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SKISSBILD

kliniker. Detta har skapat en förändrad konkurrenssituation 
med ökade veterinärkostnader till följd. Fler och mer avan-
cerade behandlingsmetoder, i kombination med djurägares 
mer frekventa veterinärbesök, har gett en påverkan på försäk-
ringsbolagens skadeersättningsnivåer. Det finns en oro kring 
utvecklingen som har skett de senaste åren. Det riskerar 
att få en större påverkan på försäkringsbolagens produkter 
och prissättning om ingenting förändras. I slutändan drabbar 
detta försäkringstagarnas premier 
och detta kommer vara en av våra 
största utmaningar de närmaste 
åren. 

Vi är det enda specialiserade djur-
försäkringsbolaget som inte ingår 
i någon koncern. Det innebär att 
vi inte kan subventionera eller komplettera vårt produkt-
utbud med andra mer lönsamma försäkringsprodukter. Vi 
måste vara lönsamma i den nisch vi har valt. Sveland Djur-
försäkringar ska säkerställa långsiktig lönsamhet och tillväxt 
som specialiserat djurförsäkringsbolag. Detta genom att 
vara lite bättre än våra konkurrenter. Därför har styrelsen 
fastställt en vision om att Sveland Djurförsäkringar ska vara 
Sveriges bästa försäkringsbolag för djur. Vi har redan idag en 
bra marknadsposition i framför allt Skåne och Västra Götalands- 
och Stockholmsregionerna, men vi har alla förutsättningar att 
kunna attrahera fler kunder i landet. Det är en av utmaningarna 
de närmaste åren. Ett av våra viktigaste mål är att säkerställa 
långsiktig lönsam tillväxt och som ett led i detta implemen-
terar vi en ny organisationsstruktur 2019. Detta gör vi genom 
att skapa två affärsområden (Häst och Sällskapsdjur) och en 
affärsstödjande enhet. På detta sätt ska vi få ett bättre affärs-
fokus. 

Jag mötte en fantastiskt engagerad personal under min första 
månad på Sveland Djurförsäkringar. De flesta har djur själva 
och många av djuren är med på jobbet. Medarbetarna lever 
för sin målgrupp: djuren. Vår medarbetarundersökning visar att 
bolagets anställda brinner för sitt arbete och är stolta över att 
arbeta på Sveland Djurförsäkringar. Vår kundattitydsmätning 
ger oss också mycket höga betyg. Dessa båda mätningar 
visar att medarbetarna lever upp till våra värdeord: gemen-
skap, engagemang och expertis. Det är en mycket fin platt-
form att bygga vidare på mot vår vision om att vara Sveriges 
bästa försäkringsbolag för djur.

Sveland Djurförsäkringar är och ska vara det kvalitativa för-
säkringsbolaget för djur. I detta ingår att vi ska värdesätta 

hållbarhet i såväl vår egen verksamhet som i våra kunders 
djurhållning. Vi avsätter redan idag delar av vårt resultat i CSR-
projekt och vi kommer framöver att profilera vårt specialist-
bolag som ett trovärdigt hållbart alternativ. Vår ömsesidiga 
bolagsform som förpliktigar oss att leverera kvalitativa produkter 
och tjänster som ger mest kundnytta för pengarna. Ett sunt 
engagemang för ett hållbart samhälle och därmed ett hälso-
sammare liv för djuren ger också hög trovärdighet. 

Vi vet redan idag att vi har hög kvalitet 
i våra produkter och tjänster. Denna 
styrka, i kombination med hållbart 
ansvarstagande och med en affärs-
styrd organisationsstruktur, ska ge 
vårt varumärke större möjligheter. 
Våra målgrupper ska känna att vårt 

bolag är det trovärdiga specialistbolaget för djurförsäkringar. 
Likaväl som att medarbetarna känner stolthet över att vara 
en del av Sveland Djurförsäkringar, är vår målsättning att våra 
kunder/ägare ska känna samma stolthet över sitt Sveland 
Djurförsäkringar. 

Pål Alfvegren
Verkställande direktör
pal.alfvegren@sveland.se

Efter att ha suttit i Sveland Djurförsäkringars styrelse 
under ett par år, fick jag ett erbjudande om att bli 
vd för bolaget. Jag har sedan årsskiftet tagit mig an 
detta hedervärda uppdrag. Sveland Djurförsäkringar 
är unikt med en lång historik som ett ömsesidigt   

specialiserat djurförsäkringsbolag. Det är med stor respekt 
och ödmjukhet jag tar på mig uppgiften att tillsammans med 
medarbetarna och kunderna förvalta och vidareutveckla 
detta fina bolag. 

En av mina första arbetsuppgifter blir att avsluta år 2018. Vi 
kan konstatera att året som gått har varit ett händelserikt år 
för Sveland Djurförsäkringar. Både genom effekterna som 
bolagets egna beslut har gett, men även genom omvärlds-

faktorer som haft en stor påverkan på oss. Året har innehållit 
en del förändringar, bl.a. med ett vd-skifte och att verksam-
heten planerar flytt från Hässleholm till Lund. Flytten skapar 
nya förutsättningar för bolaget. Den innebär att vi kommer 
tillbaka till Lund, där man grundade bolaget år 1911. Ovan 
nämnda interna omstruktureringar, högre skadeersättnings-
nivåer, men även en negativ börsutveckling under den senare 
delen av året, har påverkat vårt ekonomiska resultat för 2018. 
Börsutvecklingen är svår att påverka och vi ser tyvärr vissa 
trender inom skadeersättningsutvecklingen som oroar både 
oss och branschen som helhet.

De senaste åren har vi sett en strukturell förändring inom 
veterinärvården, där det har skett en konsolidering av veterinär-

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.Vi känner stolthet!

”Det är en mycket fin plattform 
att bygga vidare på mot vår 

vision om att vara Sveriges bästa 
försäkringsbolag för djur.”

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

Pål Alfvegren, ny vd på Sveland Djurförsäkringar. 

Bild 
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En försäkringspremie är priset som kunden betalar för att teckna en 
försäkring. När en försäkring är tecknad, skickar vi ett försäkrings-
brev till kunden där det framgår vilken försäkring hen har tecknat. 
Till den valda försäkringen finns ett villkor som bestämmer vad som 
ingår i försäkringen. Sveland Djurförsäkringars villkor för samtliga 
försäkringar går att ladda ner på vår webbplats.    

Diagrammet visar våra inkomster från kunders premieinbetalningar 
under 2018. Premierna har ökat med i snitt sju procent per år de 
senaste fem åren. Försäkringspremien bygger på flera faktorer som 
djurets ras, kön och ålder, förändringar i skador för rasen och vilken 
bostadsort kunden bor på. Vi försöker alltid att sätta premierna så 
rättvist som möjligt. Det gör att vissa försäkringstagare har fått en 
högre premie, medan andra har fått en lägre. 

Diagrammet för skadekostnader visar årets utbetalningar för veterinär-
vård och livförsäkring. 85 procent är kostnader för veterinärvård och 
15 procent är utbetalning av livförsäkring. Skadekostnaderna bör 
aldrig vara högre än 75 procent av premierna, för att ha en lämpligt 
hållbar affär.
 
Kostnaderna har ökat med 7,3 procent de senaste fem åren i snitt 
beroende på framför allt ökade veterinärvårdsbesök. Sveland 
Djurförsäkringar är ett kundägt bolag. Det innebär att vi inte har 
ett vinstintresse och tar därför inte ut mer premier än vad som är 
nödvändigt för att täcka våra kostnader. 

Driftskostnader är våra löpande kostnader för administration. 
Den största posten är personalkostnader på 38 miljoner kronor. 
I driftskostnader ingår även kostnader för IT, telefoni, marknads-
föring och förvaltning. De ökade driftkostnaderna under 2018 är av 
engångskaraktär i samband med vd-byte och ändrad lokalisering.

Det kommer med jämna mellanrum nya regelverk som vi som 
försäkringsbolag ska förhålla oss till. Sveland Djurförsäkringar är ett 
litet försäkringsbolag som ska hantera regelverket på samma sätt 
som de största bolagen i Europa. Det har gjort att kostnaderna för 
förvaltning har ökat mycket de senaste åren. 

Sveland Djurförsäkringar har ansvar för att förvalta försäkrings-
tagarnas inbetalade medel väl. Vi placerade under året 320 
miljoner kronor enligt vår finanspolicy som reglerar hur vi ska 
placera våra pengar genom en trygg förvaltning som samtidigt 
ska ge en viss avkastning.

Vi måste alltid ha tillräckligt med kapital för att klara av att betala 
ut ersättningar till försäkringstagare även vid extrema situationer. 
För att mäta vår kapitalstyrka, använder vi bland annat nyckeltalen 
konsolideringsgrad och kapitalbas. Konsolideringsgraden uppgick 
den 31 december 2018 till 74,5 procent. Sveland Djurförsäkringars 
solvenskapitalbas var vid samma tidpunkt 257,7 miljoner kronor. 
Regelverket säger att minimikapitalet för att bolaget ska kunna 
driva vår försäkringsverksamhet ska vara minst 36,3 miljoner kronor. 
Sveland Djurförsäkringars kapitalkrav var 80,6 miljoner kronor 
den 31 december 2018. För år 2015–2018 redovisar vi enligt det 
gällande regelverket Solvens II, medan vi redovisar enligt tidigare 
regler åren 2014–2015.

Kapitalavkastning

Skadekostnader

Premieinkomster (fer) Premieinkomst per produkt

Driftskostnadsprocent

Ekonomisk ställning

Resultat kSEK 2018 2017 2016 2015 2014
Premieinkomster (fer)  377 323 354 549 347 436 344 879 311 523
Premieintäkter (fer)  365 011 351 545 345 492 330 026 297 576
Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen -1 346 -1 357 -1 233 -534 630 
Övriga tekniska intäkter  - 3 313 - - -
Försäkringsersättningar (fer) -284 322 -252 590 -242 182 -229 054 -221 457
Driftskostnader  -84 406 -71 914 -72 812 -62 962 -58 307
Försäkringsrörelsens tekniska resultat -5 063 29 043 29 265 37 476 18 442
Årets resultat -1 347 33 326 13 863 25 653 7 624
     
Ekonomisk ställning kSEK 2018 2017 2016 2015 2014
Placeringstillgångar 321 536 332 742 286 652 281 219 234 369
Försäkringstekn. avsättningar (fer)  206 937 195 182 197 532 189 755 170 650
Konsolideringskapital  281 264 288 215 254 345 211 483 186 155
(härav uppskjuten skatt, övervärden)  - 544 - - 326

     
Nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014 
Resultat på Skadeförsäkringsrörelsen     
Skadeprocent (fer)  78 % 72 % 70 % 69 % 74 %
Driftskostnadsprocent (fer)  23 % 20 % 21 % 19 % 20 %
Totalkostnadsprocent (fer)  101 % 92 % 91 % 88 % 94 %
Resultat av kapitalförvaltningen     
Direktavkastning % 0,5 % 1 % 2 % 3 % 3 %
Totalavkastning %  -0,4 % 3 % 5 % -2 % 4 %
Ekonomisk ställning     
Konsolideringsgrad %  74 % 81 % 73 % 61 % 60 %
Kapitalbasen (Mkr)  - - - - 183,4
Erforderlig solvensmarginal (Mkr)  - - - - 56,5
 
Solvenkapitalbas enligt Solvens II 257,7 264,7 236,5 197,4 -
Solvenskapitalkrav (SCR) enligt Solvens II 80,6 72,8 69,5 75 -
SCR-solvenskvot 3,2 3,6 3,4 2,6 -

Femårsöversikt

Fem år i sammandrag

• Premieinkomsterna (fer) ökade med 6,0 % till 377,3 MSEK.

• Försäkringstekniskt resultat minskade kraftigt till -5,1 MSEK.

• Under året har vi sett en fortsatt ökande trend av skadekostnaderna för såväl genomsnittsskada  
 som skadefrekvens.

Sveland Djurförsäkringar är ett ömsesidigt bolag. Genom 
denna bolagsform har vi ambitionen att ge våra kunder 
och tillika ägare, trygghet genom prisvärda och pålitliga för-
säkringsprodukter och tjänster. Vår målsättning är att vara 
Sveriges bästa försäkringsbolag för djur. Detta säkerställs 
med att vi är väl balanserade i vår tillväxt och ekonomiska 
utveckling. 

Som försäkringsbolag har vi ett stort åtagande mot såväl 
våra kunder/ägare som de myndigheter som reglerar och 
kontrollerar oss. Inte minst våra ekonomiska skyldigheter. 
Sveland Djurförsäkringar har genom åren visat på en god 
lönsamhet och är ett välkonsoliderat försäkringsbolag. De 
senaste åren kan vi dock se att skadeersättningarna har 

påverkat det försäkringstekniska resultatet negativt. Under 
år 2018 har vi även tagit en del omstruktureringskostnader i 
form av flytt av verksamheten samt avgångsvederlag för vd. 

Vi, liksom övriga djurförsäkringsbolag, ser en utmanande ut-
veckling av veterinärvårdskostnaderna. Detta kan få påverkan 
på prissättningen av försäkringspremierna. Vi som ömsesidigt 
bolag kommer att behöva hantera detta med transparens 
mot våra kunder/ägare. Sveland Djurförsäkringar har god 
ekonomisk ställning. Vi har som specialiserat djurförsäkrings-
bolag hög kompetens och en stark vilja att fortsätta utvecklas 
med långsiktig tillväxt och lönsamhet mot vår vision att vara 
Sveriges bästa försäkringsbolag för djur. 
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Belopp i kSEK   2018-12-31  2017-12-31  
 

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar
Andra immateriella tillgångar   8 413  8 569
   8 413  8 569
     
Finansiella placeringstillgångar   
Aktier och andelar    41 852  30 113
Obligationer och andra räntebärande värdepapper   279 684  302 630
   321 536  332 743

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   430  437 
Avsättning för oreglerade skador   -  -
   430  437
Fordringar   
Fordringar avseende direkt försäkring    90 822  81 374 
Fordringar avseende återförsäkring   -  -
Övriga fordringar   124  53
   90 946  81 427
Andra tillgångar   
Materiella tillgångar    3 053  3 457
Kassa och bank    77 325  73 391
Övriga tillgångar   6 426  162
   86 804  77 010
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
Förutbetalda anskaffningskostnader    3 423  2 747 
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 957  2 229
   6 380  4 976
   
SUMMA TILLGÅNGAR    514 509  505 162
   

Balansräkning (tillgångar)

 2018-01-01 -  2017-01-01 -  
 2018-12-31 2017-12-31
    
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)   379 043  355 962
Premier för avgiven återförsäkring   -1 720  -1 413
Förändring i avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker   -12 305  -2 424
Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för  
ej intjänade premier och kvardröjande risker   -7  -580
   365 011  351 545  
  
Kapitalavkastning från finansrörelse    -1 346  -1 357
    
Övriga tekniska intäkter (efter avg återförsäkring)   -  3 313
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring   -284 879  -258 545
Återförsäkrares andel    -  900
Förändring i avsättning för oreglerade skador   
Före avgiven återförsäkring   557  5 455
Återförsäkrares andel   -  -100
   -284 322  -252 290
    
Driftskostnader    -84 406  -72 168
    
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS  
TEKNISKA RESULTAT    -5 063  29 043

Icke-teknisk redovisning    
Kapitalavkastning, intäkter    7 863  14 504
Orealiserade vinster på placeringstillgångar    -  10 159
Kapitalavkastning, kostnader    -6 683  -11 860 
Orealiserade förluster på placeringstillgångar   -2 722  -
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen   1 346  1 357 

Resultat efter finansiella poster    -5 259  43 203

Bokslutsdispositioner    
Förändring säkerhetsreserv   5 060  -

Resultat före skatt    -199  43 203  
  
Skatt på årets resultat    -1 148  -9 877
    
Årets resultat   -1 347  33 326

Resultaträkning
Belopp i kSEK
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Belopp i kSEK   2018-12-31  2017-12-31
   
Den löpande verksamheten   
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt   -5 259   43 203      
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m    19 364   -11 151      
Betald skatt    -7 956   -11 631      
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
i tillgångar och skulder   6 149   20 421      
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Investering i finansiella placeringstillgångar    -330 283   -357 080      
Avyttring/minskning av finansiella placeringstillgångar    339 048   321 450       
Förändring i varulager    -  86      
Förändring i övriga rörelsefordringar   -10 909   -4 347      
Förändring i övriga rörelseskulder    2 699   -1 331      
Kassaflöde från den löpande verksamheten   6 704   -20 801      
   
Investeringsverksamheten   
Investering i immateriella tillgångar   -2 359   -4 059     
Investering i materiella tillgångar   -411   -1 389      

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 770   -5 448      
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -   - 
   
Årets kassaflöde    3 934   -26 249      
Likvida medel vid årets början   73 391   99 640      
Likvida medel vid årets slut    77 325   73 391    

Kassaflödesanalys
Belopp i kSEK   2018-12-31  2017-12-31
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget Kapital   
Bundet eget kapital
Reservfond   4 000  4 000 
Fond för utvecklingsutgifter   8 413  8 569  
   12 413  12 569
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst eller förlust    83 858  50 376
Årets resultat    -1 347  33 326
   82 511  83 702
   
Summa eget kapital   94 924  96 271

Obeskattade reserver   
Säkerhetsreserv   181 940  187 000
Utjämningsfond   4 400  4 400
   186 340  191 400
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   187 113  174 808
Avsättning för oreglerade skador   20 254  20 811
   207 367  195 619
Avsättningar för andra risker och kostnader    
Avsättningar för pensioner   1 845  -
Avsättningar för skatter    
Aktuell skatteskuld   -  - 
Uppskjuten skatt    -  544
   1 845  544
Skulder   
Skulder avseende direkt försäkring    10 338  9 948
Skulder avseende återförsäkring    -  -
Övriga skulder    2 708  1 816
   13 046  11 764
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    10 987  9 564
   10 987  9 564

   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   514 509  505 162
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Bålsta
Båstad
Bålsta
Röbäck
Sundsvall

Ordinarie Suppleanter

Pål Alfvegren
Linda Kreutz
Joakim Källqvist
Christine Ehrlander
Henrik Harej   

Verkställande direktör 
Ekonomichef och vice vd
Försäljningschef 
Skade- & kundservicechef 
Marknadschef



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

försäkra dina djur hos oss.

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

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

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

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

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


