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Vi kan nu se tillbaka på Sveland Djurförsäkringars 
107:e verksamhetsår. Jag tror att bönderna 
som för över 100 år sedan bildade företaget i 
Lund skulle ha varit stolta över att vi 2017 fort-
farande är ett ömsesidigt försäkringsbolag, 

där det är djurägarna som styr företaget. Den värdegrund 
som då var viktig för de fem männen är fortfarande när-
varande hos oss varje dag. Vi strävar efter att så rättvist 
som möjligt dela på risken när våra djur blir skadade eller 
sjuka. Genom att bidra med vår expertkunskap och på ett 
professionellt och effektivt sätt hantera alla skador, så ger 
vi trygghet till djurägare. Då, för hundra år sedan, var det 
20 djur och idag är det närmare 150 000 djur vars ägare valt 
att ha sina försäkringar hos oss. 

Under de senaste åren har regelverket för försäkrings-
bolag ökat i omfång och komplexitet. Det är idag ett om-
fattande arbete som krävs för att styra företaget så att vi 
kan säkerställa att data, risker, beräkningar och rappor-
tering uppfyller de krav som Finansinspektionen och EUs 
regelverk ställer. Vi tror inte att vi sett slutet på ett ökat 
regelverk, utan förväntar oss ytterligare krav framöver. Vi 
arbetar intensivt för att så effektivt som möjligt leva upp 
till regelverken och om vi blir fler som delar på driftskost-
naderna, så blir det såklart en lägre kostnad per man. Lå-
ter det krångligt? Kanske. Men kontentan är att vi behöver 
tillväxt för att fortsätta hålla låga administrativa kostna-
der och därmed behålla kostnaden för försäkringarna på 
en rimlig nivå. Du som redan har din försäkring hos oss 
har en viktig roll här. Har du en vän som behöver en bra 
djurförsäkring så rekommendera gärna oss! Det tjänar du 
också på i längden. 

På vår kant arbetar vi vidare för att nå ut med våra försäk-
ringar till alla djurägare i Sverige. Under slutet av 2017 lan-
serade vi en ny hemsida, som vi är mycket stolta över. Den 

kommer kontinuerligt att fortsätta utvecklas – gärna med 
din hjälp! Alla goda förslag på vad vi kan göra bättre är väl-
komna. Mina sidor håller vi på att vidareutveckla för att du 
som kund enkelt ska hitta och få hjälp med det du behöver. 
Du träffar oss också på många djurrelaterade tävlingar och 
utställningar och är alltid varmt välkommen att komma 
förbi och byta några ord. 

Som du säkert känner till, står vi alltid på djurens sida. 
Det innebär att vi med stort engagemang arbetar för att 
skapa en bättre djurvärld. Ett aktivt arbete för att ha Sve-
riges bästa djurförsäkringar är alltid i fokus. Alla djur har 
rätt till den utvecklade veterinärvård som finns i Sverige 
och för att det ska bli möjligt är en försäkring ett riktigt bra 
val. Under 2017 har vår försäkring Sveland Hund Maximal 
åter fått utmärkelsen som Sveriges bästa hundförsäkring 
av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det är vi stolta över. 

Slutligen vill jag tacka alla kunder, medarbetare och om-
bud för allt stöd och för att vi kunnat lägga ännu ett år till 
vår historia med ett bra resultat, trots att vi för andra året 
i rad inte gjort några generella prisökningar. Vi går nu in i 
2018 och inte heller i år ha vi gjort några ökningar. Det kan 
vi tacka våra kunder för, som sett till att veterinärvårdser-
sättningarna inte sprungit iväg. 

Anette Henriksson
Verkställande direktör
anette.henriksson@sveland.se

Att växa!

”Ett aktivt arbete för att ha 
Sveriges bästa djurförsäkringar 

är alltid i fokus.”

INBLICK trycks av miljöcertifierat tryckeri på 
obestruket naturvitt papper, tillverkat av  
100 % returfibrer som har sitt ursprung i  
hållbart skogsbruk.

 Sveland Djurförsäkringars vd Anette Henriksson med sin shiba Kito
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i startgroparna av sin vallningskarriär men känns väldigt 
lovande. 

För att få börja tävla i vallning behöver hunden vara 12 
månader gammal. Den måste även ha klarat vallhunds-
provet som är ett arbetsprov som testar hundarnas för-
måga att valla får eller kor. Det är dessutom en bra merit 
för uppfödare som visar att de har godkända avkommor.

- Till skillnad från många andra raser, så är border col-
lies vallningsförmåga viktigare än utseendet. Det som 
har betydelse är snarare att rasen är frisk och rör sig på 
ett smidigt sätt. Så om man vill valla är det enda rasen 
som har avlats på vallningsegenskaperna men vissa val-
lar även med australian kelpies, som till skillnad från 
border collies, arbetar mer med kroppen än ögonen. 

I vallning finns flera olika tävlingmoment som är upp-
byggda utifrån situationer som skulle kunna hända på en 
gård. Som förare får du lov att använda ditt kroppsspråk, 
muntliga kommandon, vallningsstav, visselpipa eller röst. 

- Det börjar med att hunden ska hämta en flock i en 
hage och ta dem till föraren. Det ska ske i ett lagom tem-
po – effektivt utan att vara stressigt. Ett annat moment 
kan vara att ta fåren från en punkt till en annan genom 
ett grindhål eller att valla in fåren i en fålla. 

Du kan även behöva dela flocken som kan likställas med 
en situation på en gård där du måste dela en flock för att 
kunna undersöka om ett får är sjukt eller skadat. 

För att få en duktig vallhund krävs tid, ork och engage-
mang. Svårigheten ligger i att få hundens fulla koncentra-
tion när den är i närheten av andra djur. Som förare är det 
även viktigt att alltid tänka på boskapens bästa och inte 
utsätta dem för fara.

- Vallhunden ska kunna känna av och förstå vilket av-
stånd de ska ha för att inte stressa upp fåren. Du ska inte 
behöva säga till hundarna vad de ska göra utan de ska 
vara självgående om du till exempel behöver hämta får-
flocken på andra sidan kullen. Samtidigt ska en duktig 
vallhund vilja samarbeta med sin förare, vara lyhörd och 
kunna tempoväxla.

V isslingar ljuder över fårhagen och hunden 
Saeta far iväg. Han går lågt, nära marken 
med blicken fokuserad på fåren. Med hjälp 
av visslingar och kommandon får Emma 
Saeta att hämta, samla och förflytta fåren 
exakt dit hon vill. 

- Vallning är otroligt roligt. Det är så mycket känsla och 
du har andra djur du behöver ta hänsyn till. Border collie 
är också en ras med otrolig arbetsvilja som är framavlad 
under flera hundra år på de brittiska öarna. Därför är det så 
kul att se när mina hundar får utlopp för sina vallningsegen-
skaper. De lever verkligen för att valla!  

Emma har ett stort hundintresse och på sin fritid tränar 
hon regelbundet vallning med båda hundarna. Utöver det 
tränar hon agility i höga klasser med Saeta som idag är fem 
år gammal. De har uppnått stora framgångar under åren 
och har bland annat tävlat i svenska agilitylandslaget 2015, 
European Open och Nordiska mästerskapen.

- Eftersom mycket tid har gått till agilityn har inte tid fun-
nits för att tävla i vallning. Men träningstävlingarna har 
definitivt gett mersmak så man vet aldrig. Jag är en riktig 
tävlingsmänniska och Saeta är en duktig vallhund med bra 
känsla, så vi hade nog kunnat göra bra ifrån oss. Jag tränar 
även med Gaupa som är två år gammal. Hon är än så länge 

Det är torsdag eftermiddag strax utanför Vinslöv. I en stor fårhage ligger flera border 
collies i gräset, ivriga för att få visa framtassarna i konsten att valla får. Två av hundarna 
är Saeta och Gaupa, som till vardags följer med sin matte Emma Nilsson till Sveland 
Djurförsäkringars kund- och skadeavdelning.

”Vallning är livet”

Border collien Saeta med blicken fokuserad på fåren.

”Vallhunden ska kunna känna av 
och förstå vilket avstånd de ska 
ha för att inte stressa upp fåren”
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Ebba von Essen är kund i Sveland Djurförsäkringar 
och bor i Flyinge tillsammans med sin welsh 
corgi Albin och katten Curry. Ebba har ett stort 
djurintresse och arbetar dagligen med utbild-
ning av dressyrhästar.

När hon kom hem från jobbet en dag hördes ett jamande 
och pipande från uthuset i trädgården. Ebba förstod di-
rekt att ljudet kom från kattungar då hon tidigare sett att 
en förvildad och dräktig katt hoppat in och ut från ett tra-
sigt fönster på uthuset.  

- Så jag förstod att det måste vara kattungar jag hört. 
Men sedan försvann ljudet helt och kattmamman syntes 
inte till och då tänkte jag att hon valt att flytta ungarna 
till ett annat ställe. Men efter drygt två veckor hörde jag 

återigen ljud komma därifrån. Jag gick in för att leta och 
hittade först en kattunge som var död. Men rätt som det 
var kröp det fram en rufsig liten kattunge mot mig. Ebba 
ringde till veterinären och berättade att hon hittat en 
kattunge som måste vara omkring två veckor gammal. 
Veterinären sa att det kunde vara svårt att rädda livet 
på den lilla kattungen, som vid tillfället bara vägde 200 
gram, men tyckte ändå att hon skulle göra ett försök att 
rå om den. 

- Hon ville från början inte äta och som nyfödd kattunge 
kunde hon inte kissa och bajsa på egen hand. Det talas 
mycket om hundar och katter som inte kommer överens 
men här var det raka motsatsen. Albin tog direkt Curry 
under sina vingar och de somnade sida vid sida redan 
första natten.  

”Curry och Albin leker 
och gör verkligen allt 

tillsammans”

Eftersom Curry var så liten och behövde matas var tredje 
timme, fick hon följa med till stallet om dagarna. Och så 
har det fortsatt. När de ska åka till stallet så sitter Curry 
och Albin vid ytterdörren och väntar på att matte ska bli 
klar. 

- Curry och Albin leker och gör verkligen allt tillsammans. 
Förutom att åka till stallet varje dag så busar de, går pro-
menader och sover tillsammans. När vi kommer hem 
från stallet och Albin ska gå sin kvällsrunda, så följer Curry 
med. De kan gå flera kilometer tillsammans. En gång hade 
jag bestämt mig för att lämna Curry hemma då jag skulle 
iväg mycket under dagen, så jag lastade bara in Albin bak 
i bilen. Och då hoppade Curry in i baksätet också. Så de 
är verkligen oskiljaktiga! 

Någon vecka efter att Curry fått följa med in i huset så 
gick Ebba ut i uthuset, där satt ytterligare fyra kattungar. 
 
- Jag kontaktade då ägaren till kattmamman som fick 
komma och ta hand om dem. Kattmamman är vild och 
de får inte tag i henne. Hemlösa katter är ett stort pro-
blem som skulle kunna minskas genom att kastrera alla 
katter som vistas ute. Den här gången gick det bra, och 
kattungarna fick lyckligtvis nya hem. 

Sedan hunden Albin och kattungen Curry träffades för första gången har de varit oskilj-
aktiga. Curry är en glad och sprallig katt som numera får en massa kärlek. Men tyvärr fick 
hon en tuff start i livet då hon hittades övergiven av sin kattmamma.

Vänner 
för livet
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  hjälper 
våldsutsatta  VOOV

Ibland är det svårt att veta när ett besök till veterinären 
är nödvändigt eller när det går att avvakta. Det kan dess-
utom vara långt att resa till närmsta fysiska klinik eller 
vara svårt att uppsöka veterinären på grund av kostnader 
eller arbetstider. 

- Många djurägare känner säkert igen sig i att det alltid 
händer djuret något på helgen när klinikerna är stängda. 
Då är det svårt att veta om man ska åka in direkt, avvakta 
till veckan därpå eller om det finns något man kan göra 
hemma. Genom vår tjänst kan djurägaren känna sig 
trygg i att man gör rätt val för sitt djur, säger David. 

Via videosamtal träffar djurägaren FirstVets erfarna ve-
terinärer via mobil, surfplatta eller dator. Veterinärerna 
kan besvara frågor och på så sätt ge råd, diagnos och 
eventuell remiss till specialist. Det går även att få bete-
enderådgivning och rehabilitering. 

- Vi har framför allt märkt att kattägare hör av sig till oss 
med olika typer av beteendefrågor. Det kan till exempel 
vara att katten inte kommer överens med familjens nya 
katt eller att katten inte går på lådan som den ska. Det är 
även vanligt att djurägare söker vård för kräkningar och 
diarré, öron- och ögonbesvär samt vid hud- och pälsbe-
svär, säger Lina. 

En lyckad satsning 
Tanken om FirstVet hade grott under lång tid, då bolaget 
sedan länge drivit den populära hemsidan veterinären.nu. 
Idén om en digital veterinärklinik kom till då frågelådan 
på veterinären.nu blev så pass populär att bolagets vete-
rinärer inte hann med att besvara frågorna i samma takt 
som de kom in.
 
På senare år har även djursjukvården utvecklats i snabb 
takt med mer avancerad vård, samtidigt som priserna för 
veterinärvård har ökat. Denna utveckling har ökat behovet 
av en stark oberoende källa för bra rådgivning. 

- Genom tjänsten sparar djurägare både tid och pengar 
samt ser till att deras djur får rätt vård snabbt. Det som 
känns roligast med FirstVet hittills är att kunderna är så 
väldigt nöjda. Det är helt fantastiskt att alla som använt 
sig av vår tjänst har uppgett att de vill använda sig av den 
igen, berättar David.

David Prien, VD och delägare. Lina Gruvstad, ansvarig för  
veterinärmedicin, Joakim Widigs, webbutvecklare.

Veterinärbesök i mobilen!   

Sveland Djurförsäkringar samarbetar 
med FirstVet - Sveriges första digitala 
djurklinik. Genom samarbetet får alla 
hundar, katter, hästar och smådjur som 
är försäkrade hos Sveland tillgång till 
kostnadsfria veterinärbesök. Vi möter 
David Prien och Lina Gruvstad från 
FirstVet som berättar mer om  
framgångskonceptet. 

Erbjudande till våra kunder! 
Som kund hos Sveland Djurförsäkringar får du tre 
kostnadsfria videosamtal hos FirstVet per år (värde 
320-550 kr/gång). Samtalen avser symtom, skada 
eller sjukdom som omfattas av din försäkring.  

Studier visar tydligt att våld mot djur och våld i nära rela- 
tioner hänger ihop. Djuren används även som påtryck-
ning för att kontrollera eller straffa partnern och even-
tuella barn. Det är inte ovanligt att husdjur som lämnas 
kvar misshandlas och till och med dödas av den våld-
samma partnern.

VOOV placerar allt från hundar och katter till smådjur 
som kaniner och burfåglar. Vanligtvis är djuret hos jour-
hemmet i några månader medan ägaren är i det skyd-
dade boendet. VOOV samarbetar med polis, socialtjänst, 
länsstyrelser och föreningar/organisationer som möter 
våldsutsatta personer. För att skydda alla inblandade 
träffas aldrig djurägaren och jourhemmet.

- Säkerheten är a och o för oss. Vi vidtar alltid åtgärder 
för att göra det omöjligt för våldsutövaren att hitta djuret. 
Vi vet till exempel att det förekommer att GPS-sändare 
göms i barns och djurs leksaker berättar Nathalie Nordén, 
ordförande för Riksförbundet VOOV.

Djurförsäkringar möjliggör hjälp till fler
Sveland kontaktade VOOV för att erbjuda sig att stötta 
verksamheten och från och med 2018 kommer djuren 
som tas om hand få en försäkring hos Sveland. Det mins-
kar den ekonomiska risken för VOOV om ett djur skulle 
behöva veterinärvård.

- Vårt samarbete med Sveland betyder mycket för hela 
vår organisation! Det möjliggör för oss att kunna utöka 

vår verksamhet, vilket i sin tur innebär att vi kommer att 
kunna hjälpa många fler djur och människor att komma 
bort från våldsamma relationer, berättar Nathalie Nordén.

VOOV kommer även att få ett årligt belopp för att täcka 
veterinärvårdskostnader som inte ersätts av försäkring-
arna.

- Vi på Sveland har berörts djupt av VOOVs arbete för att 
hjälpa både de våldsutsatta och deras djur ur en farlig 
situation. Vi är alla djurägare och kan förstå det omöjliga 
i att lämna sin bästa vän bakom sig. Därför är vi väldigt 
glada över att vi kan hjälpa till på det här sättet, berättar 
Anette Henriksson, vd på Sveland Djurförsäkringar.

Behöver du hjälp eller vill du hjälpa?
Du hittar mer information om vem du kan kontakta om 
du behöver hjälp på www.voov.nu. Där finns också in-
formation om hur du kan engagera dig som medlem eller 
jourhem hos VOOV.

” Vi på Sveland har 
berörts djupt av 
VOOVs arbete”

De flesta skyddade boenden tillåter inte husdjur. Det leder till att många som utsätts för 
våld i hemmet inte lämnar sin partner av rädsla för att djur som lämnas kvar ska råka illa 
ut. Den ideella organisationen Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (VOOV) underlättar 
för de våldsutsatta genom att ta hand om deras husdjur i tillfälliga jourhem under tiden 
de befinner sig i skyddat boende. 

Se allra flesta som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor.
Personen på bilden har inget med texten att göra.
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profilryttaren Cecilia 

”Det var väldigt häftigt 
och stort att tävla i ett 

världsmästerskap”

Cecilia bor med sin man och två barn på 
familjegården i Flyinge. Till vardags arbe-
tar hon som polis i Lund och kombinerar 
sitt arbete med sin satsning som kusk på 
internationell elitnivå. 

- Genom lite pussel går det mesta i livet ihop. Jag får 
hjälp av folk runt omkring mig med skötseln av häs-
tarna och har även snälla arbetskollegor som gör det 
möjligt för mig att styra min semesterplanering. Jag 
deltar i fem till åtta tävlingar under säsongen, som 
börjar i maj och slutar i mitten av oktober.

I körning tävlar man med häst eller ponny i fyr-
spann, par eller enbet. Vid sin sida i vagnen har man 
en groom vars uppgift bland annat är att hålla vagnen 
på rätt köl genom att hänga ut på sidorna med all sin 
vikt i svängarna. På så vis kan groomen hindra vag-
nen från att välta trots den höga farten och de snäva 
svängarna. Precis som i fälttävlan ingår tre moment 
som sträcker sig över tre dagar. Momenten är dressyr, 
maraton och precision. 

- Än så länge är det en relativt okänd sport i Sverige 
men intresset växer. Detta tack vare att grenen på 
senaste tiden varit med i större tävlingar som till ex-
empel Gothenburg Horse Show. Däremot är sporten 
desto större utomlands där media rapporterar mycket 
mer om den.   

Att Cecilia skulle hålla på med körning var dock 
inte helt självklart. Som ungdom var det bara fälttäv-
lan som gällde fram tills en dag när hon fick chansen 
att testa på körning under en lektion på Hippologiska 
Högskolan i Flyinge.

- Under lektionen visade det sig att jag hade väldigt 
lätt för körning och med det ökade också intresset för 
sporten. En dag sa skolans körmästare att han hade 
en väldigt fin häst som hette Flyinge Agrar som tyvärr 
inte passade som skolhäst då han var för stor och 
stark. Jag fick låna honom över sommarlovet och vi 
tävlade sex tävlingar ihop och vann alla. 

Efter sommaren fick Cecilia behålla ponnyn och till-
sammans fortsatte de tävla och vann i princip allt. På 
kort tid blev det allt högre klasser och ett år senare 
var de uttagna till VM i Österrike 1998. Av 97 ekipage 
var Cecilia den yngsta deltagaren på 21 år och mäster-
skapet gick minst sagt bra. 

- Det var väldigt häftigt och stort att tävla i ett världs-
mästerskap. Vi låg i ledning ända till sista momentet 
då tävlingsnerverna kom fram vilket gjorde att vi till-
slut förlorade med tre hundradelar i tidsfel. Så det var 
riktigt surt att man inte lyckades sno åt sig guldmedaljen 
den gången, men det är sånt som händer! 

Trots en andraplacering, blev framgången i mäster-
skapet en inkörsport med sponsorer och erbjudanden 

om nya hästar. Hon fortsatte att rida fälttävlan men 
insåg snabbt att det inte skulle gå att hinna med båda 
grenarna. Cecilia valde istället att satsa helhjärtat på 
körningen och det har hon inte ångrat för en sekund. 

Under årens lopp har meritlistan fyllts på med bland 
annat tre VM-guld i lag, ett VM-silver i lag och två indi-
viduella VM-silver. Utöver det har hon sex SM-guld, tre 
NM-guld i lag och två individuella NM-guld samt ett sil-
ver. Hennes absolut bästa tävlingsminne, förutom VM 
1998, var en maratontävling i Nordiska Mästerskapet i 
Danmark med sin vackra kolsvarta häst Sacramento. 

- Han var helt magisk och om det hade varit VM så 
hade ingen haft en chans att slå honom. Han vann 
nästan alla delmoment med stor marginal trots en 
oerhört hård konkurrens. Jag hade jobbat med honom 
i så många år då han varit lite svår men där fick jag verk-
ligen belöning för allt mitt slit! 

Att få rätt på svåra hästar är inget nytt för Cecilia. 
Hon har haft tre riktigt stora stjärnor och alla har varit 
hästar som inte passat in där de varit innan. Sacra-
mento köpte hon för tretusen kronor och var en svår 
och speciell häst som tog lång tid att få ordning på. 

- Många av hästarna jag tagit hand om har varit dres-
syrhästar som till exempel tröttnat eller blivit utsatta 
för mycket press. Vissa har även haft ryggproblem 
men när de spänts framför en vagn, har de varit som 
natt och dag jämfört med att rida dem. Jag tycker att 
det är väldigt roligt att de här hästarna kan få ett helt 
nytt liv. 

Idag tävlar Cecilia med hästen Bambillini som är åtta 
år gammal. Det är en hingst med fin stam och fina 
gångarter. När hon skulle köpa Bambillini var han 
från början inte inkörd, men Cecilia såg en stor poten-
tial i honom och hittills har hon inte blivit motbevisad. 
Än så länge har han vunnit alla sina starter och tillsam-
mans tror hon att de kommer gå väldigt långt.
 

Hur går en tävling till? 
I dressyren klär ryttaren och groomen upp sig 
med finkläder och har en utsmyckad vagn som de 
blir dömda utefter. Programmet handlar precis 
som inom ridningen om lydnad och lösgjordhet. 
Momentet innehåller flera gångarter som skritt, 
trav och för enbet även galopp. 

Andra dagen är det dags för maraton där ekipagen 
snabbt ska passera åtta hinder. Här är det fokus 
på styrka, snabbhet och smidighet. Tidtagningen 
startar när ekipaget går in i första hindret och 
stoppas när ekipaget kört ut genom portarna. 
Här är samarbetet med groomen väldigt viktigt.

Det avslutande precisionsprovet körs längs en 
given bana mellan koner som har vätskefyllda 
bollar på toppen. Banan körs på tid och ingen boll 
får trilla ner. Om en boll ramlar ner tillkommer 
tidsfel och snabbaste ekipaget med minst antal fel 
vinner. Cecilia Qvarnström är profil på Sveland Djurförsäkringar och tävlar i körning. 

Hon har många meriter i bagaget, bland annat flera VM-medaljer.

Körning på elitnivå med
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Epilepsi hos hundar
I studien kommer veterinären Abtin Mojarradi att under-
söka förekomsten av brist på vitamin B12 hos hundar med 
epileptiska krampanfall. B12-brist är en av flera möjliga 
orsaker till epilepsi men ytterligare studier krävs för att 
fastställa detta. Studien kommer förhoppningsvis att bi-
dra till att man kommer ett steg närmare att hjälpa hun-
dar som lider av epilepsi.

Hundars tandhälsa
Svelands Stiftelse bidrar med medel för att tillgängliggöra 
en omfattande studie om hundars tandhälsa för hundä-
gare och veterinärpraktiker. Projektet, som leds av vete-
rinären Karolina Enlund, syftar till att förbättra behand-
lingsframgången vid tandlossning, som är den vanligaste 
tandsjukdomen hos hundar. 

Trygg ögonbehandling utan kolik
Läkemedlet Atropin används vid ögonsjukdomar och 
ögonskador men kan ha en negativ påverkan på tar-
marna. Detta kan leda till allvarlig kolik hos hästar. Vete-
rinären Carl Ekstrand kommer i sin studie att undersöka 
läkemedlets påverkan på hästar med målet att optimera 
behandlingen vid ögonskador. Förhoppningen är att mins-
ka risken för biverkningar och ta fram säkrare behandlings-
rekommendationer.

Salmonella hos katter
Det är idag okänt hur många katter som bär på salmonella 
och ESBL-producerande bakterier i Sverige. Lotta Gunnarsson 

Schütz, statsveterinär vid SVA, kommer att forska om hur 
vanligt förekommande detta är hos katter. Syftet är bland 
annat att bättre kunna bedöma risken för smitta från katt 
till människa eller annat djur. 

Förbättrad diagnostik av PPID
Inger Lilliehöök är professor vid SLU och vill i sin forsk-
ning öka kunskapen om regleringen av stresshormonet 
kortisol hos häst. Ökad förståelse är av stor vikt för att 
förbättra diagnostiken av exempelvis PPID, som är en van-
lig sjukdom hos äldre hästar. Studien kan leda till bättre 
behandlingsmetoder och djurvälfärd.

Bakbenshälta hos häst
Docent Marie Rhodin vid SLU ska undersöka en ny möj-
lig diagnos av hälta hos hästar, patellar tendinos, så kall-
lat hopparknä. Det efter att ha lokaliserat smärta hos häst 
som liknar det smärttillstånd som kan drabba människor. 
Studien ska leda till förbättrad diagnostik och behandling 
genom att bidra med ny kunskap inom området.

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 244 000 kr ut 
under 2017. Läs mer om stipendiaterna nedan.

Stipendier till forskning om djurhälsa  

Goda nyheter! Från och med 2018 höjer vi ersättningen 
i vår rehabiliterings- samt medicinförsäkring för hund 
och katt till 5 000 kr per år. Har du Hund Maximal el-
ler Katt Maximal höjs ersättningen i försäkringarna till  
10 000 kr per år. Ändringen börjar gälla från och med att 
din försäkring förnyas under 2018 eller direkt vid ny-
teckning.

Rehabilitering - efter vissa skador och sjukdomar krävs det 
rehabiliterande behandling för att djuren ska bli helt åter-
ställda. Idag finns det ett flertal behandlingar som din ve-
terinär kan ordinera och som kan ersättas av försäkringen. 
Några exempel på behandlingar som vi ersätter är simning, 

sjukgymnastik, massage, stretching, treadmill (vattenlöp-
band) och vibrationsplatta. Även behandling med laser och 
akupunktur ingår i skyddet.

Medicin - precis som för oss människor behöver djuren 
ibland läkemedel, ibland efter en tillfällig skada eller sjuk-
dom och i andra fall vid kroniska problem som exempelvis 
epilepsi eller allergi. Det kan snabbt bli dyrt eftersom djurs 
medicin inte är subventionerat eller ingår i något högkost-
nadsskydd. Vår medicinförsäkring ersätter kostnader för 
receptbelagda läkemedel som veterinär ordinerat vid er-
sättningsbar skada enligt djurets veterinärvårdsförsäkring.

Utökat skydd för rehabilitering och medicin

Minskad stress och förbättrad smärtlindring för kaniner
Patricia Hedenqvist, veterinär och docent vid Sve-
riges Lantbruksuniversitet (SLU), fick stipendium 
från Svelands Stiftelse år 2016 för att forska i smärt- 
lindrande behandling på kaniner med syfte att öka 
kaniners välmående. I samma projekt undersöktes 
om klickerträning kan användas för att minska stress 
hos kaninen i samband med veterinärbesök. 

Studien grundar sig i att det har saknats tillförlitliga 
studier över hur smärtlindrande läkemedel tas upp i 
kaniner efter exempelvis operation eller vid sjukdom. 
Det gör att de kan få otillräcklig smärtlindring och lida 
i onödan. Slutsatsen blev bland annat att smärtlindring 
med läkemedlet buprenorfin bör ges genom injektion 
och inte oralt. 

Klickerträning kan minska stress 
I studien undersöktes det även om kaniner lät sig klick-
ertränas och resultatet visade både att det går och att 
kaniner är olika lättränade. Kaniner är utpräglade flykt-
djur som lätt blir skrämda vid ljud, rörelser och infång-
ning. Om en kanin blir sjuk eller skadad och behöver tas 

till veterinär kan det upplevas som ett stressande mo-
ment för kaninen och göra den svår att hantera. Klick-
erträning skulle därför kunna användas i förebyggande 
syfte för att göra kaniner mer lätthanterade och mindre 
stressade vid veterinärbesök.

Läs mer om hur du klickertränar din kanin här!

Klickerträna din kanin 
med följande steg! 

Svelands Stiftelse
För djurens hälsa och livskvalité

Bygga upp förtroende. Erbjud kaninen godis ur din hand. Börja med att klicka när kaninen äter 
godiset. När kaninen blir tryggare kan du klicka så fort kaninen tar godiset från handen. 

Lär kaninen att följa ett föremål. Använd en pekpinne eller något annat föremål som du har hem-
ma för att lära kaninen att följa den med nosen. Börja med att klicka och ge godis när kaninen nosar 
på föremålet. När kaninen förstått att den ska nosa på den så ökar du avståndet mellan kanin och 
föremålet. Det gör att kaninen måste röra sig en längre sträcka för att nå den.    

Lär kaninen att bli lyft i handduk. Först lär du kaninen, med hjälp av pekpinnen, att sätta sig på en 
handduk som ligger på golvet. Klicka och ge godis när kaninen sitter på handduken. Nästa steg är 
att vika upp ändarna på handduken upp mot kaninen. Svårigheten ökas tills kaninen kan lindas in 
i handduken helt. Klicka och ge kaninen godis när den är inlindad, och lugn, i handduken. Därefter 
ska kaninen lindas in i handduken och lyftas en kort bit ovanför marken. Klicka och ge godis när 
kaninen är tillbaka på marken. 

1

2

3

Sveland tipsar!
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Sveland Cup är en omtyckt ponnycup i hoppning 
för ungdomar från åtta års ålder. Tanken är att cu-
pen ska vara en möjlighet för såväl oerfarna som lite 
mer erfarna ponnyryttare att utvecklas tillsammans 
med sin ponny. Inför 2018 förnyas upplägget och 
kvalen samt finalen i respektive zon hålls nu under 
ett meeting med festlig inramning. Där kommer det 
även finnas andra aktiviteter, bland annat lärorika 
föreläsningar. 

Som ett smakprov delar Sylve 
Söderstrand med sig av sina bästa 
transporttips till ponnyryttarna!

1Träna lastning med hästen
Övning ger färdighet, så träna ofta på att 
lasta hästen innan det är dags att åka nå-
gonstans.

-  Det viktigaste är att du har övat på lastningen och 
att hästen litar på dig. Öva därför när du inte har 
någon tidspress och bygg upp ett förtroende mel-
lan dig och hästen. Då kan du ta med dig det lugnet 
när tävlingsdagen kommer.

2 
Transport och utrustning
Det första steget är att se till så att transpor-
ten sitter fast som den ska och att släpets 
lampor fungerar. Golvet ska även vara täckt 

med strö så att det inte blir halt för hästen. Ska man 
åka tidigt är det skönt att redan kvällen innan förbe-
reda detta och att packa all utrustning.

- En sak som alltid måste finnas med är hästens 
pass. Ta även med en kniv så att man snabbt kan 
skära upp grimskaftet om det skulle behövas. Om 
olyckan är framme är det också bra att ha med sig 
extra grimma och grimskaft så att du kan ersätta 
det trasiga.

3Förberedelse för hästen
Även hästen behöver förberedas inför resan. 
Välj en lädergrimma eftersom den lättare 
ger med sig om hästen skulle fastna under 

resan. Det finns också flera typer av skyddsutrustning. 
För många hästar är det bra att överväga transport-
bandage eller transportskydd.

-  Tänk på att det är bekvämt för hästen att åka med 

Ta dig och ponnyn säkert till 
årets roligaste cup! 

Om Sveland Cup
Sveland Cup startades 2006 av Sveland Djurförsäkringar som en sats-
ning på ungdomsridsporten och under åren har intresset för cupen 
bara ökat. Idag är det en av de största cuperna för ponnyer i landet. 
Hopptävlingen är för ponnyer i klasserna B, C och D på nivåerna LB och 
LB+. Sveland Cup arrangeras i fem regioner runt om i hela Sverige med 
en gemensam riksfinal. Sedan flera år tillbaka får finalsegrarna en trä-
ningshelg på JumpClub med Sylve Söderstrand och Lotta Björe som 
tränare.

så lite som möjligt på sig. Felet många gör är att 
de lägger på ett för tjockt täcke. Transporten blir 
snabbt varmare än vad du tror.

4Förberedelse för ryttaren
Många fokuserar på att hästen ska ha det 
bra och glömmer bort sig själva.

-  Du ska vara utrustad med bra skor och bära hand-
skar när du håller i repet så att du inte skadar dina 
händer om hästen drar. Hjälm är alltid viktigt och 
sist men inte minst ska du vara utrustad med myck-
et tålamod.

5Att lasta hästen
För många är själva lastningen den svå-
raste biten. Försök att göra likadant som 
när ni övat lastningen tidigare och stressa

 inte, är du lugn håller sig hästen också lugn. Var 

inte rädd för att be någon mer erfaren att hjälpa dig.

-  Ett bra tips är att parkera på ett sätt som gör att häs-
ten förstår var den ska gå. Det ska kännas naturligt 
för den att gå in i släpet. Du kan till exempel använda 
linor eller backa upp längs med ett staket eller mot 
stalldörren. Se till att du har gott om tid på dig.

6Under körningen
Under körningen ska du kontrollera hästen 
minst varannan timme. Tänk på att anpassa 
farten och ta hänsyn till kurviga vägar.

-  Det är många som kör alldeles för fort och ovar-
samt med sina hästar. Då kan hästen få panik och kän-
na sig instängd vilket kan göra det svårare att lasta den 
nästa gång ni ska iväg. I värsta fall leder det till att hästen 
skadar sig i transporten.

Att vara spänd och kanske lite nervös inför en tävling hör till och det är ofta mycket som man ska komma 
ihåg. En viktig bit som kanske bidrar ännu mer till stressen är att få ponnyn till tävlingsplatsen. Hur pass 
lätt hästen är att lasta kan vara väldigt individuellt men hur du agerar kan påverka lastningen till både det 
bättre och sämre. 

Finn tre fel i bilden! 
Rätt svar längst ned på sidan

Saga Nilsson på Two Tone Billy, vinnare kategori B i Sveland Cup Skåne - 2017

1) Hjälm saknas 2) Ej lädergrimma 3) Handskar saknas
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Kundundersökning 2017

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 försäkringstagare. 
Varje år genomför vi en stor kundundersökning och i  
december 2017 deltog över 4 600 kunder.

Kunderna fick bland annat frågor om hur de upplevde 
vår kundservice, skadereglering, kompetens, tillgänglig-
het och premier. Medelvärdet av det totala resultatet blev 
2,19 på skalan 1-6, där 1 är ”Oerhört bra” och 6 är ”Inte 
bra alls”.

Vi fick in över 6 300 kommentarer varav 92 procent var 
positiv 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.

”Med tanke på veterinärkostnaderna 
önskar man alltid att premierna 

skulle vara lägre, men Sveland ligger 
i nivå med de flesta andra företagen. 

Svelands villkor är genomtänkta 
och klart generösa när det gäller 

skador och medfödda som förvärvade 
sjukdomar. Ett plus jämfört med det 
företag jag använt under många år 

tidigare, är att jag på Sveland slipper 
kriga för min rätt till ersättning.”
Maria Forsberg Blomgren, matte till fem 

maine coon-katter och en huskatt, om våra 
försäkringar

”Blev omhändertagen med hjärtat, 
behövde inte göra något. Utan kunde 
sörja min hund i lugn och ro och efter 

ett par dagar kom hennes livförsäkring. 
Fick många tröstande ord trots 

att ni inte känner mig. Verkligen 
superpersonal!”

Heléné om vår skadeavdelning

”Enkelt att få kontakt per telefon, 
ingen kötid. Vänligt bemötande av 

kunnig och lösningsorienterad säljare 
som kunde förklara fördelar om olika 
försäkringslösningar/-produkter på 

ett nyanserat sätt som inte handlade 
om att jag skulle köpa det ”dyraste” 

skyddet utan vad min katt och vad jag 
som ägare verkligen behövde.”

Fredrik om vår säljavdelning

Oerhört bra 27,6 %

Mycket bra 46,1 %
Bra 19,5 %
Ganska bra 4,1 %
Inte särskilt bra 0,8 %
Inte bra alls 0,3 %
Ingen uppfattning 1,6 %

Oerhört bra 27,6 %

Mycket bra 46,1 %
Bra 19,5 %
Ganska bra 4,1 %
Inte särskilt bra 0,8 %
Inte bra alls 0,3 %
Ingen uppfattning 1,6 %

”Som helhet ett bra och pålitligt 
försäkringsföretag. Man känner sig 
trygg och vet att ni alltid håller en 
om axeln. Sätter kunderna främst, 

och som pricken på i:et är alla 
kunder delägare. Bra jobbat!”

Benjamin Pålsson om sitt 
helhetsintryck av Sveland

Verksamhetsåret 2017

           Oerhört bra                                                                                                                
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Resultat kSEK 2017 2016 2015 2014 2013
Premieinkomster (fer)  354 549 347 436 344 879 311 523 282 844
Premieintäkter (fer)  351 545 345 492 330 026 297 576 274 191
Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen -1 357 -1 233 -534 630 1 351 
Övriga tekniska intäkter 3 313 - - - -
Försäkringsersättningar (fer) -252 590 -242 182 -229 054 -221 457 -208 296
Driftskostnader  -71 914 -72 812 -62 962 -58 307 -53 209
Försäkringsrörelsens tekniska resultat 29 043 29 265 37 476 18 442 14 037
Årets resultat 33 326 13 863 25 653 7 624 7 769
     
Ekonomisk ställning kSEK 2017 2016 2015 2014 2013
Placeringstillgångar 332 742 286 652 281 219 234 369 192 998
Försäkringstekn. avsättningar (fer)  195 182 197 532 189 755 170 650 154 427
Konsolideringskapital  288 215 254 345 211 482 186 155 160 361
(härav uppskjuten skatt, övervärden)  544 - - 326 556

     
Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013 
Resultat på Skadeförsäkringsrörelsen     
Skadeprocent (fer)  72 % 70 % 69 % 74 % 76 %
Driftskostnadsprocent (fer)  20 % 21 % 19 % 20 % 19 %
Totalkostnadsprocent (fer)  92 % 91 % 88 % 94 % 95 %
Resultat av kapitalförvaltningen     
Direktavkastning % 1 % 2 % 3 % 3 % 3 %
Totalavkastning %  3 % 5 % -2 % 4 % 5 %
Ekonomisk ställning     
Konsolideringsgrad %  81 % 73 % 61 % 60 % 57 %
 
Solvenskapitalbas enligt Solvens II (MSEK) 264,7 236,5 197,4 - -
Solvenskapitalkrav (SCR) enligt Solvens II (MSEK) 72,8 69,5 75 - -
SCR-solvenskvot (MSEK) 3,6 3,4 2,6 - -

Femårsöversikt

Fem år i sammandrag

• Premieinkomsterna (fer) ökade med 2,0 % till 354,5 MSEK.

• Försäkringstekniskt resultat uppgick till 29,0 MSEK vilket var i nivå med föregående år.

• 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.
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Försäkringspremie är djurägarens kostnad för att kunna få ersätt-
ning för kostnader när djuret blir sjukt eller dör. I det försäkrings-
brev 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 avtalen. 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 6 % 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. Det är viktigt att premierna sätts på ett så rättvis sätt 
som möjligt. Tack vare låga och väl avvägda driftskostnader har 
bolaget inte behövt göra någon generell premieökning trots en 
ökad veterinärvård på ca 5 % under åren 2016 och 2017. 

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 4,9 % 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 är de kostnader som vi har för att administrera 
försäkringarna. Den största delen är kostnader för personal som 
uppgår till 45,4 MSEK för 2017.

Annat som ingår i denna post är t ex IT/telefoni-, marknadsförings- 
och förvaltningskostnader. Under året har bolaget fortsatt att 
utveckla sina IT-system vilket lett till ökade driftskostnader. Från 
och med 2016 gäller nya regler 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 förvaltningskostnaderna ökat väsentligt under senare år. Det 
är helt nödvändigt att leva upp till Finansinspektionens krav på 
företaget. 

Som försäkringsbolag har Sveland ansvar för att förvalta djur- 
ägarnas medel (de inbetalda premierna) tills skadeersättning 
ska betalas ut. Under 2017 placerade Sveland genomsnittligt 
320 MSEK. Företaget har en finanspolicy som reglerar hur dessa 
medel ska placeras för att skapa en kombination av trygg förvalt-
ning och samtidigt ge en viss avkastning som kan användas för 
att hålla premier på en rimlig nivå.  

En viktig del i att leva upp till gällande regler är att ha tillräckligt 
mycket kapital för att bedömas att kunna klara av betala ut ersätt-
ning till djurägarna även vid extrema situationer. För att mäta bola-
gets kapitalstyrka används bl a nyckeltalen konsolideringsgrad och 
kapitalbas. Konsolideringsgraden uppgick till 81 % per den  
31 december 2017. Sveland Djurförsäkringars solvenskapitalbas 
vid samma tidpunkt var 264,7 MSEK. Beloppet kan jämföras med 
lagstiftningens regler för det minimikapital som bolaget måste ha 
för att driva försäkringsverksamhet, 32,7 MSEK. Svelands kapital-
krav var 72,8 MSEK per den 31 december 2017. År 2015 – 2017  
redovisas enligt gällande regelverk Solvens II, medan åren  
2013-2014 redovisas enligt tidigare regler.
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Ekonomisk ställning

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 2017 inte behövt göra någon generell 
premieökning, trots en ökad veterinärvårdskostnad på cir-
ka 5 %, genom att ha låga och väl avvägda driftskostnader 
samt våra kunders ökade kostnadsmedvetenhet.
 
Vi står nu starka i den affär, där vi besitter lång erfarenhet 
och hög kompetens och känner stor tillförsikt inför kom-
mande års utmaningar med att möta våra kunder och äga-
res förväntningar på utveckling och förnyelse inom djur-
försäkringsområdet.
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 2017-01-01 -  2016-01-01 -  
 2017-12-31 2016-12-31
    
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)   355 962  351 071
Premier för avgiven återförsäkring   -1 413  -3 635
Förändring i avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker   -2 424  -2 373
Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för  
ej intjänade premier och kvardröjande risker   -580  429
   351 545  345 492
    
Kapitalavkastning från finansrörelse    -1 357  -1 233
    
Övriga tekniska intäkter (efter avg återförsäkring)   3 313  -
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring   -258 545  -236 632
Återförsäkrares andel    900  283
Förändring i avsättning för oreglerade skador   
Före avgiven återförsäkring   5 455  -5 749
Återförsäkrares andel   -100  -84
   -252 290  -242 182
    
Driftskostnader    -72 168  -72 812
    
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS  
TEKNISKA RESULTAT    29 043  29 265

Icke-teknisk redovisning    
Kapitalavkastning, intäkter    14 504  14 542
Orealiserade vinster på placeringstillgångar   10 159  8 073
Kapitalavkastning, kostnader    -11 860  -6 045
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen   1 357  1 233 

Resultat efter finansiella poster    43 203  47 068

Bokslutsdispositioner    
Förändring säkerhetsreserv   -  -29 000

Resultat före skatt    43 203  18 068  
  
Skatt på årets resultat    -9 877  -4 205
    
Årets resultat   33 326  13 863

Resultaträkning
Belopp i kSEK   2017-12-31  2016-12-31  
 

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar
Andra immateriella tillgångar   8 569  6 151
   8 569  6 151
     
Finansiella placeringstillgångar   
Aktier och andelar    30 113  52 026
Obligationer och andra räntebärande värdepapper   302 630  234 626
   332 743  286 652

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   437  1 017 
Avsättning för oreglerade skador   -  100
   437  1 117
Fordringar   
Fordringar avseende direkt försäkring    81 374  75 922 
Fodringar avseende återförsäkring   -  85
Övriga fordringar   53  83
   81 427  76 090
Andra tillgångar   
Materiella tillgångar    3 457  2 767
Kassa och bank    73 391  99 640
Aktuell skattefodran   162  -
Övriga tillgångar   -  86
   77 010  102 493
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
Förutbetalda anskaffningskostnader    2 747  2 684
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 229  2 604
   4 976  5 288
   
SUMMA TILLGÅNGAR    505 162  477 791
   

Balansräkning (Tillgångar)

Belopp i kSEK
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Belopp i kSEK   2017-12-31  2016-12-31
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget Kapital   
Bundet eget kapital
Reservfond   4 000  4 000 
Fond för utvecklingsutgifter   8 569  6 151  
   12 569  10 151
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst eller förlust    50 376  38 931
Årets resultat    33 326  13 863
   83 702  52 794
   
Summa eget kapital   96 271  62 945

Obeskattade reserver   
Säkerhetsreserv   187 000  187 000
Utjämningsfond   4 400  4 400
   191 400  191 400
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   174 808  172 384
Avsättning för oreglerade skador   20 811  26 265
   195 619  198 649
Avsättningar för andra risker och kostnader   
Avsättningar för skatter    
Aktuell skatteskuld   -  2 135 
Uppskjuten skatt   544  -
   544  2 135
Skulder   
Skulder avseende direkt försäkring    9 948  9 294
Skulder avseende återförsäkring    -  900
Övriga skulder    1 816  2 051
   11 764  12 245
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    9 564  10 417
   9 564  10 417

   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   505 162  477 791

 
Belopp i kSEK   2017-12-31  2016-12-31
   
Den löpande verksamheten   
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt   43 203   47 068     
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m    -11 151   1 333     
Betald skatt    -11 631   -3 218     
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
i tillgångar och skulder   20 421   45 183     
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Investering i finansiella placeringstillgångar    -357 080   -180 283     
Avyttring av finansiella placeringstillgångar    321 450   183 377      
Förändring i varulager    86   -10     
Förändring i övriga rörelsefordringar   -4 347   179     
Förändring i övriga rörelseskulder    -1 331   -1 221     
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -20 801   47 225     
   
Investeringsverksamheten   
Investering i immateriella tillgångar   -4 059   -4 636    
Investering i materiella tillgångar   -1 389   -1 998     

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -5 448   -6 634     
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -   - 
   
Årets kassaflöde    -26 249   40 591     
Likvida medel vid årets början   99 640   59 049     
Likvida medel vid årets slut    73 391   99 640   

Kassaflödesanalys
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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 Sjöbo
Helena  Peterzéns Vallda
Anders Klinth Färjestaden
Maria Lindgren Växjö
Margaretha Frid Bredaryd
Jörgen Tolversson Vessigebro
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 Lerum
Ewa Stranne Grästorp
Pernilla Lamprecht Mariestad
Anna Westlin Mölnlycke
Liselott Sundström Lidome
Linda Efraimsson Falköping 
Ann-Charlotte Berglund Huskvarna
Birgitta Algkvist Huskvarna
Birgitta  Olofsson Laholm
Anna Dahlman Höglund Kullavik
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

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
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Styrelse och ledning

Grant Thornton Sweden AB  
med auktoriserad revisor Nilla Rocknö 

Revisorer

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 
företagare, styrelseupp-
drag.

Joakim Bragée 
Arbetstagarrepresentant 
Anställd sedan 2000
Affärsutvecklare. Studier i 
ledarskap.           
Erfarenhet: Försäljnings-
chef, styrelseuppdrag.

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.

Christine Ehrlander 
Skade- & kundservicechef
Anställd sedan 2007 
Biologistudier, Stockholms 
universitet.

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 
Reklam- och PR-studier, 
Stockholms universitet.

Pål Alfvegren 
Ledamot sedan 2017
Nationalekonomi vid 
Umeå universitet.
Erfarenhet: VD Cerdo Bank-
partner, styrelseuppdrag.

Sylve Söderstrand 
Ledamot sedan 2017
Elittränare inom SvRF.
Erfarenhet: Förbundskap-
ten för svenska och norska 
hopplandslagen. Egen fö-
retagare, 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 benäm-
ning på kostnader för försäljning, förvaltning och administration.

Driftskostnadsprocent. Driftskostnader i förhållande till premiein-
täkt 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 fun-
nits eller har börjat utvecklas innan försäkringen tecknades.

Försäkringsersättningar. Utbetalda försäkringsersättningar plus 
oreglerade skador vid årets slut minus oreglerade skador vid årets 
början. En del av försäkringsersättningarna utgörs av reservavveck-
lingsresultat. 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 månader från begynnelsedagen (dagen då försäkringen startar), 
men vissa försäkringsformer kan ha längre eller kortare försäkrings-
period.

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 
förflyter från det en skada inträffar till dess ersättning utbetalas, 
uppsamlas hos bolaget ett kapital som ger avkastning. Den beräk-
nade räntan på detta kapital kallas kalkylränta. Denna ränta överförs 
i resultaträkningen 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. Konsolide-
ringsgraden, beräknad på detta sätt, är det mått på kapitalstyrka 
hos försäkringsbolag som normalt används.

Konsolideringskapital. Sammanfattande benämning på eget kapi-
tal, 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 försäk-
ringen eventuella sjukdomar som djuret drabbas av och inte heller 
eventuella 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. Placeringstillgångar är en sammanfattande benäm-
ning 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 försäkrings-
tagaren 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 
period, 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 inkomstskatte-
lagens 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 
återförsäkrar bolaget, delvis de tecknade försäkringarna hos ett 
annat bolag. I det förstnämnda bolaget talas om avgiven återförsäk-
ring 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. Följ oss även på Instagram där vi delar 
med oss av bilder på våra djur! 

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

Gul: PMS 116


