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Vi är alla innerligt trötta på att leva med och höra om 
coronapandemin och tyvärr kommer jag, av förklarliga 
skäl, behöva beröra ämnet även i denna text. Det har nu 
gått mer än ett år sedan pandemin bröt ut och påverkade 
hela vårt samhälle och sedan dess har vi alla fått leva i ett 
nära på ”undantagstillstånd” som mer eller mindre bör-
jar kännas som vår normala vardag. 

Vi ser gudskelov en viss ljusning i tunneln för tillfället 
och hoppas att pågående vaccineringsprocess löper på 
enligt plan. Vi har under året ställts på prov och vi kan 
konstatera att vår verksamhet har fungerat väl i denna 
extraordinära situation och vi har nästintill kunnat fort-
sätta vår utveckling av Sveland i oförminskad takt även 
under denna pandemi. 

 

Pandemins påverkan på vår verksamhet
Detta exceptionella år har vi sett en stor påverkan på vår 
verksamhet, det har ställts höga krav på flexibilitet, krea-
tivitet och inte minst tålamod. Det kan i detta samman-
hang vara värt att nämna de mest märkbara konsekven-
ser som pandemin haft på vår verksamhet under året.

För att minska risken för smittspridning i såväl samhäl-
let som i vårt bolag tog vi tidigt beslut att våra medarbe-
tare skulle arbeta hemifrån, en stor omställning för både 
verksamheten och de anställda, men vi kan konstatera 
att det har fungerat över förväntan. Vi har tagit lärdomar 
av detta och infört mer flexibilitet för våra medarbetare, 
att i större utsträckning, kunna arbeta hemifrån även ef-
ter pandemin. Detta ligger även i linje med våra hållbara 
intentioner för medarbetare, företaget och samhället.
  
Vid ett tidigt skede under våren år 2020 blev det uppen-
bart att vi måste ställa om vår kund- och marknadsin-
riktade verksamhet, från att besöka och engagera oss i 
fysiska möten och arrangemang, till digitala kontaktytor. 

Vi har under året varit mycket aktiva digitalt med bland 
annat poddar, filmer och webbinars, vilket har skapat en 
synlighet och kontakt mot såväl befintliga som nya mål-
grupper. Vår utveckling inom detta område har gått oer-
hört snabbt och lärdomen är att vi även efter pandemin 
skall fortsätta att vara aktiva i dessa kanaler.
 
Vi har under året sett ett större intresse för att köpa 
sällskapsdjur än vad vi sett på flera år, detta med stor 
sannolikhet relaterat till coronapandemin som har gett 
människor en ny livssituation. Under året har vi gjort en-
kätundersökningar hos våra djuruppfödare och fått be-
kräftat att efterfrågan, på främst hundar, har accelererat. 

2020 - ett riktigt annorlunda år

Detta har varit en positiv effekt för vårt bolag, där vi sett 
en positiv beståndsutveckling varje månad under hela år 
2020. 

Vår verksamhet har påverkats en hel del av coronapande-
min, detta med både negativa och positiva konsekven-
ser, men det är viktigt att vi tar vara på värdefulla lärdo-
mar och vidareförädlar dessa i vår verksamhet framöver.
 
Svelands fortsatta utvecklingsresa
Sedan början av år 2019 har vi arbetat med att vidare-
utveckla bolaget strukturellt, strategiskt och styrnings-
mässigt. Under år 2019 fokuserade vi på att etablera en 
affärsinriktad organisationsstruktur med tydliga mål-
sättningar, roller och ansvar. Vi har fortsatt vår utveck-
lingsresa år 2020 med att fastställa en tydlig strategiplan 
för kommande år och i linje med denna etablerat en ny 
varumärkesprofil baserat på ”kundägt bolag för hållbart 
djurägande”. Hållbart djurägande är för oss aktiviteter 
som främjar sund djurhållning, detta kan vi bidra med 
genom att förmedla information och kunskap i syfte 
att bidra till bättre hälsa och längre liv för våra kunders 
djur. Under året har vi även vidareutvecklat vår stiftelse, 
som nu arbetar med ett större inslag av hållbarhet, att ge 
bidrag till projekt och initiativ som i högre grad främjar 
hållbart djurägande.
 
Vi har under året gjort vissa förändringar på lednings-
nivå, där vi har förstärkt ledarskapet inom områden som 
är helt centrala för oss, för att kunna möta framtida krav 
och behov. Detta är främst inom områdena marknad, 
verksamhetsutveckling och IT, där vi ser en stor potential 
till förflyttning i riktning med vår strategiska plan.

En viktig del i vår strategi är att öka vår digitaliseringsnivå 
såväl internt som externt, detta kräver ett ledarengage-
mang som nu finns på plats. Under året har vi även ska-
pat nya funktioner och roller i syfte att skapa fokus mot 
våra viktigaste målgrupper och vi kunde redan i slutet på 
året se positiva effekter av denna satsning.

Långsiktigt hållbar lönsamhetsutveckling
Som kundägt bolag har vi andra vinstkrav på vår verksam-
het än de flesta av våra konkurrenter, vår målsättning är 
inte att vinstoptimera utan att säkerställa långsiktig lön-
samhet i bolaget, där allt överskott går tillbaka till våra 
kunder. Vi har under många år bibehållit samma premier, 
men de senaste åren har skadekostnadsutvecklingen  
accelererat och vi har med full transparens höjt premier-
na. Vi ser tyvärr fortsatt ökade veterinärvårdskostnader 

med högre medelskada och fler veterinärbesök under år 
2020 som får en påverkan på kundernas premier. 

Vi har under de senaste åren arbetat intensivt med att 
analysera skadekostnadsökningarna och genomfört fle-
ra olika åtgärder för att i möjligaste mån kunna påverka 
den accelererande utvecklingen. Vissa initiativ kommer 
fortsatt att lanseras under år 2021 och vi arbetar paral-
lellt med effektivitetshöjande aktiviteter som successivt 
skall sänka våra driftskostnader. Efter att bolaget haft ett 
negativt försäkringstekniskt resultat de senaste två åren, 
har vi nu skapat ett positivt resultat för år 2020 vilket lig-
ger i linje med vår långsiktiga målsättning. I början av 
år 2020 kunde vi se ett enormt börsfall, en konsekvens 
av coronapandemin, dock kunde vi se en återhämtning 
under året och vi avslutade med ett positivt finansiellt 
resultat. 

Kundnöjdhet att vara stolta över
Våra kunder är våra ägare och vår verksamhet har som 
fokus att optimera kundnyttan utifrån de förutsättning-
ar vi har. Vi mäter löpande och årligen kundernas nöjd-
het avseende de tjänster och produkter vi levererar till 
våra kunder. Även för år 2020 kan vi konstatera att vi får 
mycket höga betyg i vår kundnöjdhetsmätning, detta är 
mycket glädjande och ställer krav på oss att bibehålla 
denna nivå.

Under år 2020 genomfördes för första gången inom djur-
försäkringsbranschen en mätning av SKI (Svensk Kvali-
tets Index). Detta är en mätning där alla djurförsäkrings-
bolag är med. Vi kunde notera att branschen som helhet 
ligger väldigt högt i kundnöjdhetsindex jämfört med de 
flesta andra branscher, ett gott betyg för branschen. En 
bra mätning, där vi kunde jämföra oss med våra kon-
kurrenter och Sveland fanns med bland de bästa i vår 
bransch. SKI är en årlig mätning som är intressant för oss 
att fortsättningsvis följa.
 
Vi har nu förhoppningar om att vaccinering och sommar 
snart skall kunna bidra till att vår vardag normaliseras 
och att vi med lärdomar från ”coronaåret” 2020 kan se 
framtiden med ny energi och det finns mycket som vi tar 
med oss från detta år. 

Med Sveland Djurförsäkringar som kundägt bolag och 
en vision om att vara Sveriges bästa försäkringsbolag för 
hållbart djurägande, ligger vi rätt i tiden och framtiden.  
 
Pål Alfvegren, vd 

”Vi har under året sett ett 
större intresse för att köpa 

sällskapsdjur”

Vi har under året ställts på prov 
och vi kan konstatera att vår verk-

samhet har fungerat väl i denna 
extraordinära situation och vi har 
nästintill kunnat fortsätta vår ut-

veckling av Sveland i oförminskad 
takt även under denna pandemi. 

Pål Alfvegren, vd
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Vägen till hållbart stall 
- enkla och smarta lösningar

Stallet som idag inhyser fyra islandshästar, byggde fa-
miljen Panduro själva från grunden år 2012. Målet var 
tydligt, de ville bygga ett stall som redan från start möj-
liggjorde en verksamhet som fokuserade på hållbar djur-
skötsel, miljö och säkerhet.

En viktig del av miljöaspekten är att stallet inte har nå-
gon mekanisk ventilation. Istället har familjen Panduro 
valt att satsa på naturlig tilluft och frånluft så som man 
gjorde förr i tiden.

- Vi tyckte det var kul att använda oss av gamla idéer, 
som dessutom fortfarande funkar bra, när vi byggde. 
Men framför allt så har den naturliga ventilationen gjort 
att vi har kunnat dra ner mycket på vår elförbrukning,  
säger Lone Panduro.

Stallkrokar i gummi
Många av stallets hållbara lösningar är annars ganska 
enkla, men smarta. Ett exempel är stallkrokarna som är 
tillverkade i gummi. En krok i metall riskerar att skada en 

häst om den skulle gå in i den eller fastna. Men med en 
mjukare krok i gummi minimeras den risken.

Ett annat exempel är att familjen Panduro använder hin-
kar med vatten som de ger till hästarna, istället för vat-
tenkoppar som hästen själv kan trycka med mulen på för 
att få fram vatten.

- En häst kan stå i sin box och trycka fram hur mycket 
vatten som helst. Men genom vår lösning med hinkar kan 
vi både kontrollera så att hästen får i sig tillräckligt med 
vatten samtidigt som vi kan undvika att slösa med det, 
säger Lone Panduro och berättar att ett liknande system 
används för utfordringen som har resulterat i att väldigt 
lite hö behöver slängas.

”Lätt att göra rätt”
Familjen Panduro är också noga med källsorteringen. 
Även detta system är långt ifrån invecklat. I ett hörn av 
stallet sorteras helt enkelt allt avfall i olika säckar innan 
det körs iväg till tippen.

- Det finns mycket man kan göra med små medel, att  
arbeta hållbart behöver inte vara så svårt, säger Sofie 
Panduro.
- Det ska vara lätt att göra rätt, fortsätter Lone.

Intresset för Sveland Hållbart stall, som lanserades hösten 2020, har varit mycket stort 
och många stall runt om i landet har nu fått certifikatet. Ett av dessa är stall Panduro i 
södra Skåne där hållbarhetstänket går som en röd tråd genom hela verksamheten.   

”Att arbeta hållbart behöver  
inte vara svårt”

Varför ville ni att stall Panduro skulle bli certifierat 
Hållbart stall av Sveland?
- Vi tycker det är viktigt att arbeta hållbart helt enkelt. 
Med certifieringen ser vi ytterligare en möjlighet till att 
inspirera fler att göra samma sak.

Sveland Hållbart stall är en gratis stallbesiktning som  
Sveland erbjuder sina kunder. Syftet är att hjälpa stallä-
gare till ett hållbart djurägande.

Besiktningen är utformad med fokus på hållbara hästar, 
miljö och säkerhet. På besiktningen går Svelands utsände, 
tillsammans med stallägaren, igenom 27 punkter som 
bland annat rör stallet, den yttre miljön, rutiner kring foder 
och utfodring, gödselhantering och andra hållbarhetsrela-
terade frågor.

Godkänns stallet i besiktningen får alla hästar i stallet  
10 % bonusrabatt på försäkringar i Sveland. Kunden får 
också ett certifikat i form av en skylt som kan sättas upp  
i stallet.

Om stallet inte blir godkänt  kan Svelands experter ge för-
slag på förbättringar som en hjälp på vägen till ett hållbart 
stall.

- Sveland Hållbart stall är en gratis rådgivning som vi gär-
na vill ge våra kunder. Genom att uppfylla våra råd kring 
hållbart stall minimerar stallägaren risken att hästarna 
drabbas av skador och sjukdomar, och det vill vi premiera, 
säger Therese Wijkmark, chef affärsområde Häst
 på Sveland.

Stallet inhyser för tillfälligt  
fyra islandshästar, tre av dem  

är Sofie Panduros egna.  
”Islandshästen är en häst för alla.  
Det finns allt från nybörjarhästen 
som är genomsnäll till tävlings-

hästen med mycket power”, 
säger Sofie som själv tävlar  

på elitnivå.

Med skydd för elinstallationer  
minskar skaderisken.

Det blir mycket tid i stallet för både Lone (till vänster) och Sofie.

Alla stallkrokar är i gummi för att  
minimera risken att en häst skadar sig.

Certifieringen Hållbart stall från Sveland 
Djurförsäkringar.

Vad är Sveland Hållbart stall?
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Hållbarhet för oss
Sveland har jobbat med hållbarhet på olika sätt sedan en lång tid tillbaka. De senaste 
åren har vi utökat arbetet genom ett tydligt helhetsgrepp kring hållbarhet och arbetar 
aktivt för att implementera hållbarhet som en röd tråd genom hela företaget. 

Hållbart djurägande
Hållbart djurägande betyder sunt risktänk bland våra 
försäkringstagare och att deras djur kan leva tryggt och 
må bra genom hela livet. För oss på Sveland är det viktigt 
att hjälpa våra kunder till ett mer hållbart djurägande. 
Under 2020 har vi spridit kunskap genom exempelvis 
vår digitala föreläsning om beteendeproblem hos katt, 
uppskattade inlägg i våra sociala medier om hur du bäst 
tar hand om din kanin och genom den populära podden 
”Det är ingen hobby - det är en livsstil” med Selma och 
Klara Hammarström. 

Vi vill också premiera djurägare som håller sina djur 
friska, har ett sunt risktänk, förebygger skador och lever 
hållbart med sina djur. Därför har Sveland sedan flera år 
ett bonussystem som ger våra kunder rabatt på veteri-
närvårdsförsäkring för djur som är friska och inte behö-
ver gå till veterinären. 

Under 2020 tog vi ytterligare ett steg för att premiera håll-
bara kunder och lanserade certifieringen Sveland Håll-
bart stall. Sveland Hållbart stall är en stallbesiktning som 
innehåller 27 punkter och berör ämnen som säkerhet, 
motion, foder, inne- och utemiljö, återvinning, energi och 
arbetsförhållanden. De stall som uppfyller kraven har ett 
sunt risktänk och arbetar med hållbart djurägande på ett 
föredömligt sätt. Du kan läsa mer om Sveland Hållbart 
stall på sidan 4-5.

Miljömässig hållbarhet
Vår vision är ett klimatpositivt Sveland. Målet är att Sve-
land senast 2030 ska ha halverat utsläpp av växthusgaser 
jämfört med 2019 års nivå. (94 ton CO2e år 2019.) Dess-
utom siktar vi på att senast 2030 vara klimatpositiva och 
klimatkompensera våra utsläpp med 110 procent.

För att kunna uppnå vår vision arbetar vi kontinuerligt 
med att minska vår klimatpåverkan.
Under 2020 har vi bland annat minskat vår kontorsyta 
och bytt till miljömärkt el på kontoret i Lund. Vi har även 
fått en policy för inköp som tillsammans med vår miljö- 
och hållbarhetspolicy ska hjälpa verksamheten att göra 
bättre och mer hållbara val. Sveland har även arbetat en 
hel del med hur vi reser. Resor med tåg ska väljas när det 
är möjligt och vi koordinerar gärna aktiviteter så att re-
sandet blir så effektivt som möjligt. Vissa resor har helt 
eller delvis kunnat ersättas med digitala möten. 

Sedan 2019 beräknar vi våra utsläpp av växthusgaser i en-
lighet med GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol, 

Corporate Standard). Målet är som tidigare nämnts att 
halvera våra utsläpp till 2030. Svelands arbete med att 
minska utsläppen tillsammans med coronapandemin, 
som haft en stor inverkan på delar av vår verksamhet 
under året, medförde att utsläppen för 2020 halverats 
jämfört med 2019. Det är otroligt glädjande även om det 
inte är säkert att det positiva resultatet för 2020 kommer 
att kvarstå fullt ut 2021, då förhoppningsvis coronapan-
demin får ett slut och fler aktiviteter åter kan komma i 
gång igen. Det vi tar med oss i det fortsatta arbetet för att 
minska Svelands utsläpp av växthusgaser är att arbeta 
för effektivare resande och ökade möjligheter att träffas 
digitalt. 

Klimatfotavtrycket för 2020 uppgår totalt till 47 (94) ton 
CO2e och omfattar scope 1, 2 samt delar av scope 3. Ut-
släppen för 2020 motsvarar 0,741 (1,5) ton CO2e/anställd, 
vilket jämfört med andra tjänstebaserade bolag ligger på 
en låg nivå. För mätning och rapport har verktyget Our 
Impacts använts och kvalitetskontroll har genomförts  
av U&We. 

Social hållbarhet
För Sveland är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgi-
vare och att bidra till samhället på olika sätt. För att tyd-
ligt visa på vårt engagemang kring mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, anti-korruption samt miljöfrågor har Sveland 
under 2020 anslutit sig till FN Global Compact. Att både 
ha en levande dialog och kunna ställa krav på våra leve-
rantörer och samarbetspartners är viktigt för oss. Under 
2020 har arbetet med att lyfta hållbarhetsfrågor i våra 
samverkansforum intensifierats och i alla avtal som in-
gåtts eller förnyats har krav kring socialt ansvarstagande 
lyfts fram som en viktig del. Vi arbetar proaktivt med att 
uppmärksamma och undvika alla typer av intressekon-
flikter i verksamheten. Under 2020 har vi bland annat 
stärkt våra styrdokument kring korruption och mänsk-
liga rättigheter. Några brott mot mutor eller mot mänsk-
liga rättigheter har, så vitt bolaget har kännedom om, 
inte inträffat under 2020.

Under året har vi också engagerat oss i flera projekt som 
bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle för både  >>

Vi vill premiera djurägare som 
 håller sina djur friska
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djur och människa. Bland annat ordnade vi ett digitalt 
”skräpplockar-event” i samband med Håll Sverige Rent-
dagen. Det var ett stort engagemang bland personalen 
och deras familjer, samt även en del kunder som valde 
att engagera sig. Vi kan även med glädje berätta att Sve-
lands samarbete med riksförbundet VOOV (Veterinär 
Omtanke Om Våldsutsatta) under året har förlängts i  
ytterligare tre år. 

VOOV arbetar för att underlätta för våldsutsatta perso-
ner att ta sig till skyddat boende, genom att tillfälligt ta 
hand om deras husdjur. Sveland ger djuren försäkrings-
skydd under tiden de bor i ett av VOOV:s jourhem och 
bidrar med ekonomiska medel för att de djur som behö-
ver ska kunna få vård. Sveland och VOOV har samarbetat 
sedan 2018.

Hållbart arbetsliv
För att kunna ge alla försäkringstagare bästa möjliga 
service och kundupplevelse är det viktigt att våra med-
arbetare trivs och mår bra på arbetet. Vi tror också att 
en kombination av distansarbete och arbete på kontoret 
kan skapa förutsättningar för en mer hållbar arbets- och 
livssituation för våra medarbetare. Därför kommer alla 
Svelands medarbetare framöver att ha möjlighet att job-
ba hemma upp till två dagar i veckan. 

Vår värdegrund med Gemenskap, Expertis och Engage-
mang är tre grundläggande hörnpelare i Svelands orga-
nisation.

Personalen på Sveland 2020
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda och vikarier, har 
under 2020 varit 59 medarbetare exkl. föräldralediga.  

Utöver tillsvidareanställda och vikarier finns en ”pool” 
med nio personer som gärna hoppar in på visstidsan-
ställning. Personalomsättning under 2020 var 4,7%. Med-
elåldern bland medarbetarna är 46 år, med en spridning 
från 20 årsåldern till upp över 60 år. Det arbetar fler kvin-
nor än män i organisationen. 

Fördelning män och kvinnor för alla anställda, samt 
fördelningen män och kvinnor på chefsnivå.

Företagskultur 
Vi arbetar med att skapa Sveriges bästa försäkringsbo-
lag för våra kunder och medarbetare. Företagskulturen 
är ett strategiskt område där vi under åren 2020-2022 
vidareutvecklar en företagskultur baserad på ansvarsta-
gande, verksamhets- & affärsfokus, goda & respektfulla 
relationer, tillit & förtroende, glädje, lust och engage-
mang. Det är viktigt för oss att kombinera det ”gamla” i 
företagskulturen med det ”nya”, då skapar vi riktigt bra 
förutsättningar för en framgångsrik framtida företags-
kultur för Sveland.

Kompetensutveckling
På Sveland har vi en egen utbildningsansvarig som ut-
vecklar utbildningskonceptet och ser till att alla våra 
medarbetare får minst 15 timmars kompetensutveck-
ling per år. Utbildningsinsatserna anpassas efter med-
arbetarna och de olika avdelningarnas behov. Vissa ut-
bildningar är dock bolagsövergripande. Exempelvis har 
både medarbetare och ombud under 2020 genomgått  
Svelands grundutbildning gällande hållbarhet. 

För att få arbeta med rådgivning kring försäkringar ska 
ett antal godkända kunskapstest ha genomförts innan 
man påbörjar sin roll som försäkringsrådgivare. Våra 
kunder kan alltid lita på att både medarbetare och om-
bud har stor kunskap och uppfyller kraven som ställs gäl-
lande försäkringsrådgivning.

Ekonomisk hållbarhet
Sveland är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket inne-
bär att vi är 100 procent kundägda. Vi vill att våra kunder/
ägare ska känna att de får prisvärda produkter och tjäns-
ter som är så hållbara som möjligt.  Vi skall inte vinstopti-
mera vår affär, utan vi skall optimera kundnyttan genom 
ett långsiktigt finansiellt ansvarstagande. Vårt existens-
berättigande ligger i våra kunders tillit och förtroende för 
oss som trovärdig aktör.

2020 har varit ett speciellt år i och med den pandemi 
som påverkat stora delar av världen. Bland annat har det 
inneburit stora svängningar på den finansiella markna-

den och en snabb omställning till fler digitala lösningar. 
Sveland har klarat årets utmaningar väl och snabbt an-
passat verksamheten till en mer digital vardag. Den nå-
got påtvingade ökningen i digitaliseringstakt har skapat 
nya möjligheter och insikt om framtida behov. En åter-
gång till ”som det var förr” kommer inte att ske utan vi på 
Sveland ser nya möjligheter att utveckla digitaliseringen 
ytterligare under de kommande åren. Det gäller allt från 
automatiserade processer och effektivare lösningar in-
ternt till nya vägar för kundkontakter och en bättre kund-
resa.

Kapitalförvaltning
Svelands placeringskapital ska ge en stabil och trygg bas 
i enlighet med de lagstadgade krav som finns på områ-
det. Kapitalet ska även ge möjlighet för affärssatsningar 
som främjar bolagets stabilitet och hållbara utveckling. 
För oss är det viktigt att våra placeringar sker på ett 
etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. Utöver avväg-
ningen mellan avkastning och risk ska därför hållbar-
hetsaspekter beaktas. Vi prioriterar investeringar med 
hållbarhet i fokus och undviker att investera i företag 
som är involverade i kränkningar av internationella nor-
mer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor och affärsetik. 

De externa förvaltare Sveland väljer att jobba tillsam-
mans med ska ha kompetens inom hållbarhetsområdet 
och lägga tonvikten på ansvarsfulla bolag. De ska även 
har förbundit sig att följa FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar (UN PRI). Vi strävar efter att investera i fon-
der som inte placerar i bolag som är involverade i exem-
pelvis vapen och/eller krigsmateriel, fossila bränslen, 
tobak och pornografi. Vi väljer externa förvaltare som 
aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor och gärna för en dia-
log för att påverka de företag man investerar i. 

Alla finansiella placeringar är inte alltid ”bäst i klassen” 
på alla hållbarhetsområden, men vi hoppas att våra 
investeringar via våra förvaltare ska vara en viktig del i 
att få fler företag att ställa om till en mer hållbar verk-
samhet. Delar av våra placeringar är särskilt riktade mot 
placeringar som har stort fokus på ESG (Environmental, 
Social och Governance) eller som klarar exempelvis Sva-
nens märkning för hållbara fonder.

Christine Ehrlander, hållbarhetschef

”Det är en fantastisk 
förmån att få ha med sig 

hunden på jobbet”

Alla anställda

Chefer i organisationen

Kvinnor 79 %

Män
21 %

Kvinnor 67 %

Män
33 %

Under 2020 genomfördes totalt  
1 630 utbildningstimmar

Vår värdegrund med Gemenskap, 
Expertis och Engagemang är tre 
grundläggande hörnpelare i  
Svelands organisation.

Hållbarhetschef  Christine Ehrlander

Läs mer om Svelands hållbarhetsarbete på www.sveland.se



INBLICK 2021 •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGARINBLICK 2021 •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGAR10 11

”Trenden med att stanna  
hemma och vara mer ute i 

naturen tror jag kommer att 
hålla i sig.”

”Många tänker långsiktigt”
Den ökade efterfrågan ställer hårdare krav på uppfö-
darna. En seriös hunduppfödare har ett viktigt ansvar att 
se till så att alla valpar kommer till bra hem. 53 procent 
av de som svarade på 2021-års enkät upplever att kun-
skapen om hur det är att ha hund generellt är lägre hos 
valköpare nu jämfört med före pandemin. Många uppfö-
dare berättar att situationen har lett till att de nu är ännu 
mer noga än förut när de väljer ut köpare till sina valpar.

– Gruppen förstagångsköpare har ökat och det har gjort 
att även okunskapen om hur det är att ha hund har ökat, 
upplever jag. Men jag har också märkt att gruppen som, 
enligt mig, har rätt kunskap har ökat. Man märker att 
många har tänkt till innan de hör av sig och att de tänker 
långsiktigt, säger Eva Frisk och fortsätter:

– Jag försöker hålla ett öppet sinne när jag pratar med 
potentiella köpare. Men jag har blivit ännu mer noga än 
förut med att ifrågasätta om springer spaniel verkligen 
är rätt ras för en person eller familj. Den kräver både 
mycket fysisk och mental träning och det räcker kanske 
inte alla gånger med att man bara ”tycker om att vara 
ute i skogen.”

Ser ljust på framtiden
De allra flesta uppfödare som har svarat på Svelands en-
käter tror inte att coronapandemin kommer att ha nå-
gon påverkan på deras verksamheter på sikt. Men vid en 
jämförelse mellan de båda enkäterna blir det tydligt att 
andelen som tror att de kommer påverkas negativt har 
minskat och att fler och fler börjar se positivt på tiden 
efter pandemin. 

Eva Frisk är en av de som ser ljust på framtiden. Trenden 
med att stanna hemma mer i Sverige och att vara mer 
ute i naturen, som har blivit ett resultat av pandemin, 
tror hon kommer hålla i sig även efter att samhället har 
återgått till det normala.

– Detta i kombination med nya förutsättningar att jobba, 
med mer hemarbete även efter pandemin till exempel, 
tror jag leder till allt fler ser möjligheter till att kunna ha 
djur. Men detta näst intill hysteriska läge vi befinner oss 
i nu får gärna lägga sig. Jag vill poängtera hur viktigt det 
är att vänta på en valp från en seriös uppfödare. Kvalitet 
är väldigt viktigt och det finns en risk att någon av alla de 
som inte får valpar nu vänder sig till svarta marknaden, 
säger hon.

Har du märkt av någon förändrad efterfrågan som  
en följd av coronapandemin?

April 2020 Februari 2021

Ja, ökad

Ja, minskad

Ingen skillnad

Ja, ökad

Ja, minskad

Ingen skillnad
84%

16%

48%45%

7%

Hur tror du att din hunduppfödning kommer att  
påverkas på sikt av rådande coronapandemin?

Februari 2021

Ingen påverkan

Positivt

Negativt

Ingen påverkan

Positivt

Negativt

April 2020

72% 81%

10%
9%

22%

6%

Tiken Sally med sina valpar

En vecka gamla valpar och tingade sedan flera månader tillbaka.

Flera av de digitala lösningar Eva Frisk har fått ta 
till sig under coronapandemin för att möjliggöra 
träffar med sina köpare, kommer hänga kvar även 
efter pandemin.  
”Till exempel videomöten jag har haft när valparna 
har varit tre till fyra veckor gamla som har blivit 
väldigt bra”.

Uppfödarenkät 2020 och 2021

I takt med att allt fler började arbeta hemifrån under 
våren 2020 såg många plötsligt en möjlighet att skaffa 
hund. Intresset ökade snabbt och det dröjde inte länge 
förrän Sveriges hunduppfödare började märka av en ”co-
ronaeffekt”.

I april 2020, cirka en månad efter att pandemin var ett 
faktum i Sverige, skickade Sveland ut en enkät till samt-
liga kunder som sysslar med hunduppfödning för att 
försöka ta reda på hur de hade påverkats. 48 procent 
svarade då att de märkt av en ökad efterfrågan på sina 
valpar som en följd av coronapandemin.

I januari i år följde Sveland upp den enkäten med ytter-
ligare en. Denna gång svarade hela 84 procent av uppfö-
darna att de hade sett en ökad efterfrågan. Intresset för 
att skaffa hund ser alltså ut att ha hållit i sig, och dess-

utom ökat, i takt med att pandemin har fortsatt att rasa 
i samhället.

Valpar tingas mycket snabbare
Eva Frisk, som föder upp engelsk springer spaniel, be-
skriver situationen som näst intill hysterisk. Hon har inte 
fört någon statistik men uppskattar att efterfrågan på 
hennes valpar har ökat med flera hundra procent under 
coronapandemin.

– Mina tikar får i genomsnitt sju till åtta valpar per kull. 
Före corona blev oftast cirka tre till fem valpar tingade 
ganska snabbt och sen när kullen var några veckor gam-
mal kom nästa gäng av intressenter och då tingades res-
ten. Nu blir alla valparna tingade flera månader innan de 
föds och jag har ett 40-tal personer på väntelistan, säger 
hon.

Valpar tingas flera månader innan de är födda och väntelistorna blir bara längre och längre. 
Många uppfödare landet runt vittnar om att intresset för att skaffa hund har ökat lavinartat 
under coronapandemin. 
– Efterfrågan på mina valpar har ökat med flera hundra procent, säger Eva Frisk, 
uppfödarkund hos Sveland.uppfödarkund hos Sveland.

”Coronaeffekten” 
påtaglig för  
Svelands 
uppfödarkunder
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För Svelands stiftelse är  
hållbart djurägande centralt

Av de ansökningar som kom in till Svelands stiftelse 2020 
har nio projekt beviljats bidrag. Ett av dessa är forskning 
som har bedrivits på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 
i Uppsala. Där har forskaren Lena Olsén och hennes djur-
skötarstudenter undersökt effektiviteten hos olika tand-
vårdsprodukter för att upprätthålla en god munhälsa 
hos hundar. 

En dålig munhälsa med mycket plack och tandsten kan 
leda till inflammationer. I förlängningen riskerar det att 
orsaka tandlossningssjukdom som orsakar tandförlust, 
smärta och nedsatt livskvalitet för hunden. 

Huvudsyftet med studien har varit att inspirera fler 
svenska hundägare till att kontinuerligt rengöra tän-
derna hos sina djur i hemmet, något som de generellt 
är ganska dåliga på. Bidraget från Svelands stiftelse an-
vänds till att sprida resultatet av studien så att det kan få 
ett större genomslag.

Ett annat projekt som har fått medel från Svelands stif-
telse är veterinären Jessica Haraldssons studie om fö-
rekomst av salmonella hos tamkatter som har tillgång 
till utevistelse. De senaste åren har andelen katter med 
misstänkt salmonella ökat och även de positiva provsva-
ren har ökat. I Sverige har cirka 20 procent av hushållen 
katt men det har tidigare inte gjorts några liknande stu-
dier på hur vanligt salmonella är hos svenska katter.

För Sveland Djurförsäkringar och Svelands stiftelse är 
hållbart djurägande centralt. Målet är att alla djurägare 
ska kunna glädjas över mångåriga relationer till friska 
och hälsosamma djur. Gemensamt för alla projekt som 
har fått medel är därför att de bidrar till utveckling som 
har betydelse för djurs hälsa och livskvalitet. 

– Vår tanke är att få ett tydligt hållbarhetsperspektiv i 
stiftelsens arbete, samt en starkare koppling till hur vårt 
arbete kan bidra till ett mer hållbart djurägande, säger 
Silvia Widén, ordförande för Svelands stiftelse.

Under 2020 har styrelsen även förstärkts med Christine 
Ehrlander och Linnéa Stålhandske, hållbarhetschef res-
pektive skadechef för Affärsområde Sällskapsdjur på 
Sveland Djurförsäkringar.

– Att sprida expertkunskap om att förebygga skador 
och undvika sjukdomar är en del i hållbart djurägande. 
En annan viktig del är djurens livskvalitet och hälsa och 
inom det området kan bidragen från Svelands stiftelse 
göra stor nytta både i forsknings- och utbildningsprojekt, 
säger Christine Ehrlander.

- hållbarhetsperspektivet nu ännu tydligare   
Hundars munhälsa, salmonella hos tamkatter och videokapslar för undersökning av  
hundars tarmar. Det är fokusområdena för några av de forskningsprojekt som har fått 
bidrag från Svelands stiftelse 2020. Totalt har 418 000 kronor delats ut.   

Lena Olsén, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Tandvård i 
hemmet för hund för bättre munhälsa och andedräkt.

Jessica Haraldsson, Anicura Norsholms djursjukhus. 
Förekomst av subklinisk salmonellainfektion hos jagande 
tamkatter i Östergötland.

Johanna Holmberg, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 
Värdet av att använda videokapseln ALICAM för att utvärdera 
hundar med kronisk enteropati. 

Anna Selin, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.  
Diagnostiska urinmarkörer vid utredning av njursjukdom.

Björn Ekesten, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.  
Ögonmarkörer för kognitiv dysfunktion hos hund.

Carl Ekstrand, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.  
Tidsförloppet av nitrofuraintoin i hundplasma.

Lina Nowak, Evidensia specialistdjursjukhus Helsingborg. 
Karaktärisering av tarmfloran hos hundar med centralnervös 
sjukdom – ett jämförande pilotprojekt.

Ninni Rothlin Zachrisson, Sveriges lantbruksuniversitet, 
SLU. Kortisolkoncentrationer i hår som en markör för kronisk 
stress hos katter med diabetes mellitus.

Åsa Ohlsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.  
Renal cysts in the Siberian and Neva Masquerade cats –  
an evaluation of an inheritable kidney disease.

Forskningsprojekt som har beviljats medel 2020

Silvia Widén, ordförande för Svelands stiftelse

Mer om projekten finns att läsa på Svelands stiftelses hemsida, svelandstiftelse.se
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Premiären ägde rum den 9 juli 2020 och följdes av ytterligare sex 
avsnitt om allt som har med hästar att göra. Svelands podcast 
”Det är ingen hobby – det är en livsstil” som Selma och Klara 
Hammarström levererar, blev snabbt mycket omtyckt. Podcas-
ten tog sig in på listan över de 100 mest populära poddarna i 
Sverige under sommaren och hamnade dessutom på första plats 
bland poddar i kategorin ”Fritid”.

Efter en paus under hösten släpptes ett nytt avsnitt strax innan jul 
och det verkade som att många hade saknat podden. ”Det är ing-
en hobby – det är en livsstil” tog sig återigen in på topplistorna. 
Målet är nu att få till en andra säsong av podcasten.

Sedan några år tillbaka har Sveland ett samarbete 
med den ideella organisationen VOOV som hjälper 
våldsutsatta att ta sig till skyddat boende genom att 
ta hand om deras husdjur. Under 2020 förlängdes 
samarbetet mellan Sveland och VOOV ytterligare 
minst tre år.

VOOV har märkt av en ökning av problemet med våld 
i nära relationer de senaste åren. Antalet placerings-
förfrågningar som görs till organisationen har blivit 
allt fler. Bidraget från Sveland betyder därför mycket 
för VOOV:s verksamhet.

– Sveland är en väldigt viktig samarbetspartner för 
oss. Försäkringar är en stor fråga vid placering av djur 
och samarbetet med Sveland underlättar vårt arbete 
i den verksamheten, säger Patrik Ernby, ordförande i 
VOOV:s riksförbund.

När coronapandemin blev ett faktum var det många 
som fick svårt att ta sitt djur till veterinären på grund 
av rädsla eller risk för smittspridning. Sveland, som 
tidigare erbjöd sina kunder tre kostnadsfria samtal 
till FirstVet per år, beslutade då att öppna upp för 
obegränsat med kostnadsfria samtal under en tids-
bestämd period.

Eftersom många kunder uttryckte en önskan om att 
det skulle fortsätta, beslutade Sveland i augusti 2020 
att göra tjänsten permanent – de fria samtalen är här 
för att stanna!

– Genom att kunderna får fri tillgång till rådgivning 
digitalt, kan de i många fall slippa att åka iväg till 
veterinären med sina djur i onödan.  Det blir också  
ett sätt för oss att minska våra skadekostnader, nå-
got som både vi och våra kunder gynnas av, säger  
Linda Kreutz, chef för affärsområde sällskapsdjur på 
Sveland Djurförsäkringar.

Svelands Uppfödarhotline gick live i början av 2020 och fortsät-
ter att stödja våra uppfödarkunder i allt som rör försäkringar el-
ler uppfödning i stort. De som ringer in får antingen prata med 
Emma, Emma, Lena eller Lotta. Tillsammans har de över 60 års 
erfarenhet av hunduppfödning.

– Genom Uppfödarhotlinen får kunderna prata med någon som 
själv sysslar med uppfödning och som vet hur det är att sitta i 
valplådan. Sveland kan hjälpa uppfödarna från det att valparna 

föds till att de levereras och förhoppningsvis under hela hun-
dens liv. Vi vill vara med på hela resan, säger Emma Prahl på 
Sveland Djurförsäkringar.

Uppfödarhotlinen är öppen på vardagar mellan klockan 9-17. 
Numret är 046-276 93 50. Det går också att mejla till 
uppfodarhotline@sveland.se. 

Succé för  
Svelands första 

podcast

Samarbetet med 
VOOV förlängt

Svelands fria samtal till 
FirstVet här för att stanna

Flera nya profiler under 2020

 ”Kunderna får prata med någon som  
vet hur det är att sitta i valplådan”

Tillsammans med våra kunniga och fram-
gångsrika profiler kan vi på Sveland dela  
med oss av kunskap och erfarenhet till våra  
försäkringstagare. 

Under 2020 välkomnade vi fyra nya profiler; 
Anna Lindelöf, Emma Almquist, Jill Rhodin och 
Elisabeth Rhodin, samtliga knutna till  
affärsområde Sällskapsdjur.  

Personlig direktrådgivning  
under fler av dygnets timmar

Under 2020 genomfördes en testperiod för att undersöka om det 
fanns en efterfrågan bland våra kunder på att komma i kontakt 
med Svelands kundservice även utanför ordinarie kontorstid. 
Testperioden visade att så var fallet och det ledde oss därför till 
att förlänga öppettiderna med två timmar måndag till torsdag.

– Som kundägt bolag har vi i uppdrag att, utifrån våra ekono-
miska förutsättningar, uppnå största möjliga kundnytta. Vi 
arbetar därför ständigt med att anpassa vår verksamhet utifrån 
kundernas behov. Utökade öppettider ger oss bättre möjligheter 
att verka för ett hållbart djurägande genom att kunna erbjuda 
personlig direktrådgivning under fler av dygnets timmar, säger 
Pål Alfvegren, vd för Sveland Djurförsäkringar.

De nya öppettiderna är:
Kundtjänst sällskapsdjur: Mån – tors: 9-19, fre: 9-17
Kundtjänst häst:  Mån – tors: 9-19, fre: 9-17
Skadeavdelningen: Mån – fre: 9-17

 

Emma Almquist

Emma Lena EmmaLotta

Häst: 
Familjen  
Hammarström
Emelie Grönberg
Cecilia Qvarnström
Kajsa Björe
Stefan Jansson

Sällskapsdjur:
Emma Almquist
Anna Lindelöf
Jill Rhodin
Elisabeth Rhodin
Henrik Fryckstrand

Här är våra profiler

Svelands  
Uppfödarhotline

Anna Lindelöf



INBLICK 2021 •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGARINBLICK 2021 •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGAR16 17

På vilket sätt hjälper Bisou eleverna med läsning och att 
skriva?
– Tanken är att skifta fokus från elevernas egna utmaningar 
och med hjälp av hundens deltagande locka fram motivation 
att närma sig det som är utmanande.. Det kan till exempel 
innebära att vi leker ordbingo där Bisou får hämta ord som 
eleven skrivit på ett föremål som Bisou apporterar.

Vad tycker Bisou om att jobba som vård- och skolhund? 
– Hon gillar verkligen att komma till jobbet! Man riktigt ser 
hur hon trippar glatt när vi närmar oss skolan och hon har 
på sig tjänstetäcket. Jag gissar att hon tycker det är så roligt 
för hon vet att hon kommer få en hel del uppmärksamhet 
och känna sig behövd. Hon visar också väldigt tydligt att hon 
tycker det är tråkigt när jag står och pratar med lärare innan 
vi träffar eleverna. Hon vill liksom komma igång och jobba, 
inte stå och snacka!

Finns det någon speciell händelse från utbildningen som 
du vill dela med dig av? 
– En autistisk elev ville berätta en saga för Bisou. Sagan var 
detaljrik och fantasifull och speglade många av de svårighe-
ter som eleven upplevde i sin vardag. Att få sätta ord på sina 

känslor och aktivera fantasin, som annars kan vara svårt vid 
autism, och dessutom att få göra det för en hund som inte 
dömer eller skrattar är väldigt värdefullt. Det känns fint att 
Bisou kan bidra med en sådan upplevelse.

Hur ser ert arbete ut inom vården?
– Just nu arbetar vi på ett demens- och seniorboende. Där 
har Bisou som uppgift att sänka oro och öka glädje och livs-
kvalitet genom att interagera med de boende. När de skiftar 
fokus från sig själva till att fokusera på att få Bisou att göra 
de kommandon de vill, tränar deltagarna både huvud och 
kroppsliga förmågor. Ibland spelar vi bingo tillsammans med 
Bisou och ibland får deltagarna leda henne genom en hin-
derbana. Vi har väldigt roligt tillsammans! För Bisou spelar 
det ingen roll om hon jobbar i en skola med barn och ungdo-
mar eller inom vården med vuxna/äldre personer. Hon och 
jag anpassar jobbet efter förutsättningarna. 

Du kan följa Sofie och Bisous resa på Instagram, 
@the_mindful_company 

En hunds närvaro kan vara till stor hjälp för många skolelever som har svårt att lära sig 
läsa och skriva. Nu kan Svelandkunden Sofie och hennes hund Bisou bistå med den hjäl-
pen. Nyligen blev de klara med sin utbildning till vård- och skolhundsekipage!  

Sofie och Bisou hjälper skolelever att lära 
sig läsa och skriva: ”En hund dömer inte”

När coronapandemin slog till med full kraft i Sverige var Sve-
lands ledning snabb med att uppmana sina anställda att  
arbeta hemifrån för att minska smittspridningen av covid-19 
i samhället.

För Svelands kontorshundar har pandemin därmed innebu-
rit att de alla har fått ta sig an nya roller som hemmakontors-
hundar. Rollen har bland annat bestått av den mycket viktiga 
uppgiften att se till så att husse eller matte rör på sig tillräck-

ligt under en arbetsdag, något som annars lätt kan glömmas 
bort när skrivbordet endast är några få steg bort.

Hemmakontorshundarna har genomfört uppgiften med bra-
vur och har vänligt, men bestämt, sagt till när det är dags för 
lunchpromenad. Den nya rollen har också bestått av myck-
et mys och bus hemma under tiden husse eller matte har  
arbetat.

Under ett vanligt år följer upp emot 40 hundar med sina ägare till Svelands kontor varje 
dag. Men år 2020 blev inget vanligt år för vare sig människor eller hundar.   

2020 – året då våra kontorshundar 
blev hemmakontorshundar

– Mina hundar har varit jätteviktiga 
för mig under pandemin. 

Jag har sällskap hemma och kommer 
ut på sköna lunchpromenader.  

Mina två hundkollegor gör också att 
stressnivån sänks, säger 

Karin Svensson, 
försäkringsrådgivare på Sveland.
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Problem med magen som till exempel kolik, matvägran och 
diarré är de mest förekommande diagnoserna hos kaniner. 
Nästan en tredjedel av alla veterinärbesök som registreras 
i Sveland Djurförsäkringars skadestatistik handlar om just 
mag- och tarmsjukdomar, tillstånd som kan vara direkt livs-
hotande för kaniner.

– Men med rätt kost går det att undvika många väldigt all-
varliga problem som både är otroligt plågsamma tillstånd 
för kaninerna och kostsamma för ägarna. Mag- och tarm-
problem hos en kanin kan kräva flera dagars behandling av 
en veterinär, säger Linnéa Stålhandske, skadechef affärsom-
råde Sällskapsdjur på Sveland Djurförsäkringar.

Generellt sätt är okunskapen om kaniners kost ganska stor. 
En vanlig missuppfattning är att kaniner ska äta morötter. 
Något som kanske inte är så konstigt med tanke på alla de 

bilder och filmer vi ser av ”kändiskaniner” som till exempel 
Lille Skutt och Snurre Sprätt som ständigt äter morötter. Men 
till skillnad från kaniner i serietidningar och på film, ska ka-
niner i verkliga livet helst undvika rotfrukten eftersom den 
innehåller för mycket socker för en kaninmage.
Sedan en tid tillbaka arbetar därför Sveland för att öka kun-
skapen om hur kaniner, och även andra smådjur, ska utford-
ras på bästa sätt. Målet är främst att ge våra kunder en så bra 
chans som möjligt att kunna glädjas åt friska djur som lever 
länge, men också att få ner skadekostnaderna.

Under 2020 skrev vi bland annat artiklar och ett pressmed-
delande om kaniners kost och vi lanserade även hashtaggen 
#slopamoroten för att synliggöra problemet med felaktig 
utfordring. Vi inledde också ett samarbete med Emma Alm-
quist, etolog och expert på kaniner. Emma är ordförande i 
Sveriges Kaninvälfärdsförening som arbetar för alla tamkani-
ners rätt att leva ett stimulerande och lyckligt liv.
Under 2021 kommer Sveland fortsätta att sprida kunskap om 
kaniners rätta kost.

Som kundägt bolag är det viktigt för oss att veta vad våra försäkringstagare, det vill säga 
våra ägare, tycker om oss. Därför genomför vi varje år en större kundundersökning. 
Resultatet för 2020 präglas av en genomgående hög kundnöjdhet.   

”Ett tryggt bolag att  
försäkra sin hund i.  

Alltid lätt att få svar på 
frågor när man ringer. 

Känns personligt.”

”Jag tycker det är trixigt  
att förstå vad som ingår i  

försäkringen men det är ju lika 
för alla bolag, men behöver 

förbättras generellt.”

”Rekommenderar alltid er  
till allt och alla när jag pratar 

försäkringar.  
Kommer försäkra alla mina 

djur hos er, så nöjd är jag.”

Kundundersökning  
2020

”Med rätt kost går det att undvika 
många problem”

Kaniner är betande djur, det vill säga gräsätare.  
En bra kaninkost ska därför till största delen bestå 
av hö. Men det går att komplettera med bladgrönt 
som till exempel blast från rotfrukter, gräs eller 
maskrosblad.

Vad mår kaninen bäst  
av att äta?

Kaniner + morötter = sant? Inte om man ska lyssna 
på experterna. En bra kaninkost ska till största delen 
bestå av hö och felaktig kost är en av de vanligaste 
anledningarna till att kaniner blir sjuka. Därför arbe-
tar Sveland kontinuerligt med att öka kunskapen om 
kaniners kost. Vi vill helt enkelt #slopamoroten! 

Hur är ditt helhetsintryck av 
Sveland Djurförsäkringar?

                                 Utm
ärkt  55 %

                                                                                   
          

        

       
      

     
     

     
     

     
     

     
     

     
      

      
      

    B
ra 11 %                                                                   M

ycket  bra  32 %        

    D
ål

ig
t 2

 %
                    

Över 6 000 av våra kunder deltog i undersökning-
en som skickades ut digitalt. De fick bland annat 
svara på frågor om upplevelsen av vår service, 
skadereglering, tillgänglighet och priser på våra 
försäkringar. 

På frågan ”Vad är ditt helhetsintryck av Sveland 
Djurförsäkringar?” blev resultatet 5,38 av 6, där 
1 stod för Mycket dåligt och 6 stod för Utmärkt. 
Dessutom uppgav en stor majoritet att de var be-
nägna att rekommendera oss till andra. Detta gör 
oss självfallet både glada och stolta, och är en be-
kräftelse på att vi är på rätt väg. 

Vi fick också in över 750 kommentarer, vilka utgör 
en värdefull insyn i vad våra kunder tycker vi gör 
bra och vad vi kan göra för att bli ännu bättre.

Nu är det dags att 
#slopamoroten   
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Närmare 100 000 katter i Sverige är hemlösa och på 
många katthem runt om i Sverige pågår ett ständigt ar-
bete att ta hand om hemlösa katter och hitta hem till 
dem.

Sveland Djurförsäkringar har sedan flera år tillbaka stöt-
tat ett antal katthem på olika sätt. Genom det nya pro-
jektet står Sveland för gratis veterinärvårdsförsäkring 
för samtliga katter som placeras på de katthem som är 
knutna till projektet.
 

– Sveland arbetar för alla djurs bästa och alla katter för-
tjänar en bra försäkring. Genom vår stöttning får katt-
hemmen bättre möjlighet att behandla de katter som 
behöver det. Det ger friskare och sundare djur och det 
går hand i hand med vårt fokus på ett hållbart djurägan-
de när katterna hittar nya hem, säger Emma Skansing på 
Sveland som ansvarar för projektet.

Veterinärvårdsförsäkringen gäller under hela den tiden 
katten är på katthemmet. När katten sen får en ny ägare 
har denne möjlighet att ta över försäkringen. Eftersom 
katten då har varit försäkrad i samma bolag redan från 
början, elimineras karenstiden som normalt gäller under 
20 dagar från och med den dagen en försäkring tecknas.

– Det ger katten ett väldigt bra försäkringsskydd, säger 
Emma Skansing.

Djurskyddet Bohuslän, en ideell, fristående förening som 
ligger under Djurskyddet Sverige, har ett katthem som är 
anslutet till projektet. Föreningen tar årligen emot cirka 

100 katter som behöver hjälp. Det rör sig bland annat om 
hemlösa katter, katter från dödsbon där det inte finns 
några anhöriga och katter som omhändertas av myndig-
heter av djurskyddsskäl. 

Svelands stöd genom katthemsprojektet betyder väldigt 
mycket för Djurskyddet Bohusläns verksamhet, berättar 
Jeanette Holmén som var med och startade föreningen 
för tio år sedan. De pengar som föreningen sparar in på 
försäkringar tack vare Sveland, kan de istället använda 
till att hjälpa fler katter och till att köpa in saker som de 
behöver till sin verksamhet.

– Att Sveland är så generösa och ger oss kostnadsfri ve-
terinärvårdsförsäkring medan katterna är hos oss är mer 
än vi någonsin hade kunnat förvänta oss av ett försäk-
ringsbolag. Vi känner att Sveland bryr sig om oss ideella 
djurföreningar. Dessutom känns det tryggt för oss att 
den nya ägaren har möjlighet att ta över en välfungeran-
de försäkring, säger Jeanette Holmén.

Svelands mål är att ett tiotal katthem ska vara knutna till 
det nya projektet innan år 2021 är slut.

Att alla katter är lika mycket värda är en självklarhet för oss på Sveland. Lika självklart är 
det att alla förtjänar trygga hem. Därför har vi lanserat ett nytt projekt som stöttar flera 
katthems arbete att ta hand om hemlösa katter.

”Alla katter förtjänar  
en bra försäkring”

Nytt projekt för att stötta  
katthemmen

”Det går hand i hand med vårt 
fokus hållbart djurägande”

Sprid ordet! 
Berätta och sprid information om att katthemmens finns 
och att det i många fall går utmärkt att skaffa sig en redan 
vuxen katt istället för en kattunge.

Stötta ekonomiskt! 
Skänk pengar till katthemmen. De flesta har eget bankgiro 
eller Swish.

Skänk gåvor! 
Ta kontakt med ett katthem nära dig och fråga om det är 
något speciellt de behöver. Det kan till exempel handla om 
allt från mjuka barntandborstar och kattandkräm till filtar, 
såpa och handsprit.

Så här kan du stödja katthemmen

Emma Skansing, ansvarig för katthemsprojektet.



Vi står alltid på djurens sida!
Sveland Djurförsäkringar är ett kundägt bolag med 
över 100 års erfarenhet i branschen. Du kan tryggt 

försäkra dina djur hos oss.

Mer information om våra försäkringar finns på 
www.sveland.se. Där kan du även räkna på 

premien och försäkra dina hundar, 
hästar, katter och smådjur.

På vår Facebooksida finner du kontinuerligt 
ny information, roliga tävlingar och aktuella 

kampanjer. Följ oss även på Instagram där vi delar 
med oss av bilder på våra djur! 

Kundservice 046-276 92 00  •  www.sveland.se


