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ör fjärde gången i rad har våra kunder visat 
oss stort förtroende genom att ge oss mycket 
höga betyg i den årliga kundundersökningen. 
Till exempel har över 7 000 personer tagit sig tid 

att lämna egna synpunkter. Av dessa är 92 % positiva 
omnämnande. Jag tror att det har att göra med att 

vi som jobbar på Sveland är genuint intresserade av 
djur och gärna tar aktiv del i våra kunders problem 
och önskemål. Interna personalundersökningar visar 
att vi i första hand ser oss som ett företag inom djur-
branschen och i andra hand som ett försäkringsbo-
lag. Det säger något om oss och vårt förhållningssätt.

Vi har en hög ambition för att serva andra djurägare 
så att de får ett bra ekonomiskt skydd när djuren blir 
skadade eller sjuka. Vi vill väldigt gärna dela med oss 
av vår kompetens, men också få ta del av våra 
kunders kunskap för att tillsammans kunna 
utveckla Sveland Djurförsäkringar. 

Som ni kan se i resultaträkningen, så 
har vi gjort ett mycket bra resultat 
2015. Det beror på att kostnad-
erna för veterinärvård 2015 var 
väsentligt lägre än vad vi befarat 
utifrån de senaste årens ökningar. 
Förklaringen kan dels vara att vi 
djurägare har blivit bättre på att 
ställa frågor kring pris och behandlingar 
hos veterinärerna. Det kan också vara en 
konsekvens av att veterinärerna blivit effektivare 
och därmed inte behövt höja sina priser. Vi lever ju 
väldigt mycket tillsammans – djurägare – Sveland – 
veterinärer, och vi behöver varandra.

Det goda resultatet har direkt kommit alla kunder i 
Sveland Djurförsäkringar tillgodo genom att vi inte 
behövt höja priserna i januari 2016. Samtidigt har 
vi kunnat förbättra villkoren 
för många försäkringar, exem-
pelvis genom att tillmötesgå 
önskemålet från våra kunder att 
ha samma veterinärvårdsersättning livet ut för katter och 
hundar.

Vi är verkligen tacksamma för alla som tar sig tid att 
fylla i kundundersökningarna – det ger oss värdefull 
information om hur vi på bästa sätt ska sköta 
verksamheten. Till exempel frågade vi senast om 
intresset för att vi ska arbeta med CSR  (corporate 
social responsibility eller samhällsnytta). Vi fick 
glädjande nog besked med tydlighet – 98 procent av 
kunderna vill att vi ska göra detta, exempelvis genom 
att bidra till forskning om djurs sjukdomar och att 
hjälpa utsatta djur. Redan idag gör vi det bland annat 
genom vårt samarbete med Forska Utan Djurförsök 
och Solgläntans katthem, som ni kan läsa mer om i 
detta nummer av Inblick.

Under 2016 kommer vi att fortsätta att göra gott för 
djur som har det dåligt. Vi kommer att använda cirka 
10 kronor av var och en av våra försäkringstagares 

premier till detta. Det låter lite, men eftersom vi 
har cirka 100 000 kunder så ger det 1 miljon 

kronor – detta kan verkligen göra stor 
skillnad. Det innebär också att ju fler vi 

blir som tillsammans skapar Sveland 
Djurförsäkringars framtid, ju mer kan 
vi också göra nytta.
 
I detta arbete kan var och en av 
oss delta. På vår hemsida finns det 

möjlighet att ”värva en vän” –  det 
gynnar dig som väljer att göra det ge-

nom lägre premie, men framför allt har 
vi möjlighet att göra mer om vi tillsammans 

blir fler. Rent försäkringsmässigt ger det också 
lägre kostnader genom att vi blir fler som kan dela 
på driftskostnaderna – det vill säga personalens löner, 
lokaler och andra kostnader som krävs för att vi ska få 
ha Finansinspektionens förtroende att förvalta djurä-
garnas pengar. 

Att ha sina djur försäkrade i Sveland ska innebära 
att ha tillgång till hög service 
och kompetens och samtidigt 
ha möjlighet att påverka sin 
egen försäkringskostnad. Vi 

erbjuder hela spektrat av skydd – från en ren olycks-
fallsförsäkring till en Maximalförsäkring, vilken ger ett 
mycket omfattande försäkringsskydd för veterinär-
vårdskostnader. Vi tycker också att det är viktigt att 
alla djur ska ha samma möjlighet till god veterinär-
vård och därför erbjuder vi samma skydd för bland-
raser som för renrasiga hundar. 

Avslutningsvis, vill jag framföra mitt personliga 
tack till alla och envar som under året bidragit till 
att göra Sveland Djurförsäkringar ännu lite bättre. 
Tillsammans är vi bäst!

Anette Henriksson
Verkställande direktör
anette.henriksson@sveland.se

Att vara tillsammans!
F

”Vi på Sveland, veterinärer och 
djurägare behöver alla varandra.”
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Hårda krav för att bli terapihund 
Innan Stella fick påbörja utbildningen, behövde hon 
bli godkänd på ett lämplighetstest, vilket genomför-
des av specialiserade hundpsykologer. För att passa 
som terapihund ska hunden vara stabil, vänlig och 
inte visa upp några tecken på aggressivitet. Den be-
höver även vara lättlärd, nyfiken och ha stor arbets-
glädje.

Stella klarade testet utan problem och från dag ett 
har hon tyckt att all träning har varit rolig och spän-
nande. I början av utbildningen var grundlydnad på 
schemat. Då fick Stella bland 
annat träna på passivitetsträ-
ning, för lika väl som hunden 
behöver aktivitet behöver den 
vara passiv och kunna koppla 
av. Ulrika fick lära sig att aldrig 
utsätta hunden för riskfyllda situationer och fara. Allt 
ska vara på hundens villkor och hundens välmående 
ska alltid vara i fokus. 

Under terapiutbildningen behöver Ulrika dokumen-
tera Stellas resa i en träningsdagbok. Ulrika läser 
även litteratur och går på föreläsningar för att kunna 
förstå och tolka hundens sätt att uttrycka sig. Under 
ett års tid kombineras fysiska träffar med träning av 
hund och praktik. Utbildningen är uppdelad i fem 
olika block och avslutas med ett slutgiltigt test samt 
ett examensarbete.  

Övningar inför att bli terapihund 
Vidare i utbildningen gick de in mer djupgående på 
vad det egentligen innebär att bli en terapihund. 
Stella har fått träna på att dra av strumpor, hämta 
och ta upp saker från golvet samt lära sig tricks 
som att buga och göra high ten. För att Ulrika ska 
kommunicera med Stella på rätt sätt, använder hon 
sig mycket av träningsredskapet klicker och beröm. 

- Stella är väldigt social och tycker det är jätteroligt 
när hon får träffa många människor. Det är viktigt 

att hunden får lära sig att gå fram försiktigt för att 
få tillåtelse att hälsa eftersom vissa människor kan 
vara rädda för djur. Stella och de andra hundarna 
som går utbildningen har även fått lära sig att det är 
viktigt att man hälsar på alla människor man träffar 
så att ingen känner sig utesluten. 

En ömsesidig glädje  
Stella gör sin praktik på ett boende för människor 
med autism. När Ulrika och Stella kör upp med bilen 
på parkeringen utanför boendet, piper Stella av 
glädje. På praktiken får Stella träffa Christine, och 

tillsammans gör de olika lugnande 
övningar. Stella har bland annat en 
väska full med mjukisdjur som hon 
plockar upp en efter en och visar 
Christine. Då pratar Christine och 
Ulrika om de olika mjukisdjuren 

som Stella tar fram. Stella får även leta efter godis, 
göra olika konster och tricks och ibland ligger hon 
bara i Christines knä och myser. 

- Det är häftigt att se att människorna på boendet 
har en så stor känsla för djur och att de fäster sig vid 
Stella mer och mer för varje gång. Det är som om de 
hittar ett eget språk att tala med Stella och de blir 
väldigt glada efter hon har varit där. 

Om hundarna klarar de olika blocken och det slutgiltiga 
testet på utbildningen, får de ett certifikat som visar 
att de är godkända terapihundar. När utbildningen 
avslutas, klargörs det vilken typ av tjänst som hunden 
är bäst lämpad för. Det är hundens personlighet och 
egenskap som avgör om den kommer att arbeta med 
till exempel barn med autism, människor med diabe-
tes eller nyanlända flyktingar. Med spänning, ser vi på 
Sveland Djurförsäkringar fram emot att följa Stella på 
hennes resa.  

nvändningen av terapihundar har på sen-
are år ökat i Sverige. De är väl utbildade 
för sina uppdrag och kan arbeta med allt 

från våldsutsatta kvinnor till barn med autism och 
människor med diabetes. 

− När jag fick höra att man kunde gå en hundterapi-
utbildning blev jag väldigt nyfiken. Jag har lång er-
farenhet av att träna hundar på olika sätt och tyckte 

att det skulle vara roligt att testa något nytt. Min 
hund Stella är en modig hund på ett år som tycker 
att det bästa som finns är att bada och då gärna 
under vattnet. Hon är också väldigt busig och ibland 
behöver man hålla ett extra öga på henne så att hon 
inte hittar på något rackartyg. Men hennes busiga 
personlighet har hon också stor nytta av som tera-
pihund, då hon ofta lättar upp stämningen i sin om-
givning. 

Stellas resa mot att bli terapihund 
Under ett år genomför labradoodlen Stella och hennes matte Ulrika Tågerup, som arbetar som 
teamledare på Sveland Djurförsäkringar, en hundterapiutbildning. Tillsammans vill de skapa 
trygghet för människor i olika situationer. 

”På praktiken får Stella träffa 
Christine och tillsammans gör 
de olika lugnande övningar.”

Följ Stellas resa på 
Instagram #stellasresa

A
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å Djurens dag 2015 arrangerades Stockholm 
Charity Dog Walk för första gången. Över 250 
hundar och deras ägare deltog under en solig 
dag på Djurgården. Utöver hundpromenaden 

hade även Sveland Djurförsäkringar aktiviteter som 
veterinärrådgivning och hundfotografering till förmån 
för Forska Utan Djurförsök.  

- Vi är väldigt glada att se att det finns ett så stort 
engagemang för att stödja forskning som bedrivs utan 
att utnyttja djur, inte bara för djurens bästa utan även 
för människans. Vi anser att forskning är livsnödvändig 
men djurförsöken ska ersättas av nya, moderna och 
bättre metoder, säger Carina Franzén, kanslichef på 
Forska Utan Djurförsök.

Även i Malmö 2016!
Under 2016 anordnas Charity Dog Walk i både Malmö 
och Stockholm. I Malmö utökar även Sveland Djurför-
säkringar sina aktiviteter då profilen Sara Jansson hål-
ler i prova-på-agility för nyfikna hundägare. 

Alla insamlade pengar går oavkortat till Forska Utan 
Djurförsök. 

Om Forska Utan Djurförsök
Forska Utan Djurförsök var en av de första organisation-
erna i världen att ge riktade forskningsanslag för att 
utveckla alternativ till djurförsök. De stöttar forskare 
som till exempel utvecklar metoder som kan ersätta 
djurförsök med cellmodeller, datormodeller, kemiska 
analysmetoder och annan modern teknik.

Vi tassar för djurfria forskningsmetoder!
Forska Utan Djurförsök och Sveland Djurförsäkringar arrangerar tillsammans Charity Dog Walk, 
en hundpromenad där du och din hund kan ta ställning för djurfria forskningsmetoder och bidra 
till utvecklingen av metoder som kan ersätta plågsamma djurförsök.  

Var med och tassa! 
 Malmö Charity Dog Walk  
 24 april 2016

Stockholm Charity Dog Walk
2 oktober 2016

Mer information finns på vår hemsida och Facebook!

Våra profiler
Cecilia Qvarnström 
Körkusk från Flyinge.

Katarina Torstensson
Hoppryttare från Växjö.

Marie Israelsson
Draghundsförare från  
Sundsvall.

Martina Andersson
Fälttävlansryttare från 
Tyringe i Skåne. 

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

Stefan Jansson
Dressyrryttare från Varberg. 

Emelie Grönberg
Hoppryttare från Flyinge.

Profilen Marie Israelsson är 
en av våra Svelandbloggare.

Följ våra profiler på  
Svelandbloggen!

På www.sveland.se kan du 
följa våra profiler under 
träning och tävling.

Samarbetspartners

Det ger oss också möjlighet att nå 
nya kunder och ju fler vi är desto 
lättare är det att hålla premierna 
på en rimlig nivå och dela på ris-
ken. Våra försäkringar förmedlas 
bland annat av Trygg-Hansa, PRO 
och ZooGiganten.

Vi brinner för djurs hälsa och väl-
mående, därför stöder vi Forska 
Utan Djurförsök och Solgläntans 
katthem. 

Tillsammans med JumpClub vill vi 
inspirera ungdomar i hoppsport-
en. De har bland annat arrangerat 
prishelgen i Sveland Cup de se-
naste 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 flera samarbeten där 
du kan få rabatt om du är medlem. 
På vår hemsida hittar du informa-
tion om vilka föreningar det gäller. 
Vi är alltid öppna för förslag på fler 
samarbeten så kontakta gärna oss 
om just din förening är intresse-
rad.

Tillsammans med våra kunniga 
och framgångsrika profiler delar 
vi med oss av kunskap och erfa-
renhet till våra kunder. Missa inte 
att läsa reportaget om vår profil 
Martina Andersson som tävlar på 
internationell nivå i fälttävlan.

Våra samarbetspartners är viktiga för oss på Sveland 
Djurförsäkringar. De gör att vi kan ge dig mervärden så 
som lärorika och roliga evenemang, tävlingar, rabatter 
och kunskapsutbyte.

Sylve Söderstrand på JumpClub

P
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Möt fälttävlansryttaren Martina   

i träffar Martina på familjegården i Tyringe, 
utanför Hässleholm. Martina är 27 år gam-
mal och jobbar till vardags som lärare. På 
gården möts vi av hundar som viftar på 

svansen, hästar och flera katter som strosar 
runt på gården. Djurintresset är stort i 
hela familjen Andersson och fälttävlan 
har alltid varit i fokus. Förebilden är 
mamma Annika som har en lång 
meritlista inom svår fälttävlan.

Till en början var det inte självklart 
att Martina skulle satsa på fält-
tävlan. När hon var liten var hon 
livrädd för att hoppa och ville helst 
rida dressyr. Men när hon var elva år 
tog hon mod till sig och red fälttävlan för 
första gången. Efter det kunde hon inte tänka 
sig något annat och det har blivit många tävlingar sedan 
dess. 

Karriären tog fart med hästen Sunday Snaps som hon 
haft många fina framgångar med under åren. Till-
sammans har de bland annat tävlat i flera SM ihop, 
i både lag och individuellt. Dessutom har de blivit 
placerade på fjärde plats i den långa tvåstjärniga 
klassen på Ribersborg i Malmö och blivit distrikts-
mästare ett flertal gånger. 

Svensk mästare i fälttävlan 
Förra säsongen i fälttävlan gick spikrakt uppåt för 
Martina och hennes häst Dupicor, en åtta år gammal 
häst från Holland. 

- Säsongen i enstjärnig klass gick väldigt bra för mig 
och Dupicor. Nu när jag ridit i många år kan jag visa 

och lotsa runt Dupicor på ett annat sätt. Under 
säsongen blev jag placerad tre gånger av totalt fyra 
internationella tävlingar. Mitt lag kunde även titulera 
oss som svenska mästare i fälttävlan. 

Början på fälttävlanssäsongen var dock 
inte helt smärtfri för Martina. När 

Martina var ensam hemma på går-
den och skulle ut och rida med en 
av hästarna skadade hon sig rejält. 

- Jag ställde hästen jag skulle rida 
i en nedförsbacke så att jag lättare 

skulle komma upp på honom, men 
helt plötsligt började han springa. 

Jag ramlade av på andra sidan häst-
ryggen och trampade fel och bröt både 

foten och benet. Efter vad som kändes som 
en evighet, kom till slut ambulansen och jag fick åka 
till sjukhuset för operation. Efter operationen fick jag 
gips och jag tränade hårt hos sjukgymnasten för att 
komma tillbaka i sadeln igen. Bara tre veckor efter att 
gipset åkte av så tävlade jag äntligen igen. 

Nya mål i sikte  
Inför kommande fälttävlanssäsong är målet att Dupicor 
ska flytta upp ett snäpp i tvåstjärnig klass. Desto högre 
upp i klasserna man kommer, ju högre tempo blir det 
och det gäller att komma i mål under samt så nära 
optimaltiden som möjligt. Martina tror att hon och 
Dupicor kan gå långt tillsammans och ser fram emot 
nya utmaningar. 

Martina Andersson är en av Sveland Djurförsäkringars profilryttare och bor med sin 
sambo Andreas utanför Hässleholm. Här delar hon med sig av framgångar, motgångar 
och tips till dig som funderar på att börja med den ultimata hästsporten! Med ett 
gediget hästintresse och ett flertal placeringar i internationell fälttävlan är hon väl 
insatt i hästvärlden. 

Martina tipsar – så här lyckas du!
Inom fälttävlan rider man både dressyr, banhoppning och terrängritt på samma häst. Resultaten från 
de olika momenten läggs sedan ihop. För att nå framgångar inom fälttävlan måste man därför träna 
på alla tre tävlingsmomenten. Även om man ibland känner för att träna mer dressyr så får man inte 
glömma bort de andra delarna. Det är även bra att fälttävlanshästar får gå på olika underlag för att 
bygga upp sin styrka och hållbarhet. 

Intervallträning är också viktigt för att hästen ska bli tillräckligt snabb och uthållig för terrängritten. 
Och sist men inte minst, i terrängen sätts hästens och ryttarens mod på prov och för att lyckas 
behöver både du och din häst ha ett stort förtroende för varandra på fälttävlansbanan! 

Den 18-21 augusti 2016 sponsrar Sveland Djurförsäkringar Hovdala International 
Horse Trials, som går i en- och tvåstjärnig klass. Förhoppningsvis ser vi även 

Martina Andersson på fälttävlansbanan! 

V
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Glöm inte grönsakerna 
till marsvinet! 
Ett marsvin som inte får tillräckligt 
med tillskott av C-vitamin kan leda till 
skörbjugg, förlamning i bakbenen och 
i värsta fall att djuret avlider. Därför 
är det viktigt att marsvin dagligen får 
vitaminen genom kosten.
 
Marsvinsungar och dräktiga honor är 
i extra stort behov av C-vitamin. Det 
vanligaste är att tillgodose behovet 
genom att ge C-vitaminberikande 
grönsaker och frukter. 

Några som går att variera mellan är till 
exempel broccoli, persilja, selleri, apelsin 
och olika kålsorter.
 
Viss pellets kan innehålla C-vitamin 
men tillgodoser ofta inte behovet för 
marsvinen.

Läs på om de raser som valpen är en korsning 
mellan och deras egenskaper. Det är bra att ha 
i åtanke att det kan vara svårare att förutspå 
hur blandrasvalpen kommer att utvecklas än 
det är för en renrasig hund. Det är extra viktigt 
att du själv har bra koll på läget när du ska köpa 
en blandrasvalp eftersom uppfödningen inte är 
kontrollerad av en rasklubb eller kennelklubb. 

Besök alltid uppfödaren för att se om uppfödaren 
är seriös, valpens uppväxt kan ha stor påverkan 
på hur den blir som individ. Då kan du även få 
chansen att träffa valpens föräldrar för att se 
hur de är mentalt och om de ser friska ut. Det 
är viktigt att ställa många frågor till valpsäljaren, 
till exempel vad som ingår i priset, om inavel och 
föräldrarnas hälsa, vad som händer om valpen 
har ett dolt fel, temperamentet hos föräldrarna 

samt om det går att kontakta uppfödaren efter 
köpet vid frågor. 

Glöm inte att valpen alltid ska vara veterinär-
besiktigad, vaccinerad, avmaskad och ID-märkt. 
Intyget ska vara högst 
sju dagar gammalt 
när du hämtar 
valpen. 

Gör alltid upp ett köpe-
avtal som tydligt visar 
vem säljare och köpare 
är. Valpar får inte lev-
ereras innan de är åtta 
veckor gamla.

Drömmer du om en blandrasvalp? 
För oss är alla hundar lika viktiga, oavsett om de är renrasiga eller blandraser. 
Om du är intresserad av att köpa en blandrasvalp delar vi här med oss av 
några råd inför valpköpet! 

Sveland tipsar!
Djur får precis som människor 
problem med tänderna, men med 
skillnaden att de inte kan tala om när 
de har ont. Olika typer av besvär med 
tänderna är en vanlig orsak till varför 
djurägare kontaktar veterinären. Här 
kommer några råd för att förebygga 
tandproblem hos dina djur! Mer om 
tandvård hittar du på vår hemsida. 

Hund – ha som vana att titta i hundens 
mun och borsta hundens tänder varje 
dag. Använd en mjuk babytandborste 
eller speciell fingertuta. Du kan även 
ge hunden lämpliga tuggmotstånd som 
oxhudsben och hela skånkar, undvika 
att ge märgben samt att inte leka med 
tennisbollar då detta skadar tänderna.  

Katt – ha för vana att titta i kattens 
mun och borsta kattens tänder 
någon gång i veckan.  Använd en 
mjuk babytandborste eller speciell 
fingertuta. Det är även bra att ge 
kokta köttbitar till innekatten så att 
tandköttet får motion och tänderna 
rengörs.  

Häst – låt veterinären göra en rutin-
kontroll på din häst en gång om året 
för att åtgärda eventuella problem. Du 
kan använda olika typer av bett för att 
variera trycket i hästens mun och på 
så sätt minska risken för tryck- eller 
klämskador. Kontrollera tänderna hos 
en veterinär innan hästen hunnit få sin 
fulla tanduppsättning.

Smådjur – ha för vana att titta i djurets 
mun och var uppmärksam på tidiga 
symtom. Utfodra med rätt kost så att 
tänderna slits normalt, den största 
delen av fodret ska bestå av grovfoder.

Tandvårdstips!

Så får du fågeln att trivas
Sällskapsfåglar kommer från olika världsdelar och många olika miljöer, därför har 

varje fågelart specifika krav på skötsel. Oavsett vilken fågelart du har, gäller det att 
vara noga med att fågelns miljö är rätt anpassat vad gäller utrymme, inredning 

och temperatur.

Både stora och små fåglar behöver en ordentligt stor bur med flera 
sittpinnar i varierande storlek, leksaker och vattenbad. Buren får inte stå 
på dragig plats och den ska helst stå mot en vägg, så att fåglarna känner 

sig skyddade. Höga ljud, direkt solljus, temperaturväxlingar, matos och rök är 
sådant som man inte bör utsätta fåglarna för. 

En del arter kräver hög luftfuktighet och låg temperatur om nätterna. Om inomhusluften 
är för torr i ditt hem, kan den få problem med luftvägarna och fjädrarna. Det allra bästa 
är att ha en luftfuktare i rummet där buren står. Du kan även duscha fågeln eller sätta in 
den i badrummet i vattenånga ibland. Skaffa gärna en UV-lampa för att tillgodose deras 
behov av solljus.  

Besök vår hemsida 
för fler tips!
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10-årsjubileum för Sveland Cup!   
Sveland Cup startades 2006 av Sveland Djurförsäkringar som en satsning på ung-
domsridsporten och under åren har intresset för cupen bara ökat. Idag är det en av de 
största cuperna för ponnyer i landet. Emelie Grönberg var bara tio år gammal när hon 
deltog i Sveland Cup första gången och idag är hon en av Sveland Djurförsäkringars 
profilryttare.   

S veland Cup har i år funnits i hela 10 år och 
Emelie är en av landets många ryttare som 
har deltagit i flera säsonger av Sveland Cup. 
Idag är Emelie 20 år gammal och har redan 

en lång meritlista med bland annat flera SM-guld och 
många internationella placeringar. Störst framgång 
har hon haft med stoet Under Cover. 

- Sveland Cup är en bra första cup för unga ryttare 
som har en ponny då man får lära sig mycket om 
hur en tävling går till. På plats finns många erfarna 
personer som utbildar och håller i flera intressanta 
föredrag. Många ponnyer kan inte kvala till SM och 
därför är det roligt att man får möjlighet att tävla 
med dem i alla fall, berättar Emelie. 

Sveland Cup är för ponnyer i klasserna B, C och D. 
Hopptävlingen arrangeras i fem regioner runt om i 
hela Sverige och består av två kval och en region-
final för respektive kategori. 

De högst placerade ekipagen från de 
fem zonfinalerna gör sedan upp 
om de eftertraktade förstaplace-
ringarna i finalen. 

- Jag minns att min första tävling 
i Sveland Cup var på min ponny 
Greta. Jag tyckte att Sveland Cup 
var väldigt rolig att rida eftersom 
det var en hel serie där man kvalade 
till final. Jag har bland annat ridit 
flera deltävlingar samt i riksfinalen 2011 
i Dagstorp, berättar Emelie.

Sedan flera år tillbaka får finalsegrarna en träningshelg 
på JumpClub med Sylve Söderstrand och Lotta Björe 

som tränare. De lyckliga vinnarna 2015 var Thea 
Gånehed som vann kategori B, Hanna Wilson kategori C, 

Filippa Hellström kategori D samt Pernilla Svenäng i 
kategori C, D.

Emelies råd inför tävlingen: 
• Se till att vara väl förberedd ge-

nom att träna på att hoppa banor 
hemma innan tävlingen. 

• Försök inte ändra på något 
under en tävling då både häst och 
ryttare ska kunna känna igen sig. 

• Under tävling är det bra att för-
söka rida precis som hemma eller så 

likt som möjligt. Då släpper även mycket 
av nerverna.   

Hanna Wilson, vinnare kat. C i Sveland Cup 2015



INBLICK 2016  •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGARINBLICK 2016  •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGAR14 15

En mellanvärd 
Fransk hjärtmask är en parasit 
som har hundar och rävar som 
huvudvärd. Masken är dock i 
behov av en mellanvärd för att 
kunna utvecklas, som i det här 
fallet utgörs av alla sorters vatten- och landlevande 
sniglar. Det vanligaste är att hundar smittas när de 
äter en infekterad snigel. Det kan även räcka att 
hunden slickar på snigeln för att smittas. Rödräven 
anses också utgöra en viktig del i spridningen av 
denna parasit då sniglar är en del av rödrävens 
naturliga föda.

Parasiten är en lång rundmask som lever i den smit-
tade hundens hjärta och lungor. Maskarna kan även 
vandra fel till andra organ och orsaka blödningar 
eller skada i hjärnan. Hunden får ofta symptom på 
hjärt- och luftvägssjukdom som kan yttra sig såsom 
hosta, motionsintolerans och blödningar. 

Hundar som får diagnosen tidigt har god chans 
att bli fullt friska. De hundar som däremot varit 
smittade under en längre tid utan behandling kan 
bland annat drabbas av hjärtsvikt och har betydligt 
sämre prognos för överlevnad. 

Anledningen till varför Fanny valde att undersöka 
jakthundar beror på att de är i riskgruppen för att 
drabbas av fransk hjärtmask och andra inälvsparasit-
er. Jakthundar rör sig i skog och mark där det finns 
mycket räv och snigeldjur. Jakthundar rör sig även 
mer löst, kan få tag i bytesdjur och hinner äta mer 
olämpliga saker innan deras ägare upptäcker dem.  

Bidrag från Svelands Stiftelse 
Fanny gjorde en större undersökning och hade som 
mål att samla in prover från 100 stycken skånska 
jakthundar. Under 2014 undersökte hon totalt 88 
jakthundar i olika åldrar. För varje deltagande hund 
samlades tre avföringsprover in som sedan analys-
erades med olika metoder för att leta efter hjärt- 
och lungmask samt inälvsparasiter.

- Tack varje pengar från Svelands Stiftelse kunde jag 
skicka in alla proverna för analys. Trots att tidigare 
studier visar att väldigt många jakthundar i Dan-
mark har smittan, så hittade man ingen hjärt- eller 
lungmask bland hundarna i min studie. Jag är verkli-
gen glad att smittan inte var så utbredd i Skåne som 
jag först trodde. 

I framtiden hoppas Fanny att få göra en uppföljning 
på sin studie. Eftersom tidigare forskning visar att 
unga hundar smittas av parasiten i större utsträck-
ning än äldre hundar, hade hon tyckt det var intres-
sant att undersöka hundar under två års ålder. Det 
beror på att unga hundar inte har ett fullt utvecklat 

immunförsvar och har större 
tendens att äta olämpliga sa-
ker, som exempelvis sniglar. 
Alternativt hade hon tyckt det 
var spännande att undersöka 
de hundar som redan har sym-

tom på fransk hjärtmask. Uppföljningen får däremot 
vänta ett tag tills det finns tid och möjlighet att åter-
uppta studien. Under tiden ska Fanny fortsätta ta 
hand om djuren på kliniken och de hemlösas hundar. 

Så skyddar du din hund mot parasiterna 
Om du ska ta med hunden på utlandsresa där risken 
för fransk hjärtmask är stor, finns det vissa förebyg-
gande åtgärder för att skydda djuret. Fanny tycker 
att det är viktigt att man tänker en gång extra om 
hunden verkligen måste följa med till riskområden 
så som Danmark. Detta gäller även inne i Köpen-
hamn och framför allt i stora parker. Håll hunden 
borta från sniglar genom att hålla den kopplad i risk-
områden. 

Vid kontinuerliga resor kan det vara bra att behandla 
med parasitläkemedlet Advocate var fjärde vecka. 
Avmaska inte på rutin då det gör parasiterna resi-
stenta. Skicka istället in avföringsprov för analys vid 
misstanke om parasiter, eller prata med din veteri-
när. 

Svelands stiftelse stödjer forskning om djurhälsa 
Svelands Stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet 
främjar vetenskaplig forskning och utveckling som 
har betydelse för djurs hälsa ur ett etiskt och medi-
cinskt perspektiv. Varje år överförs en andel av årets 
vinst från Sveland Djurförsäkringar till stiftelsen. 

V eterinären Fanny Mauritzson arbetar till 
vardags på veterinärkliniken Din Veterinär 
i Helsingborg. Hon är en stor djurvän och 
vid sidan av sitt arbete engagerar hon sig 

för hundar som ägs av hemlösa. Som en del i hennes 
specialistutbildning inom hundens och kattens sjuk-
domar valde hon att specialisera sig på inälvsparasi-
ter med fokus på fransk hjärtmask hos jakthundar. 

Under 2014 delade Svelands Stiftelse ut ett stipen-
dium till forskningsprojektet på 30 000 kronor. Vi 
träffar Fanny för att ta reda på mer om hur det gick.  

Stort problem i Danmark
Fanny fick upp ögonen för forskningsprojektet när 
hon studerade i Köpenhamn där hjärtmasken är ett 
stort problem. Eftersom Skåne var ett outforskat 

område som ligger så pass nära i förhållande till 
Köpenhamn, ville hon ta reda på om det fanns någon 
förekomst av parasiten hos jakthundar i Skåne. 

- Fransk hjärtmask finns i hela världen men speciellt i 
milda och regniga klimat. Den är bland annat utbredd 
i Danmark och studier visar att över 90 procent av 
rävarna bär på parasiten. I vissa områden är upp till 
närmare 10 procent av jakthundarna smittade av 
parasiten. Inälvsparasiter och hjärtmask finns även 
utspritt i andra delar av världen såsom Tyskland, 
Frankrike och England. Det fuktiga klimatet i de här 
länderna är optimalt för sniglar som smittan sprids 
genom. I Sverige har man hittat fransk hjärtmask 
hos omkring 16 hundar och ett flertal rävar runt om 
i landet. 

Studie om fransk hjärtmask hos jakthundar 
- Svelands Stiftelse stöttade Fannys forskning

Fransk hjärtmask är en parasit som sprids genom sniglar. Parasiten är ett stort problem 
på många ställen i världen, bland annat i Danmark. Hundar och rävar smittas när de 
kommer i kontakt med infekterade sniglar. Om man inte behandlar infektionen i tid 
kan det i värsta fall leda till att hunden avlider. 

”Jag är verkligen glad att 
smittan inte var så utbredd i 
Skåne som jag först trodde.”

Bidrag från Svelands Stiftelse
Under 2015 delades totalt 376 500 kr till:

Carl Ekstrand, SLU 
Effekt av antihistaminet cetirizin på hudin-
flammation hos hund 
Emanuel Smeds, Lunds universitet
Ny metod för att minimera 
djurförsöksanvändning
Inger Jacobson, LTU
Equibands påverkan på ryggrörlighet 
och bakbensaktivitet hos häst
Jonas Wensman, SLU 
Bornavirus hos papegojfåglar
Maria Löfgren, SLU 
Medicintekniska produkters effekt vid 
ledinflammation hos häst
Sofia Hanås, SLU 
Cirkulerande biomarkörer för 
hjärtsjukdom hos katt
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Samarbete för att hjälpa hemlösa katter    
Sveland Djurförsäkringar samarbetar med Solgläntans kattpensionat. Solgläntan ger 
hem och omplacering åt katter som blir övergivna eller föds oönskade till världen. 
Uppemot 300 katter får nya kärleksfulla hem varje år. 

itt ute i skogen ligger Solgläntans Katt-
pensionat. Hit kommer uppemot 300 
hemlösa katter varje år och får en plats i 
solen i väntan på en ny ägare. Solgläntan 

har även ett pensionat där de tar emot katter på 
inackordering. Hit kan katten komma om ägaren ska 
resa bort eller av andra orsaker behöver hjälp med 
kattvakt.

Solgläntans kattpensionat ligger närmare bestämt i 
Vallentuna, tre mil norr om Stockholm. Lena Engen 
Bäckström, ägare av Solgläntans kattpensionat, star-
tade sin omplaceringsverksamhet redan 1992. 

- Det började med att djurambulansen lämnade 
in katter som övergetts eller farit så illa att de 
tvångsomhändertagits av polisen. Katterna blev då 
avlivningshotade om man inte kunde hitta ett nytt 
hem till katterna. När jag fick reda på katternas öde, 
valde jag att ta hand om djuren. Sedan dess har både 
åren och antalet katter ökat, förklarar Lena.

Till en början hade Solgläntan cirka 15-30 hemlösa 
katter per år men sedan dess har antalet bara ökat. 
Lena jobbar på katthemmet tillsammans med en 
veterinär och andra eldsjälar på Solgläntan. 

Många hemlösa katter 
Solgläntan vision är att alla katter ska ha ett värde och 
strävar efter att höja kattens status i samhället. Idag 
finns det närmare 100 000 hemlösa katter i Sverige. 
Det är inte bara sommarkatterna som förlorar sina 
hem, utan problemet finns hela året. 

- Det beror på att det är billigt att köpa en katt och 
det är även lätt att ta emot en katt lättvindigt utan 
att tänka sig för. Många tycker att katter är lättskötta 
djur. Men det man glömmer bort är att katter behöver 
tas om hand som vilket annat sällskapsdjur som helst 
och att de ibland blir sjuka och behöver veterinärvård, 
fortsätter Lena att berätta.

Innan man bestämmer sig 
På många orter i landet finns katthem och föreningar 
som tar hand om upphittade katter från privatperso-
ner, polisen eller sociala myndigheter. Om man vill 
adoptera en hemlös katt är det viktigt att man tänker 
efter ordentligt om man har tid, råd och möjlighet 
att skaffa en katt. Innan man beslutar sig är det bra 
att träffa katten man är intresserad av. Det kan även 
vara bra att ta med katten hem på prov. Ibland kan 
problem uppstå om du till exempel redan har en katt 
eller hund och de inte går ihop. 

 Tips om du vill adoptera 
en hemlös katt: 
• Tänk på att en katt lever i 10-15 år och 
att man behöver ansvara för katten under 
hela djurets liv.

• Se till att katten är avmaskad, ID-märkt 
och vaccinerad mot kattpest samt katts-
nuva.

• Tänk på att kattungar ska vara minst 
12 veckor gamla innan de kan lämna sin 
mamma.

• Teckna en försäkring till katten, man 
vet aldrig när olyckan är framme.

M
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Kundundersökning 2015
Som kundägt bolag är det viktigt för oss att veta vad våra ägare 
tycker om oss, det vill säga våra försäkringstagare. Varje år genom-
för vi en stor kundundersökning och i december 2015 deltog 
närmare 5 000 kunder.

Kunderna fick bland annat frågor om hur de upplevde kundservice, 
skadereglering, kompetens, tillgänglighet och premier. Du kan se 
det mer detaljerade resultatet på vår hemsida. Värdet i skalan till 
höger är medelvärdet av det totala resultatet. 

Vi fick även in över 7 100 kommentarer varav 92 procent var positiv 
kritik, vilket ger oss bekräftelse på att vi är på rätt väg, samt förslag 
på hur vi kan bli bättre. 

”Ett kompetent och 
öppensinnigt företag 

som verkligen jobbar för 
kundernas och djurens bästa.” 

Tom, katten Cleos ägare, om sitt 
helhetsintryck av Sveland

”Jag önskar att veterinärvården inte 
sjunker. När hunden blir äldre behövs 
ofta veterinärvård och då står man där 
med låg ersättning. Hoppas att ni gör 

något åt detta för jag gillar Sveland och 
har haft er som försäkringsbolag så 

länge jag har haft hund (sedan 1988).”
Kathleen Berggren om våra försäkringar

Vi tackar Anette, Camilla, Kathleen, Tom och alla andra kunder som hjälper oss att ständigt utvecklas. 
Efter önskemål från kunderna har vi till exempel från den 1 januari 2016 tagit bort ålderssänkningen av 
veterinärvårdsersättning för hundar och katter, så att de nu har samma veterinärvård livet ut!

”Jag har alltid fått ett bra bemötande ifrån 
Sveland. Aldrig något krångel. Personalen 
känns human och hjälper verkligen till när 

man behöver det.” 
Anette Sundberg om vår kundservice

”Snabbt råd om situationen, 
även snabbt utbetalat pengar. 
Smidigt och smärtfritt, och det 
är toppen då man är orolig för 

sin älskade vovve. Att en sån sak 
fungerar är guld värt.”

Camilla, Chiquitas matte, om vår 
skadeavdelning

2,20 
2 = Mycket bra 

3 = Bra

4 = Ganska bra

5 = Inte särskilt bra

6 = Inte bra alls

1 = Oerhört bra 

Medelvärde av totalt resultat
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Resultat kSEK 2015 2014 2013 2012 2011
Premieinkomster (fer)  344 879 311 523 282 844 268 024 238 365
Premieintäkter (fer)  330 026 297 576 274 191 254 408 230 823
Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen -534 630 1 351 1 653 2 103
Försäkringsersättningar (fer) -229 054 -221 457 -208 296 -188 678 -169 340
Driftskostnader  -62 962 -58 307 -53 209 -46 666 -44 055
Försäkringsrörelsens tekniska resultat 37 476 18 442 14 037 20 717 19 531
Årets resultat 25 653 7 624 7 769 3 848 3 100

     
Ekonomisk ställning kSEK 2015 2014 2013 2012 2011
Placeringstillgångar 281 219 234 369 192 998 103 942 66 230
Försäkringstekn. avsättningar (fer)  189 755 170 650 154 427 146 199 128 892
Konsolideringskapital  211 483 186 155 160 361 138 222 108 188
(härav uppskjuten skatt, övervärden)  - 326 556 186 -

     
Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011
Resultat på Skadeförsäkringsrörelsen     
Skadeprocent (fer)  69,4% 74,4% 76,0% 74,2% 73,4%
Driftskostnadsprocent (fer)  19,1% 19,6% 19,4% 18,3% 19,1%
Totalkostnadsprocent (fer)  88,5% 94,0% 95,4% 92,5% 92,5%
Resultat av kapitalförvaltningen     
Direktavkastning % 2,9% 3,0% 3,1% 2,6% 1,2%
Totalavkastning %  -1,6% 3,9% 4,8% 5,9% 1,7%
Ekonomisk ställning     
Konsolideringsgrad %  61,3% 59,8% 56,7% 51,6% 45,4%
Kapitalbasen (MSEK)  209,2 183,4 154,9 130,1 97,3
Erforderlig solvensmarginal (MSEK)  62,5 56,5 51,3 48,5 43,1 

Femårsöversikt

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

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

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

• Premieinkomsterna (fer) ökade med 10,7% till 344,9 MSEK.

• Försäkringstekniskt resultat ökade 2015 med 19,0 MSEK till 37,5 MSEK.

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

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

• Under året har Sveland Djurförsäkringar avsatt 1,0 MSEK till stiftelsen för djurens hälsa och livskvalitet. 

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

Premieinkomsterna i diagrammet är de samlade premierna som Sve-
land fått under året. Premierna har ökat med 9 % 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.   

Skadekostnader
Skadekostnaderna är alla de utbetalningar som gjorts under året 
för veterinärvård samt utbetalningar som beror på att djur med 
livförsäkring har avlidit. Totalt är 85 % kostnader för veterinärvård 
och 15% livförsäkringspengar. För att långsiktigt klara att uppfylla 
Finansinspektionens krav, bör inte skadekostnaderna vara högre än 
75 % av premierna.
Som framgår av tabellen har kostnaderna ökat med 7,3 % 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 
vad som är nödvändigt för att täcka kostnaderna.
 

Driftskostnader
Driftskostnader är de kostnader som vi har för att administrera för-
säkringarna. Den största delen är kostnader för personal som uppgår 
till 31,9 MSEK för 2015.
Annat som ingår i denna post är t ex IT/telefoni-, marknadsförings- 
och förvaltningskostnader. Från och med 2016 kommer nya regler 
att gälla för försäkringsbolag (Solvens II). Trots att Sveland är ett 
ganska litet företag, ska vi på samma sätt som Europas största bolag, 
kunna hantera dessa frågor. Det gör att förvaltningskostnaderna ökat 
väsentligt under senare år. Det är helt nödvändigt att leva upp till 
Finansinspektionens krav på företaget.

 

Kapitalavkastning
Som försäkringsbolag har Sveland ansvar för att förvalta djurägarnas 
medel (de inbetalda premierna) tills skadeersättning ska betalas ut. 
Under 2015 placerade Sveland genomsnittligt 300 MSEK. Företaget 
har en finanspolicy som reglerar hur dessa medel ska placeras för 
att skapa en kombination av trygg förvaltning och samtidigt ge en 
viss avkastning över en femårsperiod som kan användas för att hålla 
premier på en rimlig nivå. 

Ekonomisk ställning
En viktig del i att leva upp till gällande regler är att ha tillräckligt 
mycket kapital för att bedömas att kunna klara av att betala ut 
ersättning till djurägarna även vid extrema situationer. För att mäta 
bolagets kapitalstyrka används bl a nyckeltalen konsolideringsgrad 
och kapitalbas. Konsolideringsgraden uppgick till 61,3% per den 31 
december 2015. Sveland Djurförsäkringars kapitalbas vid samma 
tidpunkt var 209,2 MSEK. Beloppet kan jämföras med lagstiftning-
ens regler för det minimikapital som bolaget måste ha för att driva 
försäkringsverksamhet. Svelands kapitalkrav var 62,5 MSEK per den 
31 december 2015 enligt då gällande regler.
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 2015-01-01 -  2014-01-01 -  
 2015-12-31 2014-12-31
    
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)   347 373  313 744
Premier för avgiven återförsäkring   -2 494  -2 221
Förändring i avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker   -14 865  -13 878
Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för  
ej intjänade premier och kvardröjande risker   12  -69
   330 026  297 576
    
Kapitalavkastning från finansrörelse    -534  630
    
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring   -226 253  -219 181
Återförsäkrares andel    1 451  -
Förändring i avsättning för oreglerade skador   
Före avgiven återförsäkring   -2 836  -3 876
Återförsäkrares andel   -1 416  1 600
   
   -229 054  -221 457
    
Driftskostnader    -62 962  -58 307
    
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS  
TEKNISKA RESULTAT    37 476  18 442

Icke-teknisk redovisning    
Kapitalavkastning, intäkter    16 261  12 316
Kapitalavkastning, kostnader    -3 903  -821
Orealiserade förluster på placeringstillgångar   -17 242  -1 046
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen   534  -630 

Resultat efter finansiella poster    33 126  28 261

Bokslutsdispositioner    
Förändring säkerhetsreserv   -  -18 400

Resultat före skatt    33 126  9 861
    
Skatt på årets resultat    -7 473  -2 237
    
Årets resultat   25 653  7 624

Resultaträkning
Belopp i kSEK   2015-12-31  2014-12-31  
 

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar
Andra immateriella tillgångar   2 330  2 714
   2 330  2 714
     
Finansiella placeringstillgångar   
Aktier och andelar    34 186  14 929
Obligationer och andra räntebärande värdepapper   247 033  219 440
   281 219  234 369

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   588  576 
Avsättning för oreglerade skador   184  1 600
   772  2 176
Fordringar   
Fordringar avseende direkt försäkring    75 090  75 700 
Fodringar avseende återförsäkring   52  -
Övriga fordringar   93  94
   75 235  75 794
Andra tillgångar   
Materiella tillgångar    1 693  1 969
Kassa och bank    59 049  50 679
Aktuell skattefordran    -  2 975
Uppskjuten skattefordran    -  81
Övriga tillgångar   76  72
   60 818  55 776
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
Förutbetalda anskaffningskostnader    2 895  2 547
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 771  3 251
   6 666  5 798
   
SUMMA TILLGÅNGAR    427 040  376 627
   

Balansräkning (Tillgångar)

Belopp i kSEK



INBLICK 2016  •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGARINBLICK 2016  •  SVELAND DJURFÖRSÄKRINGAR24 25

Belopp i kSEK   2015-12-31  2014-12-31
      
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    19 429  11 805
Årets resultat    25 653  7 624
   45 082  19 429
   
Summa eget kapital   49 082  23 429

Obeskattade reserver   
Säkerhetsreserv   158 000  158 000
Utjämningsfond   4 400  4 400
   162 400  162 400
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   170 011  155 146
Avsättning för oreglerade skador   20 516  17 680
   190 527  172 826
Avsättningar för andra risker och kostnader   
Avsättningar för pensioner   -  366
Avsättningar för skatter    
Aktuell skatteskuld   1 149  - 
Uppskjuten skatt    -  326
   1 149  692
Skulder   
Skulder avseende direkt försäkring    12 286  9 300
Skulder avseende återförsäkring    350  346
Övriga skulder    3 873  1 805
   16 509  11 451
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    7 373  5 829
   7 373  5 829

   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   427 040  376 627

Balansräkning (Eget kapital och skulder)

Belopp i kSEK   2015-12-31  2014-12-31
   
Den löpande verksamheten   
Resultat före skatt   33 126   28 261   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m    35 024   17 915   
Betald skatt    -3 594   -1 815   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
i tillgångar och skulder   64 556   44 361   
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Investering i finansiella placeringstillgångar    -182 026   -149 214   
Avyttring/minskning av finansiella placeringstillgångar    121 113   110 234    
Förändring i varulager    -4   -30   
Förändring i övriga rörelsefordringar   1 095   -17 355   
Förändring i övriga rörelseskulder    6 604   845   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   11 338   -11 159   
   
Investeringsverksamheten   
Investering i immateriella tillgångar   -2 331   -  
Investering i materiella tillgångar   -637   -469   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 968   -469   
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -   - 
   
Årets kassaflöde    8 370   -11 628   
Likvida medel vid årets början   50 679   62 307   
Likvida medel vid årets slut    59 049   50 679 

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

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

Driftskostnadsprocent. Driftskostnader i förhållande till premieintäkt 
efter avgiven återförsäkring.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordlista



Vi försäkrar alla dina djur!
Sveland Djurförsäkringar är ett kundägt bolag med över 100 års 
erfarenhet i branschen. Du kan tryggt försäkra dina djur hos oss.

Mer information om våra försäkringar finns på www.sveland.se. 
Där kan du även räkna på premien och försäkra dina hundar, 
hästar, katter och smådjur.

På vår Facebooksida finner du kontinuerligt ny information,  
roliga tävlingar och aktuella kampanjer. Följ oss även på 
Instagram där vi delar med oss av bilder på våra djur! 

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


