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T ill alla er som ännu inte är 
en del av Sveland, vill jag 
att ni ska låta oss få det 
förtroendet nästa gång. 

Prata gärna med någon som har 
sin försäkring hos oss och hör vad 
de tycker om oss. Svaret kommer 
sannolikt bli att vi har en mycket 

bra och snabb kundservice vid 
skador. Vi genomför en kundnöjd-
hetsundersökning varje år och för 
tredje året i rad kan vi konstatera 
att vi lyckats förmedla den kompe-
tens och erfarenhet som finns på 
skadeavdelningen – det gäller såväl 
försäkringens villkor som känslan 

och förståelsen för djurägaren och 
djuret. Det är vi omåttligt stolta över! 

Självklart är vi medvetna om att 
somliga inte får ersättning för en 
skada som de trott ingår i försäk-
ringen, men som av olika anled-
ningar inte gör det. Det gör att 

en del av våra kunder känner sig 
besvikna. Jag har skrivit det innan, 
och det tål att upprepas; försäk-
ringar är krångliga! 

Sveland Djurförsäkringar är kom-
binationen av ett försäkringsbolag 
i tillräcklig storlek för att kunna 
driva verksamheten vidare, trots 
ökade regler och krav från tillsyns-
myndigheterna, och samtidigt vara 
ett tillräckligt litet företag för att 
snabbt kunna möta våra kunders 
önskemål och behov. Genom att vi 
är ett kundägt företag, har vi också 
tillgång till otroligt många kunniga 
djurägares vilja att skapa ett ännu 
bättre Sveland Djurförsäkringar. Till-
sammans kan vi arbeta för att för-
säkringarna inte ska upplevas som  
krångliga. Med möjlighet och vilja 
att föra dialog med varandra, kan vi 
tillsammans hjälpas åt att tydliggö-
ra vad som menas i villkorstexterna. 

Vet du till exempel vad premie, 
karenstid och förelegat betyder? 
Undersökningar har visat att det 
är långt ifrån alla som gör det. Vi 
som arbetar med försäkringar vet 
såklart vad som menas och det 
är lätt att ta orden för givna, pre-
cis som du säkert också använder 
ord i ditt arbete som inte förstås 
av allmänheten. Själv har jag yt-
terst begränsad kunskap om det 

mesta inom hästsporten, och kän-
ner mig ibland som en komplett 
idiot när jag träffar företrädare 
inom hästvärlden. Jag har nu varit 
drygt fyra år på Sveland, men fort-
farande är jag ytterst osäker på om 
jag ser en shetlandsponny eller en 
welshponny framför mig. Pinsamt 
medveten om att jag borde veta. 
För det är ju så man tänker, eller 
hur? Man vill inte gärna exponera 
sin okunskap, även om det är en 
mycket dum strategi, där man själv 
ofta blir Svarte Petter.

När du är i kontakt med Sveland 
finns inga dumma frågor. Det är 
vårt ansvar att du förstår, men 
det är ditt ansvar att tala om när 
du inte gör det. Tillsammans har 
vi ett ansvar för att du får den 
produkt som du behöver när det 
gäller ditt djurs försäkringar.  

Som du vet har kostnaderna för 
veterinärvård fortsatt att stiga. 
Till viss del är det säkert en konse-
kvens av riskkapitalbolagens inträ-
de som ägare av 60 procent av ve-
terinärvården i Sverige. Samtidigt 
ska vi inte glömma bort att många 
av oss djurägare också ställer 
höga krav på att veterinärvården 
ska vara jämförbar med human-
vården. Det kostar pengar både i 
längre öppettider och dyr appara-

tur. Vissa av våra kunder vill ge sina 
djur all tillåten behandling, medan 
andra har en mer traditionell syn 
på djurens behandlingar och har 
kanske inte heller medel att betala 
allt för dyra behandlingar. Det är 
därför vi valt att bredda vårt utbud 
av hund- och kattförsäkringar. Du 
väljer själv vad du vill ha för skydd 
utifrån vad du har för avsikt att 
behandla ditt djur för. 

Om du är nyfiken kan du läsa om 
försäkringstermerna i vår ordlista 
längst bak i tidningen, och om våra 
nya försäkringar Maximal och Spe-
cial på vår hemsida.

Slutligen vill jag tacka alla våra 
duktiga medarbetare för ett riktigt 
fint 2014.

Anette Henriksson
Verkställande direktör
anette.henriksson@sveland.se

Låt oss utvecklas tillsammans!
Till alla våra cirka 100 000 kunder vars förtroende vi fått att försäkra era djur, vill jag ödmjukt 
skicka ett stort tack!
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A tt få lov att ha med sin 
hund på jobbet upplevs 
av många som en stor 
förmån och fördelarna 

för hundägarna är många. Hun-
den slipper till exempel att vara 
ensam hemma eller lämnas bort 
till någon annan för rastning. Det 
är dock viktigt att visa sina kollegor 
hänsyn så att man inte stör andras 
arbete. Bland annat kan hunddoft, 
grindar och skällande hundar upp-

levas som besvärande. Men det 
finns flera faktorer som gör att för-
delarna ofta väger över.

Bättre arbetsklimat 
En intern undersökning visar att 
Svelands medarbetare upplever 
att trivseln och arbetsmiljön för-
bättras av hundarnas närvaro sam-
tidigt som stressen minskar. Att gå 
en sväng på lunchrasten, närheten 
till djur och att slippa stressa hem 

till hunden gör mångas arbetsdag 
bättre. Väldigt få tycker att arbetet 
blir mindre effektivt och även de 
som inte har hund tycker att ge-
menskapen stärks. 

- Jag tycker att de hundar vi har 
här skapar mycket gemenskap och 
tillfällen till samtal med kollegor-
na. Överlag sköter hundägarna sig 
jättebra och ser till att hundarna 
inte stör övrig verksamhet, menar 

Att följa med husse och matte till kontoret
Många hundägare drömmer nog om att kunna ha med sin hund till jobbet och forskning har 
visat att det har en positiv inverkan på arbetsplatsen, bland annat minskar stressen hos både 
hundägare och arbetskamrater. På Sveland Djurförsäkringars kontor arbetar ett femtiotal 
personer och mer än var tredje har dagligen med sig sin hund.

Pia Haraldsson på Svelands kund-
service.

Hundarna trivs också bra med att få 
tillbringa dagarna på jobbet, även 
om det framför allt är vila som gäl-
ler.

- Mina hundar älskar det, massor 
med människor att hälsa på och 
även om de sover en hel dag så 
är de glada bara de får vara med, 
berättar Karin Svensson som jobbar 
på säljavdelningen.  

Något som är viktigt är att hundarna 
inte stör. På Sveland sitter många i 
kundsamtal och det ställer höga 
krav på att hundarna kan vara tysta 
och lugna. Att hundarna aktiveras 
väl både innan och efter jobbet 
samt känner sig trygga på arbets-
platsen är viktigt. 

Vilka alternativ finns?
Det är långt ifrån alltid som alla 
hundar kan följa med till jobbet. 
Det finns inga lagar eller förbud 
mot det men däremot så står det 
i Arbetsmiljölagen att ingen ska 
drabbas av ohälsa eller skada på 
jobbet. Så finns det någon som är 
allergisk mot hund så bör arbets-
givaren ta hänsyn till det. 

På en del arbetsplatser fungerar 
det inte praktiskt och ibland trivs 
inte hunden med att vara på kon-
toret hela dagarna. Oavsett vilket 
är det viktigt att hunden inte läm-
nas ensam hemma för länge. En 
hund bör inte vara ensam längre än 
fem timmar men exempelvis ung-
hundar och äldre hundar kan behöva 
rastas oftare. Valpar behöver tränas 
på att vara ensamma och kan endast 
lämnas korta stunder.

Hunddagis är ett bra alternativ för 
många som inte kan ordna rast-
ning själva eller ha hunden med 
sig under dagarna. Både lokaler 
och rutiner varierar väldigt mycket 
mellan olika verksamheter så var 
noga med att hitta ett hundda-
gis som passar din hunds behov. 
Kontrollera även vilka försäkringar 
som finns, skriv avtal och prata 
med andra som har sina hundar 
där. 

Några av Svelands fyrfota medarbetare! 
Från vänster: Jackie, Zorro, Kito, Tubbe, Manfred, Mex, Nissa, Lumi, Stimm och Qlura.
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Görans intresse för djur 
började när han som 
barn fick rida och köra 
grannens ardennerhäs-

tar. Som femtonåring köpte han 
gotlandsrusset Ramona för 3 000 
kr, i dagens värde motsvarande över 
30 000 kr. Redan då var det aveln 
som han brann för och under året 
har han fått många fina föl. 

- Mitt sto Quite Lovely efter Quite 
Easy har fått dubbla utmärkelser 
som hopptalang och gångartstalang 
på treårstestet i Flyinge. Jag även ett 
hingstföl efter Armani Code som är 
väldigt fint, berättar Göran.  

Aveln på nötkreatur började när han 
fick möjlighet att byta en häst mot 

en ko av köttrasen Charolais och idag 
har han en tjur, fem kor och sju kal-
var. Rasen har sitt ursprung i Frank-
rike och är en av Sveriges vanligaste 
köttdjur.  

- Det är inte så vanligt med en så stor 
andel kalvar, men i år fick två av kor-
na tvillingar så det är roligt. Tjuren 
köper jag varje år från Simontorp, 
sedan säljer jag vidare den som av-
elstjur till större besättningar.  

Under de femtio år som han har varit 
försäkringstagare på Sveland Djur-
försäkringar är det mycket som har 
förändrats, men ändå mycket som är 
sig likt. Sveland grundades 1911 som 
en kreatursförening med livförsäk-
ringar för häst och nötkreatur. 

På 60-talet när Göran försäkrade 
sin första häst lanserades veterinär-
vårdsförsäkringar för häst, hund och 
katt och idag kan man försäkra näs-
tan alla sina husdjur. 

- Jag har råkat ut för hästar som fått 
allt från grovtarmsomvridning till 
brutna ben, men jag har aldrig haft 
något problem med att få ersätt-
ning. Det är därför som jag har varit 
kvar så länge. Jag ringer alltid till Sve-
land innan jag hämtar ett nytt djur så 
att den är försäkrad om något skulle 
hända på hemvägen. 

Samma försäkringsbolag – i 50 år
I december 2014 var det femtio år sedan Göran Sjöstrand försäkrade sin första häst, gotlands-
russet Ramona, i Sveland Djurförsäkringar. Sedan dess har han utan uppehåll fortsatt att ha 
sina hästar och även en avelsbesättning av nötkreatursrasen Charolais i bolaget. 

«Just nu har jag även ett 
hingstföl efter Armani Code 

som är väldigt fint.»
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Tränar för att bli bäst i världen
Marie Israelsson är profil för Sveland Djurförsäkringar och bor utanför Sundsvall med 
sambon Niklas och sina elva hundar. Ända sedan 15 års ålder har Marie tävlat med 
draghundar och hon har en lång meritlista, bland annat med ett silver och två brons 
från VM. Envishet, ödmjukhet och hård träning är receptet på hennes framgång. 

Allt började när Marie var sju år 
gammal och hennes familj skaf-
fade sina tre första Siberian Hus-
kys. Redan då hade hon ett stort 
hundintresse och älskade att följa 
med sin pappa när han tävlade 
med dem. 

- De första hundarna drog inte 
speciellt bra, de var mer sällskaps-
hundar och stannade gärna för 
att hälsa på andra och kissa. När 
de började bli gamla så köpte vi 
tre hundar från de två kennlar 
som hade de mest framgångsrika 
hundspannen. Vi är båda tävlings-
människor och ville satsa på spor-
ten och då är det viktigt med duk-
tiga hundar.

Med de nya hundarna gick tävling-
arna mycket bättre och 1993 vann 
Marie för första gången Polar-
hundsmästerskapet, en nationell 
tävling i draghundssport. Sedan 
dess har Marie tävlat varje år och 
deltagit och placerat sig i både SM, 
EM och VM. 

Snabbhet, styrka och uthållighet
Ett av Maries starkaste minnen är 
från 2015 års VM där hon deltog 
med sitt sexspann. Tävlingen på-
gick tre dagar i rad, där varje lopp 
var på 15 km. Under de första lop-
pen kom de på fel väg två gånger 
och låg på en femteplats inför sista 
dagen. Men efter en fläckfri sista 
insats kämpade de sig upp till en 
bronsmedalj.

- När man kör hundarna följer de 
spåret och man kan påverka ge-
nom att bromsa och ge höger-/
vänsterkommando. Den första 
missen berodde på att det kom en 
skarp sväng som hundarna inte 
såg och vi fortsatte istället rakt 
fram. Den andra berodde på att 
vi kom ifatt ett annat spann som 
skulle rakt fram medan vi skulle till 
höger, och då lyssnade hundarna 
inte på mitt kommando. Men jag 
är otroligt nöjd, det kändes som 
att vi vann ett brons och inte förlo-
rade ett guld.

Snitthastighet för ett duktigt hund-
spann ligger på runt 30 km i tim-
men. Det innebär att hundarna 
måste ha väldigt bra kondition för 
att orka hålla tempot uppe under 
hela loppet.

- Det är under de sista kilome-
trarna den sista dagen som man 
märker om hundarna har vad som 
krävs. Jag tränar mina hundar un-
gefär fem gånger i veckan, varje 
pass är 15-25 km långt och totalt 
brukar det ta 2,5 timme per gång 
med allt runtomkring. Det blir 
sena kvällar efter jobbet och ofta 
är klockan runt tio innan jag kan 
sätta mig och äta middag. 

Under sommaren är det ofta för 
varmt för att hundarna ska orka 
träna tillräckligt mycket, då tar 
Marie dem till en hundbassäng 
och låter dem simträna en gång i 
veckan. 

- Det är väldigt bra träning och gör 
att de behåller grundkonditionen 
mycket bättre. Det är faktiskt så 
effektivt att det kan göra att jag på 
hösten har ett försprång på nästan 
en månads träning jämfört med 
de som inte gör det. Simningen 
är dessutom väldigt skonsam för 
hundarna. Att träna på grusvä-
garna innan snön kommer sliter 
på tassarna och jag brukar få an-
vända skor på hundarna för att de 
inte ska fara illa.

Lång historia som draghund
Hundrasen Siberian Husky har 
sitt ursprung i den nordöstligaste 
delen av Sibirien. De utvecklades 
av tjuktjerfolket som behövde en 
hund med förmåga att tillrygga-
lägga långa distanser i hög fart. 
I början av 1900-talet kom de att 
användas i hundspann i samband 
med guldruschen i Alaska och ra-
sen har sedan dess blivit allt mer 
utbredd. 

- Huskyn är från början enbart av-
lad efter prestation och det lever 
i hög grad kvar även idag. De är 

slädhundar och mår bäst när de 
får dra och vara en del av en flock. 
Det är tuffa hundar som kräver 
mycket aktivering samtidigt som 
de är världens snällaste att ha att 
göra med. 

Marie har sju hundar som hon 
tävlar med i sitt hundspann; Yoyo, 
Yarak, Spana, Trapper, Attan, Ne-
kita och Finnen. Hon har även tre 
pensionärer som får dra kortare 
rundor för skojs skull, plus en tol-
lare som hon jagar med.

Foto:Monika Stawowczyk

Marie tipsar – träna drag
Man kan träna drag t ex genom 
att springa, åka skidor eller 
cykla efter hunden. Det tränar 
både hundens kondition och 
samspelet med hundägaren. 
Alla friska hundar kan träna 
drag men det är viktigt att de 
själva tycker om att springa 
samt att träningen anpassas 
efter hundens förmåga. 

- Ett bra sätt att börja träna 
drag är att springa med hun-
den. Vänj den vid att springa 
framför dig och dra i selen, se 
bara till att den sitter rätt så 
att selen inte stör hunden el-
ler orsakar felbelastning. Håll 
också koll på hundens tassar 
och spring inte på asfalt.

Man kan öka hundens moti-
vation genom att springa på 
nya ställen och variera trä-
ningen. Att träna komman-
don som höger, vänster och 
stanna är nyttigt och det finns 
även nybörjarkurser att gå.
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Kundundersökning 2014
Som kundägt bolag är det viktigt för oss att veta 
vad våra ägare tycker om oss, det vill säga våra 
försäkringstagare. Varje år genomför vi en stor 
kundundersökning och 2014 deltog över 5 000 
kunder. 

Vi fick över 7 200 kommentarer varav 86 % var 
väldigt positiva. Vi är mycket nöjda med resultatet 
och redovisar det kortfattat här. Fullständigt 
resultat finns att läsa på vår hemsida.

Skala 1-6: 
1 = Oerhört bra, 2 = Mycket bra 3 = Bra, 4 = Ganska bra, 
5 = Inte särskilt bra, 6 = Inte bra alls

Våra bästa områden

Säljavdelningen

Kundservice

Skadeavdelningen

Hemsida/facebook

Flexibilite
t

Problemlösningsförmåga

Kompetens

Tillgänglighet

Snabb skadehantering

Försäkringarnas kostnad

Tjänsternas kvalite
t

Rekommendera oss

Helhetsin
tryck

2,08 2,07 2,04

2,33
2,47

2,31
2,11 2,17

1,96

2,84

2,61

2,16 2,07

2,08 2,07

2,07

1,96

2,11

Kompetens

Helhetsintryck

Snabb skadereglering

Kundservice

Sälj

Sammanställning av resultat

”Ett stabilt och tryggt 
försäkringsbolag med stor 

kompetens, medkänsla 
och tillgänglighet.”

Lise-Lotte Igheden

”Villkoren kunde vara lite tydligare, 
en del kan uppfatta en del saker 

lite fel. Själv har jag inga problem 
med detta. Bra premier där man 
själv kan välja betalningsform.” 

Lasse Kjellman

Den magiska gränsen 
En försäkring ersätter aldrig en skada 
eller sjukdom som uppkommit eller på-
börjats innan försäkringen tecknades. 
Därför har man det bästa försäkrings-
skyddet om djuret försäkras så tidigt 
som möjligt. Att ha djuret oavbrutet 
försäkrat samt att ha veterinärintyg från 
leveransen är också väldigt viktigt. 

För djur finns det i försäkringsvärlden en 
”magisk” gräns som kan påverka försäk-
ringens omfattning. Gränsen utgörs av 
hur gammalt djuret var när den försäkra-
des. T ex kan hundar som försäkras innan 
fyra månaders ålder ha bättre försäkrings-
skydd mot dolda fel, höftledsdysplasi, 
armbågsledsdysplasi och osteochondros, 
vilket inte alltid ersätts av försäkringen 
om hunden försäkras senare i livet. 

Motsvarande för katter är fem månaders 
ålder, då kan den få ett utökat skydd för 
dolda fel. Försäkras föl innan 30 dagars 
ålder kan skydd för dolda fel, osteo-
chondros och benbroskfragment ingå. 

Exemplen omfattar Sveland Djurförsäkringars Favo-
rit-försäkringar enligt villkor för 2015.

Djur och människor bryter inte ner äm-
nen på samma sätt och därför kan ett livs-
medel som vi tål vara direkt livshotande 
för våra djur. Hästar undviker oftast giftiga 
växter men kan riskera att bli förgiftade vid 
magert bete eller genom grovfodret. Här 
kommer några råd om vad dina djur bör 
undvika att få i sig!

Hund och katt - choklad, lök, vindruvor, 
alvedon/magnecyl samt salt.

Papegoja - avokado (frukt, skal och blad), 
zink (ex. spikar, mynt och galler) samt gas 
från överhettat teflon (ex. från stekpan-
nor, strykjärn och äggkokare).

Häst - ek (både ekollon och blad), spräng-
ört, stånds (även efter torkning) samt 
åkerfräken (framför allt torkad i grovfo-
der).

Farligt för våra djur

Köp kycklinghjärtan och dela dessa i två bitar och torka i ugnen 
på 100-200 grader i några timmar. Ta bort vätskan som blir under 
torkningen och fortsätt att ha dom i ugnen ett par timmar tills hela 
torkningsprocessen är klar. Det tar ca fyra timmar eller tills att du 
ser att bitarna är bruna och hårda. Lägg dem sedan på ett hushålls-
papper i ett durkslag för att dra ut resterande vätska och förvara i 
öppen burk. Gott och kladdfritt godis utan tillsatser!

GÖR EGET GODIS 
TILL HUNDEN!

Sveland tipsar!
- besök vår hemsida för fler tips

Skala 1-6, där 1 är bästa möjliga resultat

Skala 1-6, där 1 är bästa möjliga resultat

- försäkra i tid!
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Mathilda Bohlin vann kategori C 
på ponnyn Dilba, men det var b-
ponnyn Stella Luna som fick följa 
med till prishelgen.

 ”SvelandCup är rolig att rida och 
det var spännande att möta de 
bästa i ponnyfinalen. Det här är ett 
jättebra pris och Sylve ser direkt 
hur man fungerar med hästen och 
vad man behöver träna på.”

Madeleine Segersten vann Sveland-
Cup i zon Mitt, på Beach Belle.

”Sylve har delat med sig av enkla 
småsaker som ger väldigt mycket. 
Jag tog upp ridningen igen förra året 
efter att ha haft min häst utlånad 
och det är roligt att kunna rida varje 
dag igen.” 

Pernilla Unneby, vinnare i zon Norr. 

”Hästen som jag vann på är halt 
så jag har med mig min femåring 
Canaletto. Träningen känns väldigt 
bra och Sylve är duktig på att ge 
konstruktiv kritik. Det är roligt när 
man gör som han säger och direkt 
känner skillnaden. Det nyttigaste 
jag fått med mig än så länge är att 
jag måste bli tuffare.” 

Fanny Teibl, vinnare i zon Väst, har 
vunnit SvelandCup inte mindre än 
tre gånger, 2009 på b-ponnyn Pisazz 
samt 2012 på d-ponnyn Lazincja ox, 
och hon har startat i alla ponnykate-
gorier. I år vann Fanny på halvblodet 
Philippa Z.

Jennie Purvins, vinnare i zon Öst på 
Holmtebo Dunphy. 

”Jag har utbildat min häst själv 
och det har gått så himla bra fram 
tills nu, men idag hjälpte Sylve oss 
att hitta några svaga punkter och 
då satte han sig emot. Sylve är 
fantastiskt pedagogisk och han har 
alla kvaliteter som jag vill ha i en 
tränare. Mitt mål är att starta i 130 
men just nu vill jag stabilisera oss där 
vi är.” 

Tea Åkerblom vann kategori B.

”När jag vann hade jag bara tävlat 
i ett år, så det var en oväntad vinst! 
Min ponny Golden Sapphire är 
väldigt framåt och bara en månad 
innan SvelandCup funderade vi 
på att sälja henne eftersom hon 
slängde sig åt sidan vid hindren, 
men vi hittade varandra och nu går 
det mycket bättre.”

Sylve Söderstrand driver JumpClub 
tillsammans med Lotta Björe där de 
delar med sig av sina kunskaper via 
hemsida och utbildningar till landets 
hoppintresserade ryttare.

I region syd vann Emilia 
Nemrin på Cornesco LJ. 
Hon närvarade inte på 
prishelgen.

Den 3 till 5 oktober 2014 träffades  
de sex förväntansfulla vinnarna i 
SvelandCup på Rekasta Equestrian 
Center utanför Enköping för att ta 
del av sitt pris, en utbildningshelg 
med proffsen på JumpClub. 

Sylve Söderstrand inledde helgen med 
att betona vikten av dressyren för 
hopphästen. ”Det har aldrig hänt att 
någon har sagt: Min häst var så himla 
lydig idag att ingenting fungerade.” 
Lotta Björe avslutade med en nyttig 
banhoppningsträning.

SvelandCups drömhelg med proffsen

Alma Sundelius rider för Mantorpsryttarna
och vann kategori D på valacken Fudge. 

Här är ett axplock av råden som 
Sylve delade med sig av under 
helgen:

En stark häst är en frisk häst. 
Dressyren är viktig för att hopp-
hästen ska byggas upp och bli 
stark. Hästen ska hoppa på kraft 
- då undviker man förslitnings-
skador.

Variera och nyansera ridningen 
mycket genom att byta gångar-
ter och göra småändringar. 

Jobba hästen genom att korta 
och länga galoppen, både i sit-
tande och lätt sits.

Det är viktigt att kunna gymnas-
tisera hästens bakdel så att den 
lär sig att bära upp mer vikt på 
sina bakben.

Travhoppning är en väldigt bra 
övning. Då får hästen tid på sig 
och kan utveckla sin hoppteknik.

Beröm hästen när den gör rätt!
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-  Ett problem med att T. foetus 
inte är så känd är att den lätt kan 
förväxlas med den liknande sjuk-
domen Giardia, men behandlar 
man T. foetus med medicinen mot 
Giardia så riskerar man att faktiskt 
förvärra tillståndet för katten då 
det förlänger tiden till tillfrisknan-
det. Därför är det väldigt viktigt att 
ta prover på katten så att man vet 
vad man ska behandla mot.

Den medicin som kan användas 
för att behandla T. foetus är inte 
godkänd i Sverige och kan ge obe-
hagliga neurologiska biverkningar, 
bland annat darrningar, vinglighet 
och i sällsynta fall kramper under 
de två veckor som behandlingen 
pågår. Därför låter man istället ofta 
sjukdomen självläka.

- Det kan ta upp till något år innan 
sjukdomen läkt av sig själv. Det är 
så klart inte speciellt trevligt att 
ha en katt med återkommande di-
arréer, men det svåra är att hålla 
katten isolerad så att den inte för 
smittan vidare. Har man flera kat-

ter får man ta prover på alla och 
sedan hålla de friska åtskilda från 
de sjuka tills att alla är friska. Hu-
ruvida man ska behandla samt hur 
man som kattägare ska hantera 
sjukdomen måste diskuteras fram 
mellan veterinär och kattägare för 
varje enskilt fall.

För uppfödare kan sjukdomen ut-
göra ett hårt slag mot verksam-
heten. Kostnaden för provtagning 
och behandling kan bli hög sam-
tidigt som isolering och sanering 
av hemmet blir arbetskrävande. 
Det är inte rekommenderat att ta 
in nya katter eller sälja katter så 
länge smittan finns i huset. 

Svelands stiftelse stödjer forskning 
om djurhälsa 
Svelands Stiftelse för djurens hälsa 
och livskvalité främjar vetenskap-
lig forskning och utveckling som 
har betydelse för djurs hälsa ur ett 
etiskt och medicinskt perspektiv. 
Varje år överförs en andel av årets 
vinst från Sveland Djurförsäkringar 
till stiftelsen. Under 2014 delades 

totalt 334 400 kr ut till olika forsk-
ningsprojekt, varav 50 000 kr till 
studien om T. foetus. 

De andra stipendiaterna forskar 
bland annat om pyometra, artros 
och stressmarkörer hos hund.

Tips vid diarré hos katt.  
Det är inte nödvändigt att 
åka till veterinären så fort 
katten är dålig i magen, testa 
först att ge skonsam kost, t ex 
kokt ris och fisk, i ett par da-
gar i småportioner. Det finns 
även receptfria kosttillskott 
för katter som kan hjälpa 
mot kortvariga besvär. 

Om katten inte blir bättre el-
ler om den har feber, kräks 
blod eller har blodig avfö-
ring, inte får behålla vattnet 
den dricker eller verkar väl-
digt medtagen är det bra att 
kontakta veterinären för råd-
givning och undersökning. 

V eterinären Sara Pettersson 
forskar om T. foetus i syfte 
att ta reda på i vilken ut-

sträckning den förekommer bland 
katter i Sverige. Det man vet är 
att kattuppfödare och utställare 
drabbas oftare än andra kattägare 
eftersom smittorisken ökar ju fler 
katter man har.
         
- Sjukdomen är vanligare hos upp-
födare bland annat eftersom den 
smittar med tät kontakt mellan 
katterna och för att det är vanliga-
re att deras katter flyttar runt hos 
olika fodervärdar, utställningar, 

mm. Smittorisken ökar då även 
symtomfria katter kan bära på 
smittan. Därför kan det vara bra 
att hålla nya katter isolerade från 
de övriga de första månaderna. 

Symtom på T. foetus är illaluk-
tande, slemmig och lös avföring. 
Diarrén kommer ofta i skov och 
kan självläka, men det tar vanligt-
vis mellan tre och 36 månader. 
Dessutom finns det risk för återfall 
eller att katten blir en symtomfri 
smittbärare under flera års tid. Pa-
rasiten överförs från avföring till 
mun och genom att vara noga med 

hygienen i kattlådorna kan man 
minska smittorisken. Sjukdomen 
överförs inte till människa.

Riskfyllt att förväxla med Giardia
En av anledningarna till att Sara 
valde att studera T. foetus är dels 
för att det finns ganska lite kun-
skap om sjukdomen i Sverige och 
dels för att det är oklart hur ofta 
den finns i vanliga hushåll. 

Studier från bland annat Norge 
och Kanada har visat att den före-
kommer hos 15 till 21 procent av 
symtomfria katter.

Kattsjukdomen som uppfödarna fruktar
- Svelands Stiftelse stödjer forskning om Tritrichomonas foetus

Tritrichomonas foetus är en parasitsjukdom som orsakar kronisk diarré hos katter. Förutom 
att det är en svårbehandlad sjukdom som kan pågå under flera år kan även symtomfria katter 
vara smittspridare. Det gör det svårt att bli av med sjukdomen, särskilt om man har många 
katter.

Hjälp oss bidra till en bättre djurhälsa!
Sätt in ditt bidrag på stiftelsens pg 9 58 18-1 
Läs mer på www.svelandstiftelse.se
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Stöd dem gärna med 
en gåva på pg 90 70 90-5 

eller läs mer på 
www.forskautandjurforsok.se

Forska Utan Djurförsök var en av 
de första organisationerna i värl-
den att ge riktade forskningsanslag 
för att utveckla alternativ till djur-
försök. De stöttar forskare som till 
exempel utvecklar metoder som 
kan ersätta djurförsök med cell-
modeller, datormodeller, kemiska 
analysmetoder och annan modern 
teknik. Deras arbete följer Sveland 
Djurförsäkringars värderingar om 
vikten av djurs hälsa och välmå-
ende.

- Vi hoppas och tror att detta är 
ett samarbete som kan göra situa-
tionen bättre för många djur. Till-
sammans kan vi göra skillnad och 
få fler att engagera sig. Vi är ett 
bolag som består av djurvänner, 

både bland våra medarbetare och 
bland våra försäkringstagare, säger 
Anette Henriksson, vd på Sveland 
Djurförsäkringar.

Ännu finns inte alternativ till alla 
djurförsök, men det går att ersätta 
fler djurförsök och samtidigt bi-
dra till spjutspetsforskning, ökad 
kemikaliesäkerhet och snabbare 
utveckling av bättre läkemedel. 
Forska Utan Djurförsök bidrar även 
med utbildning, informations-
spridning och politisk påverkan.

- I Sverige används upp till 2 700 
försöksdjur till forskning varje dag. 
Vårt mål är att stödja framtidens 
forskning med djurfria metoder 
och samla in tio miljoner kronor 

till år 2017, säger Cecilia Clemed-
son, styrelseordförande för stiftelsen 
Forska Utan Djurförsök.

Forska Utan Djurförsöks vision är 
en värld där forskning bedrivs fram-
gångsrikt utan att utnyttja djur – för 
både människors och djurs bästa.

Samarbete för att ersätta plågsamma djurförsök
Sveland Djurförsäkringar samarbetar med stiftelsen Forska Utan Djurförsök. De finansierar 
forskning som utvecklar alternativ till djurförsök, t ex genom att utveckla tekniker för att om-
vandla mänskliga celler till stamceller. 

www.forskautandjurforsok.se • PlusGiro: 9O 7O 9O-5 • SMS:a FORSKA100 till 72980

Våra profiler
Amanda Mejer
Dressyrryttare från Åstorp i 
Skåne. 

Cecilia Qvarnström 
Körkusk från Flyinge.

Johan Reuterskiöld
Galopptränare från Malmö. 

Katarina Torstensson
Hoppryttare från Växjö.

Marie Israelsson
Draghundsförare från  
Sundsvall.

Martina Andersson
Fälttävlansryttare från 
Tyringe i Skåne. 

Memea Mohlin
Hundexpert, hundägarcoach 
och hundpsykolog.

Pia Hansen
OS-guldmedaljör, aktiv 
tävlingsskytt, hundägare 
och teamledare på Sveland 
Djurförsäkringar.

Sara Jansson
Tävlar i agility. Sara arbetar 
som skadereglerare på  
Sveland Djurförsäkringar.

Stefan Jansson
Dressyrryttare från Varberg. 

Emelie Grönberg
Hoppryttare från Flyinge.

Följ våra profiler på  
Svelandbloggen!

På www.sveland.se kan du 
följa våra profiler under trä-
ning och tävling.

Samarbetspartners
Våra samarbetspartners är viktiga 
för oss på Sveland Djurförsäkringar. 
De gör att vi kan ge dig mervärden 
så som lärorika och roliga evene-
mang, tävlingar, rabatter och kun-
skapsutbyte. 

Det ger oss också möjlighet att nå 
nya kunder och ju fler vi är desto 
tryggare blir vi alla. Våra försäkring-
ar förmedlas bland annat av Trygg-
Hansa, PRO och flera fristående 
sparbanker. 

Tillsammans med JumpClub vill vi in-
spirera ungdomar i hoppsporten. De 
har bland annat arrangerat prishel-
gen i SvelandCup de senaste åren. 

Utanför Hässleholm ligger Sveland 
Arena, där vi tillsammans med äga-
ren Anna Wemlerth vill bidra till 

utvecklingen av hästhoppning ge-
nom skapandet av en internationell 
arena. 

Vi har även fler samarbeten där du 
kan få rabatt om du är medlem. På 
vår hemsida hittar du information 
om vilka föreningar det gäller. Vi är 
alltid öppna för förslag på fler sam-
arbeten så kontakta gärna oss om 
just din förening är intresserad. 

Tillsammans med våra kunniga och 
framgångsrika profiler kan vi dela 
med oss av kunskap och erfarenhet 
till våra kunder. I det här numret av 
Inblick finns ett reportage om Marie 
Israelsson som tog brons i VM 2015 
med sitt hundspann.
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Vill du vara med i Svelands ombudskår?
Har du ett brinnande djurintresse, 
lätt för att skapa kontakter och ett 
brett nätverk inom djurvärlden? Då 
kan du bli ett av Svelands ombud!

Som ombud arbetar du framför allt 
hemifrån, men kan även delta på 
mässor och evenemang där du re-

presenterar oss. Du säljer och ger 
råd om våra djurförsäkringar, samt 
fungerar som personlig kontakt för 
de kunder som du försäkrar in.

Vi ger dig kontinuerlig produktut-
bildning samt säljträning. Du har 
även en personlig teamledare som 

du kan vända dig till vid frågor och 
funderingar. All skadereglering sker 
på huvudkontoret i Hässleholm. Vi 
söker dig som är positiv, utåtriktad 
och drivande. Lönen är provisions-
baserad.

Läs mer på www.sveland.se
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Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Premieintäkter (fer)  297 576 274 191 254 408 230 823 218 287
Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 630 1 351 1 653 2 103 736
Försäkringsersättningar (fer) -221 457 -208 296 -188 678 -169 340 -161 268
Driftskostnader  -58 307 -53 209 -46 666 -44 055 -42 923
Försäkringsrörelsens tekniska resultat 18 442 14 037 20 717 19 531 14 832
Avkastning placeringstillgångar 9 819 9 766 9 352 -2 262 2 263 
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 7 624 7 769 3 848 3 100 13 380

     
Ekonomisk ställning 2014 2013 2012 2011 2010
Placeringstillgångar 234 369 192 998 103 942 66 230 49 604
Försäkringstekn. avsättningar (fer)  170 650 154 427 146 199 128 892 123 849
Konsolideringskapital  186 155 160 361 138 222 108 188 93 902
(härav uppskjuten skatt, övervärden)  326 556 186 - 1 413

     
Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010
Resultat på Skadeförsäkringsrörelsen     
Skadeprocent (fer)  74,4% 76,0% 74,2% 73,4% 73,9%
Driftskostnadsprocent (fer)  19,6% 19,4% 18,3% 19,1% 19,7%
Totalkostnadsprocent (fer)  94,0% 95,4% 92,5% 92,5% 93,6%
Resultat av kapitalförvaltningen     
Direktavkastning % 3,0% 3,1% 2,6% 1,2% 0,1%
Totalavkastning %  3,9% 4,8% 5,9% 1,7% 7,5%
Ekonomisk ställning     
Konsolideringsgrad %  59,8% 56,7% 51,6% 45,4% 42,2%
Kapitalbasen (Mkr)  183,4 154,9 130,1 97,3 75,7
Erforderlig solvensmarginal (Mkr)  56,5 51,3 48,5 43,1 40,3 

Femårsöversikt

Fem år i sammandrag
För att överleva som företag och skapa de bästa förut-
sättningarna för framtida utmaningar, behöver vi göra 
vinst. Som försäkringsbolag ställs det dessutom stora 
krav på att vi ska kunna visa att vi har förmåga att be-
tala ut skadeersättning enligt våra åtaganden – även vid 
sådana händelser som vi knappast kan föreställa oss. 
Reglerna för detta hanteras av Finansinspektionen, som 
bland annat har till uppgift att se till att dessa följs av 
försäkringsbolagen. Detta ansvar för våra försäkringsta- 
 

gare tar vi självfallet på djupaste allvar. Under de se-
naste åren har djurförsäkringarna visat en positiv trend. 

Vi står nu starka i den affär, där vi besitter lång erfaren-
het och hög kompetens och känner stor tillförsikt inför 
kommande års utmaningar med att möta våra kunder 
och ägares förväntningar på utveckling och förnyelse 
inom djurförsäkringsområdet. 

• Premieintäkterna (fer) ökade med 8,5 % till 298 MSEK.

• Försäkringstekniskt resultat ökade 2014 med 4,4 MSEK till 18,4 MSEK.

• Under året har vi sett en fortsatt ökande trend av skadekostnaderna.

• Arbetet med att anpassa bolaget till regelverket Solvens II har fortskridit enligt plan.

• Under året har Sveland Djurförsäkringar avsatt 0,5 MSEK till stiftelsen för djurens hälsa och livskvalitet.

 

Premier
Försäkringspremie är djurägarens kostnad för att kunna få ersättning 
för kostnader när djuret blir sjukt eller dör. I det försäkringsbrev som 
skickas ut när ett avtal ingåtts (försäkring har tecknats) framgår vilken 
sorts försäkring (villkor) det gäller. Villkoren är det som bestämmer 
vad som ingår i avtalet. Svelands olika villkor finns på hemsidan och 
kan också beställas per telefon eller mejl.  

Premieinkomsterna i diagrammet är de samlade premierna som 
Sveland fått under året. Premierna har ökat med i snitt 8 % per år de 
senaste fem åren. Vissa djurägare har fått högre ökningar medan an-
dra fått mindre. Det beror på hur skadorna förändrats för olika raser, 
åldersgrupper och även till viss del beroende på var djuret bor. 
Det är viktigt att premierna sätts på ett så rättvis sätt som möjligt. 

Skadekostnader
Skadekostnaderna är alla de utbetalningar som gjorts under året 
för veterinärvård samt utbetalningar som beror på att djur med 
livförsäkring har avlidit. Totalt är 82 % kostnader för veterinärvård 
och 18 % livförsäkringspengar. För att långsiktigt klara att uppfylla 
Finansinspektionens krav, bör inte skadekostnaderna vara högre än 
75 % av premierna.
Som framgår av tabellen har kostnaderna ökat med i snitt 7,5 % per 
år de senaste fem åren. Det är därför premierna ökats. Sveland är ett 
kundägt företag och det finns ingen anledning att ta ut mer premier 
än vad som är nödvändigt för att täcka kostnaderna.
 

Driftskostnader
Driftskostnader är de kostnader som vi har för att administrera för-
säkringarna. Den största delen är kostnader för personal som uppgår 
till 29 MSEK för 2014. Annat som ingår i denna post är t ex IT/telefo-
ni-, marknadsförings- och förvaltningskostnader. Från och med 2016 
kommer nya regler att gälla för försäkringsbolag (Solvens II). Trots att 
Sveland är ett ganska litet företag, ska vi på samma sätt som Europas 
största bolag, kunna hantera dessa frågor. Det gör att förvaltnings-
kostnaderna ökat väsentligt under senare år. Det är helt nödvändigt 
att leva upp till Finansinspektionens krav på företaget.
 

Kapitalavkastning
Som försäkringsbolag har Sveland ansvar för att förvalta djurägarnas 
medel (de inbetalda premierna) tills skadeersättning ska betalas ut. 
Under 2014 placerade Sveland genomsnittligt 275 MSEK. Företaget 
har en finanspolicy som reglerar hur dessa medel ska placeras för 
att skapa en kombination av trygg förvaltning och samtidigt ge en 
viss avkastning som kan användas för att hålla premier på en rimlig 
nivå.

Ekonomisk ställning
En viktig del i att leva upp till gällande regler är att ha tillräckligt 
mycket kapital för att bedömas kunna klara av att betala ut ersätt-
ning till djurägarna även vid extrema situationer. Av diagrammet 
framgår Svelands skulder till försäkringstagarna (försäkringstekniska 
avsättningar). I diagrammet ses också det skuldtäckningsbelopp 
som består av Svelands samlade tillgångar justerat för marknads-, 
koncentrations- och ränterisker. Överskottet per den 31 december 
2014 var cirka 46 MSEK. Detta kan tyckas som ett stort belopp, men 
samtidigt kan vi se att skadekostnaderna ökat med cirka 20 MSEK 
per år, vilket gör det viktigt att ha ett tryggt överskott.
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 2014-01-01 -  2013-01-01 -  
 2014-12-31 2013-12-31
    
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)   313 744  284 894
Premier för avgiven återförsäkring   -2 221  -2 050
Förändring i avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker   -13 878  -8 955
Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för  
ej intjänade premier och kvardröjande risker   -69  302
   297 576  274 191
    
Kapitalavkastning från finansrörelse    630  1 351
    
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring    -219 181  -208 721
Förändring i avsättning för oreglerade skador   
Före avgiven återförsäkring   -3 876  425
Återförsäkrares andel   1 600  -

   
   -221 457  -208 296
    
Driftskostnader    -58 307  -53 209
    
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS  
TEKNISKA RESULTAT    18 442  14 037

Icke-teknisk redovisning    
Kapitalavkastning, intäkter    12 316  629
Orealiserade vinster på placeringstillgångar    -  12 407
Kapitalavkastning, kostnader    -821  -1 919
Orealiserade förluster på placeringstillgångar   -1 046  -
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen   -630  -1 351 

Resultat efter finansiella poster    28 261  23 803

Bokslutsdispositioner    
Förändring säkerhetsreserv   -18 400  -14 000

Resultat före skatt    9 861  9 803
    
Skatt på årets resultat    -2 237  -2 034
    
Årets resultat   7 624  7 769 

Resultaträkning
Belopp i kSEK   2014-12-31  2013-12-31  
 
TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar
Andra immateriella tillgångar   2 714  5 429
   2 714  5 429
     
Finansiella placeringstillgångar   
Aktier och andelar    14 929  5 935
Obligationer och andra räntebärande värdepapper   219 440  187 063
   234 369  192 998

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   576  645 
Avsättning för oreglerade skador   1 600  -
   2 176  645
Fordringar   
Fordringar avseende direkt försäkring    75 700  59 361
Övriga fordringar   94  601
   75 794  59 962
Andra tillgångar   
Materiella tillgångar    1 969  2 396
Kassa och bank    50 679  62 307
Aktuell skattefordran    2 975  3 394
Uppskjuten skattefordran    81  313
Övriga tillgångar   72  42
   55 776  68 452
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
Förutbetalda anskaffningskostnader    2 547  2 350
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 251  3 455
   5 798  5 805
   
SUMMA TILLGÅNGAR    376 627  333 291
   

Balansräkning (Tillgångar)
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Belopp i kSEK   2014-12-31  2013-12-31
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget Kapital   
Bundet eget kapital
Reservfond   4 000  4 000
   4 000  4 000
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst eller förlust    11 805  4 036
Årets resultat    7 624  7 769
   19 429  11 805
   
Summa eget kapital   23 429  15 805

Obeskattade reserver   
Säkerhetsreserv   158 000  139 600
Utjämningsfond   4 400  4 400
   162 400  144 000
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   155 146  141 268
Avsättning för oreglerade skador   17 680  13 804
   172 826  155 072
Avsättningar för andra risker och kostnader   
Avsättningar för pensioner   366  1 425
Avsättningar för skatter 
Uppskjuten skatt    326  556
   692  1 981
Skulder   
Skulder avseende direkt försäkring    9 300  9 832
Skulder avseende återförsäkring    346  271
Övriga skulder    1 805  1 709
   11 451  11 812
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    5 829  4 621
   5 829  4 621

   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   376 627  333 291

Balansräkning (Eget kapital och skulder)

Belopp i kSEK   2014-12-31  2013-12-31
   
Den löpande verksamheten   
Resultat före skatt   28 261   23 803  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m    17 915   8 960  
Betald skatt    -1 815   -43  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
i tillgångar och skulder   44 361   32 720  
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Investering i finansiella placeringstillgångar    -149 214   -159 722  
Avyttring/minskning av finansiella placeringstillgångar    110 234   74 836   
Förändring i varulager    -30   500  
Förändring i övriga rörelsefordringar   -17 355   14 548  
Förändring i övriga rörelseskulder    845   1 206  
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -11 159   -35 912  
   
Investeringsverksamheten   
Investering i materiella tillgångar   -469   -1 811  

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -469   -1 811  
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -  -
   
Årets kassaflöde    -11 628   -37 723  
Likvida medel vid årets början   62 307   100 030  
Likvida medel vid årets slut    50 679   62 307 

Kassaflödesanalys
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Direktreglering 
Vid direktreglering överlåts det till veterinärkliniken att ansöka om 
ersättning i försäkringstagarens ställe. Försäkringsbolaget betalar då 
ut ersättning direkt till veterinärkliniken.

Driftskostnader. Driftskostnader är en sammanfattande benämning 
på kostnader för försäljning, förvaltning och administration.

Driftskostnadsprocent. Driftskostnader i förhållande till premieintäkt 
efter avgiven återförsäkring.

Ej intjänade premier. En skuldpost, som motsvarar den del av pre-
mieinkomsten som vid bokslutet hänför sig till nästkommande år.

Erforderlig solvensmarginal. Enligt lagstiftningen krävs det ett 
minimikapital för att driva försäkringsverksamheten. Den nivå på 
minimikapital som krävs i det enskilda bolaget kallas erforderlig 
solvensmarginal.

Fer. Den del av försäkringsaffären som ett försäkringsbolag själv står 
risken för benämnes affär för egen räkning (förkortat fer). Affär för 
egen räkning (fer) är med andra ord den del av bruttopremier och 
bruttoskador som återstår när avdrag gjorts för avgiven återförsäk-
ring.

Förelegat 
Om försäkringstagaren inte får ersättning för en skada på grund av att 
skadan förelegat innebär det att sjukdomen eller skadan har funnits 
eller har börjat utvecklas innan försäkringen tecknades.

Försäkringsersättningar. Utbetalda försäkringsersättningar plus oreg-
lerade skador vid årets slut minus oreglerade skador vid årets början. 
En del av försäkringsersättningarna utgörs av reservavvecklingsresul-
tat. Dessutom ingår driftskostnader för skadereglering.

Försäkringstekniska avsättningar. Sammanfattande benämning på 
avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt 
avsättning för oreglerade skador.

Försäkringsperiod  
Försäkringsperiod är den tid som försäkringen gäller enligt vad som 
avtalats på försäkringsbrevet. Normalt gäller en försäkring i 12 måna-
der från begynnelsedagen (dagen då försäkringen startar), men vissa 
försäkringsformer kan ha längre eller kortare försäkringsperiod.

Huvudförfallodag 
Huvudförfallodag är den dag då försäkringsavtalet löper ut eller 
förnyas. Det går att se huvudförfallodagen på försäkringsbrevet.

Kalkylränta. Eftersom premierna betalas i förskott och viss tid förfly-
ter från det en skada inträffar till dess ersättning utbetalas, uppsam-
las hos bolaget ett kapital som ger avkastning. Den beräknade räntan 
på detta kapital kallas kalkylränta. Denna ränta överförs i resultaträk-
ningen från finansrörelsen till försäkringsverksamheten.

Kapitalbas. Summan av eget kapital, obeskattade reserver samt 
uppskjuten skatt. Avdrag görs för immateriella tillgångar.

Konsolideringsgrad. Förhållandet mellan konsolideringskapital och 
premieinkomst för egen räkning, uttryckt i procent. Konsoliderings-
graden, beräknad på detta sätt, är det mått på kapitalstyrka hos 
försäkringsbolag som normalt används.

Konsolideringskapital. Sammanfattande benämning på eget kapital, 
obeskattade reserver samt uppskjuten skatt.

Karenstid 
Karenstid är en period på normalt 20 dagar från och med det att 
man tecknat försäkringen. Under denna tid ersätter inte försäkringen 
eventuella sjukdomar som djuret drabbas av och inte heller eventu-
ella följder av sjukdom som påbörjats under karenstiden.

Kvardröjande risker. Om reserven för ej intjänade premier bedöms 
otillräcklig för att täcka förväntade skade och driftskostnader för det 
gamla försäkringsbeståndet fram till nästa förfallodag, skall avsätt-
ning för kvardröjande risker ske.

 
 

Försäkringsbelopp/maxersättning 
Försäkringsbeloppet är den maximala ersättning som går att få ut för 
veterinärvårdskostnader per försäkringsperiod. 

Oreglerade skador. De skador som inträffar under räkenskapsåret 
hinner av olika skäl inte alltid slutregleras före årets utgång.  
I bokslutet måste därför en avsättning göras för beräknade, ännu inte 
utbetalda försäkringsersättningar. Denna skuldpost kallas ”Avsättning 
för oreglerade skador”.

Placeringstillgångar. De pengar som betalas in och som inte behövs i 
den löpande rörelsen placeras enligt myndigheternas föreskrifter och 
i övrigt på bästa sätt för att ge god avkastning och värdetillväxt. Place-
ringstillgångar är en sammanfattande benämning på bolagets “lager” 
av statspapper, obligationer, förlagsbevis, aktier, fastigheter och lån.

Premie 
Premien är vad försäkringen kostar under en försäkringsperiod  
(12 månader).

Premieinkomst. Motsvarar under året influtna premiebelopp. Istället 
för premieinkomst används ofta den kortare benämningen premier.

Premieintäkt. Avser, kort uttryckt, den premieinkomst som belöper 
på räkenskapsåret. Premierna inbetalas vid skilda förfallodagar under 
året och avser som regel en försäkringstid av ett år. Denna del av 
premieinkomsten, som avser påföljande år, redovisas i bokslutet som 
en skuldpost och kallas ej intjänade premier. Motsvarande skuldpost 
vid räkenskapsårets början frigörs och är en intäkt för det aktuella 
året. Premieintäkten för året består av följande poster: Ej intjänade 
premier vid årets början plus premieinkomst under året minus ej 
intjänade premier vid årets slut.

Reservation 
En reservation är ett undantag i försäkringen som kan gälla för en 
individ eller för en hel ras.

Självrisk 
Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som försäkringsta-
garen själv betalar vid skada eller sjukdom. Den består vanligtvis av 
en fast del och en rörlig del. 

Självriskperiod/behandlingsperiod 
Den fasta självrisken behöver bara betala en gång inom en viss pe-
riod, självriskperioden, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för 
olika sjukdomar eller skador. Självriskperioden räknas från och med 
den första behandlingens datum.

Skadeprocent. Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring i 
förhållande till premieintäkt efter avgiven återförsäkring.

Säkerhetsreserv. Säkerhetsreserven är en buffert ur vilken man kan 
göra uttag för att täcka förluster. Reserven är till för att utjämna 
svängningar i resultatet som beror på slumpmässiga variationer eller i 
övrigt svårbedömda faktorer.

Utjämningsfond. Skadeförsäkringsrörelse är av naturliga skäl utsatt 
för betydande svängningar i årsresultaten, främst beroende på 
antalet storskador och deras omfattning. För att utjämna dessa 
variationer har till och med år 1990 skattefri avsättning kunnat ske 
till en fond, som kallas utjämningsfond. Ytterligare avsättning får inte 
göras. Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomstskattelagens 
mening, får täckas genom användning av fonden. Härefter eventuellt 
kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom 
användning av denna fond.

Återförsäkring. Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära hela 
den ansvarighet som det iklätt sig gentemot försäkringstagarna åter-
försäkrar bolaget, delvis de tecknade försäkringarna hos ett annat 
bolag. I det förstnämnda bolaget talas om avgiven återförsäkring och 
hos det sistnämnda bolaget om mottagen återförsäkring (indirekt 
försäkring).

Ordlista



Vi försäkrar alla dina djur!
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.

Kundservice 0451-38 30 00  •  www.sveland.se


