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Pål Alfvegren, vd

INNEHÅLL

Verksamheten har under en lång tid av hemarbete fung-
erat väldigt väl, och vi får äntligen mötas igen när vi nu 
återgår till ett nyrenoverat kontor. Under pandemin har 
vi även upplevt ett fortsatt stort intresse för att skaffa 
hund, katt eller smådjur, vilket har positiva effekter på 
vår verksamhet. Men pandemin har ju tyvärr också gjort 
det svårt att träffa kunder fysiskt, vilket vi löst genom 
att ställa om till digitala aktiviteter.

Förhoppningsvis kan vi snart lämna pandemin och dess 
utmaningar bakom oss – men över Europa fortsätter 
oroligheterna. I skrivande stund pågår kriget i Ukraina 
för fullt och våra kunder vänder sig till oss för råd om hur 

det kan komma att påverka dem och deras djur. Vi har 
märkt av en rädsla för ökad rabiesspridning och frågor 
om djur i skyddsrum, och på Sveland gör vi vad vi kan för 
att informera och lugna våra kunder.

I övrigt har kostnader för veterinärvård fortsatt att stiga 
under året. Ett ökat antal veterinärbesök ställer allt hö-
gre krav på vården, samtidigt som mer avancerad och 
mer tillgänglig vård ger ökade kostnader. Vi har sett ett 
positivt finansiellt resultat år 2021 – men vi ser med oro 
på kostnadsutvecklingen av veterinärvården och upple-
ver ett större behov av en högre grad av informations- 
och kunskapstransparens mellan kunder, veterinärer 
och försäkringsbolagen.

Som kundägt bolag har vi genom åren varit försiktiga 
med att omotiverat höja priset på våra premier, men 
tvingas nu konstatera att även vi måste höja premierna 
för att kunna kompensera för de ökade skadeersätt-
ningskostnaderna. Som kundägt bolag har vi som viktig 
princip att göra prisjusteringar utifrån kostnadstranspa-
rens – inte i vinstoptimeringssyfte.

Genom att sprida kunskap om hållbart djurägande och 
främja sund djurhållning hoppas vi att på sikt kunna 
minska antalet onödiga veterinärbesök och bidra till 
bättre djurhälsa 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 är stolta över att vårt Sveland har fortsatt att utveck-
las på ett positivt sätt under 2021 och tackar ödmjukt 
våra kunder för det förtroende ni visar för oss. Kund-
nöjdheten ligger på mycket höga nivåer, något vi är 
mycket stolta över och som är en viktig grund för oss att 
stå på. Vi kan stoltsera med snabb service och kort vän-
tan på att få sin skada reglerad – något som värdesätts 
högt hos våra kunder, och därmed även hos oss som 
bolag.

Personligen vill jag också tacka för förtroendet att få ta 
över stafettpinnen som Vd för Sveland. Det är för mig 
en ära att numera vara Vd för detta fina kundägda bo-
lag med fantastiska värderingar och utvecklingsmöjlig- 
 

heter. Vi har de senaste åren gått igenom nödvändiga 
strukturella och strategiska förändringar, vilka nu är  
på plats. Det känns verkligen roligt att nu få möjlighet 
att, tillsammans med övriga i ledningen och personalen,  
vidareutveckla bolaget. De strategiska planerna ska  
realiseras genom en målstyrd organisation med ett 
stort engagemang, tillsammans med ett operativt le-
darskap. 

För mig är Sveland ett finansiellt bolag med ett stort 
hjärta för djurens välmående. Jag är stolt över att det 
finns så oerhört mycket kunskap hos alla mina kollegor, 
som gör oss till det expertbolag vi vill vara.

Jag vill också tacka all personal och ombud för det ge-
digna och engagerade arbetet som utförts under året 
och ser fram emot ett nytt spännande år med Sveland 
Djurförsäkringar!

Linda Kreutz, Vd

”Genom att sprida kunskap om 
hållbart djurägande och främja 

sund djurhållning hoppas vi att på 
sikt kunna minska antalet onödiga 

veterinärbesök”

”För mig är Sveland ett finansiellt 
bolag med stort hjärta för 

djurens välmående”

När vi lägger år 2021 
– bolagets 110:e verksamhets-
år bakom oss kan vi konstatera 

att coronaviruset med dess 
konsekvenser har fortsatt att 

påverka oss, såväl positivt 
som negativt. 

Linda Kreutz, Vd
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Sveland har jobbat med hållbarhet på olika sätt sedan en 
lång tid tillbaka. Sedan 2019 har vi utökat arbetet genom 
att ta ett tydligt helhetsgrepp kring hållbarhet och aktivt 
arbeta för att implementera hållbarhet som en röd tråd 
genom hela företaget.

Vår vision är att bli Sveriges bästa försäkringsbolag för 
hållbart djurägande. Våra kunder ska mötas av hög kom-
petens och snabb, effektiv service i alla kontakter med 
Sveland. Det är en självklarhet för oss att alla kunder och 
djur behandlas på̊ samma sätt utifrån en sund riskbe-
dömning och hållbar lönsamhet. Som ett kundägt för-
säkringsbolag ser vi till att våra kunder får behovsanpas-
sade och rättvisa försäkringar. Kunderna ska känna att vi 
förstår deras behov och att vi har djurens bästa för våra 
ögon. Våra försäkringar bidrar till ett hållbart djurägande 
genom att ge våra kunder en ekonomisk trygghet om de-
ras djur skulle bli sjukt eller skadat. Men vi arbetar även 
med hållbart djurägande genom att stötta våra kunder 
så att deras djur kan leva tryggt och må bra genom hela 
livet.

Våra kunder är en del i vår gemenskap och vi på Sveland 
finns alltid till hands för att dela med oss av vår expertis. 
Genom bland annat artiklar, föreläsningar och webbinar 
vill vi sprida kunskap till alla djurägare. Skadeförebyg-
gande arbete genom att sprida kunskap om hur djurä-
gare kan sköta om sina djur är viktigt för att djuren ska 
må så bra som möjligt och för att hålla nere skadekost-

naderna. Vi är övertygade om att kunniga djurägare som 
tar hand om sina djur på bästa sätt ger friska djur som 
sällan behöver uppsöka veterinär. Vi vill premiera djur-
ägare som håller sina djur friska, har ett sunt risktänk, 
förebygger skador och lever hållbart med sina djur. Sve-
land ger exempelvis rabatt på försäkringen för de hästar 
som står i ett certifierat Sveland Hållbart Stall och djur 
som inte behövt använda sin försäkring får rabatt på ve-
terinärvårdsförsäkringen.

Hållbart djurägande är centralt i vårt hållbarhetsarbete, 
men självklart arbetar vi även med ekonomisk hållbar-
het, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet
Svelands bolagsform är långsiktig och hållbar då vi ägs 
av våra kunder. Sund riskbedömning, god riskhantering 
och hållbar lönsamhet med kunden i fokus en viktig 
grund i Svelands verksamhet.

Vi investerar vårt kapital så att det ger en trygg avkast-
ning samtidigt som det bidrar till samhällsomställning-
en. Till exempel investerar vi inte i oljeutvinning, kluster-
bomber eller pornografi.

Miljömässig hållbarhet
Vår verksamhet och våra aktiviteter har en direkt miljö-
påverkan. Även våra leverantörers, samarbetspartners 
och kunders verksamheter och aktiviteter är en del av 
Svelands miljöpåverkan. Vi ser hela tiden över hur vi kan 
minska vårt och våra försäkringsprodukters klimatfotav-
tryck, med målet att jämfört med 2019 års siffror halvera 
Svelands utsläpp till 2030.

Social hållbarhet
Sveland arbetar med social hållbarhet på många olika 
sätt och vi arbetar utifrån de tio principerna i FN Global 
Compact. Internt arbetar vi aktivt för god personalpoli-
tik och korrekt hantering av försäkringsärenden för att 
motverka jävsituationer och korruption. Att lyfta håll-
barhetsfrågor med alla våra leverantörer och samar-
betspartners är självklart för oss. Vi vill också bidra till 
samhället på ett bredare plan, till exempel genom vårt 

långvariga samarbete med den ideella föreningen VooV 
(Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta).

På www.sveland.se kan du läsa mer om Svelands håll-
barhetsarbete och där hittar du även Svelands hållbar-
hetsrapport för 2021.

Sveriges bästa 
försäkringsbolag 
för hållbart 
djurägande

Christine erhlander, hållbarhetschef
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En katt till kaffet 

Svelands projekt för att stötta katthemmen Den 30 september 2021 slog Alice och Rebecca upp por-
tarna till Purrfect Café; en fristad för hemlösa katter och 
fikasugna människor. På caféet bor katter som väntar på 
sin ”purrfect match”, det vill säga någon som kan erbjuda 
dem ett nytt för-alltid-hem. Katterna kommer från katt-
hem eller kattorganisationer med jourverksamhet, men 
också genom privatpersoner.

- Vi är jätteglada för samarbetet med Sveland. Redan 
innan vi startade kattcafé visste vi hur hög kundnöjdhet 
ni har. Det känns också extra tryggt att anlita ett försäk-
ringsbolag som specialiserar sig på just husdjur och där 
handläggarna själva har förståelse för djurägares känslor 
kring sina djur. 

Båda caféägarna har en lång erfarenhet av djursjukvård 
och brinner för att höja kattens status i samhället, sam-
tidigt som de vill bidra till att lindra stress, sorg eller en-
samhet hos besökarna som kommer dit för att fika. På 

caféet kan du fika i en mysig atmosfär samtidigt som du 
umgås med adopterbara katter. Precis som vi på Sve-
land, anser Alice och Rebecca att kunskap är ett av de 
bästa sätten att skapa förutsättningar att leva ett håll-
bart liv tillsammans med sin katt, till exempel genom att 
förebygga sjukdomar och skador.
 
- Ett hållbart kattägande för oss är ett kattägande som 
är väl genomtänkt och planerat. Den som informeras om 
vad det innebär att skaffa och äga katt är bättre förbe-
redd att hjälpa sin fyrbenta vän genom livets alla händel-
ser. Våra värderingar är lika Svelands, och detta känner 
vi är viktigt för att våra gemensamma kunder och gäster 
ska få den trygghet och professionalism vi erbjuder i frå-
gan om att skaffa eller äga katt. 

Intresse och engagemang viktigast 
Katterna får bo på caféet i minst två till tre månader 
innan de adopteras bort. Under den tiden får persona-

Tänk dig att få njuta av en god kopp kaffe samtidigt som en mjuk katt 
ligger i ditt knä och spinner. Visst låter det mysigt? På kattcaféet Purrfect 
café är det precis vad du kan göra, och det bästa av allt är att missarna 
också kan adopteras. Sveland har varit med från start genom att bidra 
med gratis försäkringar till katterna som bor på caféet.   

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 och tagit fram ett projekt som 
stöttar flera katthems arbete att ta hand om hemlösa katter.  

Foto: Julio Chang och Purrfect café Alice och Rebecka på Purrfect café 

len möjlighet att lära känna katternas personligheter 
och behov, vilket gör det enklare att sedan matcha ihop 
rätt katt med rätt person. Om en cafégäst fattar tyckte för 
någon av katterna kan hon eller han lämna in en intres-
seanmälan via caféets hemsida.
 
- Det finns inget krav på att man ska ha haft katt innan, 
det absolut viktigaste är att man har ett engagemang 
och ett intresse för att bli kattägare. Vi går regelbundet 
igenom de intresseanmälningar vi har fått in och match-
ar ihop våra katter med de vi tror passar bäst som deras 
nya för-alltid-hem. Därefter gör vi alltid ett hembesök 
där vi pratar om vad det innebär att ha katt och vad man 
behöver tänka på inför adoptionen, berättar Alice. 

Inför en eventuell kattadoption är det viktigt att man har 
förståelse för att det kan ta lite tid för katten att vänja sig 
vid sitt nya hem och bli helt bekväm. Därför måste den 
nya ägaren vara beredd på stor lyhördhet inför kattens 
behov. 

- Det är viktigt att ha med sig att tanken är att katter-
na ska adopteras till ett hem där de ska stanna resten 
av sina liv. De ska inte behöva flytta igen. En katt kan bli  
20 år gammal och är ingen slit-och-släng vara, säger  
Rebecca. 

Hon påpekar att det är en vanlig missuppfattning att kat-
ter klarar sig själva. Tvärtom behöver de oss människor 
för att må bra.
 

-  Man får inte heller glömma att det kostar att ha katt. 
Mat, vaccinationer, försäkringar och veterinärvård kan 
bli dyrt om man har otur, fyller Alice i.  

Så här kan du förbereda dig 
Om man väntar på att få hem en ny liten familjemedlem 
är det bra att förbereda sig. Alice och Rebecca tipsar om 
att inhandla lite utrustning som till exempel kattlåda 
och klösträd. De rekommenderar också sina kunder att 
installera lugnande feromoner i vägguttagen.
 
- Det är även bra att försöka planera in att vara hemma 
lite mer de första dagarna. Vi skickar alltid med lite foder 
och delar med oss av vår kunskap om katter, till exempel 
hur man ser om katten mår dåligt och vad man kan göra 
då, berättar Rebecca. 

Ökat hållbarthetsintresse
Alice och Rebecca menar att de märkt av en större med-
vetenhet kring hållbarhet i samhället i stort, och att det 
går hand i hand med att adoptera en vuxen katt från ett 
katthem eller kattcafé.
 
- Fördelen med att adoptera en vuxen katt är att man 
vet lite mer vad man får eftersom de har utvecklat sin 
personlighet. Många tycker också att det känns bra att 
hjälpa en katt som övergivits, och det är ju också en håll-
bar sak att göra, det finns så många katter som behöver 
ett nytt hem. 

Sveland Djurförsäkringar har sedan flera år tillbaka 
stöttat ett antal katthem på olika sätt. Genom det nya 
projektet står Sveland för gratis veterinärvårdsförsäk-
ring för samtliga katter som placeras på de katthem 
som är knutna till projektet.

-  Sveland arbetar för alla djurs bästa och alla katter 
förtjänar en bra försäkring. Genom vår stöttning får 
katthemmen 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 
djurägande när katterna hittar nya hem, säger Emma 
Skansing på Sveland som ansvarar för projektet.
Veterinärvårdsförsäkringen gäller under hela den ti-
den 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 för-
säkring tecknas.
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Smuggelhund
Många drömmer om att skaffa hund – men det är viktigt att 
det görs på rätt sätt. 

Vi på Sveland jobbar med att få ut förebyggande information 
till kunder kring vad man ska tänka på vid valpköp och vilka 
varningstecken man ska vara uppmärksam på. 

Det är lätt att bli ivrig när man letar efter en hund; så ivrig 
att man inte kollar upp hundens bakgrund ordentligt. Det 
finns tusentals valpannonser ute på internet, och risken 
finns att några av dem gäller illegala smuggelhundar. Ef-
terfrågan på valpar ökade kraftigt i samband med coro-
napandemin och att många i samband med den började 
arbeta hemifrån, något hundsmugglarna såg till att ut-
nyttja. 

Valparna som importeras olagligt till Sverige lever ofta 
i dåliga förhållanden och i trånga utrymmen. Tullverket 
rapporterar att många av valparna som upptäcks är i så 
dåligt skick att avlivning måste ske direkt. Christine Ehr-
lander, hållbarhetschef på Sveland Djurförsäkringar, ger 
tips och råd om vad du som hundköpare ska titta efter 
och tänka på.

Finns det några tecken man kan leta efter? 
-  Ett varningstecken kan vara att valpen kostar betydligt 
mindre än vad valpar av den rasen ofta kostar. Om man 
inte får träffa valparna eller de vuxna hundarna i hem-
miljö ska man dra öronen åt sig. Att man inte får träffa 
mamman till valparna är ytterligare en varningssignal. 
Ofta kan det vara så att valpar från flera kullar säljs på 
samma ställe. Så ser valparna ut att vara olika gamla eller 
av olika raser ska man bli misstänksam.

- Om veterinärintygen från besiktning och vaccinatio-
ner inte är på svenska så finns det skäl att fundera på 
hur hunden kommit till Sverige och om vaccinationen är 
gjord på rätt sätt vid rätt ålder. Valpar under 16 veckor 

kan omöjligt ha kommit in lagligt i landet. Så är valpen 
8 veckor, men vaccinationer är gjorda i ett annat land så 
kan inte hunden ha kommit in lagligt i landet.

- Det finns ofta inga telefonnummer eller så är det enbart 
oregistrerade kontantkort i annonser om valpar som 
säljs. När du köper en valp eller vuxen hund ska du alltid 
se till att få en köpehandling där säljarens personuppgif-
ter som namn, adress och telefonnummer framgår.

Hur kan man säkerställa att det inte är en 
smuggelhund? 
-  Genom att få träffa uppfödaren, mamman och valparna 
vid flera tillfällen. Det är bra att ha kontakt med uppfö-
daren och besöka denne redan innan valparna är födda. 
Om valpen är registrerad i Svenska Kennelklubben så är 

den med största sannolikhet född i Sverige. Om valpen 
inte är registrerad i Svenska Kennelklubben får man vara 
ännu mer uppmärksam på att man får träffa uppfödaren, 
mamman och valparna, samt att valpen är chipmärkt, 
vaccinerad och veterinärbesiktigad i Sverige. Mamman 
till valparna ska också vara registrerad i hundregistret. 
Det är dock ingen garanti då det ibland sker att dräktiga 

tikar smugglas in och får föda valparna i Sverige innan de 
skickas tillbaka utomlands för nästa parning. Köp bara 
hundar som är chipmärkta, vaccinerade och veterinär-
besiktade i Sverige. Veterinärbesiktningen får inte vara 
äldre än högst 7 dagar vid köpet.

Vilka länder är de vanligaste att man smugglar ifrån? 
-  De flesta smuggelhundar kommer från Östeuropa.  

Hur är hundarnas förhållanden? 
- Hundar på så kallade valpfabriker lever ofta under 
mycket dåliga förhållanden. Tikarna paras hela tiden 
tills de inte längre är produktiva, valparna skiljs från sina 
mammor i för tidig ålder och transporten till de länder 
där valparna ska säljas är ofta mycket dåliga för valpar-
na och de vuxna hundarna. Detta innebär ofta trånga 
utrymmen, dålig hygien, ingen eller lite mat och vatten. 

Det kan även vara för varmt eller kallt beroende på vilken 
årstid djuren transporteras. Transporterna uppfyller helt 
enkelt inte de lagkrav som finns av djurskyddsskäl.

Vad bör man göra om man misstänker att någon 
säljer smuggelhundar? 
-  Vid misstanke om smuggelbrott så skall man kontakta 
Tullverket. Vid misstanke om att en hund förts in olagligt 
i Sverige så kan man kontakta Jordbruksverket. Om man 
misstänker vanvård eller att de vuxna hundarna eller val-
parna man tittar på är i behov av veterinärvård – då ska 
man kontakta Länsstyrelsen.

Har du några generella tips?
-  Planera ditt hundköp i god tid. Besök flera uppfödare 
och bilda dig en god bild av uppfödaren och dennes hun-
dar. Köp ALDRIG en hund i bakluckan på en parkering.

”Köp aldrig en hund i bakluckan  
på en parkering”

Vi jobbar med förebyggande information till kunder, 
bland annat i form av artiklar och nyhetsbrev där vi 
ger tips på vad man ska tänka på vid valpköp eller köp 
av en vuxen hund och vilka varningstecken man ska 
vara uppmärksam på. 

Vi utbildar vår personal löpande.

Vid införsäkring av en hund ställer vi alltid kontrollfrå-
gor, till exempel frågar vi alltid om köpedatum, om det 
finns en veterinärbesiktning och namn på uppfödare. 
Det i sig hindrar ju inte smuggelhundar, men kan ge 
en vink till både oss och kunden om att allting kanske 
inte står rätt till.

Vad gör vi på Sveland för att motverka smuggelhundar?  
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Sveland fortsätter att premiera hållbart djurägande, denna gång tillsammans med förra 
årets nya profil, etologen Emma Almquist. I en artikelserie i tre delar sammanställde vi 
tips och rekommendationer för ett mer hållbart smådjursägande.  

Hållbart smådjursägande 
– varken tidskrävande, jobbigt eller dyrt

Kaniner + morötter = sant? Inte om man ska lyssna på experterna. 
Felaktig kost är en av de vanligaste anledningarna till att kaniner 
blir sjuka och en vanlig missuppfattning är att kaniner ska äta just 
morötter.

 Därför har Sveland även under 2021 arbetat kontinuerligt med att 
öka kunskapen om kaniners kost. I samband med artikelserien 
Hållbart smådjursägande fortsatte vi att premiera 
#slopamoroten, och kommer att fortsätta göra det år 2022.

Kampanjen #slopamoroten fortsätter Kände du till att morötter kan vara  
skadligt för kaniner?

Kundundersökning i nyhetsbrev till smådjursägare.

Ja: 
29 %

Nej: 
71 %

Ny podd med etolog  
Emma Almquist

I april släppte Sveland sin andra podcast “Husdjurspod-
den - din djurkompis i poddvärlden”, riktad till alla som 
älskar djur. Podden kombinerar vetenskap och expertis 
med lättsamhet, humor och inspirerande dialog. Etolog 
Emma Almquist och Sveland Djurförsäkringar vill hjälpa 
alla djurvänner och husdjur att må så bra som möjligt till-
sammans – för ett mer hållbart djurägande.

Poddserien består av sex avsnitt som fungerar som en 
poddkompis i vardagen, som delar lyssnarens djurin-
tresse – oavsett vilket djurslag som är favoriten. I varje 
avsnitt dyker Emma ner i ett nytt aktuellt ämne, tillsam-
mans med en gästexpert. Det utlovas kunskap och un-
derhållning!

Hej Emma, hur kom det sig att du blev etolog?
- Jag hade inga djur i mitt liv tills den dag jag steg in på 
en fritidsgård i Lund och fick börja sköta om kaniner, får, 
getter, katter och höns. Efter en kort tid var jag fast. 

Sedan dess har det aldrig varit någon fråga vad jag ville 
göra med mitt liv. Det skulle handla om djur och valet att 
utbilda mig inom etologi, djurbeteende och djurskydd 
var självklart. Jag ville förstå djuren och jag ville göra 
deras liv bättre. I juni 2017 tog jag min kandidatexamen 
i ämnet vid Sveriges Lantbruksuniversitet och driver se-
dan dess mitt eget bolag “Djurvetologen”.

Varför valde du att starta en podd tillsammans med 
Sveland? 
- Jag hade redan ett väldigt bra samarbete med Sveland 
och upplevde att de ville samma sak som jag; vi drog åt 

samma håll. Eftersom jag tycker om att prata föreslog jag 
att vi skulle göra en podd ihop, något som mina vänner 
på Sveland själva tänkt på. Ytterligare en grej vi tänkte 
lika om. Att bygga upp poddens grundstomme gick som 
en dans, och vi var snabbt igång!

Varför ska man lyssna på Husdjurspodden?
- För mig är en podd ett slags sällskap när jag plante-
rar om mina plantor eller när jag diskar. Jag får genom 
poddmediet lära känna häftiga människor och inspireras 
av dem. Så vill jag att Husdjurspodden också ska vara. 
Du ska må bra av att lyssna på oss och samtidigt kunna 
ta med dig något matnyttigt till ditt djurägande. Vill du 
slappna av, skratta och bli inspirerad? Lyssna på Hus-
djurspodden!

Vad för andra typer av samarbeten gör du ihop med 
Sveland?
- Massor! Det jag gör med Sveland är centrerat kring det 
jag kan bidra med till hållbart djurägande: kunskap om 
djurens beteende. Jag syns i Svelands sociala medier, jag 
håller föreläsningar och gör även livesändningar.

EMMA ALMQUIST
Familj: Kaninerna Figaro & Elsa,  
hamstern Lando, hunden Ossi

Bor: Löddeköpinge, Skåne
Gör: Driver Djurvetologen
Motto: Kunskap främjar välfärd

Kontakta en lokal bonde för hållbart hö 
I fysiska djuraffärer brukar det finnas större foderför-
packningar än i nätbutiker, med ett innehåll som i flera 
fall kommer från Sverige – och därmed ofta har en kor-
tare transportsträcka bakom sig. Hos många bönder kan 
man även köpa 12 kilosbalar av hö, som i längden resul-
terar i ett betydligt billigare pris än de förpackningar som 
går att få tag i djuraffären.

Hemodlat och lagom mängd är godast 
Lördagsgodis serveras bäst i form av färska örter, som 
oregano och timjan, eller en gren från ett fruktträd. Se 
bara till att grenen inte är angripet av något skadedjur. 
Och tänk alltid på mängden – inget djur mår bra av för 
mycket godis, även om det är av en nyttigare variant.

Återbruk – den mest hållbara inredningen 
Den bästa naturligt krokiga sittpinnen hittar man ut-
omhus. En rejäl och krökt gren mår fåglar ergonomiskt 

bättre av att sitta på än en rak plastpinne från djuraffä-
ren, då den låter fågeln träna olika delar av kroppen. Om 
man låter gnagarna gå loss på förbrukad kartong i stället 
för att köpa ett färdigt hus ger man djuret ett flera dagar 
långt inrednings- och rivningsprojekt som den kommer 
att älska. På så sätt bidrar man till minskad konsumtion, 
samtidigt som djuren får röra sig ergonomiskt korrekt 
och utlopp för sina behov.

Och angående second hand: det är viktigt att informera 
sig om eventuella smittorisker innan man handlar. Man 
bör köpa begagnade varor av någon man känner, eller 
som man vet har friska djur om man känner sig osäker 
kring rengöring.
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oss. Även uppfödare från andra försäkringsbolag använ-
der vår hotline.

Vilka är de vanligaste frågorna från uppfödare? 
-  Oj, det är verkligen allt mellan himmel och jord: ska-
dor, parning, valpning, hur man registrerar sig i SKK och 
söker tillstånd hos Länsstyrelsen. Men om något är osä-
kert är det jätteviktigt att uppmana kunden att ringa di-
rekt till veterinären. Jag skulle aldrig säga till en kund att 
göra si eller så, utan då hänvisar jag till veterinären. Men 
saker som jag som uppfödare har stor erfarenhet av, som 
att tiken inte kommer i gång med valpningen, då kom-
mer jag gärna med tips och råd. 

Berätta hur ett samtal med en uppfödare kan se ut.
- Många samtal innebär att jag ger tips och råd på för-
säkringar. Många ringer också för att ha någon att prata 
med och förhoppningsvis få svar på sina frågor. Nyligen 
skickade en orolig uppfödarkund en bild till mig på sin 
dräktiga tiks flytningar, och undrade om det verkligen 
var normalt. Det kändes bra att kunna lugna kunden ge-
nom att berätta att det är slemproppen som gått och att 
valparna vanligtvis kommer inom två dygn efter det.

En annan kund som ringde in var orolig att hennes tik 
hade svaga värkar. “Ut och spring med henne en runda 
så ska du se att hon snart kommer i gång”, blev mitt råd 
och ett par timmar senare ringde kunden för att tacka 
och berätta att tiken hade fött åtta friska valpar. Ett trev-
ligt bemötande kommer man jättelångt med. Det är ett 
motto jag jobbar utifrån: “att bry sig - på riktigt”. Det 
handlar om omtanke till den som ringer in.

Innan parning
Se över dina försäkringar så du har en fullgod försäkring och kontrollera 
aktuella villkor.  
Se över vaccinationer och avmaska tiken.

6 veckor efter parning
Genom röntgen går det att  
räkna antalet valpar.

Från dygn 30
Från dygn 30 kan en veterinär se om tiken 
är dräktig med hjälp av ultraljud.

Parning
30

dygn

58-68 dygn efter parning: valparna föds
Anmäl valpkull för att få gratis valpkullsförsäkring. Meddelas Sveland 
inom 60 timmar från valparnas födsel gäller veterinärvårdsförsäkringen 
direkt från födseln.

Registrera kullen hos SKK
Om dina valpar är av en SKK-registrerad ras,  
se till att registrera dem hos SKK i god tid innan leverans.

Valparna är 10 dagar
Valplivsförsäkringen om 4 000 kronor kan tecknas tidigast 
från 10 dagars ålder på valparna efter att försäkringstagaren 
meddelar Sveland att tiken valpat.

Valparna är 2-3 veckor gamla 
Första avmaskning bör ske och därefter enligt ett schema. 

Valparna är 6 veckor gamla
Kontakta ditt ombud/Sveland för att uppdatera hälso-
deklarationen och teckna Svelands leveransskydd.

Valparna är 8 veckor gamla
Valparna kan flytta hemifrån. Tänk på att veterinärbesiktningen får vara 
max 7 dagar gammalt för att Dolda fel- försäkringen ska gälla. Teckna 
Dolda fel -försäkringen innan valparna flyttar. 

Valpen är 4 månader  
Har du osåld valp eller ska behålla en valp, teckna en 
individuell försäkring innan valpen är 4 månader. 

Valpen har blivit 3 år
Dolda fel- försäkringen slutar att gälla om valpen såldes vid 8 
veckor. Har den sålts senare gäller försäkringen som längst tills dess 
att valpen är fyra år. 

10 dagar efter flytt
Leveransskyddet  
upphör att gälla.

Valpen är 4 månader
Valpen ska ID-märkas innan  
den är fyra månader gammal.

3
år

2-3
veckor

10
dagar

6
veckor

8
veckor

4
månader

4
månader

10
dagar

SKK63
dygn

6
veckor!

Sveland har länge varit ett av uppfödarnas 
favoritförsäkringsbolag och det senaste 
året har andelen hunduppfödare som har 
sina hundar försäkrade hos Sveland ökat 
med 7 procent. Kunskap och personlig 
service uppskattas.

En slingrande tidsaxel som hjälper dig som uppfödare 
att förstå hur och när du försäkrar in dina tikar, kullar 
och valpar från det att parning planeras till dess att val-
parna flyttar.

- 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 hundens liv. Vi vill vara med på hela resan, säger Emma Prahl på  
Sveland Djurförsäkringar.

Lena Pettersson, uppfödare och 
försäkringsombud på Sveland.

Svelands Uppfödarhotline gick live i början av 2020 och 
skapades för att snabbt kunna ge personlig service och 
expertis inom hunduppfödning. Hotlinen fungerar som 
ett komplement till ombuden. De allra flesta uppfödare 
har sitt eget personliga ombud som hjälper till med för-
säkringsfrågor, även på kvällar och helger.

Under det gångna året har vi sett en ökning på flera 
hundra procent av antalet inkommande samtal till hot-
linen. Även antalet uppfödare som valt att teckna sina 
försäkringar hos Sveland har ökat med 7 procent under 
2021. Detta är vi på Sveland väldigt stolta och glada över.
Många av Svelands hunduppfödare har ett tätt samar-
bete med sina ombud och säljare. En del av uppfödarna 

väljer även att vända sig direkt till sitt ombud före veteri-
nären. Svelands ombud Lena Pettersson är själv uppfö-
dare och har fött upp Golden Retriever valpar i över 30 år. 
Dagligen tar hon emot inkommande samtal från uppfö-
dare runt om i landet - i förebyggande syfte, men också 
under pågående valpning.

Hej Lena, hur upplever du responsen av 
uppfödarhotlinen hos de som ringer in?
- Den är jättebra, de flesta är väldigt nöjda och tycker 
det är en fantastisk service och ett bra komplement till 
den personliga kontakt de har med sitt ombud. När vi 
startade för drygt två år sedan gick det lite trögt i bör-
jan, men nu tror jag vi har byggt upp ett förtroende bland 
uppfödarna och att de känner sig trygga med att ringa 

“En fantastisk service och ett  
bra komplement till den personliga 

kontakt uppfödaren har med  
sitt ombud.”

Allt fler 
hunduppfödare 
väljer Sveland

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

Emma Lena EmmaLotta

Svelands Uppfödarhotline!



INBLICK 2022 •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGARINBLICK 2022 •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGAR14 15

Under året har Sveland satsat stort på att utveckla 
sin kommunikation genom att lägga mer fokus 
på nyhetsbrev; både utifrån kvantitet och kvalitet. 
Vi har även kommit igång ordentligt med digitala  
föreläsningar i form av olika webbinar med fokus på 
skadeförebyggande information till djurägare och 
uppfödare. 

För oss på Sveland är det viktigt att hjälpa våra kun-
der till ett mer hållbart djurägande och detta gör vi 
dels genom digitala föreläsningar, dels genom ska-
deförebyggande artiklar och informativa filmer. Det 
senaste året har vi producerat ett flertal större, upp-
skattade filmsatsningar, som “Aktivera hunden med 
Kalle Karlsson” och “Svelands Tömkörningsskola 
med Anders Eriksson”. 

På sidan 4-5 kan du läsa mer om vårt förebyggande 
arbete för ett hållbart djurägande.

Sommaren 2021 släpptes säsong två av vår hyllade podcast ”Det 
är ingen hobby – det är en livsstil” med Selma, Klara och Ingemar 
Hammarström. Under åtta avsnitt med nära 12 000 lyssningar sam-
manlagt, fick vi ta del av snack om allt från ridkläder, mental träning 
och tävlingar till hästköp, foder och att resa med häst. 

I februari 2022 startade Ryssland ett skoningslöst krig mot 
Ukraina, vilket har tvingat miljontals människor på flykt. Som 
djurförsäkringsbolag ville vi på Sveland bidra till att underlätta 
för de djur och djurägare som drabbats av denna fruktansvärda 
situation. Därför skänkte vi 25 000 kr till Djurskyddet Sverige, 
som samlade in pengar till sina systerorganisationer i Ukraina 
och i landets gränsländer. Pengarna gick till veterinärvård, vac-
cinationer, djurmat och platser på karantänstationer.

På sociala medier uppmanade vi branschkollegor, kunder och 
medarbetare att göra detsamma. Vi uppmanade även till att 
bidra till andra organisationer med aktiva insamlingar, som till 
exempel Röda Korset, SOS Barnbyar och UNHCR.

Sveland och Granngården lanserade under våren 
2021 husdjursförsäkringar till hund, katt och små-
djur i ett nytt samarbete parterna emellan. Försäk-
ringarna går under Granngårdens servicekoncept 
för husdjur – Husdjurshjälpen www.granngarden.
se/husdjurshjalpen), omvårdnadstjänster för bättre 
djurhälsa.

– Sveland är ett kundägt och värderingsdrivet djurför-
säkringsbolag som i Granngården har hittat en part-
ner som speglar mycket av det vi står för. Vår vision är 
att vara Sveriges bästa försäkringsbolag för hållbart 
djurägande och tillsammans med Granngården hop-
pas vi nå ut med vår kunskap och vårt engagemang 
för djurens bästa till fler djurägare, sa Linda Kreutz, 
vd på Sveland Djurförsäkringar vid lanseringen.

Större fokus på  
nyhetsbrev, 

webbinar och 
filmer

Sveland bidrog till  
krigsdrabbade i Ukraina

Granngården och Sveland  
i nytt samarbete

Succén med Hammarströms 
podcast fortsätter

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 digital kundundersök-
ning. Resultatet för 2021 präglas av en genomgående hög kundnöjdhet.    

“Killen jag pratade med 
var superbra och förkla-
rade exakt hur jag skulle 
göra. Så trevligt kundbe-

mötande.”

“Alltid fått pengar 
utbetalda fort och 

enkelt utan krångel. 
Väldigt nöjd!”

“Jag uppskattade att min 
kontakt kunde förklara 

situationen på ett förståeligt 
sätt och att jag kunde ställa 

dumma frågor och få  
vettiga svar.”

Kundundersökning  

Som kundägt bolag är det viktigt för oss att veta vad våra för-
säkringstagare, det vill säga våra ägare, tycker om oss. Därför 
genomför vi varje år en större digital kundundersökning. Re-
sultatet för 2021 präglas av en genomgående hög kundnöjd-
het. Vi fick in hundratals värdefulla kommentarer, vilka utgör 
en viktig insyn i vad våra kunder tycker vi gör bra och vad vi 
kan göra för att bli ännu bättre.

Över 3 000 av våra kunder deltog i kundundersökningen, 
vilket vi är mycket tacksamma för. De fick bland annat svara 
på frågor om upplevelsen av vår service, skadereglering, till-
gänglighet och priser på våra försäkringar. På frågorna om 
hög kundnöjdhet och snabb skadereglering svarade 9 av 10 
att de är nöjda med Sveland. Dessutom uppgav en stor ma-
joritet att de var benägna att rekommendera oss till andra. 
Detta gör oss självfallet både glada och stolta. Sveland strävar 
efter att ge sina kunder den bästa servicen och tillsammans 
stärka varandra i strävan för att förebygga skador och undvika 
sjukdomar hos våra djur.

9 av 10
av våra kunder är nöjda med sin senaste 

kontakt med vår skadeavdelning!
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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. Situationen krävde en stor omställning för före-
taget som fick anpassa verksamheten utifrån nya förutsätt-
ningar där medarbetarna behövde arbeta digitalt hemifrån, 
samtidigt som verksamhetsnyttan skulle bibehållas.

- Under några veckors tid, i pandemins början, varvade varje 
avdelning halva gruppen hemma och den andra halvan på 
plats, för att undvika smittspridning inom avdelningen. Men 
runt påsk 2020, när restriktionerna var ett faktum, skickade 
vi hem hela personalen. Vi trodde att det skulle pågå i några 
månader och att det sedan skulle vara över, men så blev det 
inte, berättar Åsa Jonsson, HR-chef på Sveland.

Däremot kunde man redan efter tio månaders distansarbete 
under hösten 2020, konstatera att omställningen hade fung-
erat väldigt väl. Tack vare digitala hjälpmedel hade medarbe-
tarna kunnat arbeta på till stor del som vanligt.

De anställda upplevde också att det blev lättare att få ihop 
vardagspusslet när de inte hade behövt pendla in till konto-
ret varje dag, något som de anser bidrog till positiva hälso-
effekter. Dessutom reducerades antalet långa bilresor, vilket 
bidrog till såväl ökad miljömässig hållbarhet som ökad eko-
nomisk hållbarhet för medarbetarna.

Efter att ha kunnat utläsa flera positiva effekter med en 
kombination av distansarbete och arbete på kontoret, tog 
Svelands ledning beslutet att möjliggöra för hemarbete två 

Rapporter har visat att många svenska företag ställt sig positiva till fortsatt hemarbete 
efter coronapandemin. Tack vare ett väl fungerande distansarbete under coronapande-
min kunde ledningen på Sveland Djurförsäkringar redan efter tio månader besluta att 
alla bolagets anställda skulle ges möjlighet att arbeta hemma upp till två dagar i veckan, 
även efter att pandemin var över. I slutet på mars 2022 kunde medarbetarna äntligen 
påbörja det nya flexibla arbetssättet på ett nyrenoverat kontor som ska främja bolagets 
gemenskap och tillgänglighet. 

Flexibelt arbetssätt och renoverat 
kontor för ökad gemenskap och 
engagemang dagar i veckan, efter att coronarestriktionerna släppts. Som 

ett led i ett hållbart arbetsliv har ett par enkla principer kring 
tillgänglighet tagits fram, såsom att det inte är acceptabelt 
att regelbundet kontakta medarbetare utanför arbetstid, om 
inte rollens karaktär är sådan. Man ska även respektera med-
arbetare som är lediga eller sjuka och möten ska företrädes-
vis hållas med start klockan 9 och senast sluta klockan 16.

I denna process såg man även över kontorets uppbyggnad: 
hur stort antal arbetsplatser som fanns tillgängliga, hur de 
platserna såg ut, hur personalen skulle fördelas och placeras 
– och man kom fram till att det dåvarande kontoret inte var 
optimalt.

- Vi anställde flera stycken, cirka tjugo stycken under perio-
den som man arbetade hemifrån, och platserna skulle inte 
räcka till. Vi skulle bli trångbodda direkt, berättar Åsa.
I november 2020 var restriktionerna åter tillbaka och perso-
nalen skickades ännu en gång hem, precis i samband med 
att ombyggnationen av kontoret i Lund påbörjades – en säl-
lan skådad timing.

Ledningen är nöjd med resultatet av ombyggnationen och i 
slutet på mars 2022 kunde personalen återgå till ett nyreno-

verat kontor, skapat för flexibilitet, god sammanhållning och 
kreativa processer.

Ytor som tidigare gått till spillo kan numera användas på ett 
mer effektivt sätt, kontoret har fler och större samlingsytor, 
samt fler arbetsplatser och konferensrum.
Åsa berättar att ambitionen med ombyggnationen har varit 
att stärka gemenskapen och engagemanget på arbetsplat-
sen.

- Vår förhoppning är att det nya kontoret ska vara en trevlig 
arbetsmiljö, att man ska fånga engagemanget och gemen-
skapen i vardagen och att man ska trivas och vilja vara här. 
Sen inser vi också att det är väldigt bra att vara flexibla och 
ge möjlighet till två dagars hemarbete, för vi tror att mixen är 
bra för medarbetarna. Så vi hoppas att detta kommer bidra 
till en positiv känsla.

Möjligheten till hemarbete är fortsatt uppskattad. Flera med-
arbetare upplever att man får mer gjort hemifrån och att det 
bidrar till en enklare vardag. För att inte tappa den vardagliga 
interaktionen, tillhörigheten med kollegor, de kreativa pro-
cesserna och de gemensamma målen är det dessutom vik-
tigt med fysiska möten. Därför är en kombination det bästa 
alternativet, enligt Svelands ledning.

- Fysiska möten är en viktig del i att bygga engagemang och 
gemenskap. Vi arbetar för ett och samma Sveland, vi är ett 
ganska litet bolag och då behöver vi verkligen varandra. 
Att hålla ihop är jättevärdefullt, säger Åsa.

”Möjligheten till hemarbete är 
fortsatt uppskattad”
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Varje år delar Svelands stiftelse ut forskningsmedel till 
projekt som verkar i linje med Svelands hållbarhetsarbete 
och värderingar. Ett av projekten som beviljats medel år 
2021 är projektet ”Värdet av att använda videokapseln 
ALICAM för att utvärdera hundar med kronisk enteropati”, 
som bedrivits av Johanna Holmberg på Sveriges Lant-
bruksuniversitet. Kroniska mag-tarmproblem medför 
stort lidande för hundar och ofta krävs många olika un-
dersökningar för att ställa diagnos. Det är därför önskvärt 
att hitta enklare undersökningsmetoder för hundar med 
kroniska mag-tarmproblem. Videokapseln kan öka kun-
skapen om hundens mage och tarm samt ge annan infor-
mation som till exempel transporttiden genom magtarm-
kanalens olika delar.

Johanna Holmbergs projekt tilldelades medel från Sve
lands stiftelse 2020 och de första resultaten ser lovande 
ut. 2021 fick därför projektet ytterligare medel för att kun-
na utvidga studien med fler hundar.

Ett annat projekt som tilldelades medel 2021 är projektet 
”Kan dofter användas för att minska stress hos hästar som 
transporteras?” som leds av Maria Vilain Rørvang på Sve-
riges Lantbruksuniversitet. Projektet ska undersöka om 
det är möjligt att lära hästar att associera en doft med en 

trevlig upplevelse för att lugna dem i situationer där de 
blir stressade. För många hästar kan det vara stressande 
att skiljas från flocken och exempelvis transporteras till 
veterinären för undersökning och behandling. Om det är 
möjligt att minska stressen i dessa situationer skulle det 
betyda mycket för hälsa och välmående för hästar som 
stressas av transporter och att isoleras från andra hästar.

Christine Ehrlander, hållbarhetschef på Sveland djurför-
säkringar och ledamot i Svelands stiftelse, berättar att 
stiftelsen arbetar utifrån att verka för hållbart djurägande 
och att de projekt som beviljas medel har bedömts kunna 
ha betydelse för djurs hälsa och för hållbart djurägande.

- Om det går att använda dofter för att minska stress hos 
hästar så bidrar det till bättre mående för hästar som ska 
transporteras eller stå inne på klinik i samband med ska-
dor. Det kan även bidra till minskad medicinförbrukning 
och säkrare arbetsmiljö för de människor som ska hantera 
hästarna, vilket i sin tur kan bidra till lägre kostnader, sä-
ger Christine Ehrlander.

Att kunna använda videokapslar som en del i undersök-
ningen av hundar med kronisk enteropati är hållbart ur 
flera aspekter.

- Videokapslarna kan ersätta att hunden måste sövas och 
genomgå en buköppning för att diagnostiseras. Med vi-
deokapslar slipper hunden genomgå en operation. Efter-
som hunden inte behöver sövas så används ingen narkos 
gas, som ofta är kraftiga växthusgaser, och kostnaden blir 
lägre, berättar Christine Ehrlander.

Serien bestod av åtta deltävlingar med start i oktober 
2021. I mars var det dags för finalen som ägde rum i Fly-
inge. Dit tog sig alla Grand Prix-segrare och de ekipage 
som samlat på sig flest poäng under säsongen. 

Skåne Grand Prix 1* var öppen för ryttare som hoppar 
hinder som är mellan 1.10 meter och 1.15 meter höga. 

- Vi är väldigt nöjda med samarbetet och den positiva 
respons vi fått från ryttare och kunder, säger Ulrika Tåge-
rup, KAM inom affärsområden Häst på Sveland.

VINNARE
1:a Ylva Carlsson med Elvira V
2:a Jenny Dahlkvist med No Way
3:a Frida Persson med Cormacs Cruise
 

Videokapsel för att öka kunskapen om hundars mag- och tarmproblem, optimal dosering 
av smärtlindring under huden på kanin, och dofter för att minska stress vid hästtransport. 
Det är några av de forskningsprojekt som beviljats Svelands stiftelses bidragsmedel på 
408 900 kronor år 2021.

Hösten 2021 startade en helt ny hoppserie i Skåne. Skåne Grand Prix 1* vänder 
sig till ryttare som hoppar lite lägre hinder, och Sveland Djurförsäkringar är stolt 
samarbetspartner.

Hållbart djurägande centralt  
för Svelands stiftelse

Skåne Grand Prix 1* 

Maria Vilain Rørvang: Kan dofter användas för att minska 
stress hos hästar som transporteras?
Bodil Ström Holst: Kan vi med glykomik definiera dräktig-
hetsspecifika förändringar hos hund?
Therese Rehn: Mitt liv med hund: datainsamling i studie om 
välmående hos hund och ägare

Vanessa Bettembourg: Biotillgänglighet av fentanyl hos 
kanin
Linda Torresson: Fekal mikrobiotatransplantation som 
behandling vid kronisk enteropati hos hund
Johanna Holmberg: Värdet av att använda videokapseln 
ALICAM för att utvärdera hundar med kronisk enteropati

Forskningsprojekt som har beviljats medel 2021

”Videokapslarna kan ersätta att 
hunden måste sövas och genomgå 

en buköppning för att kunna 
diagnostiseras”



Sveland –  för djuren, 
för dig och för kommande 

generationer
Vår vision är att vara Sveriges bästa försäkrings-
bolag för hållbart djurägande. Våra medarbetare 

är, liksom du, själva engagerade djurägare och 
vill kunna glädjas över en lång relation till friska 

och hälsosamma djur. 

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


