
ETT MAGASIN FRÅN TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN

BERÄTTELSERNA OM HUR TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN BIDRAR TILL TRYGGARE TRAFIK – FÖR ALL A

hela vägen

SÄKERHET I TRAFIKEN 
Därför måste du ha  
trafikförsäkring

 Gudrun var passagerare på en oförsäkrad fyrhjuling när olyckan  
plötsligt var framme. Här berättar hon om den långa vägen tillbaka.

”Det enda jag 
minns är ljudet 
av  helikopterns 
 rotorblad.”
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plötsligt kan olyckan vara framme, hur uppmärksam du än är.  
Det vet Gudrun. På sidan 8 berättar hon om den svåra  

olyckan och den långa vägen tillbaka. 

för att du och de du möter i trafiken ska få hjälp efter en  
olycka finns trafikförsäkringen. Den ska du ha från första  
 dagen du äger ett fordon och den ersätter de eventuella 

 skador som fordonet orsakar i trafiken.

om du skulle skadas eller få något förstört av ett oförsäkrat 
 fordon, finns inget försäkringsbolag som kan betala ut ersätt
ning. Du skulle stå helt utan hjälp – om inte Trafikförsäkrings

föreningen (TFF) fanns. Det kan du läsa om längre fram.

i det här magasinet vill vi berätta om hur viktigt det är att ha  
en trafikförsäkring. Inte bara för att lagen säger att du måste, 

utan också för att det ska bli tryggare för dig och de du  
möter i trafiken om något skulle hända.

Vi tar ansvar  
hela vägen  

-
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LEDARE.  Välkommen till magasinet  
Hela vägen.

VARFÖR TRAFIKFÖRSÄKRING?  Vad spelar det 
egentligen för roll om ditt fordon är 
 försäkrat eller inte?

TFF TAR ANSVAR HELA VÄGEN.  Vilka är 
 Trafikförsäkringsföreningen?  
Här är  siffrorna som ger dig koll.

VÄGEN TILLBAKA.  Sex år har gått sedan  
den svåra olyckan. Här berättar Gudrun 
om det tuffa arbetet att ta sig tillbaka  
till  verkligheten.

AVGIFTEN HJÄLPER.  Oförsäkrade fordon 
 orsakar årligen skador för miljoner. 
 Genom trafikförsäkringsavgiften kan  
TFF ersätta de som drabbats.

DETEKTIV I TRAFIKENS TJÄNST.  Från hockey
spelare till Sherlock Holmes. Häng med 
på skaderegleraren Niclas karriärresa. 

Berättelserna om hur 
Trafikförsäkrings föreningen 
bidrar till tryggare trafik  
– för alla.

innehåll
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VARFÖR  
TRAFIK- 

FÖRSÄKRING?

En tråkig utgift, säger vissa. En superviktig 
säkerhet, anser många andra. Oavsett vad du 
tycker är  trafikförsäkringen ett måste – allt för 
att du och de du möter i trafiken ska få hjälp 
om olyckan är framme.

trygga vägar

lika självklart som att du måste ha 
bälte på dig i bilen, lika självklar är lagen om 
att du måste ha en trafikförsäkring för dina 
motordrivna fordon. Om du kör på ett annat 
fordon, backar in i grannens staket eller har 
oturen att köra på en cyklist är det nämligen 
trafikförsäkringen som står för kostnaderna. 

ändå finns det över 60 000 oförsäkrade fordon i 
Sverige som orsakar skador på personer och 
egendom för flera hundra miljoner kronor 
varje år. Om du är ute och går och blir på
körd av någon som varken har några pengar 
eller en trafikförsäkring – vem ska då betala 
dig som råkat illa ut?  

om det fordon som orsakade olyckan saknar 
trafikförsäkring, är det TFF som hjälper 
till. Ägarna till de över 60 000 fordonen som 
inte har en trafik försäkring måste  betala 
en trafik försäkringsavgift till TFF varje dag 
som  deras fordon är oförsäkrat.  Avgiften  
 använder sedan TFF till att betala ut 
 ersättning till de människor som råkat illa 
ut på grund av oförsäkrade fordon. 

det är mycket dyrare för dig att ha ditt fordon 
oförsäkrat än att skaffa en trafikförsäkring. ●

Vilka fordon   
måste  f örsäkras?

Bussar, vanliga person bilar och motor cyklar känns 
kanske självklara att trafikförsäkra, men vad gäller 
egentligen för  fyrhjulingar, mopeder, motocross eller 
snöskotrar? Faktum är att de också måste  försäkras 
och att listan på  motordrivna fordon i 
trafik som måste försäkras är ganska 
lång. Gå in på tff.se för att ta reda på 
om ditt fordon har trafikförsäkrings
plikt och du måste ha trafik
försäkring.

Smart med  
extra  f örsäkring 

Din trafikförsäkring ersätter  
inte skador på ditt eget fordon 
eller egendom som du har i 
 fordonet. Kontakta ditt för
säkringsbolag för att komplettera 

med ytterligare försäkringar. 

Används inte?  
Ställ av! 

Om du inte ska  använda ditt 
fordon kan du ställa av det.  
Då behöver du inte ha trafik
försäkring. Du  ställer enkelt av 
fordonet på   transport styrelsen.se, 
 genom  appen Mina Fordon eller 

servicetelefonen 077125 
25 25. Om du ska använda 
fordonet igen – försäkra 
och ställ på!

trygga vägar

text Sophie Lokko
 foto Christian Gustavsson

Säkerhet för alla i trafiken
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1. 
Vi reglerar 
 trafikskador 
som  orsakats 
av  oförsäkrade 
fordon. 2. 

Vi tar ut en  avgift 
(trafik försäkrings
avgift) av ägare 
till oförsäkrade 
 motorfordon. 

TFF tar ansvar  
– hela vägen

tff i siffror tff i siffror

Oförsäkrade motorfordon orsakar årligen  skador för 
flera hundra miljoner kronor. Eftersom det inte finns 
 något  försäkringsbolag som kan betala ut ersättning 
för dessa skador, skulle de som drabbats stå helt 
utan hjälp om inte TFF funnits.

 foto Christian Gustavsson

Alla trafikförsäkringsbolag är med lemmar 
i TFF och tar ett  solidariskt  ansvar för att de som 
 drabbats av  skador i trafiken ska kunna få hjälp  
och ersättning. 

Personbil:  
Cirka 115 kronor per dag.

MC (tung):  
Cirka 137 kronor per dag.

Moped:  
Cirka 27 kronor per dag.

Pengarna som TFF får in 
från avgiften används till 
att betala skador som 
 uppkommit i trafik. 

DET HÄR GÄLLER:

kostar de skador som oförsäkrade 
fordon orsakar varje år.

- TALS MILJONER KRONOR …

SÅ DYRT  

ÄR DET ATT VARA  
OFÖRSÄKRAD

TRAFIK- 
FÖRSÄKRINGS- 
FÖRENINGEN 
HAR TVÅ HUVUD-
UPPGIFTER:

Drygt så många oförsäkrade fordon 
finns det i Sverige. Trots att det är 
lag på att ha trafikförsäkring.

60 000

Psst!  
Det motsvarar  

cirka elva 
 cheeseburgare 

 om dagen!

Trafikförsäkringsavgiften ses över ett par gånger per år.  
För aktuella belopp, besök: www.tff.se 

· Motorfordon måste  enligt lag  
ha  trafikförsäkring.  

· Det är du som äger fordonet som  
ska teckna en försäkring. Vänd dig  
direkt till ett försäkringsbolag.  

· Försäkringen ska börja gälla samma 
dag som du blir ägare till fordonet.  

 · Fordonet måste ha trafik försäkring 
även om det är trasigt, stulet, har 
 körförbud eller inte används. 

· Använder du inte ditt fordon?  
Ställ av det hos Transportstyrelsen.
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vägen tillbaka

Sex år har gått och det som kan läka har läkt.  
Men för Gudrun blir aldrig livet som det var. 

Här berättar hon om olyckan och den  
långa vägen tillbaka.

text Lina Hovling
 foto Christian Gustavsson

hela vägen  

9 
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en vacker junidag 2010. 
Matsäcken var packad och Gudrun 
och hennes dåvarande särbo satt på 
hans fyrhjuling på väg till ett fiskeläge 
vid Vänerns strand en bit utanför 
Mariestad.

– Vi skulle på utflykt, jag satt bak 
och han körde. Solen sken och det 
sista jag minns är att jag funderade 
på vad vi skulle grilla på kvällen och 
att jag skulle titta på kronprinsessan 
Viktorias bröllop dagen efter. Sedan är 
det svart.

Hon har själv i princip inga minnen 
från vad som hände men hon har fått 
det berättat för sig.

– Vi fick möte i en skarp vänster
kurva av en mötande bil. Jag hann ald
rig se bilen, så den måste kört ganska 
fort. Tydligen har vi då tvärnitat och 
vält ner i diket och fått hela fyrhjuling
en över oss. Jag fick hjulet i huvudet.

– Det enda jag minns är ljudet 
av ambulanshelikopterns rotorblad 
ovanför mig.

gudrun vaknade upp ett drygt dygn senare 
på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 
Förutom ett brutet nyckelben och 
sprickor i flertalet ryggkotor hade hon 
tappat hörseln på högerörat. Och fått 
en svår hjärnblödning. Gudrun skulle 
behöva lära sig gå på nytt.

– Första veckan satt jag i rullstol. 
Det var så frustrerande. Två, tre steg i 

stöten med stöd hos sjukgymnasten 
gjorde mig totalt utmattad. Samtidigt 
hade jag svår ångest och en sådan 
fruktansvärd smärta som sköt ut från 
min skadade rygg.

en dryg månad efter olyckan kom så 
dagen då Gudrun skulle få åka hem.
Hjärnblödningen hade berövat henne 
balansen. Att gå utan stöd var det 
fortfarande inte att tala om.

– Min dotter försökte ta mig med 
ut på små promenader. Men även 
med hennes arm under min gick det 
svajigt. Jag skämdes och var rädd att 
folk skulle tro att jag var onykter, så då 
kom jag på att jag kunde gå i kulver
tarna i hyreshuset där jag bor. Så i nå
gon månad gick jag där i de skumma 
korridorerna, fram och tillbaka, tills 
jag kände att jag kunde gå rakt utan 
att stödja mig mot väggen.

före olyckan jobbade Gudrun som kock 
inom kriminalvården och var van med 
ett högt tempo och många sociala 
kontaktytor.

– Det var det roligaste jobb jag 
någonsin haft, jag har aldrig skrattat 
så mycket. Jag gav mig tusan på att 
det skulle gå att komma tillbaka. Men 
jag var så trött. Jag minns när jag 
skulle börja arbetsträna två timmar, 
två dagar i veckan att jag stod och 
skivade potatis. När jag jobbade hade 
jag ju gjort det i ett huj, nu tog det 
säkert en timme. Jag klarade bara två 
tillfällen, och då var jag så slut att jag 
knappt kunde ta mig hem. Yrseln som 
jag kände då var som att åka karusell 
dygnet runt. 

”Jag har börjat acceptera att livet 
aldrig kan bli som det var.”

vägen tillbaka
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Vägen tillbaka har också kantats 
av pappersarbete och administra
tion. Försäkringskassan, facket, 
 försäkringar… Omständligt för 
 nästan vem som helst – helt över
mäktigt för Gudrun. 

– Jag har haft hjälp av en advokat 
men inte minst min handläggare på 
TFF, jag vet inte vad jag gjort utan 
honom. 

tff:s handläggare kom in i bilden under 
våren 2011, detta då det visade sig att 
Gudruns dåvarande särbos fyrhjuling 
inte var trafikförsäkrad. 

– Mats på TFF har hjälpt mig med 
otaliga ersättningsärenden, kvitton 
och Gud vet allt. Det har varit så 
mycket papper att man blivit galen. 
Kvitton på allt: sjukhusvistelser, 
medicin, resor. Skicka in och begära 
ersättning.

– Jag har kunnat ringa Mats i  tårar 
om precis vad som helst och han 
har funnits där. Det har varit helt 
 ovärderligt att ha en människa med i 
den här administrativa processen.

sedan maj 2013 har Gudrun sjuk
ersättning och hennes ärende är 
rubricerat som avslutat. Hon har gett 
upp hoppet om att kunna jobba igen.

– Jag orkar inte med för mycket 
folk eller intryck och blir fruktansvärt 
fort trött och känslig för ljud och ljus. 
Jag kan hålla igång två timmar, sedan 
får jag yrsel och dubbelseende. I dag 
vet jag att jag måste planera om jag 
ska göra något där det är rörigt eller 
mycket människor, för då vet jag att 
det tar minst en hel dag att hämta 
igen sig. 

Hur ser ditt liv ut i dag?

– Det har tagit väldigt lång tid, men 
jag har börjat acceptera att livet 
aldrig kan bli som det var. Att jag 
inte orkar med allt det som andra 
tar för givet. Jag tar visserligen lite 
färre snedsteg när jag går nu och har 
 p recis börjat försöka gå på gym en 
gång i veckan tillsammans med min 
bästa väninna. Jag har fått tillbaka 
körkortet men vill inte köra bil för jag 
vill inte riskera att någon  kommer till 
skada om jag skulle få ett yrselanfall.

Däremot har Gudrun lärt sig cykla 
igen. 

– Men inte där det är trafikerat. 
Då blir jag rädd och stressad, jag 
är ju dessutom döv på höger öra. 
Drömmen är att kunna susa fram 
över en landsväg med vinden i håret 
utan att tvingas stanna varje gång 
det kommer en bil. ●

vägen tillbaka

TFF ATT HJÄLPA

Varje år orsakar oförsäkrade fordon skador för 
 hundratals miljoner kronor. TFF satsar på information 
för att fler fordonsägare ska skaffa trafikförsäkring.  
De som är oförsäkrade uppmanas att snabbt skaffa 
 försäkring och att betala av sin skuld. 

text Daniel Cederlund

försäkra dig

om du blir påkörd av ett oförsäkrat fordon finns 
det inget försäkringsbolag som ersätter dig för dina 
skador. Därför finns TFF. Vi hjälper till och  ersätter 
till exempel alla personskador och en del av de 
 skador som skett på fordonen.

– En annan viktig uppgift för TFF är att driva 
in trafikförsäkringsavgift från de som inte skaffar 
 försäkring. Inte för att vi ska gå med vinst utan för 
att vi måste ersätta så många skador, säger Lena 
som jobbar på TFF:s Kundcenter.

de flesta vet att man måste ha trafikförsäkring i 
 Sverige. Men det finns missuppfattningar, framför 
allt om när den ska tecknas. 

– En del tror att den tidigare ägarens försäkring 
gäller ytterligare några veckor efter det att man köpt 
en bil, mc, moped eller annat motorfordon. Andra 
har uppfattningen att man inte behöver försäkra 
fordonet förrän registreringsbeviset kommit. Båda 
är fel. Samma dag som du avslutat affären och fyllt  
i ägarbeviset måste du ha trafikförsäkring. Annars 
är ditt fordon oförsäkrat.

Finns det några undantag?

– Om fordonet är avställt eller avregistrerat behöver 

du ingen försäkring. Annars ska du alltid ha trafik
försäkring på ditt fordon. Att inte ha kunskap om 
vad som gäller kan bli dyrt. 

Varför är det så viktigt med trafikförsäkring?

– Den är ett skyddsnät. Är du med om en trafik
olycka, är det den som ersätter dig. Det är dessutom 
dyrt att vara oförsäkrad. En oförsäkrad personbil 
kostar ungefär en hundralapp per dag i avgift 
till TFF, så att inte betala din trafikförsäkring är 
 betydligt dyrare än att betala den.

Hur kan TFF hjälpa mig om jag glömt att försäkra mig?

– De som kontaktar oss uppmanar vi att ta  kontakt 
med ett försäkringsbolag så snart som  möjligt så 
att kostnaderna inte drar iväg. Har man sedan 
svårt att betala sin skuld direkt så kan vi  komma 
överens om en avbetalningsplan, avslutar Lena på 
TFF:s Kundcenter. ●

- När jag får ärendet sätter jag mig 
in vad som hänt genom skadeanmä
lan, polisrapport och sjukhusjour
naler. Jag pratar med den skadade 
och ser över vilka kostnader som 
uppkommit den första tiden. Det kan 
vara sjukvårds och medicinkostna
der, kostnader för resor och liknade.

 Jag följer upp rehabiliteringen 
av den skadade och frågar en läkare 
som är specialist inom till exempel 
ortopedi, neurologi eller annat 
område så jag får en klar uppfatt
ning om skadans omfattning och 
konsekvenser.

 Det händer att den skadade 
på grund av trafikolyckan inte 
kan arbeta. Då behöver jag göra 
en  utredning om vilken inkomst 
personen skulle haft om olyckan 
aldrig inträffat och vilken inkomst 
som är möjlig när personen är 
skadad. Beloppet som skiljer mellan 
inkomsterna betalar vi ut.

Hur såg arbetet ut i Gudruns fall?
 Vi anpassar vårt stöd efter indivi
dens behov. Det kan vara svårt för 
den skadade att ha kontakt med 
alla myndigheter och instanser som 
krävs för att få den ersättning de 
har rätt till. I Gudruns fall såg vi till 
att hon även fick ett juridiskt ombud 
som hjälpte henne.   

 Vi hjälper personer som kom
mer i kontakt med oss att framföra 
krav och få den ersättning som de 
har rätt till.

Vad är det bästa med ditt jobb?
 Att jag får möjligheten att hjälpa 
människor. En människas liv kanske 
aldrig kan bli riktigt detsamma igen, 
men det känns bra att veta att vi på 
TFF gjort vad vi kan för att det ska 
bli så bra som möjligt.

Gudruns handläggare 
Mats, skade reglerare  
på TFF:

”Vi hjälper de 
skadade att 
framföra krav 
mot oss.”

Avgiften hjälper

”Pengarna TFF driver in 
 ersätter trafikskador för 
 hundratals miljoner kronor.”
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arbete arbete

Från hockeyspelare till mästerdetektiv – det 
är  Niclas  karriärresa. Hos TFF djupdyker han i 
långa  polisrapporter, allt för att hjälpa  drabbade 
människor att få rätt ersättning när oförsäkrade  
bilar orsakat skador, olyckor och förluster. 

text Sophie Lokko
 foto Sigrid Malmgren

drömjobbet som barn var knappast ett i försäk
ringsbranschen. Men Niclas spelade mycket hockey 
som liten, och med sportens alla skador under upp
växten höll han en tät dialog med försäkringsbolagen. 
När studentmössan kastats i luften fick han in en fot 
på ett av Sveriges största försäkringsbolag, och tio 
senare är han kvar i branschen – i dag som skade
reglerare på TFF.
 – Jag trivs så bra i branschen att jag har  stannat 
kvar. Eftersom inget fall på TFF är det andra likt 
är dagarna väldigt utmanande, så det blir ett 
 varierande och lärorikt jobb. Ena dagen arbetar jag 
med en bil som åkt ner i ett dike där en person har 
skadats, den andra är det en truck som kört in i en 
dyr last, säger Niclas.

men en sak är sig alltid lik: Den gemensamma nämnaren 
för många av Niclas uppdrag på TFF är nämligen att 
det inblandade fordonet är oförsäkrat. Då finns det ing
et försäkringsbolag som betalar skadorna. Istället ligger 
det på TFF och Niclas bord att ta reda på vad som har 
hänt och hur människor som drabbats kan ersättas. 
Den senaste tiden har Niclas hanterat flera ärenden 
där oförsäkrade fordon använts till att krossa väggar 
och fönster i butiker vid ”smash and grab”kupper.

 – Jag hanterade precis ett fall där en hjullastare kört 
in i en livsmedelsbutik och stulit tobak. Vi ersätter allt 
som fordonet förstör, medan det som blir stulet går på 
företagets vanliga försäkring. För att ge rätt ersättning 
behöver jag läsa igenom långa polisrapporter. Det 
känns lite som att vara detektiv, förklarar han.

för att hitta det rätta svaret behöver Niclas läsa på 
ordentligt om händelsen, oavsett om det rör mindre 
parkeringsskador eller en seriekrock. En del av 
hans arbete innebär också att bolla händelser och 
skador med kollegorna, så att de i kluriga situationer 
tillsammans kan hjälpas åt för att ge den drabbade 
rätt ersättning. På TFF arbetar både relativt nyexa
minerade och skadereglerare som varit på företaget 
i över trettio år. Tillsammans bidrar de med olika 
kompetenser och infallsvinklar som är viktiga för 
att handläggningen ska bli rätt. 
 – Förutom att vara bra på samarbete är det viktigt 
att ha medkänsla. Människor kan skadas svårt i 
trafiken, så pass att många dör. Därför kan det hända 
att du behöver prata med anhöriga som är i djup sorg 
eller i chock. Dessutom är det bra om du är duktig 
på att resonera och förklara, så att du kan hjälpa 
människor att få rätt ersättning, berättar han. ●

DETEKTIV

Niclas 
–
Titel: Skadereglerare, TFF.
Ålder: 31 år.
Tid på TFF: Ett år. Tio år i 
 försäkringsbranschen.
Fritidsintressen: Jag har 
idrottat hela livet och är en 
stor sportnörd. Jag kollar på 
fotboll, åker mycket skidor 
när det går och spelar en del 
musik. Sedan hänger jag gärna 
med kompisar och är ute och 
ränner då och då. 

 i  trafikens tjänst



LÄS MER OM HUR DU UNDVIKER TRAFIKFÖRSÄKRINGSAVGIFTEN PÅ WWW.TFF.SE

Du måste ha ditt fordon trafikförsäkrat från första dagen du äger det. För varje dag det är 
oförsäkrat är du enligt lag skyldig att betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen.

Se till att du har 
trafikförsäkring  

från dag 1.


