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Vi är drygt 100 människor som job-
bar för att utveckla Sveland Djur-
försäkringar. Tillsammans äger vi 
en skatt som består av alla våra 
djur. Tillsammans har vi närmare  
1 000 sällskapsdjur och hästar. 
Dessutom cirka 1 500 lantbruks-
djur. På huvudkontoret i Hässle-
holm har vi varje dag ett 30-tal 

hundar, som bidrar till en speciellt 
god känsla hos oss. 

Vissa har köpt djuren som säll-
skap och motionsmotivation. An-
dra tävlar och tränar sina hundar 
och hästar – en del till och med på 
nationell och internationell nivå. 
Vissa ställer ut sina favoriter på 

hund- och kattutställningar. En del 
har hundar som gör samhällsnytta. 
Tillsammans har vi en gedigen kun-
skap. 

I företaget finns kompetenser som 
djursjukvårdare, rid- och hundin-
struktörer, stallchefer, tränare, do-
mare, veterinärer, uppfödare med 

Vi har en skatt
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mera. Gemensamt är att vi vet hur 
man tar hand om djuren och kan 
nog alla hålla med om att djuren 
tillför något till våra liv. De är en 
källa till glädje och samhörighet. 
De gör oss också oroliga och leds-
na när det är något som är fel. De 
berör oss helt enkelt! 

Vi delar erfarenhet och kunskap 
med varandra dagligen på konto-
ret och bland alla våra försäkrings-
ombud. Vi vågar påstå att vi är 
experter på djur och vi vill gärna 
dela med oss av vår kunskap till 
alla våra försäkringstagare. 

För våra kunder finns vi alltid till-
gängliga. Fråga oss om du behöver 
råd. Vår målsättning är att alla som 
är engagerade i Sveland ska känna 
att det finns ett mervärde både för 
människor och djur. Vill du också 
dela med dig av din kunskap och 
erfarenhet?

Prata med oss på utställningar och 
mässor, skriv på Facebook, ring 
kundservice eller mejla direkt till 
mig – alla sätt är bra. Det gör att 
vi tillsammans kan bli ännu bättre. 
Under 2013 fanns vi på ett 60-tal 
utställningar, mässor och tävlingar 
från Falsterbo i söder till Umeå i 
norr – säkert var det någon i när-
heten av där just du bor. 

Som djurägare har vi ett stort an-
svar att se till att våra djur mår bra 
och har ett gott liv. Veterinärme-
dicinen blir alltmer avancerad och 
det är inte helt enkelt att själv fat-
ta beslut om vad som är bäst för 
djuret. När måste vi inse att det är 
bättre att låta djuret somna in, än 

att genomgå svåra, smärtsamma 
behandlingar? Svaret på detta är 
olika för olika människor – det 
finns inga enkla svar. Djurskydds-
lagstiftningen är dock tydlig – djur 
får inte lida. Detta är något vi kan 
förhålla oss till. 

Jordbruksverket har också anvis-
ningar för vad som är etiskt för-
svarbart ur ett svenskt perspektiv. 

Vi kan konstatera att försäkrings-
ersättningarna fortsätter att öka. 
Det beror på att priserna för ve-
terinärvård höjts men också på 
att antalet veterinärbesök blir fler, 
vilket sannolikt beror på att vete-
rinärmedicinen kan behandla allt 
fler diagnoser och kanske också 
på att djurägarna oroar sig i större 
omfattning för att djuren är sjuka. 

Dessvärre har kostnaderna ökat 
i högre takt än intäkterna under 
2013. För försäkringsbolagen finns 
då några olika möjligheter – vi kan 
öka premierna och/eller självris-
kerna alternativt begränsa försäk-
ringen till vissa diagnoser och/el-
ler maximalt belopp som lämnas i 
ersättning. 

Som ömsesidigt företag, kommer 
alltid inbetalda premier i Sveland 
att fördelas tillbaka ut till våra kun-
der och ägare och skapa förutsätt-
ningar för att vi ska kunna utveck-
las och långsiktigt överleva. 

Vi har analyserat kostnaderna för 
veterinärvård som vi ersatt under 
2013 och konstaterar att det är 
stora skillnader mellan olika djur-
sjukhus, kliniker och veterinärer.  

Vissa kliniker har ökat priserna vä-
sentligt under de senaste två åren 
och det slår naturligtvis mot alla 
försäkringstagare. Det är också 
stora skillnader i pris när vi jämför 
olika kliniker, t ex när det gäller 
livmoderinflammation (pyometra) 
så ligger genomsnittskostnaden 
på mellan 6 000 och 15 000 bero-
ende på vart man vänder sig. 

Vi är fullt medvetna om att varje 
behandling är unik. Men med så 
många fall som vi har, kan vi ändå 
konstatera stora skillnader i pris. 
Vårt bästa råd här är att ringa mer 
än en klinik för att få prisuppgifter. 
Det gynnar dig som djurägare ef-
tersom du även betalar en rörlig 
självrisk men det gynnar även dig 
som försäkringstagare långsiktigt 
eftersom premierna inte behöver 
ökas om vi alla hjälper till att hålla 
i kostnaderna. 

Vi är stolta över att vårt Sveland 
har fortsatt utvecklas på ett po-
sitivt sätt under 2013 och tackar 
ödmjukt våra kunder för det för-
troende som ni visar oss. 

Personligen vill jag också tacka all 
personal och försäkringsombud 
för det gedigna och engagerade 
arbetet som utförts under året 
och ser fram emot ett nytt spän-
nande år med Sveland Djurförsäk-
ringar.

Anette Henriksson
Verkställande direktör
anette.henriksson@sveland.se
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Nyfikna ögon följer oss när vi kör 
in på gården. I två stora hagar går 
ett tjugotal alpackor i alla möjliga 
färger, vilket inte är så konstigt 
eftersom alpackan är avlad för 
sin ull och kan ha över 250 olika 
nyanser. Ullen är en av världens 
mest exklusiva ulltyper och är 
stark, lätt och oerhört mjuk. 

- Det var på en lantbruksmässa 
som jag förälskade mig i alpack-
orna och deras fantastiska sin-
nelag. För sex år sedan kunde jag 
äntligen skaffa mina första egna.  

Jessica bereder själv ullen och har 
en gårdsbutik, Lilla Västergårda, 
där hon säljer egenproducerade 
varor från gården. Utöver alpack-
orna har hon även bland annat 
får, höns och vaktlar.

- Jag älskar konceptet med lo-
kalproducerade varor och det är 
roligt att det blir allt viktigare för 
folk att köpa både saker och mat 
från bygden.

Även om Jessica från början var 
en stadstjej har hon alltid älskat 
att hålla på med djur. När hon var 

fyra år började hon rida och gick 
sedan på lantbruksgymnasium, 
därefter har hon arbetat bland 
annat som koskötare och traktor-
förare. 

- För ungefär tio år sedan åter-
vände jag till Svalövs lantbruks-
gymnasium och jobbade där som 
djurskötare och instruktör fram 
till november 2012, då bestämde 
jag mig för att satsa fullt ut på 
mitt eget lantbruk.

Historien om hur Jessica hamna-
de på gården tillhör inte en av de 
vanligare. En äldre man och hans 
syster behövde hjälp på sin gård 
och fick kontakt med Jessica. De 
hade en mjölkbesättning och un-
der flera år hjälpte hon syskonen 
och blev som en dotter till dem. 

- De var helt underbara människ-
or som hade bott och arbetat här 
hela sitt liv. Britta var 87 år när 
hon mjölkade sista gången och de 
lärde mig otroligt mycket. När de 
frågade mig om jag ville ta över 
gården tappade jag hakan. Det 
var en gåva som jag verkligen inte 
hade förväntat mig.

Nu är det alpackor istället för 
mjölkkor på gården och något 
som Jessica även börjat erbjuda 
är alpackatracking. 

- Många upplever att det är väl-
digt lugnande att umgås med al-
packor. I närheten av dem måste 
man varva ner och ta det lugnt, 
annars blir de stressade. Så när 
man går med alpackor eller pyss-
lar om dem så kan det hjälpa per-
soner som mår psykiskt dåligt. 

Även om det kommer kunder till 
butiken och andra besökare kan 
livet som lantbrukare lätt bli en-
samt och därför uppskattar Jes-
sica arbetet som försäkringsom-
bud. 

- Min man är sjöman och är borta 
i långa perioder vilket gör att det 
lätt blir ensamt här på gården. Då 
är det roligt att träffa andra lant-
brukare och djurintresserade på 
mässor och utställningar!

Vill du också vara med i Svelands ombudskår?
Har du ett brinnande djurintresse, 
lätt för att skapa kontakter och ett 
brett nätverk inom djurvärlden? Då 
kan du bli ett av Svelands ombud!

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

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

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

du kan vända dig till vid frågor och 
funderingar. All skadereglering sker 
på huvudkontoret i Hässleholm.
Vi söker dig som är positiv, utåtrik-
tad och drivande. Lönen är provi-
sionsbaserad.

Läs mer på www.sveland.se

När vi träffar Sveland Djurförsäkringars ombud Jessica Backman på hennes gård utanför 
Ekeby i Skåne märker vi snabbt att ett av hennes intressen är handarbeten. 
Det ombonade och färgglada rummet är prytt med garner, stickade plagg och andra 
handgjorda saker. Garnerna är gjorda av ull från hennes egna alpackor, ett djur som 
blivit en allt vanligare syn hagarna.  

Med känsla för lokalproduktion
Jessica bereder själv ullen och har en gårdsbutik, Lilla Västergårda, 
där hon säljer egenproducerade varor från gården.
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Dessa två neurologiska sjukdo-
marna är båda outforskade om-
råden inom veterinärmedicinen. 
För Yvonne ingår studien i hennes 
specialistutbildning där Cecilia är 
hennes handledare. Cecilia själv 
arbetar både på klinik och forskar. 
Yvonne fick upp ögonen för TBE 
då kollegor och djurägare undrade 
om sjukdomen drabbade hundar.

- För en tid sedan uppmärksamma-
des TBE hos människor i medierna 
och då blev även hundägare oro-
liga, förklarar Yvonne. 

TBE är ett fästingburet virus som 
är spritt längs östkusten från Upp-
land och söderut. Hundar som 
smittas kan drabbas av hög feber 
och olika neurologiska symtom.

- Vi vet inte idag hur vanligt det är 
att hundar i Sverige infekteras av 
TBE. Precis som hos människa an-
tas majoriteten av hundarna inte 
uppvisa sjukdom överhuvudtaget, 
men hos de hundar som insjuknar 
är förloppet dramatiskt och nästan 
alla har haft en dödlig utgång, be-
rättar Yvonne. 

Syftet med hennes studie är att 
kartlägga sjukdomens utbredning 
i ett endemiskt område i Sverige 
och se om det är skillnad mellan 
antikroppsförekomst i hjärnrygg-
märgsvätska (CSF) och blod, samt 
om det är vanligare att hundar 
med neurologiska symtom har TBE 
antikroppar jämfört med hundar 
utan sådana symtom.

- Stipendiet från Sveland Stiftelse 
har varit helt avgörande för att 

jag ska kunna genomföra den här 
studien. Om vi fördjupar vår kun-
skap ökar vi också kvalitén på djur-
vården så att vi inte behandlar på 
fel sätt eller i onödan, fortsätter 
Yvonne.

Inget botemedel mot ataxi  
hos mopsar
Att Cecilia Rohdin specialiserade 
sig på neurologi beror bland annat 
på att hennes släkt varit särskilt 
drabbad av neurologiska sjukdo-
mar.

- Mina mor- och farföräldrar fick 
på äldre dagar både Alzheimer 
och Parkinson, morfar hade även 
en odiagnostiserad ataxi, och min 
mamma har levt med MS i över 
30 år. Många veterinärer drar sig 
dessutom för att fördjupa sig i 
sjukdomar av den här typen efter-
som ämnet anses som svårt, men 
jag vill att djur som drabbas ska få 
samma goda vård som djur med 
andra sjukdomar, berättar Cecilia.

Ataxi hos mopsar är en sjukdom 
som det finns väldigt lite kunskap 
om. Det som sker är att de drabba-
de hundarna, vanligtvis efter fem 
års ålder, långsamt tappar funk-
tionen i bakbenen och blir inkon-
tinenta. Det finns inget botemedel 
och hundar som drabbas måste 
avlivas. 

Efter att ha sett ett antal sådana 
fall ville Cecilia ta reda på mer om 
sjukdomen. Genom att ta prover 
och studera stamtavlor från sjuka 
hundar hoppas hon på att närma-
re kunna beskriva sjukdomen och 
avgöra om den är ärftlig.  

- Jag vill sätta sjukdomen på kar-
tan och se vad som ligger bakom 
att vissa mopsar drabbas. För-
hoppningen är att kunna ta fram 
ett gentest så att man avelsmäs-
sigt kan minska antalet hundar 
som drabbas, avslutar Cecilia.

154 000 kronor till forskning
Svelands stiftelse för djurens hälsa 
och livskvalitet startades 2012 av 
Sveland Djurförsäkringar med syf-
tet att stötta forskning som är till 
nytta för djurhälsan ur såväl etiskt 
som medicinskt perspektiv. Under 
2013 delade stiftelsen ut ytterli-
gare två stipendier; ett till Fanny 
Mauritzon, som ska kartlägga före-
komsten av parasiten fransk hjärt-
mask hos jakthundar i Skåne, samt 
ett till terapihundsföraren Monica 
Broman som får bidrag för att un-
dersöka effekter av hundterapi på 
barn med svåra flerfunktionsned-
sättningar.

Så skyddar du  
din hund

Det bästa du kan göra för 
att undvika fästingburna 
sjukdomar är att använda 
fästingprofylax samt att vi-
sitera hunden efter varje 
promenad. TBE överförs 
direkt så det är viktigt att 
plocka bort fästingarna inn-
an de har hunnit sätta sig. 

Stipendiater specialiserar sig  
på neurologiska sjukdomar
Veterinärdrömmen och djurintresset har funnits hos både Yvonne Alnefelt och  
Cecilia Rohdin sedan barnsben. De har kommit att specialisera sig på neurologiska  
sjukdomar hos bl a hundar och förra året fick de stipendier från Svelands Stiftelse för  
att forska om sjukdomarna fästingburen hjärninflammation (TBE) och ataxi hos mops.  

Läs mer om Svelands Stiftelse på  
www.svelandstiftelse.se



Det är dock ett mål som Sara redan lyck-
ats nå med pumin Stimm. 2013 tog de 
lagguld i agility och kom på nionde plats 
individuellt. De har även kvalat till SM i 
år där hon hoppas på en ännu bättre in-
dividuell placering. Qlura har en lång väg 
framför sig för att nå dit, men just nu är 
det fokus på lek och passivitet.

- För mig som har med hundarna på job-
bet är det viktigt att hon kan ta det lugnt 
när jag ber om det. Det är också något 
hon får öva på när jag tränar med Stimm. 
Annars är det mycket lek som indirekt trä-
nar hennes kroppskontroll. Hon får snur-
ra, backa upp för saker och gå på rörliga 
underlag. 

Lek är därför ett bra sätt att förbereda 
valpar inför agility, som ställer stora krav 
på att hunden har kontroll över hela sin 
kropp och samtidigt är lyhörd och snabb. 

- Bland det viktigaste i min träning är att 
hon ska vilja göra rätt men våga göra fel. 
När jag tränar Qlura tillrättavisar jag ald-
rig henne, det är något som jag lämnar till 
vardagslydnaden.

Innan Sara började på Sveland Djurförsäk-
ringar drev hon ett hunddagis i sin hem-
stad Nyköping, men hon trivdes inte rik-
tigt med att ha sitt intresse som jobb. Hon 
hamnade i Skåne efter en hundutbildning 
i Ängelholm, och för sex år sedan började 
hon arbeta på Sveland som skaderegle-
rare med inriktning på hundar. 

- Det är ett roligt jobb där jag får arbeta 
med djur på en lagom nivå tillsammans 
med andra som också har ett brinnande 
djurintresse. Vi har dessutom oftast runt 
trettio hundar på jobbet och det skapar 
ett bra arbetsklimat.

Sara är en av Sveland Djurförsäkringars 
profiler och bloggar om sitt liv och sina 
hundar på Svelandbloggen. Där kan du 
läsa mer om hundträning och få tips på 
roliga övningar!

Att vilja göra rätt,  
men våga göra fel
Att säga att hundarna är det viktigaste i Sara Janssons liv är nästan en 
underdrift. När hon inte jobbar som skadereglerare på Sveland ägnar 
hon sig åt att träna eller tävla i agility. I början av november hämtade 
Sara mudivalpen Qlura från en kennel i Ungern och drömmen är att ta 
henne till SM. 
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Sara med mudivalpen Qlura.

Sara och pumin Stimm tog lagguld och en nionde 
plats individuellt på SM i agility 2013.

Saras råd till dig som vill  
förbereda valpen inför agility

• Ha tålamod och ha kul!

• Lär valpen tricks - det är roligt   
 och relationsbyggande.

• Öva balans på rörliga underlag.

• Träna koncentration och  
 passivitet.

Följ Sara på www.sveland.se/blogg



och blöder lätt. Inflammationen 
sprids och mineraler som finns i sa-
liven gör att tandsten bildas.  Tän-
derna tappar så småningom sitt 
fäste, blir lösa och måste då dras 
ut. Förloppet kan vara smärtsamt 
för hunden och ett tydligt tecken 
på inflammation är att hunden luk-
tar illa i munnen.

- En frisk mun luktar inte illa och 
en dålig munhälsa påverkar hela 
allmäntillståndet. En inflammation 
i en tand kan påverka bland annat 
lever, njurar och hjärta negativt. 
Munhålan speglar kroppens hälso-
tillstånd.

”Det absolut bästa du kan göra 
för att motverka tandlossning 
är att borsta tänderna på din 
hund. Då får du bort plack från 
tänderna samtidigt som tandköttet 
motioneras.”

Dagens goda djursjukvård gör att 
våra husdjur blir allt äldre. Ett långt 
liv för våra djur ställer högre krav 
på god tandvård. Fler och fler djur 
får också mediciner vilka kan ge bi-
verkningar som muntorrhet, vilket 
ökar risken för tandproblem. Tand-
vård ingår inte i grundutbildningen 
för veterinärer så fråga efter en ve-
terinär med utbildning om ditt djur 
får problem. Fråga gärna om det 
är möjligt att ta en röntgenbild av 

tänderna om din hund ska sövas. 
Det är ett billigt och effektivt sätt 
att få en bild av tandhälsan och kan 
visa på begynnande problem eller 
initiera start av förebyggande åt-
gärder. 

Ta hand om din hunds tänder
Förutom att borsta hundens tän-
der kan du med enkla medel und-
vika och förebygga tandproblem, 
ju bättre du känner din hund desto 
snabbare kommer du upptäcka ifall 
något inte står rätt till. Ha för vana 
att titta i hundens mun. Några teck-
en på att hunden har tandvärk kan 
vara att den äter långsamt, gnager 
av sig päls, gnuggar kinden mot 
golvet, att ögonen eller nosen rin-
ner eller att den undviker att tugga 
på ena sidan. 

- Var uppmärksam på din hund och 
ta hand om tänderna, men jag re-
kommenderar inte att man skrapar 
bort tandsten själv. Hundars emalj 
är mycket tunn och dessutom är det 
den ickesynliga tandstenen som är 
den farliga. Gå istället och få pro-
fessionell rengöring och underhåll 
sedan själv med tandborstning. 

De hundtandborstar som finns på 
marknaden är många gånger både 
för stora och för hårda, då är van-
liga babytandborstar ett alternativ. 
Det finns fingertutor som kan vara 

bra när man börjar vänja hunden 
vid behandlingen. Hundtandkrä-
men som finns på marknaden kan 
man använda på slutet som belö-
ning, men det viktiga är den meka-
niska borstningen. Att ge hunden 
tuggmotstånd är också bra och 
Susanne rekommenderar oxhuds-
ben och hela skånkar. Märgben är 
dock något man bör undvika att ge 
hunden.

- Märgbenen är så pass hårda att 
de lätt skadar tänderna. Små flisor 
går av från tanden och risken är 
stor att de orsakar inflammation 
och smärta för hunden. Tennisbol-
lar är en annan bov, grus och sand 
fastnar på bollen vilket gör att den 
blir som en sliptrissa och nöter ner 
tänderna. 

Det gäller också att vara extra upp-
märksam när valpen byter tänder 
vid 4-5 månaders ålder. Ibland hän-
der det att den permanenta tanden 
kommer upp innan mjölktanden 
lossnat. Om den inte lossnat inom 
1-2 veckor bör man uppsöka en 
veterinär. Kontrollera också att val-
pen får alla sina 42 tänder, en tand 
som inte kommer upp kan orsaka 
stora problem i framtiden.

Få saker smärtar så som tandvärk. Hundar får precis som människor problem med tänderna, 
men med skillnaden att de inte kan tala om när de har ont. Susanne Andersson är förmodligen 
Sveriges främsta expert på djurtandvård och i höstas besökte hon Sveland och delade med sig 
av sina erfarenheter.   
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Expertens bästa tandvårdstips för hunden

Allt började när Susanne efter 
sin utbildning till djursjukvårdare 
upptäckte stora brister i djurtand-
vården. Hon hade tidigare arbetat 
som tandsköterska i över 15 år 
och förvånades över hur underut-
vecklat området var på djursidan. 
Hennes passion blev att förbättra 
kunskapen om hur man förebyg-
ger och behandlar tandproblemen 
hos djur. År 2002 började hon åka 
runt till veterinärkliniker och hålla i 
utbildningar och idag är hon VD på 
Accesia, ett utbildningscenter som 
lockar djursjukvårdare och veteri-
närer från hela Europa. 

- Djuren har alltid varit en central 
del av mitt liv och jag vill hjälpa 

dem med tandproblem eftersom 
jag vet hur mycket de lider och 
vilka fruktansvärda konsekvenser 
en obehandlad tand kan få. Många 
hundägare, och veterinärer, vet 
inte vad de ska titta efter och dess-
utom kan många tandproblem inte 
upptäckas med blotta ögat. En 
tandröntgen är ofta det enda säkra 
sättet att se om en tand är skadad 
eller inte, berättar Susanne.

Ett av de vanligaste problemen som 
hundarna drabbas av är tandloss-
ning. Vilda hunddjurs tänder ren-
görs då de tuggar och sliter av kött 
från sina villebråd. Det motionerar 
både tandköttet och de fibrer som 
tänderna sitter fast i vilket motver-

kar tandlossning, men det är få av 
våra tamhundar som får den möj-
ligheten.

- Det absolut bästa du kan göra 
för att motverka tandlossning är 
att borsta tänderna på din hund. 
Då får du bort plack från tänderna 
samtidigt som tandköttet motio-
neras. Hundarnas tänder behöver 
precis som våra borstas för att 
hållas rena. Det räcker inte att ge 
tuggben och liknande som sägs 
motverka plack.

Tandlossning börjar med att bak-
terierna i placket samlas vid tand-
köttskanten och ger upphov till en 
inflammation, tandköttet blir rött 

Susannes tips för en frisk mun

• Borsta tänderna varje dag

• Säkerställ regelbunden professionell  
 tandrengöring

• Ge hunden lämpliga tuggmotstånd 

• Undvik att ge märgben och lek med tennisbollar

Efter 15 år som tandsköterska förvånades Susanne över hur 
underutvecklat området var på djursidan. I dag håller Susanne 
utbildningar för veterinärer och djursjukvårdare.

Foto: Accesia
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Prishelgen är förstapriset i Sveland-
Cup och är en drömvinst för många 
unga ryttare. Sylve och Lotta är 
grundarna till JumpClub, som är en 
samarbetspartner till Sveland, och 
de har under flera år hållit i den 
uppskattade utbildningshelgen.

- Vi har fått mycket positiva kom-
mentarer från vinnarna som varit 
här. Jag tror att det bland annat 
beror på att vi ser till både hästen 
och ryttaren, och utgår från den 
nivå som de befinner sig på. Vi trä-
nar ekipage som rider från lätt B till 
elitnivå, men alla får samma bemö-
tande, berättar Sylve. 

Det är något som bekräftas efter 
utbildningshelgen. En av vinnarna 
var Klara Karlsson från Willands ryt-
tarförening. 

- Det viktigaste jag lärde mig var 
att rida min häst på ett sätt som 
gör att arbetet ska bli så effektivt 
och resultatgivande som möjligt. 
Dolce Gabbana har en ganska 
långsam takt och tappar lätt bak-
benen. Därför var Sylve på mig om 
att jag måste rida honom bakifrån 
och aldrig låta honom smita un-
dan. Han var noggrann och såg till 
att jag inte åkte häst en enda gång, 
förklarar Klara. 

En annan av deltagarna var Corne-
lia Saxentorp, som fick gå kursen 
trots att hon inte vann. Vinnaren 
hade inte möjlighet att gå och då 
fick Cornelia ta hennes plats. 

- När jag fick reda på vad som var 
förstapriset blev jag väldigt taggad 
och ville rida fort för första gången 
på min häst. Det lyckades jag med 
men det räckte inte riktigt hela vä-
gen. Så det var tur i oturen kan man 
säga att jag fick gå kursen trots att 
jag kom tvåa, berättar Cornelia 
glatt. 

Lördagen inleddes med ett teo-
ripass och därefter var det mark-
arbete med bommar på schemat 
som förberedelse inför kvällens 
hoppträning med Sylve. Däremel-
lan hade de sitsträning för Emma 
Lundell, vilket beskrivs av delta-
garna som en jobbig övning men 
väldigt viktig och samtidigt rolig. 

- Vi blev longerade över ett hinder, 
ridandes med korta stigläder och 
med händerna på hjälmen, förkla-
rar Hannah Lif som vann b-ponny 
kategorin på welshponnyn Meteo-
rit. 

Under söndagen avslutade Lotta 
helgen med en banhoppningsträ-

ning där fokus bland annat låg på 
att ha kontroll och att jobba rätt 
före och efter hindren. 

- Lotta var även hon väldigt bra 
som tränare och hon skickade med 
många tips och råd till träningen 
hemma. Bortsett från ridningen har 
jag också lärt känna nya människor 
som även de är ambitiösa och duk-
tiga ryttare, det har verkligen varit 
superkul! sammanfattar Klara. 

SvelandCup arrangeras av Sveland 
Djurförsäkringar och startades 
2006 som en satsning på ungdoms-
ridsporten. Idag är det en av lan-
dets största cuper för ponnyer och 
över 700 ekipage deltog 2013.  Nytt 
för i år är att tävlingen även hålls i 
Norrland, vilket har varit efterfrå-
gat från ungdomarna i regionen. 
 

Den 4 oktober anländer de lyckliga vinnarna av SvelandCup till ridanläggningen Rekasta  
utanför Enköping. Det är här som prishelgen hålls med Sylve Söderstrand och Lotta Björe.  
Under två fullmatade dagar drillas ryttarna av de välmeriterade hopptränarna.   

Uppskattad vinnarhelg

www.facebook.com/svelandcupen

 @svelandcup med taggen #svelandcup

Följ SvelandCup 2014 på  
facebook och instagram!
Följ SvelandCup 2014 på  
facebook och instagram!

Vinnarna i SvelandCup 2013
Ponny:
Kategori B - Hannah Lif med ponnyn Meteorit 
Kategori C - Tilda Larsson med ponnyn Munsboro Xena
Kategori D - Sandra Lindfors med ponnyn Zoya JG

Häst:
Väst   Linda Högsta med hästen Bojita
Öst   Anna Johansson med hästen Platin
Syd   Klara Karlsson med hästen Dolce Gabbana
Mitt  Louise Söderström med hästen Calettos boy



Större delen av tiden tillbringar han 
dock på sin gård utanför Lönsboda, 
där han tillsammans med sin fru 
driver Vesslarps veterinärklinik. Kli-
niken ligger långt in på en slingrig 
väg men djurägare ända från Mal-
mö tar sig dit med sina djur. 

- Vi startade upp 1990 efter att jag 
arbetat på Malmö djursjukhus un-
der många år. Då fanns det inte så 

många djurkliniker utöver de stora 
djursjukhusen.

Pelle var från början inriktad på 
lantbruksdjur, men svängde om 
och specialiserade sig på hund- och 
kattsjukdomar. Ett val som visade 
sig vara rätt i tiden då husdjurens 
status har höjts och framför allt 
katterna har fått en allt viktigare 
roll som sällskapsdjur. Det har i sin 

tur gjort att efterfrågan på avance-
rad djurvård ökat.

- Det är i stort en positiv utveckling 
för djuren. Men det gäller att vi ve-
terinärer agerar för djurens bästa. 
Att operera en äldre hund bara för 
att den ska klara sig ett litet tag till 
och utsätta den för onödigt lidan-
de, det är inte alltid rätt mot djuret. 
Det kan ta mer än det ger. 

Pelles råd vid veterinärbesöket
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Mycket har hänt inom veterinärmedicinen sedan Sveland Djurförsäkringars veterinär  
Per ”Pelle” Josefsson började praktisera 1981. Djursjukvården har närmat sig  
humanmedicinen på många områden och djurens status i familjen har blivit starkare.  
De senaste femton åren har Pelle bland annat arbetat som rådgivare och utbildare  
på Svelands skadeavdelning.   

Därför menar Pelle att det är viktigt 
att hitta en veterinär som man har 
förtroende för. Det kan vara svårt 
att själv avgöra vilket beslut som 
är bäst för djuret eftersom starka 
känslor är inblandade. Samtidigt 
gäller också att kunna vara ifråga-
sättande, exempelvis genom att ta 
reda på vilka prover som ska tas och 
varför, samt be om prisuppgifter 
även för de löpande kostnaderna 
om djuret ligger inne.

Något som är positivt är att allt fler 
mindre kliniker kan utföra operatio-
ner och andra behandlingar precis 
som de större djursjukhusen. Det 
ger djurägare större valmöjlighet 
och kan påverka kostnaden väsent-
ligt.

- I mitt arbete på skadeavdelningen 
ser jag tydligt att det är stor skill-
nad på kostnaden beroende på vart 

man vänder sig. Det är inte ovanligt 
att du på mindre kliniker ibland kan 
få samma behandling till betydligt 
lägre kostnad, utan att vården är 
sämre. 

Övervikt problem även för djuren
Ett välfärdsproblem som ökat hos 
våra husdjur precis som hos oss 
människor är övervikt. Det kan 
medföra ett flertal sjukdomar och 
skador, såsom överbelastning av le-
der, hjärta och andningsorgan, ökad 
risk för diabetes och nedsatt funk-
tion hos levern. 

- Anledningen till att många katter 
och hundar är överviktiga är ofta 
missriktad välvilja, men tyvärr or-
sakar det bara minskad livskvalitet 
för djuren.

För att undvika att djuren blir över-
viktiga är Pelles tips att du ger dem 

ett passande bra foder i rätt mängd 
och för hundar ser till att motionera 
dem ordentligt. 

- En annan bov är det där lilla extra 
godiset som hunden eller katten får. 
Vill man ge något gott som belö-
ning finns det lågkalorigodis som är 
ett bättre alternativ för de djur som 
lätt lägger på sig.

Tips till dig som besöker  
veterinären

• Vid planerade ingrepp, ring  
 runt och få flera prisuppgifter.

• Tänk igenom innan ingreppet  
 hur långt du vill gå i behandling.

• Om du är tveksam, rådgör  
 med en annan veterinär.

”I mitt arbete på skade- 
avdelningen ser jag tydligt  
att det är stor skillnad på  
kostnaden beroende på  
vart man vänder sig”.
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När Stefan började rida fanns ald-
rig tanken på att en dag rida Grand 
Prix. Han och hans familj bodde på 
landet och tillsammans med sysko-
nen fick han en liten shetlandspon-
ny. Ingen i familjen hade dock nå-
gon hästkunskap och när syskonen 
ramlat av tillräckligt många gånger 
sålde de ponnyn till en ridskola och 
fortsatte istället att rida där.

- Då visste jag inte ens vad Grand 
Prix var. Nu har jag elever i tioårs-
åldern som har som mål att rida 
OS. Jag tyckte bara att hästar var 
fantastiska djur och att det var ro-
ligt att se vad jag kunde lära dem. 

Han tycker fortfarande att det som 
är mest utvecklande och inspire-
rande är att se hur långt man kan 
komma i utbildningen av hästarna. 
Förra året uppnådde Stefan ett av 
sina stora mål när han debuterade 
sin egenutbildade häst Decorous i 
Grand Prix.

- Det roliga med hästar och att 
rida dressyr är att man aldrig blir 
klar. Jag köpte Decorous vid två 
månaders ålder och nu är han tolv 
år, och först nu rider vi Grand Prix 
som är det svåraste programmet. 
Nu arbetar vi istället på att öka 
kvalitén. Jag har fått inse att man 
måste vara ha mycket tålamod och 
låta det ta sin tid. 

Stefan började sin karriär som rid-
lärare men tröttnade på att jobba 
när alla andra var lediga. Istället ut-
bildade han sig till lärare med pla-
nen att bara ha ridningen som hob-
by. Efter att ha arbetat i ett år insåg 
han dock att det ändå var hästarna 
som gällde. Han slutade och flyt-

tade till Tyskland där han arbetade 
som beridare och så småningom 
köpte han och Magnus gården ut-
anför Varberg. 

- Vi har ett tjugotal hästar upp-
stallade varav ungefär hälften är 
här för utbildning. För mig är det 
grundläggande att unghästarna 
som kommer hit först får förtroen-
de för ryttaren och alla som hante-
rar den. Då blir den mer mottaglig 
för träningen och det vinner man 
på i längden.

Även om det finns en utbildnings-
gång för ungefär vad en häst ska 
kunna beroende på ålder är det 
viktigt att anpassa träningen indi-
viduellt efter hästen.

- Något jag lärt mig med åren är 
att läsa av hästarna. Vissa hästar 
blir senare mogna mentalt eller fy-
siskt och även om unghästtävling-
arna är roliga så får man ibland 
hoppa över dem och låta hästarna 
få den tid de behöver. 

Drömmen om unghästen
För många är det en dröm att en 
dag köpa en unghäst som man 
själv kan forma och utbilda. Oav-
sett mål finns det vissa saker som 
är bra att tänka på.

- Självklart behöver du ganska 
mycket erfarenhet av att rida om 
du ska köpa en unghäst, har man 
inte tillräcklig vana är det lätt att 
det går fel och att man blir skrämd. 
Att ha en duktig tränare är också 
väldigt viktigt.

Stefan har märkt att det idag är 
vanligare att man skaffar en egen 

häst direkt utan att gå på ridskola 
först. Det har bland annat påverkat 
hans roll som tränare. 

- Jag tycker att folk i tidig ålder ri-
der bättre idag men att en del sak-
nar kunskap om själva skötseln och 
hanteringen av hästen. Förr lärde 
man sig på ridskolan om fodring, 
när man verkar, avmaskar och visi-
terar hästen och liknande. Det gör 
man inte på samma sätt längre och 
där har jag som tränare ansvar att 
lära ut även de bitarna till nyblivna 
hästägare.  

Stefans mål förutom att själv 
tävla är att fortsätta att träna och 
coacha elever. Han planerar även 
att utveckla verksamheten och ta 
emot elever under längre vistelser 
på gården. 

- Jag tycker att det är roligt att va-
riera mig genom att både träna 
elever, utbilda unghästar och täv-
la. Det är inte bara hatt och frack 
som gäller när man arbetar med 
hästar. 

På Marcusagård är det dressyren som står i centrum. Sveland Djurförsäkringars profilryttare 
Stefan Jansson tävlar i Grand Prix och sambon Magnus Ringmark är internationell dressyrdo-
mare. Under åren har många unghästar varit i träning hos Stefan och när vi träffar honom 
delar han gärna med sig av sina framgångstips.  

Drömmen om unghästen  

Stefan tycker att det som är mest utvecklande  
är att utbilda hästar. Här rider han femåriga  
Primo som är på gården för utbildning.

På Marcusagård finns ett tjugotal hästar 
uppstallade, ungefär hälften är där för 
utbildning. 
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Verksamhetsåret  
2013 i siffror

En viktig del av Sveland Djurförsäk-
ringar är våra samarbetspartners. 
De gör att vi kan ge dig mervärden 
så som lärorika och roliga evene-
mang, tävlingar, rabatter och kun-
skapsutbyte. Det ger oss också möj-
lighet att nå nya kunder och ju fler 
vi är desto tryggare blir vi alla. Våra 
försäkringar förmedlas bland annat 
av Trygg-Hansa, PRO och flera fri-
stående Sparbanker. 

För oss är det viktigt att ditt djur 
kan få bra vård till en rimlig kost-
nad. Därför har vi ett samarbete 
med föreningen Veterinärer i Sve-
rige (ViS).

Tillsammans med JumpClub vill vi 
inspirera ungdomar i hoppspor-
ten. De har bland annat arrangerat 
prishelgen i SvelandCup de senaste 
åren.

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

Vi har även ett flertal samarbeten 
där du kan få rabatt om du är med-
lem. På vår hemsida hittar du infor-
mation om vilka föreningar det gäl-
ler. Vi är alltid öppna för förslag på 
fler samarbeten så kontakta gärna 
oss om just din förening är intres-
serad. 

Tillsammans med våra kunniga och 
framgångsrika profiler kan vi dela 
med oss av kunskap och erfarenhet 
till våra kunder. I det här numret 
av Inblick finns ett reportage om 
Stefan Jansson, Grand Prix ryttare 
i dressyr, samt ett om Sara Jansson 
som tävlar i agility på SM-nivå.

Samarbete ger mervärde

INNEHÅLL
Femårsöversikt .............................................. 20
Resultaträkning .............................................. 22
Balansräkning, tillgångar ...............................23
Balansräkning, eget kapital och skulder ........24

Kassaflödesanalys .......................................... 25
Styrelse och ledning ...................................... 26
Ordlista .......................................................... 27

Våra profiler
Amanda Mejer
Dressyrryttare från Åstorp i 
Skåne. 

Cecilia Qvarnström 
Körkusk från Flyinge.

Johan Reuterskiöld
Galopptränare från Malmö. 

Katarina Torstensson
Hoppryttare från Växjö.

Markus Niklasson
Travkusk från Göteborg. 

Marie Israelsson
Draghundsförare från  
Sundsvall.

Martina Andersson
Fälttävlansryttare från Tyringe 
i Skåne. 

Memea Mohlin
Hundexpert, hundägarcoach 
och hundpsykolog.

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

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

Stefan Jansson
Dressyrryttare från Varberg. 

Följ våra  
profiler på  

Svelandbloggen!

På www.sveland.se kan 
du följa våra profiler un-
der träning och tävling.

Gänget på JumpClub: Mari Zetterqvist Blokhuis, Jessica Ortiz Bergström, Lotta Björe, Sylve Söderstrand. 



Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Premieinkomster (fer)  282 844 268 024 238 365 222 629 216 031
Premieintäkter (fer)  274 191 254 408 230 823 218 287 204 102
Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 1 351 1 653 2 103 736 405
Övriga tekniska intäkter  - - - - -
Försäkringsersättningar (fer) -208 296 -188 678 -169 340 -161 268 -156 254
Driftskostnader  -53 209 -46 666 -44 055 -42 923 -37 505
Försäkringsrörelsens tekniska resultat 14 037 20 717 19 531 14 832 10 748
Årets resultat 7 769 3 848 3 100 13 380 -51 900
     
     
Ekonomisk ställning 2013 2012 2011 2010 2009
Placeringstillgångar 192 998 103 942 66 230 49 604 80 605
Försäkringstekn. avsättningar (fer)  154 427 146 199 128 892 123 849 124 557
Konsolideringskapital  160 361 138 222 108 188 93 902 80 445
(härav uppskjuten skatt, övervärden)  556 186 - 1 413 1 337
(härav uppskjuten skatt, underskottsavdrag)  - - - - 574
     
     
Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 2009
Resultat på Skadeförsäkringsrörelsen     
Skadeprocent (fer)  76,0% 74,2% 73,4% 73,9% 76,6%
Driftskostnadsprocent (fer)  19,4% 18,3% 19,1% 19,7% 18,4%
Totalkostnadsprocent (fer)  95,4% 92,5% 92,5% 93,6% 95,0%

Resultat av kapitalförvaltningen     
Direktavkastning % 3,1% 2,6% 1,2% 0,1% 0,6%
Totalavkastning %  4,8% 5,9% 1,7% 7,5% -31,1%

Ekonomisk ställning     
Konsolideringsgrad %  56,7% 51,6% 45,4% 42,2% 37,2%
Kapitalbasen (Mkr)  154,9 130,1 97,3 75,7 62,3
Erforderlig solvensmarginal (Mkr)  51,3 48,5 43,1 40,3 39,4

Femårsöversikt

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

Under åren 2008 – 2009 påverkades företagets resultat 
och kapital negativt av stora förluster i ett dotterbolag. 
Även vår kärnverksamhet – djurförsäkringar – drab-
bades av försämrad lönsamhet. Under de senaste åren 
har dock djurförsäkringarna åter igen visat en positiv 
trend. Vi kan konstatera att våra intäkter ökar och så 
också resultatet.  Vi står nu åter starka i den affär, där vi 
besitter lång erfarenhet och hög kompetens och känner 
stor tillförsikt inför kommande års utmaningar med att 
möta våra kunder och ägares förväntningar på utveck-
ling och förnyelse inom djurförsäkringsområdet. 

• Premieinkomsterna (fer) 2013 ökade med 5,5 % till 282,8 MSEK.

• Försäkringstekniskt resultat  minskade 2013 med 6,7 MSEK till 14,0 MSEK.

• Under året har vi sett en väsentlig ökning av veterinärvårdskostnaderna. 

• Samarbete med PRO och fristående Sparbanker har inletts under året.

• Under året har Sveland Djurförsäkringar har avsatt 1,0 MSEK till stiftelsen för  
 djurens hälsa och livskvalitet. 
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 2013-01-01 -  2012-01-01 -  
 2013-12-31 2012-12-31
    
Premieintäkter (efter avg återförsäkring)

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)   284 894  269 381
Premier för avgiven återförsäkring   -2 050  -1 357
Förändring i avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker   -8 955  -13 603
Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för  
ej intjänade premier och kvardröjande risker   302  -13

   274 191  254 408
    
Kapitalavkastning från finansrörelse    1 351  1 653
    
Försäkringsersättningar (efter avgiven åf)

Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring    -208 721  -184 987
Återförsäkrares andel    -  -

Förändring i avsättning för oreglerade skador   
Före avgiven återförsäkring   425  -3 691
Återförsäkrares andel   -  -

   
   -208 296  -188 678
    
Driftskostnader    -53 209  -46 666
    
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS  
TEKNISKA RESULTAT    14 037  20 717

Icke-teknisk redovisning    

Kapitalavkastning, intäkter    629  6 292
Orealiserade vinster på placeringstillgångar    12 407  8 158
Kapitalavkastning, kostnader    -1 919  -3 445
Orealiserade förluster på placeringstillgångar   -  -
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen   -1 351  -1 653 

Resultat efter finansiella poster    23 803  30 069

Bokslutsdispositioner    

Förändring säkerhetsreserv   -14 000  -26 000

Resultat före skatt    9 803  4 069
    
Skatt på årets resultat    -2 034  -221
    
Årets resultat   7 769  3 848

Resultaträkning
Belopp i kSEK   2013-12-31  2012-12-31  
 
TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar
Andra immateriella tillgångar   5 429  8 143

   5 429  8 143
     
Finansiella placeringstillgångar   
Aktier och andelar    5 935  2 637
Obligationer och andra räntebärande värdepapper   187 063  101 305

   192 998  103 942

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   645  342

   645  342
Fordringar   
Fordringar avseende direkt försäkring    59 361  53 852
Fordran ej erlagd slutlikvid för sålda aktier    -  16 584
Övriga fordringar   601  6 213

   59 962  76 649
Andra tillgångar   
Materiella tillgångar    2 396  1 977
Kassa och bank    62 307  100 030
Aktuell skattefordran    3 394  5 181
Uppskjuten skattefordran    313  147
Övriga tillgångar   42  167

   68 452  107 502
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
Förutbetalda anskaffningskostnader    2 350  2 361
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 455  1 573

   3 934  2 950
   
SUMMA TILLGÅNGAR    333 291  300 512
   

Balansräkning (Tillgångar)
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Belopp i kSEK   2013-12-31  2012-12-31
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget Kapital   

Bundet eget kapital
Reservfond   4 000  4 000

   4 000  4 000
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst eller förlust    4 036  188
Årets resultat    7 769  3 848

   11 805  4 036
   
Summa eget kapital   15 805  8 036

Obeskattade reserver   
Säkerhetsreserv   139 600  125 600
Utjämningsfond   4 400  4 400

   144 000  130 000
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   141 268  132 312
Avsättning för oreglerade skador   13 804  14 229

   155 072  146 541
Avsättningar för andra risker och kostnader   
Avsättningar för pensioner   1 425  557
Uppskjuten skatt    556  186

   1 981  743
Skulder   
Skulder avseende direkt försäkring    9 832  9 758
Skulder avseende återförsäkring    271  137
Övriga skulder    1 709  1 742

   11 812  11 637
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    4 621  3 555

   4 621  3 555

   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   333 291  300 512

Balansräkning (Eget kapital och skulder)

Belopp i kSEK   2013-12-31  2012-12-31
   
Den löpande verksamheten   

Resultat före skatt   23 803   30 069 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m    8 960   26 367 
Betald skatt    -331   2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
i tillgångar och skulder   32 432   56 438 
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Investering i finansiella placeringstillgångar    -275 068   -181 418 
Avyttring/minskning av finansiella placeringstillgångar    190 470   135 652 
Förändring i varulager    500   -298 
Förändring i övriga rörelsefordringar   14 548   -14 387 
Förändring i övriga rörelseskulder    1 206   1 323 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -35 912   -2 690 
   
Investeringsverksamheten   

Investering i materiella tillgångar   -1 811   -270 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 811   -270 
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -  -
   
Årets kassaflöde    -37 723   -2 960 

Likvida medel vid årets början   100 030   102 990 

Likvida medel vid årets slut    62 307   100 030 

Kassaflödesanalys
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Avvecklingsresultat. I bokslutet görs reservationer för skador som 
inte är slutreglerade vid räkenskapsårets utgång. Reservationen är 
en skuldpost och benämns avsättning för oreglerade skador. Den 
bedömning av kommande utbetalningar som gjorts kan emellertid 
av olika skäl visa sig felaktig. Om det beräknade ersättningsbeloppet 
för en skada visar sig vara övervärderat, uppstår en avvecklingsvinst 
när ersättningsbeloppet bedöms på nytt eller när skadan slutregle-
ras. Om beloppet undervärderats blir det på motsvarande sätt en 
avvecklingsförlust.

Bruttoaffär. Försäkringsaffär utan avdrag för den del av affären som 
återförsäkrats hos andra bolag.

Direkt försäkring. Försäkringsavtal som bolaget ingår med försäk-
ringstagare utan förmedling av annat försäkringsbolag.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Vi försäkrar alla dina djur!
På Sveland Djurförsäkringar kan du försäkra allt från kaninen 
till dina lantbruksdjur. På vår hemsida www.sveland.se finner 
du mer information om oss och våra försäkringsprodukter.  
På vår hemsida kan du också själv försäkra dina hundar,  
katter, hästar och smådjur.

På vår facebooksida finner du kontinuerligt ny information, 
roliga tävlingar och aktuella kampanjer.


