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en viktigaste värdegrunden hos Sveland Djur-
försäkringar är att alla djur har samma rättig-
het till god djursjukvård. Oavsett djurets ras 
eller djurslag är alla lika välkomna och lika 

mycket värda. För oss är det till exempel en självklar-
het att blandrashundar ska ha lika omfattande villkor 

som renrasiga djur. Därför har vi inte några begräns-
ningar i våra försäkringar för blandraser och vi lyfter 
gärna fram våra unika och härliga blandrashundar. 

Vår värdegrund omfattar även samhällets utsatta 
djur och av den anledningen satsar vi nu ännu mer på 

samarbeten som verkar för djurs 
hälsa och välmående. Vi hjälper 
bland annat katthem runt om i 
Sverige, där hemlösa djur får tak 
över huvudet i väntan på ett nytt 
hem. Dessa katter bjuds på en 
olycksfallsförsäkring, så att en veterinär kan se över 
sår och skador när det behövs. På Alla hjärtans dag 
hade vi även en kampanj på Facebook som resultera-
de i att vi skänkte över 40 000 kronor till Solgläntans 
Katthem utanför Vallentuna. Det är en gåva som gör 
stor skillnad för de hemlösa katterna och som bara 
kostar den enskilde försäkringstagaren knappa 
50 öre.
  
Försäkring är något som ger trygg-
het. Varje dag. I ett helt år. Några 
dagar efter jul blev min hund Kito 
dålig. Han blev så pass magsjuk 
att han viljelöst låg i korgen och 
blev mer och mer uttorkad, när 
han varken fick behålla mat eller 
vatten. När jag insåg att jag inte 
själv klarade av att behandla honom, 
så kändes det otroligt skönt att kunna 
ta honom till en veterinär, där han under 
ett par dagar fick dropp med vätska och näring. 
Att ha försäkring ger möjlighet till just det, att kunna 
hjälpa sin bästa vän. Den känslan av trygghet finns 
närvarande alla årets dagar, inte bara när det faktiskt 
händer något.
 
Många djurägare vill ha ökat skydd för sina djur och 
det bemöter vi dels genom att höja högsta ersätt-
ningsnivå och dels genom att vi har samma ersätt-
ningsnivå under hela djurets liv. Vill du som kund 
till exempel att din hund ska kunna behandlas för  
60 000 kronor per år livet ut, så går det numera all-
deles utmärkt. 

Även katterna kommer från och med den 1 april att 
ha möjlighet till 60 000 kronor i veterinärvård och 
hästarnas högsta veterinärbelopp höjs till 180 000  
kronor. Därutöver har alla möjlighet att teckna till  
Sveland Boost vid behov, exempelvis vid flera stora  
skador. Det extra skyddet innebär att man  
kan få ytterligare 20 000 kronor i ersättning för  

nya skador under pågående för-
säkringsår. Det är tryggt för både 
ägare och djur.

Året som gått för Sveland har va-
rit ett bra år. Personal och kun-

der har hållit kostnaderna nere och på så sätt också 
premierna. Vi går nu in i 2017 och kan konstatera att 
vi inte heller vid detta årsskifte behövde göra några 
generella prisökningar.

Det kan väl inte ha undgått någon att det pågår en 
väldig drivkraft mot automatisering och digitali-

sering. Förutom att kommunicera via våra 
digitala kanaler så upplever vi fortfa-

rande att många av våra kunder vill 
ha personlig kontakt med oss. Ge-
nom personlig service kan vi dela 
med oss av vår kunskap och kom-
petens till var och en efter behov 
och önskemål. Att ge detta dyg-
nets alla timmar och alla dagar i 

veckan blir tyvärr för dyrt och vi är 
därför angelägna om att även möta 

dig som kund på ett bra sätt digitalt.
 

Vår målsättning är också att bli så transparanta 
som möjligt. Vi vill att du själv ska kunna se exakt vad 
som gäller för just din försäkring, men även ha möj-
ligheten att följa företagets utveckling – som du ju är 
delägare i. För att uppnå detta, bytte vi under 2016 
affärssystem, vilket innebar en stor belastning på vår 
personal och gjorde att Mina Sidor låg nere under 
flera månader. Det är vi ledsna för men också otroligt 
nöjda med att vi för kommande år nu har ett försäk-
ringssystem som kan bidra till att vi kan ta steg vidare 
i digitaliseringens tecken. Vid kundundersökningen i 
höstas fick vi mycket fin återkoppling och vi ber att få 
tacka för ert tålamod med systembytet! 

Till slut vill jag speciellt tacka Sveland Djurförsäkringars 
personal och ombud för stort tålamod och gedigen 
arbetsinsats under det gångna året.

Anette Henriksson
Verkställande direktör
anette.henriksson@sveland.se

Alla djurs rätt till lika vård !
D

”För oss är det en självklarhet 
att blandrashundar ska ha  

lika omfattande villkor som 
renrasiga djur.”
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Anette med några av kontorets blandrashundar. Från vänster; Tubbe, Siri, Bella och Shila.



 

Klockan 06.00 börjar dagen 
med en morgonrunda med Stella. 
Under morgonen är Ulrikas te-
lefon som lugnast och när hon 
kommer hem passar det henne 
därför bra att gå igenom sin e-

post. Då svarar hon på frågor och funderingar från 
ombud och kunder. Efter det brukar hon ta bilen ut 
till olika kunder. Hur många hon besöker per dag 
skiljer sig åt och beror bland annat på var kunderna 
bor. Vanligtvis träffar hon omkring två till tre styck-
en per dag.  

- Jag lägger stor vikt vid att skapa en god kontakt 
till både befintliga och potentiella kunder. Vanligt-
vis brukar de höra av sig och be mig komma till de-
ras hem eller verksamhet. Då brukar vi ofta träffas  
under avslappnande former som en fika och prata 
om Sveland som bolag, våra försäkringar och djur. 
Här bidrar jag med min kompetens för att de ska få 
bästa möjliga försäkringsskydd och service.

Klockan 08.00 åker Ulrika till försäkringstagaren 
Carina Qvarfort, som driver Vattle Försäljningsgård. 
Carina har under de senaste 30 åren utbildat hästar 
och ponnyer för försäljning. Sedan 2014 är hon kund i 
Sveland Djurförsäkringar och är väldigt nöjd med bo-
laget och den personliga service hon får från Ulrika.

- När vi säljer våra hästar eller ponnyer och flyttar för-
säkringarna, så ska de vara försäkrade och betalda 
när de lämnar gården. Eftersom vi även köper hästar 
från utlandet är det viktigt att vi snabbt kan få dem 
försäkrade innan de reser därifrån. Här har jag alltid 
stöd från Ulrika som hjälper mig, oavsett tid på dyg-
net. Ulrika underlättar även min verksamhet genom 
att granska utländska försäkringspapper och genom-
för stämpling av hästpass.

Klockan 11.30 är det dags att träffa dagens  
andra försäkringstagare, Isabella von Boudungen, 
som driver Kungshaga gård. På gården finns bland 
annat islandshästar, shetlandsponnyer, getter och ås-
nor. På plats hjälper Ulrika till med försäkring till både 
hennes shetlandsponny och åsna. Isabella tycker det 
är en stor fördel att få rådgivning och möjlighet att 
teckna in försäkringar till hennes djur via Ulrika.

- För mig känns det tryggt att jag alltid kan höra av 
mig till Ulrika och få svar på mina frågor. Det kan 
vara allt från hur djurförsäkringsbranschen fungerar 
till olika frågor om försäkringar och försäkringsvillkor. 
Vi har en nära relation till varandra och även när jag 
reser bort skriver jag alltid ner henne som kontaktper-
son om det skulle hända djuren något.

Klockan 14.00 besöker hon Öresunds Veterinär-
klinik, som är ett av Sveland Djurförsäkringars nya 
samarbeten. Förutom kunder tycker Ulrika att det 
är viktigt att skapa och upprätthålla en god kontakt 
med samarbetspartners. Tillsammans med dem ge-
nomför hon olika evenemang som föreläsningar, täv-
lingar och uppfödarträffar. Veterinären och delägaren  
Birgitta Lindblad, som arbetar på veterinärkliniken, är 
positivt inställd till samarbetet. 

- Just nu är samarbetet med Sveland Djurförsäkringar 
väldigt nytt. Min uppfattning om Sveland har alltid 
varit positiv och personalen är mycket kunniga. Inom 
en snar framtid ska vi hålla i olika utbildningar och 
föredrag tillsammans. Det blir en form av win-win  
situation.

Klockan 16.00 åker Ulrika hem till Falsterbo igen. 
Under kvällen svarar hon på e-post, ringer samtal 
och lägger in uppgifterna för de försäkringar som ska 
tecknas in. Därefter summerar hon dagen och plane-
rar sin morgondag. Trött med nöjd!

lrika Tågerup bor i vackra Falsterbo med sin 
familj och labradoodeln Stella. Hon har all-
tid haft ett stort djurintresse och många djur 

under årens lopp. Idag går mycket av tiden åt till att 
träna hunden Stella som är utbildad terapihund. 

Sedan 2007 har hon arbetat som regionansva-
rig i södra Sverige. Hon är specialiserad på häst-
försäkringar men försäkrar även in andra djur- 
slag. Förutom Ulrika, finns det ytterligare tre re-
gionansvariga; Margareta Ahlvar-Nordström i väst/
öst, Tina Junaeus i mitt och AnnaLena Johnsson i 
norr. Som regionansvarig ansvarar man för försälj-

ningsutvecklingen inom sitt område. Ulrika tyck- 
er att hennes arbete är både roligt och varierande.  

- Jag trivs väldigt bra på Sveland Djurförsäkringar. 
Det absolut bästa är kundkontakterna och att jag 
jobbar med djur, som är ett av mina största intres-
sen. Som regionansvarig har jag till uppgift att ut-
veckla försäljningen genom 23 försäkringsombud. 
Jag sköter även min egen försäljning och arbetar 
för att skapa långsiktiga relationer med kunderna.  
I mitt arbete planerar och organiserar jag även olika 
mässor och evenemang. 

En dag på jobbet med Ulrika Tågerup 
Ulrika Tågerup är regionansvarig på Sveland Djurförsäkringar och bor med sin familj utanför 
Malmö. Vi får följa med Ulrika under en av hennes arbetsdagar och träffa allt från kunder till 
djur och samarbetspartners.  

U

Leg. vet Birgitta Lindblad, delägare på Öresunds veterinärklinik, tillsammans med Ulrika Tågerup. 
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om barn var det bara hästar som gällde för 
Sanna men med tiden fick hundarna en allt 
större plats i hennes liv. Det var när hon in-

troducerades till mondioring, en sport som inklu-
derar bland annat lydnad, hopp och skyddsarbete 
med figuranter, som intresset för både sporten och 
hundar växte. 

Förutom att importera den nuvarande valpen 
Me’gas 2016, hämtade hon hem sin förra hund La-
ban från Frankrike, även han en malinois. Hon valde 

att importera sina hundar från utlandet när hon inte 
hittade en hund med de egenskaper hon var ute efter 
i Sverige. Efter att ha surfat runt på nätet fastnade hon 
för de franska hundarna på grund av dess snabbhet.

Vid årsskiftet 2016 införde Jordbruksverket nya regler 
för införsel av sällskapsdjur. Om man ska köpa en hund 
från ett annat EU-land är det viktigt att man uppfyller 
Jordbruksverkets lagar och regler. Reglerna kan skilja 
sig åt beroende på vilket land man importerar djuret 
ifrån. 

Sanna Lindqvist är en av våra bloggare på Sveland Djurförsäkringar. På bloggen delar Sanna 
med sig om livet med malinoisen Me’gas som hon hämtat hem från Frankrike. Här är hennes 
historia och tips på hur man importerar en hund till Sverige.  

Tragisk tågolycka 
Sanna hämtade hem Laban som 
valp 2009. När Laban blev lite 
äldre började hon tävla med ho-
nom i mondioring. De åkte bland 
annat till Vendenheim i Frankrike 
för att delta i VM. Efter några år 
inom sporten skulle Sanna och Laban flyttas upp till 
klass tre. Vid samma tillfälle var de med i en tågo-
lycka. Tåget kolliderade in i deras bil och Laban avled 
direkt. Sanna fördes till sjukhus där hon stannade i 
över två månader. Trots den stora sorgen efter La-
ban så bestämde hon sig för att inte låta olyckan på-
verka hennes kärlek till hundar och sporten.

- Redan när jag låg på sjukhuset så började jag kon-
takta olika franska uppfödare i jakten på en ny ma-
linois. Samma uppfödare som jag köpt Laban ifrån 
berättade att han hade en kull planerad med Labans 
mamma. Eftersom jag kände uppfödaren sedan ti-
digare så vågade jag boka en valp redan innan föd-
seln. Annars rekommenderar jag att man åker och 
tittar på valpens hemmiljö innan man köper den för 
att säkerställa att valpen och dess föräldrar är helt 
friska och har rätt mentala egenskaper. Här är även 
ett bra tillfälle att skapa en relation och ställa frågor 
till uppfödaren.
  
Efter att Sanna åkt till Frankrike var valet enkelt. Val-
pen Me’gas skulle följa med henne tillbaka till Sve-
rige. Innan hon betalade för Me’gas såg hon till att 
få ID-handlingar och veterinärbesiktningsintyg från 
uppfödaren. 

Tidigare regler för import 
När Sanna importerade sin första hund 2009 skulle 
hunden, precis som i dag, ID-märkas, ha ett EU-pass 
för sällskapsdjur samt anmälas till Tullverket. 

- Det var mindre regler att hålla reda på när jag im-
porterade Laban. Då behövde han vara fyra till sex 
veckor för att jag skulle kunna söka införseltillstånd 
hos Jordbruksverket. Utöver det behövde Laban till 
exempel inte vara rabiesvaccinerad och jag kunde ta 
med honom hem redan från åtta veckors ålder. 

Nya regler för import 
Jordbruksverket införde nya regler i januari 2016 
för att sätta stopp för möjligheten av kommersiell 
införsel av valpar med syfte att sälja dem vidare. När 
Sanna importerade Me’gas hade de nya reglerna 
fastställts och för att få lov att hämta hem honom 
krävdes det bland annat att han skulle ha en giltig 
vaccination mot rabies. Detta för att Jordbruksver-
ket vill minska smittorisken från EU-länder där fall 
av rabies förekommer på sällskapsdjur. Vaccinatio-
nen kan ske vid tidigast 12 veckors ålder och efter 
det ska hunden vänta i tre veckor. Det betyder att 

hunden behöver stanna kvar i födel-
selandet i nästan två månader längre 
än när man köper valp inom Sverige. 

- Eftersom man inte tillåts hämta val-
pen förrän den är 15 veckor tycker 
jag att man förlorar mycket av den 

första tiden i valpens liv. Den tiden är viktig för att 
skapa en relation till valpen men även för social- 
och miljöträning. Det är därför bra om man har en 
uppfödare som är beredd att ta hand om den biten 
och att man är villig att betala uppfödaren en extra 
summa för det. Ett annat alternativ är att åka dit när 
valpen är 8 till 12 veckor gammal och vara där tills 
den är färdigvaccinerad.  

Importera eller köpa i Sverige?
Många gånger är valppriset inte lika högt som i Sve-
rige men ofta tillkommer kostnader i form av vac-
cinationer, pass, resekostnader och övernattningar.
 
- Jag tror inte det blir billigare i slutändan. Jag var 
på plats i Frankrike i sju veckor och förutom resan 
och kostnader för hunden så kostade det även att 
bo och leva där.  I Belgien och Frankrike har även 
många uppfödare hundarna i en hundgård. Om du 
vill att din hund ska bo på pensionat så får du vara 
beredd på att betala mer.

Sannas tips!
• Tänk med både hjärta och hjärna när du väljer   
 hund. 
• Var noga med att beskriva de egenskaper du vill  
 ha hos hunden. 
• Besök uppfödaren, valpen och valpens föräldrar  
 innan du köper den. 
• Överväg om du kan vara på plats med valpen  
 tills den är färdig att importera. 
• Kontakta ditt försäkringsbolag i god tid innan du  
 hämtar valpen.

Försäkringstips!

S 
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Från Frankrike till Sverige 
- Sannas råd vid import av valp  

Sanna Lindqvist har rest långa vägar med hunden Me’gas.

”Eftersom jag kände 
uppfödaren sedan tidigare  

så vågade jag boka en  
valp redan innan födseln.”

I samband med valpköpet kan du teckna 
hundförsäkringen Sveland Hund Favorit som 
ger skydd för dolda fel samt led- och skelett-
sjukdomar om valpen försäkras innan fyra 
månaders ålder. 

Tänk på att valpen måste veterinärbesiktigas 
i Sverige inom 14 dagar från ankomstdagen, 
även om det tidigare gjorts i ursprungslandet. 
När försäkringen börjar gälla beror på vilket 
land valpen importeras från. 

Kontakta oss på Sveland innan valpköpet  
så hjälper vi dig!



Sitsträning och markarbete  
Helgen inleddes med samarbetsövningar för att 
gruppen skulle lära känna varandra. Pristagarna är 
mellan 9 och 17 år och kommer från olika ryttarför-
eningar runt om i landet. På lördagen hade Lotta 
Björe två ridpass, ett där markarbete med bommar 
var på schemat och ett nyttigt träningspass med sit-
sträning.

- Sitsträningen var en väldigt jobbig övning men 
samtidigt väldigt viktig då man behövde fokusera 
på balansen. Efter det hade vi ett teoripass där Lotta 
pratade om tävlingsupplägg, att det är vik-
tigt att ha ett bra foder och sedan såg 
vi på en film hur man ska sitta rätt 
i sadeln, berättar Johanna Lilje-
gren. 

Förväntan i luften 
På söndagen fick ryttarna gå 
upp tidigt på morgonen för att 
hinna förbereda sina ponnyer 
inför helgens sista träningspass. 
Trots att regnet öste ner fanns det 
ingenting som drog ner ryttarnas 
humör då de snart skulle få inleda ett 
träningspass med förebilden Sylve Söder-
strand, som har en lång meritlista som bland annat 
tidigare förbundskapten för svenska hopplandsla-
get.  

Ryttarna delades in i två grupper och Sylve höll en 
banhoppningsträning där fokus låg på att ha kon-
troll i olika tempon och situationer. En av deltagarna 
i första gruppen var Alicia Wilhelmsson, som tyckte 
träningen med Sylve var utmanande. 

- Jag lärde mig att vara mer bestämd innan hindret 
och göra mer övningar så man kan hålla hästen 
bättre. Det var ganska svårt men det var kul med 
lite utmaning. Vi fick göra många olika övningar och 
flera av dem kan man träna på hemma. Jag tyckte 
träningen var jätterolig och skulle vilja stanna här 
hela mitt liv. 

Sylves råd och tips 
Efter träningspasset berättar Sylve Söderstrand vad 
han ger de unga ryttarna för tips och råd under trä-
ningshelgen. När det kommer till Sylves roll som trä-
nare tycker han det är viktigt att både se till hästen 
och ryttaren, och utgå från den nivå som de befin-
ner sig på. 

- Oavsett om jag tränar ekipage som rider lätt B eller 
på elitnivå, får alla samma bemötande. Som tränare 
försöker jag inte bara dela med mig av tips och råd 
när de ska hoppa hinder utan även dela med mig av 
kunskap om hur man får en frisk och hållbar häst. 
Om jag kan skicka med några lärorika verktyg som 

de här ryttarna kan ha glädje av i sin ridning, tycker 
jag det är fantastiskt.

Helgen avslutades med en gemensam lunch innan 
ryttare med föräldrar packade ihop det sista innan 
hemfärd. Alva Hjorth sammanfattar Sveland Cups 
prishelg.  

- Jag tycker den här prishelgen har varit jätterolig 
och jag har lärt mig mycket. Jag har verkligen fått 
lära känna hästen mycket bättre än jag gjorde inn-
an, även om jag haft min ponny Munsboro Hawk 

Eye i två år. Nu är min största dröm att ta 
mig till Falsterbo på storhäst 2017. 

Sylve tipsar – så lyckas du som  
ryttare! 
Kom ihåg att det är din inre driv-
kraft och motivation som avgör 
hur duktig du blir och vad du 
vill göra med det. Om du har en 
dröm att bli en duktig ryttare är 

det viktigt att du har en bra trä-
nare som kan hjälpa dig att nå dina 

mål. Det är även viktigt att ha god 
kunskap om hästhållning och träning 

för att vinna klasser i slutändan. 

Om Sveland Cup
Sveland Cup arrangeras av Sveland Djurförsäkringar 
i samarbete med lokala ridklubbar, Betfor, Tidningen 
Ridsport och Granngården. Cupen startades 2006 
som en satsning på ungdomsridsporten och är idag 
en av landets största cuper för ponnyer. 2016 deltog 
runt 450 ekipage i cupen. 

nder helgen den 7-9 oktober har sex unga 
ryttare tagit del av förstapriset i Sveland 
Cup på Rekasta Equestrian Center utanför 

Enköping. Vinnarna får inspiration och utbildning i 
högsta klass av Sylve och Lotta. De är grundare till 
JumpClub och har under flera år hållit i den uppskat-
tade träningshelgen. 

- Vi har fått väldigt positiv respons från vinnarna som 
varit här på Rekasta under åren. Jag tror det beror 

på att Sveland Djurförsäkringar har ett bra koncept 
där alla kan vara med, både de som är nybörjare 
men även de som har hållit på lite längre. Jag tror 
att ryttarna som kommer hit känner sig exklusiva, då 
allt engagemang och fokus ligger på dem. Vanligtvis 
brukar jag och Lotta hålla i kurser med uppåt 12-20 
deltagare, säger Sylve.

Med anledning av jubiléet fick även de som kom på 
andraplats i riksfinalen, en träningshelg på JumpClub. 

Sveland Cups prishelg avslutade 10-års jubileum! 
När Sveland Cup avslutade årets prishelg var det för tionde året i rad. Precis som tidigare år  
så samlades Sveland Cup-finalisterna för en eftertraktad träningshelg på JumpClub med  
Sylve Söderstrand och Lotta Björe som tränare.  

U

Resultat från Sveland Cup 2016 

Förstapristagare
Kategori B - Sofia Borgstrand med Exzentrics  
 Mixed  Emotions
Kategori C - Alva Hjorth med Munsboro Hawk Eye
Kategori D - Frida Törnberg med Barossa Encore

Andrapristagare 
Kategori B - Alicia Wilhelmsson med Bjärbys Primör
Kategori C - Johanna Liljegren med Romy
Kategori D - Filippa Hellström med Victorious Booku

Tredjepristagare 
Kategori B - Klara Magnusson med Brimstone
Kategori C - Mimmi Jansson med Three Two One
Kategori D - Ida Selin med Legolas

Filippa Hellström, Alicia Wilhelmsson, Frida Törnberg, Alva Hjorth, Sofia Borgstrand och Johanna Liljegren.
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Cecilia Qvarnström 
Körkusk från Flyinge.

Emelie Grönberg
Hoppryttare från Flyinge.

Martina Andersson
Fälttävlansryttare från 

Tyringe i Skåne. 

Sara Jansson
Tävlar i agility. Skadereglerare  
på Sveland Djurförsäkringar.

Stefan Jansson
Dressyrryttare från Varberg. 

Följ våra profiler på  
Svelandbloggen!

På www.sveland.se kan du  
följa våra profiler under 

träning och tävling.

Hjärtsjukdomar hos hundar
I en studie om mänsklig hjärtsvikt har det visats att 
kompletterande behandling med antioxidanten Q10 
minskar hjärtdödligheten. Därför vill nu Liselotte Bruun 
Christiansen, veterinär vid Köpenhamns universitet, un-
dersöka effekten av behandling med Q10 på hjärtsjuka 
hundar. Förhoppningsvis kan studien utveckla djur-
sjukvården och förbättra livskvaliteten för hundar med 
hjärtproblem. 

Förbättrad smärtlindring för kaniner
Det saknas tillförlitliga studier över hur effektiv smärt-
lindrande behandling är på kaniner efter exempelvis 
operation eller vid sjukdom. Det gör att de kan få otill-
räcklig smärtlindring och lida i onödan. Patricia Heden-
qvist, veterinär och docent vid Sveriges lantbruksuni-
versitet, har fått stipendie från Svelands Stiftelse för att 
forska i ämnet och bidra till kaniners välmående.

Honung som alternativ till antibiotika
En forskargrupp vid Lunds universitet har fått medel 
från Svelands Stiftelse för att göra en klinisk studie om 
hur honungsbins mjölksyrabakterier påverkar sårläk-
ning hos hundar och katter. I en tidigare studie på häst 
visade sig honungen ha ett mycket positivt resultat vid 
läkning av mugg. Studien kommer att ske i samarbete 
med Din Veterinär i Helsingborg och deras patienter.

Tre stipendier till forskning om djurhälsa 

Nya behandlingar ersätts för att förbättra 
hästars rehabilitering

Samma veterinärvård livet ut
för alla djur

Svelands Stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet främjar vetenskaplig 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. Totalt delades 
nästan 190 000 kr ut under 2016. Läs om stipendiaterna nedan.

Våra profiler

Samarbetspartners

Samarbetena ger oss också möjlig-
het att nå nya kunder och ju fler vi 
är desto lättare är det att hålla pre-
mierna på en rimlig nivå. Våra för-
säkringar förmedlas bland annat av 
Trygg-Hansa, PRO och ZooGiganten.

Vi brinner för djurs hälsa och välmå-
ende, därför stöder vi bland annat 
Forska Utan Djurförsök, Solgläntans 
katthem och Djurhemmet Tassebo. 
Vi har också samarbeten med flera 
rasklubbar. 

Nytt från 2016 är att vi har inlett ett 
samarbete med FirstVet – Sveriges 
första digitala veterinärklinik. Via vi-
deomöten finns deras veterinärer 
snabbt tillgängliga när du behöver 
hjälp, råd eller vill remitteras till rätt 
veterinär. Rådgivningen kan ersättas 
av djurets försäkring.

Tillsammans med JumpClub vill vi in-
spirera ungdomar i hoppsporten. Vi 

samarbetar även med Markne Aca-
demy som skapar förutsättningar för 
talangfulla ryttare att nå världseliten. 

Utanför Hässleholm ligger Sveland 
Arena, där vi tillsammans med äga-
ren Anna Wemlerth vill bidra till ut-
vecklingen av hästhoppning genom 
skapandet av en internationell arena.

Många av våra samarbeten ger ra-
batt om du är medlem. På vår hemsi-
da hittar du information om vilka det 
gäller. Vi är alltid öppna för förslag på 
fler samarbeten så kontakta gärna 
oss om just din förening är intresse-
rad.

Tillsammans med våra kunniga och 
framgångsrika profiler delar vi med 
oss av kunskap och erfarenhet till 
våra kunder. Du kan till exempel träffa 
profilerna på våra träffar och mässor 
samt följa dem på Svelandbloggen!

Våra samarbetspartners är viktiga för oss på Sveland 
Djurförsäkringar. Samarbetena gör att vi kan ge våra kunder 
mervärden så som kunskapsutbyten, lärorika och roliga 
evenemang, tävlingar och rabatter.

IRAP, PRP och ACP är behandlingsformer som 
utvecklats med genteknik för att behandla skadade 
leder, senor och muskler hos hästar. Behandlingarna 
anses förbättra både kvalitet och snabbhet i 
läkningsprocessen.

IRAP bygger exempelvis på att man tappar blod från 
hästen och sedan behandlar blodet i en speciell process 
så att man kan utvinna berikad plasma. Plasman 
används sedan för att behandla och läka skadorna. 
Bäst förutsättning att ge fullgott resultat får man om 
behandlingen sätts in så snabbt som möjligt. 

Vi har därför inkluderat behandlingarna i vår rehabilite-
ringsförsäkring för att möjliggöra att de används tidigt 
och inte som en sista utväg. Vår förhoppning är att detta 
kan reducera behovet av medicinering och långa vilope-
rioder. 

Behandlingarna ersätts om hästen är försäkrad i Häst  
Favorit, Häst Maximal eller Sveland Islandshäst med till-
valet Rehabilitering. 

Många sjukdomar och skador är särskilt vanliga 
bland äldre hundar och katter. Vi har därför 
förbättrat våra djurförsäkringar så att din hund  
och katt kan ha samma veterinärvårdsersättning 
livet ut. 

Det innebär att äldre djur nu får ännu bättre möjlighet 
till god veterinärvård på ålderns höst. Våra smådjurs- 
och hästförsäkringar har sedan tidigare samma 
veterinärvårdsersättning livet ut. 

Svelands Stiftelse
För djurens hälsa och livskvalité

Sveland Djurförsäkringar sponsrar Solgläntan med kattförsäkringar 
och skänkte även 40 640 kronor i en Alla hjärtans dag-kampanj 2017.

INBLICK 2017  •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGARINBLICK 2017  •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGAR10 11



 Western intar Sveland
Westernridning blir allt populärare i Sverige och från 2016 är Sveland Djurförsäkringar stolt 
huvudsponsor till High Chaparral Horse Show, en fartfylld och spännande westerntävling för 
såväl deltagare som besökare. Gabriela Marsh är ombud på Sveland och berättar varför hon 
älskar sporten.   

G

fri för att hantera lasson, en tradition som hängt kvar 
och som även höjer svårighetsgraden i ridningen. 
Därför styrs hästen framför allt med vikthjälper och 
skänklar.

- Att rida western ska vara bekvämt och det ser ofta 
väldigt enkelt ut. En välskolad häst ska kunna ridas 
samlad på långa tyglar utan att man behöver sitta 
och jobba med hästens mun. Att ge efter i hjälperna 
när hästen gör rätt är också väldigt viktigt inom 
westernridningen och ger en samarbetsvillig häst 
som är känslig för små signaler. 

Bred sport med något för alla
Ursprunget i westernridning grundar sig i cowboy-
ens ridsätt och arbete på ranchen och har genom 
åren utvecklats till många olika tävlingsgrenar. In-
tresset för sporten kom till Sverige i början av nittio-
talet och har de senaste femton åren ökat markant. 

- En anledning till att western blivit så populärt tror 
jag beror på att det finns så otroligt många grenar, 
vilket gör att alla kan hitta något som de tycker om. 
Själv tränar jag bland annat Western Pleasure med 
Smokie. Det är en väldigt rolig gren där man ska 
visa att hästen är ett nöje ”pleasure”, att rida i de 
tre gångarterna. Ridningen ska se ledig, bekväm och 
vacker ut. Under tävling skiljer sig grenen från de 
flesta andra då upp till 30 ekipage rider och bedöms 
på banan samtidigt.  

Det finns ett tjugotal westerngrenar med olika 
inriktningar. Här berättar vi lite mer om fem av 
de största grenarna.

Reining
Reining är den största grenen inom western-
ridning. Ryttaren ska rida ett angivet mönster 
och ha full kontroll över hästens alla rörelser.  
I grenen ingår bland annat galoppombyten, spin 
(hästen snurrar snabbt runt med framdelen och 
stillastående bakben), sliding stops (hästen stan-
nar från hög fart genom att bromsa med bakbe-
nen), roll-backs (hästen gör ett slide stop, vänder 
helt om och galopperar tillbaka) och ryggning 
(hästen backar). 

Trail
Trail är en variationsrik gren där hästens förmåga 
att ta sig över och genom hinder bedöms. Ton-
vikten ligger på hästens uppträdande, svar på 
ryttarens hjälper och samarbetsvilja. Hinder som 
ofta ingår i en trailbana är grind, bommar, rygg-
ningshinder, bro, vändning i fyrkant och sidepass 
(hästen rör sig rakt åt sidan). 

Cutting
Cutting innebär att hästen ska visa upp sin vall-
instinkt, så kallat cowsense, genom att hålla en 
kalv i taget åtskild från hjorden och se till så att 
den inte smiter tillbaka till sin flock. Ryttaren får 
minuspoäng om han eller hon märkbart hjälper 
hästen.

Barrel Race 
Barrel Race är en fartfylld gren som går på tid. 
Ryttaren ska rida runt tre tunnor i ett klöver-
mönster så snabbt som möjligt. Välter man en 
tunna medför det tidstillägg.

Western HOrsemanship
Western Horsemanship fokuserar på bedömning 
av ryttaren och dennes sits och hållning. I grenen 
ska ryttaren rida ett särskilt mönster med olika 
moment så som förvänd galopp, ryggningar, roll-
backs och gångartsbyten. Bäst poäng får ryttare 
som rider i korrekt sits där hästen går i rätt form 
samt utför momenten med precision och exakthet.

abriela bor med sin familj på en hästgård 
i nordvästra Skåne. Tillsammans med sin 
egenuppfödda paintvalack Smokin Hot 

Marshall tävlar hon i flera olika westerngrenar. Att 
det skulle bli just western var dock inte alltid en 
självklarhet. Som barn gick hon på vanlig ridskola 
och tävlade i hoppning med sin ponny.   

- Det  var tack vare min mamma som jag kom in på 
westernridningen. När jag avslutade min ponnytid 

hade jag skadat min rygg i en hästolycka. Då tip-
sade hon mig om att jag borde rida western istället, 
då det ofta är mjukare för kroppen. Enkelheten och 
samspelet med hästen gjorde att jag fastnade för 
sporten.
 
Westernridningen skiljer sig från den engelska ridsti-
len bland annat genom att ryttaren oftast manövre-
rar hästen med en hand i stället för två. Det beror på 
att den andra handen från början skulle kunna vara 

Fem spännande 
westerngrenar!

Ombudet Gabriela och hennes paintvalack Smokie.

Sveland Djurförsäkringar är stolt huvudsponsor  
till High Chaparral Horse Show.
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Det lilla husdjuret behöver inte bara en boplats, mat och vatten. Den behöver även sysselsätt-
ning och daglig omvårdad. Vi möter Daniel, en av ägarna på ZooGiganten, som berättar hur 
man ser till att den minsta i familjen får leva ett bra och friskt liv.    

L ängs med motorvägen mellan Lund och Mal-
mö ligger ZooGiganten, Skånes största djur-
affär och zoobutik. I djuraffären finns många 

olika smådjur och ett brett sortiment av foder och 
utrustning. Hit kan man komma för att till exempel 
köpa hundfoder, klappa en kanin eller klippa klorna 
på sin papegoja. Inom en snar framtid kan djurägare 
även besöka ZooGiganten för att uppsöka veterinä-
ren eller lämna sitt djur på djurhotell och resort.  

- När man kommer till ZooGiganten ska man få en 
upplevelse i likhet med den man hade som barn och 
kunde stå och titta på en orm i över två timmar. I da-
gens djuraffärer är det mindre fokus på djuren och 
mer på försäljning av foder och tillbehör. Genom att 
skapa en upplevelse så tror vi att man kan väcka ett 
intresse för djur, för finns det ett intresse så kommer 
också kunskap om god djurhållning på köpet.  
 
Anmärkningsvärt många sällskapsdjur dör i förtid 
enbart av den anledningen att den som köpt djuret 
varit okunnig om dess behov och beteende. När 
man väl bestämt sig för att skaffa sig ett djur hos en 
uppfödare eller i en zoobutik, är det viktigt att man
får tillräckligt med skötselråd. ZooGiganten satsar 
därför mycket på att erbjuda sina kunder kunskap 
om djurens hälsa och välmående. 

- Vi som arbetar på ZooGiganten är hängivna djur-
vänner som har stor kunskap om djur. Det gör att vi 
kan svara på frågor om allt från hur tamråttan ska 
aktiveras, hur lång livslängd en kanin har till vanliga 
sjukdomar som kan drabba en chinchilla. Vi anord-
nar även olika utbildningskvällar för våra kunder 
med föreläsare som har specialistkunskap på exem-
pelvis olika fågelarter. Genom samarbetet med Sve-
land kan vi dessutom hjälpa djurägarna med service 
kring försäkringsfrågor.

Daniel på ZooGiganten tillsammans med kaninen?????

Inredningstips till  
smådjurens burar!
Alla djur behöver i olika grad aktiveras. Smådjur 
tillbringar mycket tid i sina burar och därför är det 
viktigt att de är inredda så att det tillfredsställer 
deras behov av lek och motion. 

Grundförutsättningarna för att ditt djur ska trivas 
i sin bur är att den är tillräckligt stor, står i en bra 
miljö och är välstädad. I princip alla gnagare, med 
undantag för guldhamstern, behöver även sällskap 
för att må bra. Se därför till att ditt smådjur har en 
kompis som den trivs med.

Rengör skålarna dagligen så att vatten- och mat-
platsen hålls fräsch. Vattenflaska med pip håller 
vattnet rent längre men är inte lämplig för kaniner 
som vistas utomhus på vintern då den lätt fryser. 

Guldhamstern
Guldhamstrar uppskattar motionshjul, tänk bara 
på att hjulet bör vara minst 28 cm i diameter för 
att undvika ryggskador. De ska även ha ett hus som 
är minst 15x15 cm och 10 cm högt. Gör gärna en 
rasthage med rolig inredning, så som grävlåda, 
sandbad, tunnlar och kartonghus. Rasthagen bör 
ha minst 40 cm höga kanter för att guldhamstern 
inte ska kunna rymma. 

Kaninen
I kaninburen ska det finnas en sitthylla för att ge 
trygghet och trivsel. Den fungerar dels som en 
spaningsplats och dels som ett gömställe undertill. 
Sitthyllan kan vara ett hus med plant tak eller en 
stadig trälåda lagd på sidan. Den ska vara så stor 
att alla kaninerna i buren får plats på den samtidigt. 
Bygg gärna en rasthage på gräsmattan. Tänk på att 
gräva ner nätet en bit så att kaninen inte gräver sig 
ut och ha ett nättak som skydd mot rovfåglar.  

Marsvinet
Marsvin är bytesdjur och vill kunna söka skydd. Ha 
därför gömställen i buren som exempelvis tunnlar, 
hus eller hyllor. En stor hög med hö är väldigt upp-
skattat som gömställe och är utmärkt för dem att 
busa, gräva eller vila i. Gungor, stenar, hängmattor 
och björkgrenar är andra roliga föremål för mar-
svinen.

Tamråttan och sällskapsmusen
Möss och råttor tycker om leksaker och det finns 
många olika saker som man kan köpa eller göra 
själv. Gungbrädor, stegar, hängmattor och pap-
persrör är exempel på roliga sysselsättningar. Att 
ge dem material till att bädda och gräva i är också 
väldigt uppskattat. Undvik dock det klassiska mo-
tionshjulet om du har råttor, då de riskerar att fast-
na med sin svans och skada sig.

Samarbete för familjens minsta

Daniel Cederholm vill öka kunskapen om smådjur och är en av ägarna  
på ZooGiganten.
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dag är katten främst ett sällskapsdjur och 
hålls ofta inne i hemmets trygga vrå. Det 
finns många åsikter om huruvida katten mår 

bäst inomhus eller utomhus, men klart är att inne-
katter i regel lever längre än katter som får vistas 
ute. 
   
Dagens katter kan grovt delas in i fyra grupper; 
rena innekatter, inne- och utekatter, stallkatter 
samt hemlösa katter. De sistnämnda har sämst 
förutsättningar att leva ett långt och skadefritt liv 
medan en väl omhändertagen innekatt ofta kan 
bli uppemot 15-20 år gammal.
 
Generellt sätt har kattens status höjts under 
2000-talet. Till exempel har veterinärvården ut-
vecklats inom kattsjukdomar vilket har förlängt 
katternas livslängd. Fler och fler vill även ha möj-
lighet att behandla sin katt om den blir sjuk eller 
skadad. Det har gjort att antalet försäkrade katter 
har stigit de senaste åren. Störst chans att bli för-
säkrade har dock fortfarande renrasiga innekatter.

Var rädd om katten s nio liv 
Katten är det vanligaste husdjuret i Sverige 
och var sjätte familj har katt*. Ingen vet 
exakt när katten tassade in i våra hem för  
första gången, men redan på medeltiden 
strök den runt och höll möss och råttor 
borta från husrum och matförråd.  

I Inne- och utekatter
I villaområden är det vanligare att katterna får vara 
både inom- och utomhus. För dessa katter är det 
särskilt viktigt att ägaren ID-märker och registrerar 
samt försäkrar dem. Risken för trafikskador är stor 
och även om de oftast på grund av god omvårdnad 
blir äldre än rena utekatter, har de en lägre med-
ellivslängd än innekatterna. Det är även viktigt att 
kastrera dessa katter för att undvika oplanerade 
kattungar.

Hemlösa katter
Katter som saknar hem löper stor risk att inte ens 
överleva sitt första år. Eftersom hemlösa katter säl-
lan vaccineras så kan de drabbas av exempelvis katt-
pest och andra dödliga sjukdomar. Rovdjur och tra-
fikskador är andra vanliga dödsorsaker. 

Antalet hemlösa katter kan minskas genom att alla 
katter som vistas fritt utomhus kastreras. Kattungar 
och katter som inte är helt förvildade kan ibland 
vänjas vid människor och få ett eget hem. Det finns 
idag drygt 100 katthem runt om i Sverige som tar 
hand om och omplacerar hemlösa katter.

Även helt förvildade katter kan hjälpas till ett bättre 
liv. Ett tillvägagångssätt är metoden TNR som står för 
Trap-Neuter-Return. Det innebär att man fångar in 
hemlösa katter, gör en hälsokontroll, kastrerar, vac-
cinerar, avmaskar och öronmärker dem. När de åter-
hämtat sig släpps de och står sedan under beskydd 
av volontärer som ser till att de får mat, skydd och 
hjälp om de skadas.

Innekatter
Innekatten lever ett liv skyddat från många faror. 
Genom att till exempel näta in balkongen och und-
vika giftiga växter minskar man risken ytterligare för 
att katten ska drabbas av olycksfall. Sjukdomar drab-
bar dock tyvärr alla katter. Enligt Svelands statistik 
står sjukdomar för 60 procent av diagnoserna, res-
terande 40 procent är olycksfall. Därför är det viktigt 
att försäkra sin innekatt.

Övervikt är ett vanligt problem bland innekatter och 
kan orsaka följdsjukdomar så som hjärt- och kärl-
sjukdomar samt diabetes. Rätt mängd foder och 
aktivering hjälper katten att hålla en lagom vikt. Se 
även till att katten får utlopp för sitt naturliga be-
teende och för sin jaktinstinkt, t ex genom leksaker 
och klösträd. 

Stallkatter
Även om stallkatterna oftast har god tillgång till 
skydd och mat riskerar de att drabbas av sjukdomar, 
rovdjur och trafikskador. Även stallkatter bör vacci-
neras, avmaskas, ID-märkas och kastreras. Kastrera-
de katter är mer sällan inblandade i slagsmål och gör 
samtidigt  att ägaren får kontroll på antalet katter på 
gården. En olycksfallsförsäkring kostar inte många 
hundralappar per år och gör att man lättare kan ge 
katten vård om den blir skadad.

De fem vanligaste kattraserna 
utöver huskatten
1. Ragdoll 
2. Maine Coon 
3. Sibirisk katt 
4. Norsk skogkatt 
5. Helig birma

*Källa: SCB, statistisk årsbok 2014.
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et var 2014 som Kalle sökte sig till Sveland 
Djurförsäkringar och det var just kopplingen 
till djur som lockade. Han började i recep-

tionen och har sedan dess arbetat på flera olika av-
delningar innan han hamnade på säljavdelningen 
där han jobbar idag. På sin fritid ägnar han sig åt att 
träna, tävla och utbilda andra i agility.

Det blir många tävlingsdagar varje år för Kalle. Den 
senaste agilitysäsongen tävlade han uppemot 50 
dagar med två av sina tre hundar. Kalles främsta agi-

litykompis är borderterriern Septimus som tävlar på 
högsta nivå i agility. Septimus har en lång meritlista 
och har utmärkelsen champion i hopp och agility.  

- Inför nästa tävlingssäsong är målet att jag och Sep-
timus ska tävla vårt tredje SM. Det skulle även vara 
min högsta dröm att få komma med i landslaget för 
att representera Sverige 2018. Jag tävlar också med 
min border collie Yas som är två år gammal. Hon är 
än så länge i startgroparna av sin agilitykarriär men 
känns väldigt lovande.
 

Drömmen är landslaget i agility
Kalle Karlsson är en av Sveland Djurförsäkringars säljare. Med ett gediget hundintresse och 
ett flertal placeringar inom agility är han väl insatt i hundvärlden. Drömmen är att ta sig hela 
vägen upp till landslaget.   

D

Alla hundraser kan tävla 
Högsäsongen för agility pågår från april till oktober. 
Agilityhundarna tävlar i fem olika storleksklasser - 
x-small, small, medium, large och x-large. Det finns 
både en hoppklass och en agilityklass. Hoppklassen 
är utan balans- och klätterhinder medan agilityklas-
sen innehåller samtliga. Kalle tycker att agility är 
en rolig och fartfylld sport som passar många män- 
niskor och hundar. 

- Jag tycker det är en bra sport då människor i alla 
åldrar kan utöva agility. Det finns inte heller något 
krav för att man måste tävla i agility utan det passar 
även de som bara vill aktivera sin hund på ett roligt 
och stimulerande sätt. Sporten lämpar sig även för 
alla hundraser, såväl renrasiga som blandrashun-
dar. Alla hundar har också samma förutsättningar 
då man tävlar i olika storleksklasser beroende på 
hundens mankhöjd.

Sporten går ut på att springa en hinderbana så 
snabbt och felfritt som möjligt och ofta handlar det 
om korta intervaller på cirka 30 sekunder. Tunnlar, 
gungbräda, däck och balansbom är bara några av 
de hinder som hunden ska ta sig förbi i en tävling. 
Agility ställer därför krav på att hunden har kontroll 
över hela sin kropp och samtidigt är lyhörd, samar-
betsvillig och snabb. Det är även viktigt att hunden 
är sund och vältränad så att den inte belastas mer 
än nödvändigt av att hoppa upp och ner från hinder.

- För att hålla mina hundar i bra form brukar jag låta 
dem springa mycket fritt. De får bland annat gå i 
högt gräs och över stockar i skogen, som samtidigt 
bidrar till att de övar på motoriken. Utöver det utför 
jag balansbollsträning, simning, massage och trä-
ning i backar för att stärka hundens rygg och kropp. 

 

Träna agility med hunden 
Agility är en krävande sport för hunden och det är 
därför viktigt att anpassa träningen efter hundens 
förutsättningar och ålder. Det finns ingen övre ål-
dersgräns för att träna eller tävla agility. Har man en 
äldre hund som är frisk och tycker det är roligt kan 
man anpassa träningen genom att bygga en kortare 
hinderbana eller låta hunden hoppa över lägre hinder.  

Hunden ska vara minst ett år gammal och fullvuxen 
innan man kan börja träna mer intensivt. Det finns 
även regler för att hunden ska vara minst 18 måna-
der gammal för att få tävla. Har man en valp kan man 
ändå förbereda den inför agility genom att träna på 
koncentration och passivitet. 

- Ett bra sätt att förbereda valpen är att lära den 
roliga tricks och öva kroppskontroll på olika under-
lag. Oavsett ålder är det viktigt att se det som en lek 
i grund och botten. Bland det viktigaste i min trä-
ning är att ha en positiv inlärning genom att alltid 
erbjuda belöningar som leder till det beteende jag är 
ute efter. I den mån jag kan försöker jag även tillrät-
tavisa felbeteenden så lite som möjligt. När hunden 
istället ger mig det beteende jag är ute efter så be-
lönar jag det med till exempel olika leksaker, godis 
eller muntligt beröm. 

Om man vill prova på agility kan man anmäla sig till 
en nybörjarkurs för att lära sig det grundläggande. 
För den som vill börja testa själv hemma finns det 
enklare tunnlar och hopphinder att köpa till ett bil-
ligt pris eller bygga själv. En övning man kan göra 
tillsammans med hunden är enkla cirkelövningar så 
att hunden blir uppmärksam och följsam. 

• Se till att hunden är sund och vältränad. 
• Ha tålamod och ha kul. 
• Jobba med positiv inlärning.
• Träna korta intervaller och korta pass på   
 1-2 minuter och sen paus.
• Införskaffa ett par enkla hinder och träna hemma.

Kalle Karlsson med borderterriern Septimus. 

Kalle och den tvååriga border collien Yas.

Kalles råd för att börja träna agility
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Kundundersökning 2016

Hur är ditt helhetsintryck  
av Sveland Djurförsäkringar?

Som kundägt bolag är det viktigt för oss att veta vad 
våra ägare tycker om oss, det vill säga våra försäkrings-
tagare. Varje år genomför vi en stor kundundersökning 
och i december 2016 deltog över 5 200 kunder.

Kunderna fick bland annat frågor om hur de upplevde 
kundservice, skadereglering, kompetens, tillgänglighet 
och premier. Medelvärdet av det totala resultatet blev 
2,23 på skalan 1-6, där 1 är ”Oerhört bra” och 6 är ”Inte 
bra alls”.

Vi fick in över 7 400 kommentarer varav 92 procent var po-
sitiv kritik, vilket ger oss bekräftelse på att vi är på rätt väg.
Vi fick även många bra förslag på hur vi kan bli bättre. Du 
kan se det mer detaljerade resultatet på vår hemsida.

”Snabb och komplikationsfri 
reglering när min katt blev akut 

sjuk och låg en hel vecka på 
intensiven, jag är så tacksam!” 

Aggi Tomkowicz om vår 
skadeavdelning

”Vi har fått enastående bra 
hjälp vid teckning av försäkring, 

uppdatering med frågor och nyheter 
och dessutom vid utnyttjande av 

försäkringen! Ni på Sveland levererar 
precis det ni lovar! Högsta betyg  

från A-Ö! ” 
Lars Nilsson om våra försäkringar

”Toppenbra försäkring som det 
verkligen går att lita på! Otroligt 
bra service och varma och snälla 
människor som bemöter en. Helt 
klart bättre än många andra bolag 

jag testat. ”
Jennie, Queenie och Obis matte, om 

sitt helhetsintryck av Sveland

Oerhört bra
25,6 %

Mycket bra
46,8 %

Bra
20,8 %

Oerhört bra 25,6 %
Mycket bra 46,8 %
Bra 20,8 %
Ganska bra 4,0 %
Inte särskilt bra 0,8 %
Inte bra alls 0,3 %
Ingen uppfattning 1,7 %

Oerhört bra
25,6 %

Mycket bra
46,8 %

Bra
20,8 %

Oerhört bra 25,6 %
Mycket bra 46,8 %
Bra 20,8 %
Ganska bra 4,0 %
Inte särskilt bra 0,8 %
Inte bra alls 0,3 %
Ingen uppfattning 1,7 %

”En stor empatisk förmåga! 
Förståelsen i en kanske svår 

akut situation så fanns trösten 
med det lugna samtalet mellan 
handläggare och jag som kund! 
En svår situation löser ni som 

försäkringsbolag på ett förstående 
sätt med empati och delaktighet!”

Sofia, Montys matte, om vår 
skadeavdelning



Resultat kSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Premieinkomster (fer)  347 436 344 879 311 523 282 844 268 024
Premieintäkter (fer)  345 492 330 026 297 576 274 191 254 408
Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen -1 233 -534 630 1 351 1 653
Försäkringsersättningar (fer) -242 182 -229 054 -221 457 -208 296 -188 678
Driftskostnader  -72 812 -62 962 -58 307 -53 209 -46 666
Försäkringsrörelsens tekniska resultat 29 265 37 476 18 442 14 037 20 717
Årets resultat 13 863 25 653 7 624 7 769 3 848

     
Ekonomisk ställning kSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Placeringstillgångar 286 652 281 219 234 369 192 998 103 942
Försäkringstekn. avsättningar (fer)  197 532 189 755 170 650 154 427 146 199
Konsolideringskapital  254 345 211 482 186 155 160 361 138 222
(härav uppskjuten skatt, övervärden)  - - 326 556 186

     
Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 
Resultat på Skadeförsäkringsrörelsen     
Skadeprocent (fer)  70 % 69 % 74 % 76 % 74 %
Driftskostnadsprocent (fer)  21 % 19 % 20 % 19 % 18 %
Totalkostnadsprocent (fer)  91 % 89 % 94 % 95 % 93 %
Resultat av kapitalförvaltningen     
Direktavkastning % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 %
Totalavkastning %  5 % -2 % 4 % 5 % 6 %
Ekonomisk ställning     
Konsolideringsgrad %  73 % 61 % 60 % 57 % 52 %
 
Solvenkapitalbas enligt Solvens II (MSEK) 237 197 - - -
Solvenskapitalkrav (SCR) enligt Solvens II (MSEK) 70 75 - - -
SCR-solvenskvot (MSEK) 3 3 - - -

Femårsöversikt

Fem år i sammandrag
För att överleva och skapa de bästa förutsättningarna 
för framtida utmaningar, behöver alla företag vara vinst-
givande. Som försäkringsbolag ställs det dessutom stora 
krav på förmåga att betala ut skadeersättning enligt för-
säkringsåtaganden, 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 för-
säkringsbolagen. Detta ansvar för våra försäkringstagare 
tar vi självfallet på djupaste allvar.

Bolaget har under 2016 inte behövt göra någon generell 
premieökning, trots en ökad veterinärvårdskostnad på 
cirka 5 %, genom att ha låga och väl avvägda driftskost-
nader samt våra kunders ökade kostnadsmedvetenhet.
 
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.

• Premieinkomsterna (fer) ökade med 0,7 % till 347 MSEK.

• Försäkringstekniskt resultat minskade 2016 med 8 MSEK till 29 MSEK.

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

• Det nya regelverket Solvens II trädde i kraft den 1 januari 2016

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

 

Försäkringspremie är djurägarens kostnad för att kunna få ersätt-
ning 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 e-post.  

Premieinkomsterna i diagrammet är de samlade premierna som 
Sveland fått under året. Premierna har ökat med 8 % per år de 
senaste fem åren. Vissa djurägare har fått högre ökningar medan 
andra fått mindre. Det beror på hur skadorna förändrats för olika 
raser, åldersgrupper och även till viss del beroende på var  
djuret bor.   

Skadekostnaderna är alla de utbetalningar som gjorts under året 
för veterinärvård samt utbetalningar som beror på att djur med 
livförsäkring har avlidit. Totalt är 85 % kostnader för veterinärvård 
och 15 % 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 7,5 % per år 
de senaste fem åren. Det är därför premierna ökats. Sveland är ett 
kundägt bolag och det finns ingen anledning att ta ut mer premie-
rän vadsom är nödvändigt för att täcka kostnaderna. 
 

Den största delen av denna post utgörs av personalkostnader som 
uppgår till 35 MSEK för 2016. Även IT/telefoni-, marknadsförings- 
och förvaltningskostnader utgör driftskostnader. Under året har 
bolaget implementerat ett nytt försäkringssystem vilket lett till 
högre kostnader 2016. 
 
Från och med 2016 gäller nya regler för försäkringsbolag (Solvens 
II). Det gör att förvaltningskostnaderna ökat väsentligt under 
senare år.  
 
 

Som försäkringsbolag har Sveland ansvar för att förvalta djurägarnas 
medel (de inbetalda premierna) tills skadeersättning ska betalas ut. 
Under 2016 placerade Sveland genomsnittligt 300 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. Portföljen marknadsvärderas årligen varvid differanser mellan 
enskilda år bli väsentliga. 

För att mäta bolagets kapitalstyrka används bl a nyckeltalen konso-
lideringsgrad och kapitalbas. Konsolideringsgraden uppgick till 73 % 
per den 31 december 2016. Bolagets solvenskapitalbas vid samma 
tidpunkt var 237 MSEK. Svelands kapitalkrav enligt lagstiftningen var 
70 MSEK per den 31 december 2016. År 2015 och 2016 redovisas 
enligt gällande regelverk Solvens II, medan åren 2012-2014 redovi-
sas enligt tidigare regler.
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 2016-01-01 -  2015-01-01 -  
 2016-12-31 2015-12-31
    
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)   351 071  347 373
Premier för avgiven återförsäkring   -3 635  -2 494
Förändring i avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker   -2 373  -14 865
Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för  
ej intjänade premier och kvardröjande risker   429  12
   345 492  330 026
    
Kapitalavkastning från finansrörelse    -1 233  -534
    
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring   -236 632  -226 253
Återförsäkrares andel    283  1 451
Förändring i avsättning för oreglerade skador   
Före avgiven återförsäkring   -5 749  -2 836
Återförsäkrares andel   -84  -1 416
   -242 182  -229 054
    
Driftskostnader    -72 812  -62 962
    
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS  
TEKNISKA RESULTAT    29 265  37 476

Icke-teknisk redovisning    
Kapitalavkastning, intäkter    14 542  16 261
Orealiserade vinster på placeringstillgångar   8 073  -
Kapitalavkastning, kostnader    -6 045  -3 903
Orealiserade förluster på placeringstillgångar   -  -17 242
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen   1 233  534 

Resultat efter finansiella poster    47 068  33 126

Bokslutsdispositioner    
Förändring säkerhetsreserv   -29 000  -

Resultat före skatt    18 068  33 126  
  
Skatt på årets resultat    -4 205  -7 473
    
Årets resultat   13 863  25 653

Resultaträkning
Belopp i kSEK   2016-12-31  2015-12-31  
 

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar
Andra immateriella tillgångar   6 151  2 330
   6 151  2 330
     
Finansiella placeringstillgångar   
Aktier och andelar    52 026  34 186
Obligationer och andra räntebärande värdepapper   234 626  247 033
   286 652  281 219

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   1 017  588 
Avsättning för oreglerade skador   100  184
   1 117  772
Fordringar   
Fordringar avseende direkt försäkring    75 922  75 090 
Fodringar avseende återförsäkring   85  52
Övriga fordringar   83  93
   76 090  75 235
Andra tillgångar   
Materiella tillgångar    2 767  1 693
Kassa och bank    99 640  59 049
Övriga tillgångar   86  76
   102 493  60 818
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
Förutbetalda anskaffningskostnader    2 684  2 895
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 604  3 771
   5 288  6 666
   
SUMMA TILLGÅNGAR    477 791  427 040
   

Balansräkning (Tillgångar)

Belopp i kSEK
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Belopp i kSEK   2016-12-31  2015-12-31
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget Kapital   
Bundet eget kapital
Reservfond   4 000  4 000 
Fond för utvecklingsutgifter   6 151  -  
   10 151  4 000
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst eller förlust    38 931  19 429
Årets resultat    13 863  25 653
   52 794  45 082
   
Summa eget kapital   62 945  49 082

Obeskattade reserver   
Säkerhetsreserv   187 000  158 000
Utjämningsfond   4 400  4 400
   191 400  162 400
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   172 384  170 011
Avsättning för oreglerade skador   26 265  20 516
   198 649  190 527
Avsättningar för andra risker och kostnader   
Avsättningar för skatter    
Aktuell skatteskuld   2 135  1 149
   2 135  1 149
Skulder   
Skulder avseende direkt försäkring    9 294  12 286
Skulder avseende återförsäkring    900  350
Övriga skulder    2 051  3 873
   12 245  16 509
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    10 417  7 373
   10 417  7 373

   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   477 791  427 040

Balansräkning (Eget kapital och skulder)

Belopp i kSEK   2016-12-31  2015-12-31
   
Den löpande verksamheten   
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt   47 068   33 126    
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m    1 333   35 024    
Betald skatt    -3 218   -3 594    
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
i tillgångar och skulder   45 183   64 556    
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Investering i finansiella placeringstillgångar    -180 283   -182 026    
Avyttring av finansiella placeringstillgångar    183 377   121 113     
Förändring i varulager    -10   -4    
Förändring i övriga rörelsefordringar   179   1 095    
Förändring i övriga rörelseskulder    -1 221   6 604    
Kassaflöde från den löpande verksamheten   47 225   11 338    
   
Investeringsverksamheten   
Investering i immateriella tillgångar   -4 636   -2 331   
Investering i materiella tillgångar   -1 998   -637    

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -6 634   -2 968    
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -   - 
   
Årets kassaflöde    40 591   8 370    
Likvida medel vid årets början   59 049   50 679    
Likvida medel vid årets slut    99 640   59 049  

Kassaflödesanalys
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Styrelse och ledning Ditt eget försäkringsbolag

 
Ordinarie fullmäktigeledamöter   
 
Lennart Grönvall Lund
Birgitta Persson Fleninge
Ulrika Trägårdh Tomelilla
Marie Ullatti Östra Sönnarslöv
Carola Håkansson Lund
Lina Fransson Vankiva
Mårten Walters Skåne-Tranås
Rose-Marie Dusak-Johansson Kyrkhult
Ewa Saxentorp Vårgårda
Christina Sjölander-Johansson Bollebygd
Stina Rudérus Väse
Helena Richardsson Göteborg
Christina Tenfält Stenungssund
Anders Klinth Färjestaden
Maria Lindgren Växjö
Margaretha Frid Bredaryd
Anders Hantoft Laholm
Karin Garstad Katrineholm
Brita Pantzar Strängnäs
Carina Sandell Linköping
Cecilia Jareholm Sala
Stina Rosenlund Sala
Annika Arosenius Enköping
Susanne Nisser-Blanck Enköping
Emma Barigård Stora skedevi
Karin Zimmerman Örsundsbro
Magnus Ivedal Grillby
Barbro Nordlöf Skog

 
Suppleanter 
 
Birgitta Ernblad Bjärred
Fredrik Nilsson Sjöbo
Eva Frisk Helsingborg
Helen Johansson Kävlinge
Catharina Ehlo Färlöv
Ann-Louise Persson Oxie
Charlotte Lewenhaupt Mjöhult
Alexander Bennergård Lund
Anita Skoglund Alingsås
Ewa Stranne Grästorp
Monica Edvinsson Brålanda
Helena Peterzéns Vallda
Pernilla Lamprecht Mariestad
Kenneth Pettersson Laholm
Jörgen Tolversson Vessigebro
Fatima Richardsson Emanuelsson Åryd
Ann-Charlotte Berglund Huskvarna
Margareta von Wachenfeldt Rimforsa
Petra Karlsson Karlskoga
Sandra Lidén Rimforsa
Gunilla Swartling Täby
Elisabeth Nordstrand Kungsör
Eva Spegel Lindmark Stockholm
Gert Hellman Uppsala
Mia Tapper Märsta
Peter Ljungberg Märsta
Elisabeth Särenfors Enköping
Per Olof Öhman Östersund

Grant Thornton Sweden AB  
med auktoriserad revisor Nilla Rocknö 

Revisorer 

Mervärde för människa och djur. Så lyder Sveland 
Djurförsäkringars vision och är utgångspunkten för 
all verksamhet i bolaget. Sveland är ett ömsesidigt 
bolag och det innebär att kundnytta är främsta in-
tresse. Verksamheten drivs affärsmässigt men har 
inte vinsten som ett mål, utan som ett medel för att 
långsiktigt utvecklas och överleva som försäkrings-
bolag.

Som kund och ägare företräds du av valda repre-
sentanter (ledamöter) i fullmäktige. Fullmäktige är 
högsta beslutande organ och ledamöterna utses av 
kunderna vid lokala val. På så sätt har alla kunder 
möjlighet att engagera sig i bolagets utveckling. En 
gång om året hålls bolagsstämma, där fullmäktige 
väljer Sveland Djurförsäkringars styrelse, som i sin 
tur utser bolagets verkställande direktör.

Sveland Djurförsäkringars fullmäktige är 
indelade i sex valdistrikt. På ett  
rullande schema väljer valdistrikten 
ledamöter för en fyraårsperiod. 
Ledamöternas mandat påbörjas  
året efter det att valet ägt rum.  

Val hålls under årets sista  
kvartal. I varje valdistrikt  
utses en fullmäktig samt  
en suppleant för varje  
fullt tretusental kunder  
inom distriktet. 

Vill du bli en del av vår  
fullmäktige?

Som ledamot möjliggör du 
för kunderna att aktivt på- 
verka bolagets utveckling.
Om du har goda kunskaper  
kring djur, veterinärvård eller  
försäkring, är du speciellt välkommen att delta i arbetet  
med att göra Sveland Djurförsäkringar ännu bättre och 
ge Sveriges alla djur det bästa försäkringsskyddet.

Om du är intresserad av att bli en del av Sveland 
Djurförsäkringars fullmäktige är du välkommen att 
kontakta kerstin.thunstrom@sveland.se

 FÖRSÄKRINGSTAGARE                  FULLM
ÄKTIGE                          STYRELSE          
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  M
ED

ARBETARE

1

2

3
4

5

6

Mats Nilsson 
Ordförande, ledamot 
sedan 2015  
Ekonomistudier vid Lunds 
universitet.
Erfarenhet: VD Sparbanken 
Gripen, VD Gorthon Lines, 
styrelseuppdrag.

Anette Henriksson 
VD  
Anställd sedan 2010
Civilekonom, M Sc, Lunds 
universitet. 

Glenn Oredsson
Ledamot sedan 2013
Lantmästarexamen, SLU 
Alnarp.
Erfarenhet: Lantbrukseko-
nom, lantbrukare/egen fö-
retagare, styrelseuppdrag.

Christine Ehrlander 
Arbetstagarrepresentant 
sedan 2012 
Biologistudier, Stockholms 
universitet. 
Erfarenhet: Skadereglerare, 
produktspecialist.

Chris Danielsson  
Vice ordförande, ledamot 
sedan 2007 
Universitetsstudier i 
pedagogik.
Erfarenhet: Egen verksam-
het inom hästnäringen, 
styrelseuppdrag.

Linda Kreutz 
Ekonomichef, vVD
Anställd sedan 2015
Civilekonom, Lunds  
universitet.

Cecilia Hollerup 
Ledamot sedan 2010
M Sc. Jur kand från Lunds 
universitet.
Erfarenhet: Bankjurist, VD-
uppdrag, styrelseuppdrag.

Ursula Lige Berglund 
Skadechef
Anställd sedan 1994 
Ekonomi- och ledarskaps-
studier.

Torkel Falk 
Ledamot sedan 2014
Leg. Veterinär från SLU, 
specialistkompetens 
kardiologi.
Erfarenhet: Forskare, prak-
tiserande veterinär,  företa-
gare, styrelseuppdrag.

Joakim Källqvist  
Försäljningschef
Anställd sedan 2016
Ekonomi- och ledarskaps-
studier.

Henrik Harej 
Marknadschef
Anställd sedan 2017 
Studier vid Institutionen för 
reklam och PR, Stockholms 
universitet.

Anna Kajson  
Ledamot sedan 2006
Lantmästarexamen, SLU 
Alnarp.
Erfarenhet: Eget företag 
inom personalrekrytering, 
styrelseuppdrag.

Ledning

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

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


