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André Nilsson förklarar 
att Sverige har ett 
unikt kontrollsystem, 
som minskar risken 
för exempelvis salmo-
nella och överanvänd-

ning av antibiotika.
–Ja, och det borde fler hun-

dägare tänka på när de köper foder. 
Helsvenska råvaror innebär faktiskt 
större trygghet. Att vår verksamhet 
dessutom är mindre än de stora 
foderjättarna ger oss bättre inblick 
och kontroll på allt. Förutom Jordb-
ruksverkets regelbundna kontroller, 
så gör vi själva regelbundet egna hy-
gienkontroller. Maskinerna, lokaler-
na och produkterna "topsas" med 
små pads som sänds för analys. Jag är 
själv hundägare, så jag vet hur viktigt 
det är att kunna lita på hundmaten.

VÄLJA PASSANDE PROTEIN
Bravo Hundfoders grundare, Jan 
Nilsson, började utveckla hundfoder 
redan på sjuttiotalet då han drev 
hundupp- 
födning. Han hade då möjligheten att 
direkt kunna se olika råvarors effekt 
på både valparnas individnivå, och 
på gruppnivå. Det är kunskaper som 
företaget fortfarande tar vara på, 
berättar André Nilsson.

–Visst. Många hundar har individ- 
uella känsligheter och behov. Därför 
innehåller större delen av sortimentet 
bara protein från en enda källa. Det 
gäller även våra foder med grönsaker 

i, likaväl som den kolhydratsfria 
serien Premium. Proteinet kommer 
till exempel från lamm, kyckling, 
nötkreatur eller vilt. Då kan man väl-
ja just den råvara som hunden mår 
bäst av, och undvika det som hunden 
är känslig för. För somliga hundar är 
däremot variation viktigt. Därför er-
bjuder vi protein från sex olika källor 
i våra frysta färskfoder, och det är en 
unik bredd.

LÄTTHANTERLIGT
Det finns stora miljöfördelar med de 
korta transporterna mellan råvar-
uleverantörerna och Bravo Hund-
foders anläggning. Men hundmat ska 
ju även vara lätthanterligt, förklarar 
André Nilsson:

–Ja, många uppskattar våra styck-
frysta burgare, på 25 eller 150 gram, 
för hundar av olika storlek. Då kan 
man ta fram en portionsbit, i stället 
för att tina upp ett för stort stycke. 

Han betonar att det är stor skillnad 
på vad Bravo avser med ”torrfoder”, 
respektive ”färskfoder”, jämfört med 
andra tillverkare.

–Ja, våra torra foder har hög köt-
thalt och en naturlig bakterieflora, 
till skillnad från mångas processade 
och sterila foderpellets. Och, vårt 
färska foder är proteinrik hundmat 
som frysts ned, helt utan konserver-
ingsmedel och tillsatser.

Han välkomnar hundägare att 
hitta sin närmaste återförsäljare på 
hemsidan.

Bravo Hundfoder är ett skånskt familjeföretag som endast använder 
svenska råvaror, från producenter som familjen Nilsson känner väl. 
Många av leverantörerna är lokala och Bravo vill att alla hundägare 
ska kunna åtnjuta den kvalitet som de svenska kontrollerna medför. 

SVENSKA RÅVAROR I FODRET,  
NÄR HUNDÄGARNA FÅR VÄLJA 
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Hos oss är det pas-
sionerade hojåkare 
och bilnördar som 
ger råd om Svedeas 
motorförsäkringar, 
berättar chefen för 

Svedeas djurförsäkringar, Odd Einar 
Bruem. Han är själv en hängiven 
hundälskare och erfaren uppfödare.

– Vår kunskap kommer inte bara 
av statistik, utan mycket från egna 
erfarenheter. Jag har själv tvingats 
ta det svåra beslutet att låta vår 
älskade hund få somna in när hon 
drabbades av sjukdom. Det ger en 
empati och medkänsla som ofta 
leder till att personalen skriver och 
skickar ett personligt kondolean-
skort efter samtal med kunder som 
drabbats hårt. Som uppfödare 
tyckte jag även att det var helt 
felaktigt att marknadens dåvarande 
hundförsäkringar inte omfattade 

valpens första fem veckor. Så, när vi 
lanserade Svedeas hundförsäkring 
2015, så gällde vår avelsförsäkring 
direkt från födseln. Det beslutet fick 
hela branschen att följa efter. Den 
kund som inte tillhör en särskild 
riskgrupp ska ju inte utmålas som 
ett problem, utan erbjudas bra 
villkor och priser. Att sätta rätt 
pris för rätt risk, är en av Svedeas 
hörnstenar som gett många kunder 
trygghet, bättre priser och villkor.

Odd Einar menar att alla bil-, mc-, 
snöskoter-, drönar- eller båtägare 
inte ska behöva betala höga premier 
på grund av enstaka utövares riskta-
ganden eller riskabla val.

NÖJDAST KUNDER ENLIG SKI
Svensk KvalitetsIndex, som 
mäter konsumenters upplevelser, 
offentliggjorde i år att Svedeas mo-

torförsäkring har Sveriges nöjdaste 
kunder.

– Det beror såklart på kunder-
nas högst personliga upplevelser, 
men vår kundservice är en mycket 
uppskattad del. Många företag 
satsar idag på svarsrobotar och dig-
ital kundservice. Vi anställer istället 
fler människor och lokala ombud 
som svarar och hjälper kunden. 
Människor med hjärta och förnuft 
slår alltid det digitala alternativet, 
tillägger Odd Einar Bruem.

Digitaliseringen har naturligtvis 
också en naturlig plats, fast på rätt 
plats.

– Svedea har alltid legat i fram-
kant inom den digital tillgänglighet-
en. Det är en självklarhet att våra 
våra kunder ska få information 
smidigt och kunna anmäla skada 
eller försäkra bilen, när de vill och 
behöver, via hemsidan.

Med sitt passionsdrivna nytänkande har försäkringsbolaget Svedea inte bara skapat en mänskligare 
relation till kunderna. Deras lösningar och villkor har påverkat hela den traditionstyngda branschen 
till konsumenternas fördel. De har ingenting emot att kallas nördar, så länge det syftar på att deras 
brinnande entusiasm och arbete med trygghet inom sina privata intresseområden.

NÖRDARNA PÅ SVEDEA UTMANAR 
FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN 
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