direktivet, enligt vilket den som skadas i en trafi k-
olycka i ett annat EU-land kan åka till sitt hemland och få 
skadan reglerad där av en representant för den vållande 
partens trafi kförsäkringsbolag. På så sätt hålls de båda 
strukturerna, Gröna kort-systemet respektive skade-
reglering enligt EU:s fjärde direktiv ihop. Samordningen 
borgar för en förenkling av rörligheten och en ökad kon-
sumenttrygghet. 

Från 1 januari 2007 är Bulgarien och Rumänien medlems-
länder i EU. Inför deras inträde uppkom frågan om antalet 
oförsäkrade fordon i dessa länder och de risker som dessa 
är förknippade med. En oförsäkrad bulgarisk eller rumänsk 
bil som orsakar en större olycka i ett annat land innebär 
en stor ekonomisk risk, för båda parter. Bland villkoren för 
medlemsskap fanns därför att vidta åtgärder för att mins-
ka oförsäkradegraden, ett arbete där den svenska metoden 
varit förebild. Det europeiska samarbetet på det här om-
rådet handlar i övrigt mycket om rent praktiskt tekniska 
frågor, som att registreringsrutiner fungerar och att infor-
mationen är snabbt sökbar.

Nya länder i EU ger nya länder i 
trafi kförsäkringssamarbetet

Council of Bureaux i Bryssel administrerar Gröna kort-
systemet. I egenskap av svensk Gröna kort-byrå fyller 
TFF en garantifunktion för de svenska trafi kförsäkrings-
bolagens betalningsansvar.

TFF:s vd Ulf Blomgren är ordförande i Council of Bureaux 
under perioden 2005-2010.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direk-
tören för Trafi kförsäkringsföreningen 
(organisationsnummer 802005-
9286) får härmed avge årsredo-
visning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 1 januari - 31 
december 2007.

Allmänt om verksamheten 
– moderföreningen
Trafi kförsäkringsföreningen (TFF) har 
som huvudsaklig uppgift att reglera 
trafi kskador av okända, oförsäkrade 
eller utländska fordon. Därtill kommer 
att debitera trafi kförsäkringsavgift för 
oförsäkrade fordon, samt att delta i det 
internationella trafi kförsäkringsarbetet. 
TFF har också till uppgift att hantera vis-
sa försäkringsfrågor angående motorfor-
don inom det frivilliga branschsamarbetet 
i Sverige. Slutligen har TFF ansvarat för 
administrationen av verksamheten inom 
Trafi kskadenämnden. TFF:s verksam-
het styrs av reglerna i trafi kskadelagen 
(TSL) och trafi kförsäkringsförordningen. 
Alla försäkringsgivare med tillstånd att 
bedriva trafi kförsäkringsrörelse i Sverige 
måste enligt dessa författningar vara 
medlemmar i TFF. Under året har inga 
medlemmar tillkommit eller utträtt ur 
föreningen. Regeringen fastställer TFF:
s stadgar. Trots det offentligrättsliga 
inslaget är TFF ett privaträttsligt organ i 
form av en ideell förening. 

Finansiering
TFF:s verksamhet fi nansieras i enlighet 
med TSL av medlemmarna. Intäkter tas 
in i form av trafi kförsäkringsavgifter från 
ägare till fordon som inte fullgjort sin 
skyldighet att betala trafi kförsäkrings-
premie. Dessa intäkter täcker dock 
inte skadekostnaderna för den skade-
reglering avseende skador orsakade 
av oförsäkrade och okända fordon som 
utförs av TFF. Det underskott som upp-
står, samt kostnaderna för driften av TFF, 
fördelas på medlemmarna.

Nettoomsättning
Under 2007 har utvecklingen av intäk-
terna för TFF-koncernen varit positiv. 
Såväl trafi kförsäkringsavgifter som övriga 
intäkter i moderföreningen har gett ett 
bättre utfall än föregående år. Detta ber-
or framförallt på ett framgångsrikt arbete 
med att effektivisera inkassoprocesserna 
samt ett målinriktat arbete med att få in 
utestående obetalda trafi kförsäkringsav-
gifter. Sammanlagt uppgår koncernens 
nettoomsättning till ca 503,4 miljoner kr 
att jämföra med ca 453,4 miljoner kr för 
2006, exklusive de intäkter som föranleds 
av att årets underskott för moderförenin-
gen fördelas på medlemmarna.

Rörelsens kostnader
Skadekostnaderna i moderföreningen för 
2007 är högre än motsvarande kost-
nader för 2006, ca 575,7 miljoner kr 
att jämföras med ca 463,6 miljoner kr. 
Skadekostnaden är lika med summan 
av alla redan kända samt de framtida 
okända skadeutbetalningar för skadeåret. 
Kostnaden beräknas därför som årets 
utbetalda skadeersättningar för inne-
varande år plus en prognos över alla 
framtida förväntade skadeutbetalningar 
(IBNRvärde). Prognosen för alla framtida 
förväntade skadeutbetalningar beräknas 
med sedvanliga aktuariella metoder 
genom en sk chain-laddermodell där 
underlaget för prognosen utgörs av 
historiska skadeutbetalningsdata. Denna 
beräkning har utifrån årets skade-
utveckling resulterat i en bedömning av 
framtida förväntade skadeutbetalningar 
som ligger högre än den bedömning som 
gjordes för föregående år. Skillnaden i 
bedömning av tidigare års skadekostnad 
resulterar i en högre skadekostnad för 
året.
 Externa kostnader samt kostnader för 
personal ligger något över föregående år. 
I utfallen för såväl 2007 (13,8 miljoner 
kronor) som 2006 (9,6 miljoner kronor) 
ingår kostnader för utveckling av nytt 
skaderegleringssystem utöver löpande 
kostnader för driften. Systemet har 
driftssatts i slutet av 2007 med en slutlig 
totalkostnad som ligger inom av styrelsen 
beslutad projektkostnad.

Kapitalförvaltning och 
fi nansiella poster
Enligt den kapitalplaceringspolicy som 
styrelsen antagit utmärks kapitalförvalt-
ningen främst av placeringar med låg 
risk. Den låga risken innebär att inneha-
vet till stor del är placerat i räntebärande 
papper. Större delen av innehavet har en 
kort duration om 0-2 år, resterande del 
har en lång duration, 7-13 år. Utveck-
lingen under 2007, med initialt stigande 
räntenivåer och under slutet av året 
sjunkande, har inneburit att avkastningen 
från placeringarna med längst duration 
fl uktuerat under året med en förbättring 
de sista månaderna. Kapitalförvaltningen 
har under året genererat en totalavkast-
ning om ca 58,2 miljoner kronor att 
jämföras med ca 34,4 miljoner kronor 
2006. Avkastningen motsvarar jämför-
bart ränteindex och därmed intentionerna 
i kapitalplaceringspolicyn. Avkastningen 
återinvesteras i respektive depå. Med 
tanke på det osäkra ränteläget fi nns inför 
2008 den största kursrisken, och därmed 
störst osäkerhet, i den del av innehavet 
som har längst duration. Känslighetsanal-

ysen visar att en ränteuppgång med en 
procentenhet skulle medföra en kursrisk 
om totalt ca 48,7 miljoner kronor för hela 
innehavet. Totalt fi nansnetto inklusive 
inkasserade räntor på obetalda trafi k-
försäkringsavgifter mm uppgår till netto 
128,6 miljoner kr mot 87,7 miljoner kr 
för 2006.

Trafi kförsäkringsföreningen, 
moderförening
Se stycket ”Allmänt om verksamheten” 
ovan.

Svensk Försäkring 
Administration (SFAB) AB, 
dotterbolag
Det helägda dotterbolaget Svensk 
Försäkring Administration tillhandahåller 
administrativa tjänster (ekonomi, 
HR, IT samt kontors- och konferens-
service) och viss nämndverksamhet 
som utförs på uppdrag för hela Svensk 
Försäkring i samverkan, det vill säga TFF, 
Försäkringsförbundet och Försäkrings-
branschens Arbetsgivareorganisation 
med dotterbolag. Utöver dessa tjänster 
hanterar SFAB även lokalkontrakt och 
tillhörande servicetjänster. Dotterbolagets 
nettoomsättning har under 2007 varit ca 
23,6 miljoner kronor och årets resultat 
uppgår till ca 0,0 miljoner kronor.

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har  inträf-
fat efter balansdagen som påverkar 
bedömningen av moderföreningens eller 
koncernens resultat och ställning.

Förväntad framtida 
utveckling
För 2008 förväntas en fortsatt stabil ut-
veckling av driftskostnaderna och skade-
kostnaderna. Någon ökad volym förvän-
tas således ej, utan i huvudsak endast 
normal kostnadsökningstakt för 2008 i 
enlighet med den budget som fastställts 
av styrelsen. Intäkterna bedöms kunna 
fortsätta utvecklas positivt under 2008, 
dock ej med motsvarande ökningstakt 
som mellan 2006 och 2007.

Förslag till disposition 
beträffande föreningens 
resultat
Trafi kförsäkringsföreningen redovisar 
varken vinst eller förlust för räkenskap-
såret. Vad beträffar moderföreningens 
och koncernens resultat och ställning i 
övrigt, hänvisas till efterföljande resul-
tat- och balansräkningar med tillhörande 
notapparat.
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Resultaträkning - koncernen        

Belopp i tkr    
    
Nettoomsättning  
Vinst avyttring inventarier  
  
  
Rörelsens kostnader  
Årets skadekostnader  
Övriga externa kostnader  
Personalkostnader  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  
Övriga rörelsekostnader  
Rörelseresultat  
  
Resultat från fi nansiella poster  
Ränteintäkter och liknande resultatposter  
Räntekostnader och liknande resultatposter  
Resultat efter fi nansiella poster  
  
Resultat före skatt  
  
Skatt på årets resultat  
Årets resultat  
 

Not

1 

2
3
4
5

6
7

8

2007-01-01
2007-12-31

660 086
24

660 110

-576 689
-117 206
-93 447
-1 495

-15
-128 742

140 258
-11 585

-69

-69

-5
-74

2006-01-01
2006-12-31

576 687
54

576 741

-463 647
-112 011
-86 668
-2 126

–
-87 711

111 201
-23 457

33

33

-26
7
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Balansräkning - koncernen        

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR
    
Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier och fordon  
  
Finansiella anläggningstillgångar  
Andra långfristiga fordringar  
Summa anläggningstillgångar
  
Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar  
Fordringar medlemmar  
Trafi klivräntepoolen 1  
Trafi klivräntepoolen 2  
Skattefordringar  
Övriga fordringar  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
  
  
Kortfristiga placeringar  
  
Kassa och bank  

Summa omsättningstillgångar  

SUMMA TILLGÅNGAR  

Not

9

19
19

12
11

13

2007-12-31

3 005

–
3 005

15 086
156 696
10 918
17 731
2 313

29
7 238

210 011

1 824 134

37 770

2 071 915

2 074 920

2006-12-31

3 579

60
3 639

25 472
123 348
10 554
10 919
1 534

485
9 592

181 904

1 742 036

17 247

1 941 187

1 944 826
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Belopp i tkr
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Försäkringstekniska skulder

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Trafi klivräntepoolen 3
Premie- och självriskskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
    

Balansräkning - koncernen        

Not

14

15

19

16
17

2007-12-31

77
-74

3

1 979 544
1 979 544

857
857

10 483
14 700
44 351
13 529
11 453

94 516

2 074 920

2006-12-31

70
7

77

1 853 111
1 853 111

–
–

9 063
17 904
41 303
8 497

14 871
91 638

1 944 826

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen    

Belopp i tkr
  
Ställda säkerheter  
 
Ansvarsförbindelser  

2007-12-31

Inga

Inga

2006-12-31

Inga

Inga
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Kassafl ödesanalys - koncernen        

Belopp i tkr     
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter fi nansiella poster     
Årets skadekostnader     
Årets skadeutbetalningar     
Avskrivningar     
     
Betald skatt
Kassafl öde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital    
     
Kassafl öde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar   
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder   
Kassafl öde från den löpande verksamheten   
     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassafl öde från investeringsverksamheten   
      
Årets kassafl öde     
Likvida medel vid årets början    
Likvida medel vid årets slut     

2007-01-01
2007-12-31

-69
576 689

-450 257
1 495

127 858
-5

127 853

-28 047
3 735

103 541

-937
17

-920

102 621
1 759 283

1 861 904

2006-01-01
2006-12-31

33
463 647

-412 670
2 126

53 136
-26

53 110

-33 240
6 502

26 372

-3 969
–

-3 969

22 403
1 736 880

1 759 283

Tilläggsupplysningar till kassafl ödesanalys - koncernen    

Belopp i tkr     
     
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta     
Erlagd ränta     
     
Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet m m 
Askrivningar av tillgångar     
         
Likvida medel        
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:    
Kassa och bank     
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel    
 

2007-01-01
2007-12-31

140 258
-4 962

1 495
1 495

37 770
1 824 134

1 861 904

2006-01-01
2006-12-31

108 617
-21 161

2 126
2 126

17 247
1 742 036

1 759 283
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Resultaträkning - moderföreningen

Belopp i tkr    
    
Nettoomsättning 
Vinst avyttring anläggningstillgångar  
 
 
Rörelsens kostnader    
Årets skadekostnader    
Övriga externa kostnader    
Personalkostnader    
Avskrivningar av materiella  anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat    

    
Resultat från fi nansiella poster   
Ränteintäkter och liknande resultatposter  
Räntekostnader och liknande resultatposter  
Resultat efter fi nansiella poster   
     
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, lämnade
    
Årets resultat    

Not

1

2
3
4
5

6
7

2007-01-01
2007-12-31

636 503
24

636 527

-576 689
-104 224
-82 386
-1 146

-14
-127 932

140 172
-11 580

660

-660

0

2006-01-01
2006-12-31

560 260
54

560 314

-463 647
-104 840
-76 984
-1 918

–
-87 075

111 195
-23 450

670

-670

0
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Balansräkning - moderföreningen

Belopp i tkr
    
TILLGÅNGAR
    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier och fordon    
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier i dotterbolag    
Summa anläggningstillgångar
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar    
Fordringar koncern    
Fordringar medlemmar
Trafi klivräntepoolen 1    
Trafi klivräntepoolen 2    
Skattefordringar    
Övriga fordringar    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

    
Kortfristiga placeringar    
    
Kassa och bank    
Summa omsättningstillgångar   
SUMMA TILLGÅNGAR 
   
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   
Avsättningar    
Försäkringstekniska skulder    
    

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder       
Trafi klivräntepoolen 3    
Premie- och självriskskulder    
Skulder koncern    
Övriga skulder    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not

9

10

18

19
19

12
11

13

15

19

16
17

2007-12-31

2 216

100
2 316

11 252
4 360

156 696
10 918
17 731
2 143

28
4 948

208 076

1 824 134

34 397
2 066 607
2 068 923

1 979 544
1 979 544

8 808
14 700
44 351
1 952

11 531
8 037

89 379
2 068 923

2006-12-31

2 938

100
3 038

19 644
4 316

123 348
10 554
10 919
1 496

482
4 879

175 638

1 742 036

16 248
1 933 922
1 936 960

1 853 111
1 853 111

7 528
17 904
41 303
1 423
6 960
8 731

83 849
1 936 960

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföreningen   

Belopp i tkr
  
Ställda säkerheter  
 
Ansvarsförbindelser  

2007-12-31

Inga

Inga

2006-12-31

Inga

Inga
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Kassafl ödesanalys - moderföreningen

Belopp i tkr     
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter fi nansiella poster     
Årets skadekostnader     
Årets skadeutbetalningar     
Avskrivningar     
     
Kassafl öde från den löpande verksamheten före   
förändringar av rörelsekapital    
     
Kassafl öde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar    
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder    
Kassafl öde från den löpande verksamheten   
     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassafl öde från investeringsverksamheten   
      
Finansieringsverksamheten     
Lämnade koncernbidrag     
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten   
      
Årets kassafl öde     
Likvida medel vid årets början    
Likvida medel vid årets slut     

2007-01-01
2007-12-31

660
576 689

-450 256
1 146

128 239

128 239

-32 438
5 530

101 331

-439
15

-424

-660
-660

100 247
1 758 284

1 858 531

2006-01-01
2006-12-31

670
463 647

-412 670
1 918

53 565

53 565

-27 435
1 178

27 308

-3 231
–

-3 231

-670
-670

23 407
1 734 877

1 758 284

Tilläggsupplysningar till kassafl ödesanalys - moderföreningen
     
Belopp i tkr     
     
Betalda räntor och erhållen utdelning   
Erhållen ränta     
Erlagd ränta     
     
Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet m m
Avskrivningar av tillgångar      
   

Likvida medel     
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:    
Kassa och bank     
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel   
  
     

2007-01-01
2007-12-31

140 171
-4 957

1 146

34 397
1 824 134

1 858 531

2006-01-01
2006-12-31

108 612
-21 154

1 918

16 248
1 742 036

1 758 284
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i tkr om inte annat anges

Allmänna redovisningsprinciper  
Årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Koncernredovisningen är upp-
rättad enligt förvärvsmetoden.  

Koncernuppgifter  
Trafi kförsäkringsföreningen är 
moderbolag till det helägda 
dotterbolaget Svensk Försäkring 
Administration (SFAB) AB, org nr 
556668-2216 med säte i Stockholm.  
   
Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder 
har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges nedan.  

Materiella tillgångar  
Avskrivningsprinciper för materiella anlägg-

ningstillgångar  
Avskrivningar enligt plan baseras 
på ursprungliga anskaffningsvärden 
minskat med beräknat restvärde. 
Avskrivning sker linjärt över till-
gångens beräknade nyttjande-
period.  
  
Inventarier och fordon 5 år 
Datorer          3 år
  
Fordringar  
Fordringar har efter individuell vär-
dering upptagits till belopp varmed 
de beräknas infl yta.  

Kortfristiga placeringar  
De kortfristiga placeringarna styrs 
av den av styrelsen fastställda 
kapitalplaceringspolicyn. Denna 
reglerar inriktningen och ramen för 
TFF:s placeringar. Endast placering-
ar i svenska räntebärande 
värdepapper samt andelar i värde-
pappersfond med liknande placer-
ingsinriktning är tillåtna.  
Fördelningen ska uppgå till 70 % i 
svenska räntebärande värdepapper 
samt 30 % i svenska realränte-
obligationer, med en glidning på 
5 % upp eller ner. Likvida medel 
såsom bankkonto, depåkonto samt 
dagsinlåning, omfattas inte av ovan 

nämnda fördelning. Den genom-
snittliga durationen på de nominella 
placeringarna ska ligga mellan 1 och 
2 år och mellan 7 och 13 år för 
realränteobligationerna.
Förvaltningen är diskretionär och 
sköts av Robur Kapitalförvaltning.  

Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar 
består av avsättningar för 
oreglerade skador inklusive 
skadebehandlingskostnader samt 
avsättningar för okända men inträf-
fade skador, s k IBNR (incurred but 
not reported).  Avsättningarna för 
oreglerade skador beräknas genom 
en sk chain-ladderskattning baserad 
på  historiska skadeutbetalnings-
fl öden. Utifrån analys om faktisk 
utveckling och bedömning av fort-
satt utveckling beräknar modellen 
den totala avsättningen för oregle-
rade och okända skador.

Redovisning av intäkter 
Trafi kförsäkringsavgifterna som 
utgör huvuddelen av nettoomsätt-
ningen bokförs i den takt de infl yter. 
Nettokostnadsersättningen från 
medlemmarna regleras genom årlig 
avräkning i efterskott. Avgifterna för 
nämndverksamheten tas in genom 
fakturering av självkostnad per 
ärende. 
 
Utgifter för utveckling av nytt 
skaderegleringssystem 
I enlighet med god redovisningssed 
kostnadsförs löpande kostnaderna 
för utveckling av nytt skade-
regleringssystem. 
 
Leasing 
Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2000:4 om redovisning av 
leasingavtal tillämpas. Samtliga 
leasingavtal redovisas som operatio-
nella i enlighet med dessa regler. 

Avvikelser från grundläggande prin-
ciper, allmänna råd eller rekommen-
dationer 
Beträffande redovisning av koncern-
bidrag följs inte URA 7, utan trans-
aktionen bokförs via  resultat-

räkningen med tillhörande skatteef-
fekt. 
 
Koncerninterna transaktioner
Koncernen 
Andel koncerninterna inköp 
Andel koncernintern försäljning 

Moderföreningen 
Andel koncerninterna inköp 
Andel koncernintern försäljning 

  
    
    

    
   

11 %
3 %

14 %
0 %
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Not 1  Nettoomsättning

Koncernen
Trafi kförsäkringsavgifter
Nettokostnadsersättning från medlemmar
Nämndsintäkter
Fakturerade hyres- och lokalkostnader
Administrativa tjänster
Övrigt

Moderföreningen
Trafi kförsäkringsavgifter
Nettokostnadsersättning från medlemmar
Övrigt
    
    

2007

426 850
156 696

7 806
7 920
7 857

52 957
660 086

426 850
156 696
52 957

636 503

2006

388 073
123 348

7 391
–

9 036
48 839

576 687

388 073
123 348
48 839

560 260

Not 2  Årets skadekostnader

Koncernen 
Årets skador 
 - utbetalda försäkringsersättningar 
 - utgående avsättning för oreglerade skador 
- utbetalningar som ej påverkar skadereserven 
- avskrivningar 
 = Försäkringsersättningar 
 
Tidigare års skador 
 = Avvecklingsresultat 
Skadekostnader 
 
Avvecklingsresultat 
Tidigare års skador 
 + Ingående avsättning för oreglerade skador 
 - Utbetalda försäkringsersättningar 
 - Utgående avsättning för oreglerade skador 
 = Avvecklingsresultat 
 
Moderföreningen 
Årets skador 
 - utbetalda försäkringsersättningar 
 - utgående avsättning för oreglerade skador 
- utbetalningar som ej påverkar skadereserven 
- avskrivningar 
 = Försäkringsersättningar 
 
Tidigare års skador 
 = Avvecklingsresultat 
Skadekostnader 
 
Avvecklingsresultat 
Tidigare års skador 
 + Ingående avsättning för oreglerade skador 
 - Utbetalda försäkringsersättningar 
 - Utgående avsättning för oreglerade skador 
 = Avvecklingsresultat

2007

-182 902
-329 286

-7 009
-528

-519 726

-56 963
-576 689

1 853 112
-259 817

-1 650 258
-56 963

-182 902
-329 286

-7 009
-528

-519 726

-56 963
-576 689

1 853 112
-259 817

-1 650 258
-56 963

2006

-187 295
-288 413

-
-

-475 708

12 061
-463 647

1 759 544
-223 867

-1 523 616
12 061

-187 295
-288 413

-
-

-475 708

12 061
-463 647

1 759 544
-223 867

-1 523 616
12 061
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Not 3  Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen   
KPMG, revisionsuppdrag
Ernst & Young AB, revisionsuppdrag

Moderföreningen
KPMG, revisionsuppdrag
Ernst & Young AB, revisionsuppdrag

2007

-107
-427

-107
-362

2006

-468
-

-428
-

Not 4  Anställda och personalkostnader
  
Medelantalet anställda  
   
Moderföreningen 
  
Dotterföretag  
Sverige  
Totalt i dotterföretag  
 
Koncernen totalt  

2007

107

14
14

120

varav
män

33 %

41 %
41 %

34 %

2006

106

12
12

118

varav
män

35 %

28 %
28 %

34 %

  
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Koncernen 
Löner och ersättningar, vd 
Löner och ersättningar, övriga anställda 
 

Pensionskostnader, vd 
Pensionskostnader, övriga anställda 
 

Sociala kostnader exklusive pensionskostnader 
 
Moderföreningen 
Löner och ersättningar, vd 
Löner och ersättningar, övriga anställda 
 

Pensionskostnader, vd 
Pensionskostnader, övriga anställda 
 

Sociala kostnader exklusive pensionskostnader 

2007

2 220
51 534

53 754

1 150
11 775

12 925

20 614

1 183
46 195

47 378

849
10 450

11 299

18 129

2006

1 303
48 919

50 222

906
12 196

13 102

19 676

1 057
43 496

44 553

815
10 971

11 786

17 505

Ledande befattningshavares förmåner
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår inget arvode.

Verkställande direktören i moderföreningen
Löner och övriga förmåner för verkställande direktören fastställs av styrelsens ordförande. Vid uppsägning från fören-
ingens sida äger vd rätt till lön under uppsägningstiden 24 månader. Utestående pensionsförpliktelser till vd och sty-
relse saknas. Vd har rätt till pension vid 60 år. Vd omfattas även av de allmänna reglerna om förtida pensionsavgång 
vid 62 års ålder enligt branschens pensionsavtal.  
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Könsfördelning i företagsledningen    
 

Koncernen     
Styrelser       
  
Moderföreningen     
Styrelsen     
Övriga ledande befattningshavare    
 

2007
Andel kvinnor

50 %

50 %
13 %

2006
Andel kvinnor

55 %

58 %
13 %

Sjukfrånvaro      
  
Moderföreningen     

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid    

Andel av den totala sjukfrånvaro som avser samman-   
hängande frånvaro på 60 dagar eller mer     

     
Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid:  
       
Sjukfrånvaro fördelad efter kön:     
Män     
Kvinnor     
     
Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:    
anställda under 30 år     
anställda 30-49 år     
anställda över 49 år     

2007

4,4 %

43,2 %

1,7 %
5,7 %

- %
3,7 %
5,8 %

2006

6,8 %

68,0 %

3,0 %
9,8 %

3,3 %
7,3 %
7,3 %

Not 5  Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Koncernen  
Inventarier och fordon  
Moderföreningen  
Inventarier och fordon  

2007

-1 495

-1 146

2006

-2 126

-1 918

Not 6  Ränteintäkter och liknande resultatposter

2007

–
69 723
70 535

140 258

–
69 723
70 449

140 172

2006

2 584
55 208
53 409

111 201

2 584
55 208
53 403

111 195

Koncernen
Värdeförändring räntebärande papper
Ränteintäkter, placeringar
Ränteintäkter, övriga

Moderföreningen
Värdeförändring räntebärande papper
Ränteintäkter, placeringar
Ränteintäkter, övriga
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Not 7  Räntekostnader och liknande resultatposter
    
Koncernen
Värdeförändring räntebärande papper
Räntekostnader, placeringar
Räntekostnader, övriga

Moderföreningen
Värdeförändring räntebärande papper
Räntekostnader, placeringar
Räntekostnader, övriga
    

2007

-6 623
-4 922

-40
-11 585

-6 623
-4 922

-35
-11 580

2006

-2 296
-21 107

-54
-23 457

-2 296
-21 107

-47
-23 450

Not 8  Skatt på årets resultat
Koncernen    
Aktuell skattekostnad     
Periodens skattekostnad    
Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Totalt redovisad skattekostnad i koncernen 
   

2007
-6
1

-5

2006
-28

2
-26

Not 9  Inventarier och fordon
      
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början     
Nyanskaffningar     
Avyttringar och utrangeringar   
     

Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början     
Avyttringar och utrangeringar   
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  
      
     
Redovisat värde vid periodens slut  

      Koncern

8 829
937
-89

9 677

-5 250
73

-1 495
-6 672

3 005

Moderförening

7 926
439
-74

8 291

-4 988
59

-1 146
-6 075

2 216

Not 10  Aktier i dotterbolag

       
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början och slut    
      
Redovisat värde vid periodens slut    

2007

100

100

2006

100

100

Specifi kation av moderföreningens innehav av andelar i koncernföretag    
 
     
Dotterföretag / Org nr / Säte         
Svensk Försäkring Administration (SFAB) AB, 556668-2216, 
Stockholm     
     
     
     
     

Antal
andelar

1 000

Andel
i % 

100,0

Bokfört
värde

100
100
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Not 11  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   
Koncernen
Förutbetald hyra
Förutbetald leasing
Förutbetalda försäkringar
Övriga poster

Moderföreningen
Förutbetald hyra
Förutbetalda försäkringar
Övriga poster  

2007

4 057
391
804

1 986
7 238

2 202
679

2 067
4 948

2006

5 879
404

1 092
2 217
9 592

2 083
1 077
1 719
4 879

Not 12  Övriga fordringar
  
Koncernen  
Övriga fordringar  
  
Moderföreningen  
Övriga fordringar  

2007

29

28

2006

1 447

1 447

Not 13  Kortfristiga placeringar

    
Koncernen
Depå 1
Depå 2
Depå 3
Depå 4

Moderföreningen
Depå 1
Depå 2
Depå 3
Depå 4

2007

525 191
483 698
366 830
448 415

1 824 134

525 191
483 698
366 830
448 415

1 824 134

2006

509 385
468 254
358 132
406 265

1 742 036

509 385
468 254
358 132
406 265

1 742 036

Placeringarna är uppdelade på fyra depåer:
Depå 1 består av nominella räntebärande värdepapper med en genomsnittlig duration på 1-2 år
Depå 2 består av indexförvaltade nominella räntebärande värdepapper med en genomsnittlig
duration i nivå med jämförelseindex bestående av 90% OMRX TBILL samt 10% OMRX BOND.
Depå 3 består av reala räntebärande värdepapper med en genomsnittlig duration på 7-13 år
Depå 4 består av en aktiv likviditetsförvaltning med en genomsnittlig duration på 0-6 månader
Placeringarna värderas till verkligt värde. Värdeförändringar redovisas i resultaträkningen
under ”Resultat från fi nansiella poster”.
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Not 16  Övriga skulder kortfristiga

    
Koncernen   
Personalens källskatt   
Momsskuld
Avgiftsskatt   
Övrigt   
 
  
Moderföreningen   
Personalens källskatt 
Avgiftsskatt  
Övrigt   
   

2007

3 888
1 208
4 766
3 667

13 529

3 661
4 766
3 104

11 531

2006

3 160
1 143

–
4 194
8 497

2 954
–

4 006
6 960

Not 15  Försäkringstekniska skulder

    
Koncernen   
Ingående avsättningar för oreglerade skador  
Skadeutbetalningar på tidigare skadeår 
Årets avsättningar 
Avvecklingsresultat   
  
 
Moderföreningen   
Ingående avsättningar för oreglerade skador  
Skadeutbetalningar på tidigare skadeår 
Årets avsättningar 
Avvecklingsresultat   
   

2007

1 853 111
-259 817
329 286
56 964

1 979 544

1 853 111
-259 817
329 286
56 964

1 979 544

2006

1 802 134
-225 375
288 413
-12 061

1 853 111

1 802 134
-225 375
288 413
-12 061

1 853 111

Not 14  Eget kapital
 
  
Koncernen 
Vid årets början 
Årets resultat 
Vid årets slut 

Bundna
reserver

–
–
–

Fritt eget
kapital

77
-74

3
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Not 17  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
    
Koncernen
Personalrelaterade skulder
Förutbetalda intäkter
Kronofogdemyndigheten
Övriga poster

Moderföreningen
Personalrelaterade skulder
Kronofogdemyndigheten
Förutbetalda intäkter
Övriga poster

Ö
ö

2007

5 683
2 189

914
2 667

11 453

4 909
914
150

2 064
8 037

2006

5 275
4 618
1 457
3 521

14 871

4 704
1 457

–
2 570
8 731

Not 18  Fordringar koncern
  
Moderföreningen  
Kundfordringar  
Räntefritt lån
Aktieägartillskott
Lämnade koncernbidrag 

2007

20
5 000

-
-660

4 360

2006

86
5 000
–100
–670

4 316

Not 19  Trafi klivräntepooler

Den som drabbats av en personskada som ersätts enligt trafi kskadelagen har i vissa fall rätt
till en periodisk ersättning. Denna kan bestämmas att utgå som en livränta. 
Sedan 1976 har några medlemsbolag i Trafi kförsäkringsföreningen slutit avtal om att fördela
intäkter och kostnader för livräntorna sinsemellan. Avtalen har karaktären av enkla bolag och
kallas för trafi klivräntepooler. Det fi nansiella ansvaret för att se till att medel alltid fi nns att 
betala de fastställda livräntorna till livräntetagarna vilar på medlemmarna i poolen. De har
inom sig ett solidariskt ansvar. 
Varje poolandel är fast och styr bolagets ansvar för livräntepoolens förpliktelser. 
Trafi kförsäkringsföreningen hanterar dessa pooler administrativt och fördelar årsvis poolens
resultat mellan bolagen strikt efter andelarna. Skulle behov uppstå av att ändra deltagandet
skapas i stället en ny pool. Under åren har fl era trafi klivräntepooler bildats till följd av 
förändringar i beräkningsreglerna.  Det fi nns idag tre trafi klivräntepooler, där Trafi klivräntepool 1 
är den äldsta och Trafi klivräntepool 3 den yngsta. 
Trafi kförsäkringsföreningens fordran respektive skuld till poolerna avräknas årsvis i efterskott.
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Stockholm den 22 februari 2008
  

Christina Lindenius
Ordförande

Tomas Norderheim     Gudmund Lindencrona

Anne-Marie Berglund    Ann Sommer 

Birgitta Sandberg

Ulf Blomgren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2008-02-22
Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Trafi kförsäkringsföreningen

Org nr 802005-9286

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning i Trafi kförsäkringsföreningen för år 2007. Fören-
ingens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 13-31. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandling-
arna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovis-
ningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi plane-
rat 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 betydel-
sefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informa-
tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fören-
ingen 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 årsredo-
visningslagen 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 22 februari 2008

Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor
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Styrelse

Ledning och styrelse
Ledning

Vd   Ulf Blomgren

Skadechef  Henrik Lundin

Chef 
Försäkringsavdelningen Anders Tyrenberg

Chefsjurist  Matts Nordell

Vice ordförande  Anne-Marie Berglund
   Skandinavisk skadechef, Trygg-Hansa

   Försäkringsaktiebolag. Vice ordförande 

   sedan 2006. Övriga styrelseuppdrag är

   GSR och  Försäkringsbranschens 

   Restvärdesräddning i Sverige AB

Ordförande  Christina Lindenius
   Vd, Sveriges Försäkringsförbund och   

   FAO. Styrelsens ordförande sedan 2007.

   Övriga styrelseuppdrag är SFAB (ordf.),  

   Sveriges Försäkringsförbund, FAO,   

   Försäkringskassan, SNS Stockholm och 

   Första AP-fonden. 

Ledamöter  Gudmund Lindencrona
   Skadechef privat, If Skadeförsäkring AB.

   I styrelsen sedan 1998. Övriga styrelse-

   uppdrag är GSR och Larmtjänst. 

   Tomas Norderheim
   Vice vd, Folksam ömsesidig 

   sakförsäkring. I styrelsen sedan 1998.

   Övriga styrelseuppdrag är SSF, Sveriges

   Försäkringsförbund och Kooperation

   Utan Gränser. 

   Ann Sommer
   Vd, Länsförsäkringar Sak 

   Försäkringsaktiebolag. I styrelsen 

   sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag är 

   Agria (ordf.), Länsförsäkringar Sak   

   Försäkringsaktiebolag, Agria International, 

   Länsförsäkringar Mäklarservice, 

   Länsförsäkringar Gruppliv, Skogsstyrelsen   

   och Länsförsäkringar Futurum.

   Bibi Sandberg
   Vd, Dina Försäkringar AB. I styrelsen sedan  

   2004. Övriga styrelseuppdrag är Dina  

   Försäkringar AB och Dina Försäkringar 

   Skåne.

   Ulf Blomgren
   Vd, Trafi kförsäkringsföreningen.

   I styrelsen sedan 1996. Övriga styrelse- 

   uppdrag är Council of Bureaux (ordf.),  

   Svensk Bilprovning, SFAB och 

   Patientförsäkringsföreningen.

Suppleanter  Eva Tidefelt
   Avdelningschef, Folksam ömsesidig

   sakförsäkring. I styrelsen sedan 2007. 

   Kenth Edström
   Senior  Vice President, If Skadeförsäkring 

   AB. I styrelsen sedan 1994. 

   
   Karl-Erik Malmquist
   Omvärldsanalytiker, Länsförsäkringar  

   Sak Försäkringsaktiebolag. I styrelsen 

   sedan 1987. Övriga styrelseuppdrag är 

   SOS International. 

  
   Krister Berg
   Skadechef Sverige, Trygg-Hansa

   Försäkringsaktiebolag. I styrelsen sedan  

   2006. Övriga styrelseuppdrag är Aktsam  

   Försäkringsbolag. 

  
   Bo Skybäck
   Produktchef Motorfordonsförsäkring,  

   Dina Försäkringar AB. I styrelsen sedan  

   2004.

Kanslichef TSN  Peter Rigling

Administrativ chef Anders Dahlgren *

HR-chef   Ewa Thorén *

IT-chef   Mikael Fredriksson *

* Anställda i SFAB





Trafi kförsäkringsföreningen
Box 24035
104 50 Stockholm

www.tff.se

TFF – till nytta för allmänhet och bransch

Trafi kförsäkringsföreningen, TFF, går in där oförsäkrade eller okända 

fordon orsakar skada och reglerar skadan på samma sätt som ett 

trafi kförsäkringsbolag. TFF arbetar också för att minska antalet 

oförsäkrade fordon på våra vägar. På så sätt fyller TFF en funktion 

i det gränsland där den skadedrabbade annars skulle vara hjälplös 

och där trafi kförsäkringsbolaget inte når fram. Med ständigt fokus 

på kund- och medlemsnyttan.
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