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ETT MAGASIN FRÅN LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING

Reportage Fritidsgården fick ny bil efter 
sprängdådet Insikt Cyberattacker – den digitala 
pandemin Reportage Ljusare tider för SOK Aneby 

Tips Jämställd pension – så lyckas du
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Ä 
nnu ett väldigt 
speciellt år har gått, 
även om vi längs 
vägen kunnat skönja 
vad som kan bli det 
nya normala. Hos 

oss liksom överallt i samhället har vi blivit 
allt mer vana att mötas, handla och utföra 
tjänster digitalt. 

De fysiska mötena finns givetvis kvar, 
men kanske är de lite mer selekterade nu 
för att vara mer värdeskapande. Vi ser det 
som vår styrka att vi finns nära våra kunder, 
oavsett om vi möts fysiskt på något av våra 
kontor eller digitalt. Och vi vill fortsätta så, 
även i en ökande digitalisering. 

Vi känner till de gator och vägar 
som våra kunder bor på, och vi har stor 
möjlighet att anpassa oss efter vad som ger 
mest nytta för våra kunder i Jönköpings län. 

Dessutom fortsätter vårt engagemang 
i lokalsamhället med oförändrad glöd. 

Genom att vi hjälper till att öka tryggheten 
och minska skaderisken gynnar det våra 
kunder och ägare i slutändan. 

I de fallen är vi mer än en vanlig  
bank eller ett vanligt försäkringsbolag. 
Tillsammans med andra aktörer strävar vi 
efter att påverka och förbättra många delar 
av länet där vi alla lever och verkar. Hur vi 
gör det hittar du många exempel på när du 
bläddrar vidare.

Under 2022 kommer vi att fokusera 
ännu mer på att sätta dig som kund i 
fokus och se till att du har rätt ekonomisk 
trygghet, dels för att klara oförutsedda 
händelser och dels få utrymme att uppfylla 
dina drömmar. Kanske har du siktet inställt 
på en långresa när pandemin släpper sitt 
grepp? Kanske drömmer du om ett torp i de 
småländska skogarna? 

Oavsett hur dina planer ser ut och vart 
du är på väg finns vi nära dig — i alla livets 
skeden, i stora och små beslut. 

DET NYA NORMALA

L E D A R E

Magnus Olsson är vd 
för Länsförsäkringar 
Jönköping.

”Vi vill vara 
nära våra 
kunder, oavsett 
hur vi möts

Missa
inte!

Mina favoritartiklar i den här tidningen 
handlar om vårt engagemang i lokal-
samhället. Några exempel är hastighets-
mätningarna utanför skolorna, Innovation 
camp i Gnosjö, fritidsgården på Råslätt 
och ett tryggare aktivt liv i Aneby. 
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I N N E H Å L L

Underground fick ny  
bil efter sprängdådet
Fritidsgårdens övningskörning är 
viktig för ungdomar på Råslätt.

En blöt kväll med 
mångmiljonnota  
Ett oskyldigt sommarregn 
förvandlades på ett par timmar  
till ett historiskt skyfall.

En utmaning att få 
ungdomarna tillbaka
Idrottsföreningar i länet har 
tappat aktiva ungdomar under 
coronapandemin.

IT-världens pandemi
Cyberattacker världen över 
omsätter i dag mer än den illegala 
globala droghandeln.

Beteendeträning per telefon
Agrias kund- och hundtjänst  
har fått fler ben.

Ljusare tider för SOK Aneby
Nu kan alla känna sig trygga i 
spåret, även när mörkret sänkt sig.

Jämställd pension trots 
inkomstskillnader –  
så lyckas du
Pensionen påverkas när  
lönerna skiljer sig.
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En tidning för dig som är kund 
hos Länsförsäkringar Jönköping.
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N O T E R AT

M än och pojkar får upp till  
80 % av sponsringsmedlen i 
Sverige enligt en beräkning 

av organisationen Fair Pay, som verkar 
för jämlikt ekonomiskt stöd mellan 
könen. Länsförsäkringar Jönköping 
bidrar till det arbetet med sin strävan att 
fördela bolagets sponsringspengar helt 
lika — och nu är målet nära. 

— 2019, innan vi påbörjade för-

ändringen, gick 35 % av medlen till 
flickor och kvinnor, säger Ida Severin, 
chef för hållbarhet och kommunikation 
på Länsförsäkringar Jönköping. Två år 
senare får flickor och kvinnor nu 45 % av 
våra sponsorpengar. 

För att uppnå målet har 
Länsförsäkringar fört en nära dialog 
med olika föreningar för att uppmuntra 
dem att exempelvis starta nya damlag. 

Föreningar med stark damprofil har 
också fått mer riktade sponsringsmedel. 

— Tidigare sponsrade vi i princip 
samtliga elitlag i länet på herrsidan, men 
inte alla damlag, fortsätter Ida. Det har vi 
åtgärdat nu, och det är extra roligt att se 
att det går väldigt bra för damlagen hos 
bland andra HV71, Mariebo, J-Södra och 
Värnamo Volleyboll. 

JÄMSTÄLLD SPONSRING 
INOM RÄCKHÅLL

Vi ger nu 45 % 
av våra sponsor-
pengar till flickor 
och kvinnor

”
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BETALA SÄKERT OCH  
ENKELT MED TELEFONEN

Snabbladdare  
på plats i Vetlanda 

Länsförsäkringar Jönköping 
och Njudung Energi har 
tillsammans sett till att en ny 

snabbladdare för elbilar finns på plats 
i Vetlanda. Det är det lokala elbolagets 
första snabbladdare och den är 
centralt placerad på orten, strax intill 
Länsförsäkringars kontor. 

— Vi samarbetar med flera energi-
bolag i länet och för oss var det 
självklart att stötta det här initiativet. 
Vi är ett lokalt försäkringsbolag som 
fokuserar på hållbarhet, och det här är 
ett kliv framåt i det avseendet, säger 
Magnus Olsson, vd på Länsförsäkringar 
Jönköping.

Den som väljer att ladda sin 
elbil vid laddstolpen får förnybar el 
producerad av vattenkraft från Emån 
som rinner alldeles i närheten. 

N u kan du som är kund hos Länsförsäkringar använda Apple Pay för 
att betala i butiker, i appar och på nätet. Tjänsten har varit mycket 
efterfrågad och redan under första dygnet hade ett stort antal kunder 

anslutit sig. 
Själva anslutningen till ditt bank- eller kreditkort tar bara någon minut, sedan 

är du redo att använda kontaktlös betalning. Tjänsten fungerar för både iPhone 
och Apple Watch — och är helt kostnadsfri. Du behöver dock vara över 13 år. 

Här är tre sätt att  
ansluta sig till Apple Pay:

»  Logga in i Länsförsäkringars app på 
telefonen, välj de kort du vill ansluta 
och klicka ”Lägg till i Apple Wallet”.

»  Gå in i Apple Wallet på din 
iPhone och klicka på ”+” och välj 
Länsförsäkringar.

»  Öppna Apple Watch-appen på din 
iPhone, tryck på ”Wallet & Apple 
Pay” och välj ”Anslut bank- eller 
kreditkort”.

N O T E R AT

2021 delade Länsförsäkringar Jönköping  
ut en rekordstor återbäring på 125 miljoner  
till försäkringskunderna.

Fick du också återbäring under 2021 och kunde unna dig det lilla extra?



Yasmin Aby Madi och David Ipek 
har båda fått möjlighet att övnings-

köra med den sponsrade bilen.

R E P O R TA G E

Fritidsgården Underground på Råslätt drabbades 
i december 2020 av ett rejält bakslag när deras bil 
sprängdes. Våren 2021 kunde en ny bil invigas – och med 
den kommer man nu att hjälpa nya förare ut i trafiken.
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R
åslätt i Jönköping 
är ett område med 
många nationaliteter, 
och ett stort antal 
unga med stora 

drömmar. Fritidsgården Underground 
är samlingsplatsen som drivs helt 
ideellt och där finns möjligheten att 
övningsköra med verksamhetens bil och 
egna handledare. Men en vinternatt förra 
året sprängdes bilen. Yasmin Aby Madi 
var en av dem vars dröm om körkortet 
höll på att grusas. 

Fritidsgården Underground är en 
förebild inom arbete med unga. Genom 
åren har många politiker och andra 
ungdomsverksamheter hälsat på för 
att förstå verksamhetens nycklar till 
framgång. 

En sådan nyckel är den ledarskola 
för tjejer som drivits i många år. Här får 
tjejerna chansen att nå sina drömmar 
och blir samtidigt goda förebilder i 
området. En av dem är Yasmin Aby Madi, 
som går på gymnasiet och har jobbat på 
fritidsgården under flera somrar där hon 
lett aktiviteter för yngre. 

Yasmin är en av ungdomarna som 
fått möjlighet att övningsköra med 
Undergrounds egen bil, som bland andra 
Länsförsäkringar Jönköping varit med 
och finansierat. 

– Nästa år fyller jag 18 och då tänker 
jag ta mitt körkort, säger Yasmin och ler. 
Det här har varit en fantastisk möjlighet 

för mig att få.
Fritidsgården har blivit en naturlig 

samlingsplats för ungdomar från hela 
kommunen, framförallt för tjejer. En del 
i deras arbete med att skapa trygghet 
i kommunen har innefattat att skjutsa 
hem ungdomar på kvällarna. 

UNDERGROUND 
FICK NY BIL EFTER 
SPRÄNGDÅDET

R E P O R TA G E

Ev ny bild på bilen.

Sprängd – men snabbt ersatt.
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R E P O R TA G E

Men i december 2020 sprängdes bilen de 
använder i samband med skjutsningen 
och övningskörningen.

 
Peter Magnusson är eldsjälen 
bakom Underground och han har 
varit med om att bygga upp stora 
delar av verksamheten. Han agerade 
snabbt direkt efter sprängningen och 
kontaktade de sponsorer som gjort det 
möjligt att köpa in bilen. 

– Alla ställde upp och löste det så att 
vi hade en ny bil på plats väldigt snabbt, 
förklarar Peter. Det betyder väldigt 
mycket för ungdomarna i kommunen. 

Efter en snabb process och med 
hjälp av flera lokala aktörer kunde 
Underground skaffa en ny bil efter tre 
månader. Under våren 2021 var det 
äntligen dags för invigning av bilen, 
och på plats fanns förutom media även 

ett antal ungdomar som kommer att 
övningsköra med den.

– Det främsta syftet med bilen 
är övningskörning. Det erbjuder vi 
framförallt tjejer, men även killar i viss 
mån. Det som förenar många av dem 
är att de inte har möjlighet att lära sig 
köra hemma, och i många fall finns inte 
den sociala stöttningen att utvecklas, 
fortsätter Peter. 

– Hos oss är det helt kostnadsfritt. 
Många har kanske ingen att köra 
med eller råd med övningskörning på 
trafikskolor. De skulle kanske inte tagit 
körkort överhuvudtaget om det inte vore 
för möjligheten att köra med oss.

Länsförsäkringar Jönköpings 
satsning på Underground är en del av 
bolagets arbete med att ge barn och 
unga en trygg och meningsfull fritid. 

” Alla ställde 
upp och löste 
det så att vi 
hade en ny 
bil på plats 
väldigt snabbt

Peter Magnusson, eldsjäl

Yasmin Aby Madi och Lisa Bsiri längtar efter egna körkort.



D
etektionsförmåga, varningsförmåga och användar-
vänlighet var huvudpunkterna när avdelningen för 
brandteknik på Lunds Tekniska Högskola testade tio 
vanliga brandvarnare på den svenska marknaden.
 Tillsammans med forskare på RISE genomfördes 

även ljudtester, allt på uppdrag av Länsförsäkringars Forskningsfond. 
Resultaten kommer man nu att diskutera med tillverkarna samt använda 
för konsumentupplysning.

— Testerna visade att det är större skillnad än vad man kan tro mellan 
olika brandvarnare, men alla tio modellerna uppfyllde trots allt 
standardkraven, säger forskningsledare Mari Sparr.

Mari konstaterar också att högt pris inte nödvändigtvis åtföljs av en 
hög kvalitet — och det finns bra val även bland de billigare modellerna. 

Några heta tips när du väljer brandvarnare

 » Välj en brandvarnare med tio års batteritid. Dels slipper du byta 
batteri varje år, dels minskar risken för att brandvarnaren inte 
fungerar om det börjar brinna.

 » Har du en hörselnedsättning, välj en brandvarnare som är 
extrautrustad med ljud- och vibrationsvarning.

 » Om du har en stor bostad, välj en brandvarnare som kan serie-
kopplas. Då nås du av varningen även om du befinner dig långt från 
platsen där branden uppkommit.

 » Om du ofta har problem med falsklarm kan du välja en brandvarnare 
med pausknapp. Då du kan tillfälligt stänga av den för att 
exempelvis laga mat som skapar mycket os.

V arje år inträffar mellan 20 000 och 
25 000 bostadsbränder i Sverige, 
och 80—90 personer omkommer. 

Med ökad kunskap och rätt brandskydds-
utrustning kan vi alla hjälpas åt att öka 
brandsäkerheten och minska risken för 
bostadsbränder. Ett bra första steg är att se 
till att du har rätt utrustning därhemma om 
olyckan skulle vara framme.

Därför har du nu chansen att vinna ett 
brandpaket med brandsläckare, brand-
varnare och brandfilt! 

N O T E R AT TÄV L I N G

Brandvarnare  
är alltid bra, men 
en del är bättre
Länsförsäkringars Forskningsfond gav Lunds 
Tekniska Högskola i uppdrag att testa tio vanliga 
modeller – och det visade sig att pris och kvalitet 
inte alltid hänger samman.

Vinn ett 
brandpaket!

Vinn!

Skanna QR-koden och svara  
på frågorna nedan senast den 
15 mars, så lottar vi ut 
fem vinster bland de rätta  
svaren. Vinnarna meddelas  
via mejl. (Psst! Du hittar  
svaren på vår hemsida!)

1. I vilket rum i bostaden 
startar flest bränder? 

2. Vilken typ av brandsläckare 
rekommenderas du att ha i bostaden? 

Erik ser över text
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I N B L I C K

OROANDE  
HASTIGHETER  
UTANFÖR  
SKOLORNA
Trafiksituationen är allt annat än trygg utanför flera grundskolor i länet. Det visar  
trafikmätningar som NTF och Länsförsäkringar Jönköping genomförde i maj 2021.

T
rafiksituationen utanför skolor är ett 
växande problem, med allt fler bilister som 
kör för fort. Många gånger är föräldrarna 
till skoleleverna själva med och bidrar till 
problemet, när de väljer att skjutsa sina 

barn till och från skolan — just eftersom de tycker att 
trafiken är för farlig.

För att ta reda på fakta i frågan mätte NTF till-
sammans med Länsförsäkringar Jönköping hastigheten 
utanför 11 skolor i vårt län. Resultatet visade att det är 
väldigt vanligt att bilar kör för fort på 30-sträckan utanför 
skolorna.

— Ett sätt att åtgärda problemet är att ändra beteende 
och vanor hos skjutsande föräldrar, säger Jonas Ander, 
skadeförebyggare hos Länsförsäkringar Jönköping. Ett 
annat är att förändra och förbättra trafikmiljön kring 
skolområdet, och på det sättet minska konfliktpunkterna.

Utmaningen är dels att utforma trafikmiljön så att barn 
och unga får en säker skolväg, dels att uppmuntra och 
motivera andra färdsätt än bilen. Där behöver både 
kommunen och skolan vara med och bidra.

— Kort efter vår mätning gick Jönköpings kommun ut 
med att situationen vid samtliga grundskolor ska 
kartläggas, fortsätter Jonas. Och hos oss har vi planer på 
att göra om vår egen mätning ute vid skolorna för att se 
om situationen förändras över tid. 

Barn mellan 6 och 12 år har en otrygg trafiksituation utanför skolan.
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I N B L I C K

SKYLTAD HASTIGHET 
UTANFÖR LÄNETS 
SKOLOR ÄR 30 KM/H

29%
29 % av de bilar som mättes färdades  
över angiven hastighet utanför skolorna.

115
115 km/h var den högsta hastigheten i mätningen.  
Det var utanför  Hjortsjöskolan i Vaggeryds kommun.

Ett sätt att 
åtgärda problemen 
är att ändra 
beteende och vanor 
hos skjutsande 
föräldrar

”
Jonas Ander, skadeförebyggare  
hos Länsförsäkringar Jönköping

Å R E T  2 0 2 1     1 1
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M attias Fejes, ordförande i 
Tenhults IF, tycker att det är 
viktigt att lyfta fram goda 

föredömen inom lagidrotten.
”Grönt kort” går kortfattat ut på att 

ledarna för varje lag får dela ut ett fysiskt 
grönt kort till en spelare i motståndar-
laget efter varje match. Kortet ska gå till 
den spelare som man anser var det bästa 
exemplet på fair play under matchen.

– Konceptet togs emot väldigt bra, 
säger Mattias. Samtidigt var det första 
gången vi provade detta för så unga 
åldersgrupper, så det finns några saker vi 
tar med oss inför nästa cup för att göra 
det ännu bättre.
 
Varje grönt kort är också en biljett till 
en utlottning där ungdomarna kan vinna 
fina priser. Det ger en extra motivation 

att agera som goda föredömen ute  
på plan.

– Många gånger formas barnen av 
omgivningens och föräldrarnas syn på 
idrotten. Det betyder mycket att vi  
som ledare får lyfta fram vår värdegrund 
och hur spelarna ska uppträda mot 
varandra. Alla barn har ju olika förut-
sättningar, avslutar Mattias. 

Cupen som formar 
framtidens förebilder
Tenhults IF arrangerar varje år Kabecupen, en avgiftsfri fotbolls-
turnering för barn mellan sju och nio år. Vid årets upplaga låg fokus 
på att lyfta fram goda föredömen inom fair play. Det gjordes genom  
konceptet ”Grönt kort” i samarbete med Länsförsäkringar Jönköping.

N O T E R AT



R E P O R TA G E

Foton från Tranås tidning

EN BLÖT 
KVÄLL MED 

MÅNGMILJONNOTA 
Visst visade SMHI:s prognos att regnskurar var att vänta, men vad som 

föll från skyarna över Tranås den där måndagen i juli hade nog  
ingen väntat sig. Ett oskyldigt sommarregn förvandlades på ett par  

timmar till ett historiskt skyfall som dränkte källare och bilar. 
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V
eronica Wahlman, 
ansvarig chef på  
Länsförsäkringars kontor 
i Tranås, berättar att det 
började regna vid 16-tiden 

på eftermiddagen. Redan en timme 
senare rann det floder av vatten nedför 
Storgatan. 

— Det gick så otroligt fort, vi fattade 
inte att så stora mängder kunde falla på 
så kort tid, säger Veronica.
 
Själv bor hon i Ängaryd, det värst 
drabbade området, där hon efter tre 
timmars regn gick ut för att kolla läget. 
Den mest chockartade synen var att den 
nedsänkta idrottsplatsen, byggd just för 
att kunna avleda stora mängder 
nederbörd, låg helt under vatten.

— Det enda som syntes ovanför 
vattennivån där nere i sänkan var 
fotbollsmålens överkant, fortsätter 
Veronica. Idrottsplatsen hade blivit en 
sjö och där var fullt av barn som badade.

Under kvällen kom larm efter larm 
från kunder i Tranås till Länsförsäkringar 

Jönköpings skadejour. Robert Lord, 
jourhavande byggskadereglerare, tog 
emot samtal om vattenfyllda garage, 
förråd och fastigheter, långt in på 
småtimmarna.

— Det var en hektisk kväll, inte bara 
för räddningstjänsten utan även för mig, 
säger Robert. Jag hade precis hunnit 
hem när det började ringa. Det var bara 
att vända tillbaka till kontoret, och jag 
pratade med oroade, chockade och 

ledsna kunder hela den kvällen och 
natten.
 
I det akuta skedet gällde det att i första 
hand få fram hjälp till de mest behövande 
kunderna, vilket inte var det lättaste när 
stora delar av Tranås var helt över-
svämmade. Räddningstjänst från flera 
orter och åtskilliga saneringsföretag 
hade svårt att få situationen under 
kontroll. Vattennivåerna var så höga att 

Över 100 mm regn föll på tre timmar.

Idrottsplats — eller badplats?

R E P O R TA G E
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det vatten som pumpades ut från 
källarna rann tillbaka lika fort igen.

— Man var helt enkelt tvungna att 
vänta på att vattnet skulle rinna undan 
naturligt innan pumpningen gjorde nytta, 
säger Robert. Saneringsföretagen vi 
samarbetar med stod beredda under 
tiden. Så fort det var möjligt blev sedan 
första steget att få bort vattnet och 
avlägsna skadad egendom, och därefter 
att torka ut fukten. Det tar alltid tid — 
och det är först därefter vi kan bedöma 
skadorna på fastigheten.

Dagen efter skyfallet stod det klart att 
vissa kunder hade över en meter vatten i 
sina källare och många fick sina 
tillhörigheter och ägodelar förstörda. 

— Bara hos oss på Länsförsäkringar 
fick vi in minst 180 ärenden kring 
översvämmade källare och skadad 
egendom. Lägg till tio skadade bilar,  
och de totala kostnaderna landade på 
drygt 25 miljoner kronor, säger Gustaf 
Hessel, chef för byggskador hos 
Länsförsäkringar Jönköping. 

När vattnet väl är borta börjar 
reparationsarbetet. All skadad egendom 
ska saneras eller kasseras, de delar av 
byggnaden som tagit skada måste torkas 
och delvis rivas ut. Översvämningsskador 
är ofta omfattande och många gånger är 
det en lång process innan skadeärendet 
är avslutat.

Länsförsäkringar Jönköping har avtal 
med ett tjugotal byggföretag runt om i 
länet. Det ger kunderna bra och lokal 
hjälp för att återställa byggskador. Men i 
det här fallet, med så många samtidiga 
skadeärenden, blev det nödvändigt att 
även ta hjälp av fler byggföretag.

Det var en tuff utmaning för både 
skadekunder och skadereglerare att hitta 
tillräckligt många hantverkare, men idag 
har alla berörda kunder fått hjälp och 
många har fått sina hem helt återställda.

— Dygnet-runt-jour hela året och de 
lokala samarbetena inom sanering och 
byggnation gör oss väldigt snabbfotade. 
Det upplever vi att våra drabbade kunder 
i Tranås har uppskattat otroligt mycket, 
säger Robert Lord.

— Det är bara genom försäkrings-
bolaget som fastighetsägare kan få 
ekonomisk hjälp och ersättning vid en 
översvämning, fyller Gustaf Hessel i. Det 
finns egentligen ingen annan som hjälper 
de drabbade, bara vi.

Experterna verkar alla överens om att 
fler oväntade regn av den här extrema 
typen är att vänta i framtiden. Är du 
fastighetsägare har du själv ett ansvar 
för att skydda ditt hus så bra du kan. Det 
är också viktigt att ha rätt försäkring. 

— Överlag har våra försäkringar ett 
gott skydd om vatten strömmar in via 
markytan, genom fönster och dörrar, 
eller tränger upp i golvbrunnar, säger 
Gustaf. Men försäkringen täcker inte 
skador som uppstår när vatten tränger in 
genom exempelvis en källarvägg. Därför 
är det ett gott råd att själv se över 
fuktskyddet på sitt hus med jämna 
mellanrum. 

Veronica Wahlman är kontorsansvarig  
på Länsförsäkringar Jönköping i Tranås.

R E P O R TA G E

Skydd vid skyfall — fem tips
Här bredvid ser du några saker att ha koll på 
för att minska risken att ditt hus och dina 
ägodelar tar skada vid en översvämning.

Tips!

 » Se över källaren. Det blir lätt översvämning i en källare. Flytta upp saker på golvet 
till hyllor eller till vindsförråd. Bygg ett tak över utanpåliggande källartrappa.

 » Håll koll på tak och rännor. Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar. 
Kontrollera taket så att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.

 » Kolla dina golvbrunnar. Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har 
backventiler. Se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå brunnarna för att 
hindra vatten från att komma in.

 » Kolla marken runt huset. Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och 
att det finns kantstenar på gatan. Saknas kantsten kan rännstensvattnet rinna 
tillbaka mot ditt hus. Om möjligt, gör en avledning för regnvatten strax innan 
nedfarten till ett källargarage. Begränsa antalet hårdgjorda ytor på tomten (som 
asfaltering och stenbeläggningar) som kan hindra vattnet från att sjunka undan.

 » Parkera bilen smart. Flytta bilen om den står på en lågt belägen plats.
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Det sker tusentals cykelstölder i 
Sverige varje år och totalt 
handlar det om skadekostnader 

på flera miljoner. Jönköpings län leder 
inte ligan när det gäller antalet stölder, 
men sticker ut rejält när det kommer till 
hur mycket kostnaderna för stölder ökat 
under de senaste åren.

— På bara sex år har våra skade-
anmälningar där cyklar försvunnit nästan 
fördubblats, säger Veronica Svahn,  
chef för egendomsskador hos 
Länsförsäkringar i Jönköping. 2014 fick  
vi in 303 anmälningar, 2020 var det 565.

Det är framför allt skadekostnaderna 
som får Jönköpings län att sticka 
ut i statistiken. 2014 kostade cykel-

stölderna drygt 800 000 kronor för 
Länsförsäkringar Jönköping. Sex år 
senare hamnade summan på 2,5 miljoner. 
Vårt län har den största ökningen av 
kostnader kopplat till cykelstölder i hela 
Sverige. 

— Det är helt klart en oroande 
utveckling. Det finns säkert flera faktorer 
som samverkar här, men i dag finns det 
väldigt dyra cyklar därute och de är 
naturligtvis mer attraktiva för stöld. Det 
finns dock några saker man själv kan 
göra om man vill försvåra för tjuvarna att 
stjäla ens cykel. Man kan använda ett 
certifierat lås, parkera inomhus och se 
till att man alltid tar med sig batteriet till 
sin elcykel, säger Veronica. 

I N S I K T

Veronica Svahn, chef 
för egendomsskador hos 
Länsförsäkringar Jönköping

”I dag finns det 

väldigt dyra cyklar 

därute och de är 

naturligtvis mer 

attraktiva för stöld

Att alltid använda ett certifierat cykellås gör det svårare för tjuven.

CYKELSTÖLDERNA I JÖNKÖPINGS 
LÄN ÖKAR MEST I LANDET
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I N S I K T

J onas Ander är skadeförebyggare hos Länsförsäkringar Jönköping och 
har noga följt utvecklingen under de senaste åren.

— Visst minskar antalet inbrott även hos oss, men inte lika mycket som 
i andra län, säger Jonas. Skadekostnader som en följd av inbrott har samtidigt 
ökat, vilket bland annat kan bero på att mer värdefulla saker stjäls i dag. 

Bara i fyra av Sveriges 21 län har skadekostnaderna ökat under 2014—2020, 
varav Jönköping är ett. Visserligen såg länet en minskning i både inbrott och 
kostnader fram till 2020 — men då vände trenden plötsligt uppåt igen.

— Självklart är det oroväckande, säger Jonas. Det är ingen vidare rolig  
statistik när vi är ett av bara en handfull län där inbrottskostnaderna  
faktiskt har ökat. 

INBROTTEN 
FÄRRE – MEN 
KOSTNADERNA 
HÖGRE

Mellan 2014 och 2020 minskade antalet inbrott 
med drygt 20 procent i Sverige och därtill de reella 
skadekostnaderna. Men i Jönköpings län var minskningen 
inte i närheten lika stor som på nationell nivå.

 » Var noga med att inte lämna 
bostaden så att det syns att du är 
bortrest. Det är en enkel måltavla 
för en inbrottstjuv.  

 » Många villainbrott sker genom 
terrassdörrar — och det beror ofta 
på att spanjolettlåset ger ett dåligt 
inbrottsskydd. Bristfälliga handtag 
med sprint eller spärr samt 
olämpliga låskolvar och slutbleck 
gör det enkelt att bryta sig in. Byt 
ut den gamla spanjoletten mot en 
säkerhetsspanjolett med låsbart 
handtag och säkerhetsslutbleck så 
ökar du inbrottsskyddet avsevärt.

 » Förråd och garage är särskilt 
utsatta för inbrott. Många gånger 
saknas ett ordentligt lås samtidigt 
som värdefulla saker ofta förvaras 
där. Det vet den som vill göra 
inbrott. Och dessutom är garage 
och förråd platser där man ofta 
kan ta sig in osedd.

 » En bra idé är att montera upp 
belysning med rörelsedetektor på 
insynsskyddade platser. Om någon 
närmar sig tänds lamporna — och 
det kan verka avskräckande på en 
inbrottstjuv.

 » Ett effektivt sätt att minska 
inbrottsrisken är att starta 
Grannsamverkan tillsammans med 
dina grannar.  
 
Mer om det kan du läsa på  
samverkanmotbrott.se

Tips!

Det här kan du  
göra för att minska 
inbrottsrisken

CYKELSTÖLDERNA I JÖNKÖPINGS 
LÄN ÖKAR MEST I LANDET
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I N S I K T

EN UTMANING 
ATT FÅ  
UNGDOMARNA 
TILLBAKA
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I   samband med corona-
pandemin infördes 
restriktioner som slog hårt 
mot idrotten. När dessa sedan 
släppte började vuxna 

idrottsutövare så smått återvända till 
arenorna och idrottsplatserna — men hur 
blev det med ungdomarna? Har 
föreningar som inte fått bedriva sin 
verksamhet och sina träningar lyckats 
locka tillbaka dem?
 
Länsförsäkringar Jönköping gjorde 
en undersökning bland länets idrotts-
föreningar för att få in siffror att 
bygga sina fortsatta insatser på. De 
som drabbats hårdast och tappat 
flest ungdomar är de som bedriver 
inomhusidrott.

 » 47 procent av alla föreningar i länet 
har tappat ungdomar under 
pandemin.

 » 45 procent har tappat medlemmar 
generellt under pandemin.

 » 52 procent har en sämre ekonomisk 
situation nu än innan pandemin.

Ida Severin är chef för hållbarhet och 
kommunikation hos Länsförsäkringar 
Jönköping och hon ser med oro på 
utvecklingen.

— Det här måste vi uppmärksamma 
mer och ta på allvar. Vi visste att många 

föreningar hade drabbats av pandemin, 
men inte i den här utsträckningen. Det 
lär bli en utmaning att få tillbaka 
ungdomarna, men det är trots allt 
glädjande att många föreningar har en 
plan för hur de ska göra, säger Ida.

Pandemin har även drabbat många 
företag, vilket fått dem att dra ner på 
sin sponsring. När samhället öppnar upp 
igen återstår det att se om företagen är 
villiga att återuppta sitt viktiga stöd för 
ungdomars hälsa.

— Näringslivet har ett stort ansvar 
när det kommer till barn och ungas 
välmående, fortsätter Ida. För oss är det 
en självklarhet att fortsätta stötta 
föreningslivet i vårt län, och förhopp-
ningsvis kan vi och föreningarna få 
ungdomarna att återvända.
 
Under 2021 har Länsförsäkringar 
Jönköping uppmärksammat det lokala 
föreningslivet på flera sätt. Bland annat 
genom att lyfta fram deras stolthet i en 
sponsringsfilm där ungdomar från olika 
föreningar i länet syns.

— Vi vet vilka enorma utmaningar 
föreningarna stått inför under pandemin. 
Samtidigt är vi med och stöttar över 110 
föreningar och 25 000 ungdomar i vårt 
län, och det är något vi gärna kommu-
nicerar. På så sätt kan vi visa kraften i det 
lokala föreningslivet och allt gott det står 
för, avslutar Ida. 

Nästan hälften av alla idrottsföreningar i 
länet har tappat aktiva ungdomar under 
coronapandemin. Föreningar och sponsorer 
behöver nu arbeta tillsammans för att slå vakt 
om deras fortsatta rörelse och välmående.

I N S I K T

Eksjö gymnastikklubb (till vänster), 
Waggeryds IK (ovan) och Gnosjöandans 
ridklubb syntes i Länsförsäkringar 
Jönköpings höstkampanj.
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Cyberattacker världen över omsätter i dag mer än den illegala 
globala droghandeln och drabbar såväl företag som privatpersoner. 
Marcus Murray, erfaren IT-säkerhetsexpert och grundare av företaget 
Truesec, har hjälpt Länsförsäkringar med IT-säkerhet i över 20 år. 
Han konstaterar att utvecklingen inom cyberbrott är skrämmande.

IT-världens 
pandemi

I N S I K T

Marcus Murray, 
IT-säkerhetsexpert och 
grundare av företaget Truesec.
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Tips!

D
en globala 
kostnaden för 
cyberbrott 
förutspås växa med 
15 % årligen under 
de närmaste åren 

— och 2025 uppskattas summan landa på 
närmare 100 miljarder svenska kronor. 

Bara i Sverige visar undersökningar 
att riktade attacker för att lura till sig 
information och få åtkomst till nätverk 
ökade med 83 % under covid-19.

— När jag startade Truesec 2005 
pratade vi om potentiella hot och letade 
sårbarheter utifrån att man kunde 
utsättas för dataintrång, säger Marcus. 
De senaste 4—5 åren har vi sett en stor 
förändring. Nu är det ett samhälls-
problem, där stora och små företag, 
privatpersoner och myndigheter 
drabbas. IT-brottslighet har blivit en 
lönsam affärsidé för kriminella. 

Vanligast just nu är så kallade 
ransomware-attacker. Få har väl undgått 
de omfattande attackerna mot företag 
som Coop, Gunnebo, Volvo och nu senast 
hotellkedjan Choice.

Idén är att ta sig in i företags 

datasystem, kryptera dem och därmed 
försätta dem ur funktion. Sedan utövar 
man utpressning mot företagen i utbyte 
mot nycklar för att låsa upp den 
krypterade datan.

Men bedragarna nöjer sig inte med 
det. Parallellt med krypteringen passar 
de ofta på att stjäla känsliga uppgifter — 
som bolagen också måste betala för, om 
de inte vill att den ska säljas eller på 
annat sätt spridas vidare. 

Den största utbetalade lösensumman 
efter en attack mot ett svenskt företag 
var 300 miljoner kronor år 2020. Marcus 
avråder från att betala och därmed 
uppmuntra de kriminella. Det är bättre 
att kontakta ett företag specialiserat på 
cybersäkerhet och återställning av data. 

— Långt ifrån alla som blir hackade 
polisanmäler det, berättar Marcus. I dag 
får allmänheten bara kännedom om 
omkring 5 % av alla attacker. Men jag 
tycker att man alltid ska göra en 
polisanmälan. Vi behöver alla få en 
rättvisande bild av omfattningen. 

Med en samlad statistik kring 
cyberbrotten skulle det sedan omvandlas 
till en politisk fråga. Rätt resurser skulle 

då kunna tillsättas för att bekämpa 
samhällsproblemet på ett högre plan. 
 
Det blir allt vanligare att även 
privatpersoner utsätts för ransomware-
attacker, men merparten av bedrägeri-
försöken sker fortfarande via e-post och 
telefon. Och det är inte ovanligt att 
bedragarna anpassar bedrägerierna efter 
målgruppen.

Telefonbedrägerier med syfte att 
komma åt konton och tillgångar drabbar 
främst de som är 70 år och äldre. Yngre 
utsätts oftare för kort-, annons- och 
identitetsbedrägerier. 

Bedrägeriförsöken är extra frekventa 
i tider då folk generellt är mer stressade 
och mindre vaksamma än vanligt. Inför 
jul, i samband med Black Friday och kring 
ett riksdagsval är några exempel.

— Särskilt då måste du vara oerhört 
uppmärksam och kritisk. Det är tråkigt 
men nödvändigt att ha en skeptisk 
inställning. Vaksamhet är ditt bästa 
skydd mot cyberbrott, säger Marcus. 

Här nedan ser du Marcus främsta 
säkerhetsåtgärder för att  
undgå bedrägerier.

I N S I K T

 » Lämna aldrig ut privata uppgifter 
som lösenord, Bank-ID eller 
bankkortnummer. En bank eller 
myndighet skulle aldrig ringa 
eller mejla dig och be dig använda 
Bank-ID eller inloggnings- och 
kortuppgifter.

 » Uppdatera programvaror löpande 
och se till att din dator har det 
senaste operativsystemet. En dator 
äldre än 5 år är mer sårbar.

 » Använd ett bra antivirusprogram 
och säkerhetskopiera din dator 
regelbundet, helst dagligen. Förvara 
säkerhetskopian åtskild från din 
dator, gärna offline.

 » En lite krångligare åtgärd, som dock 
ger ett bra skydd, är att använda 
dig av ett konto med låg behörighet. 
Ett administratörskonto med hög 
behörighet ska bara användas för 
installation av programvara och 
applikationer. I vardagen loggar du 
in med ett användarkonto med låg 
behörighet.

 » När du ansluter dig till tjänster på 
nätet (molntjänster, sociala medier, 
mejltjänster etc.) ska du använda 
flerfaktorautentisering där det går. 
Det betyder att du loggar in i två 
steg — med lösenord och exempelvis 
en engångskod via telefonen.

 » Slutligen — om 
flerfaktorautentisering inte fungerar, 
använd unika lösenord för olika 
tjänster. Välj ett lösenord med många 
tecken, stora och små bokstäver, 
och komplettera gärna med ett 
specialtecken.

 

Besök gärna vår hemsida, där du kan 
läsa mer om säkerhet på internet och 
vår Dataskyddsförsäkring för företag. På 
www.säkerhetskollen.se kan du se aktuella 
bedrägeriförsök och testa dina kunskaper 
om IT-säkerhet.
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B
uffertsparandet är 
enbart avsett för 
oförutsedda utgifter, inte 
för konsumtion, säger 
Matilda. En bil som måste 

till verkstaden, ett oplanerat tand-
läkarbesök eller en kyl som går sönder … 
Allt kan hända och då behöver du en 
buffert.

— Se till att ha en stående, auto-
matisk överföring från lönekontot till ditt 
sparkonto varje månad. Om pengarna 
dras samma dag som du får lön märks 
det inte lika mycket som om du skulle 
föra över en klumpsumma då och då. Och 
din buffert byggs upp månad för månad.

Matildas råd är att inte vänta med att 
månadsspara. Sparandets storlek beror 
förstås på livssituationen, men hon 
menar att en bra buffert bör motsvara 
minst två månadslöner. En bra tumregel 

är att lägga undan 10 % av bruttolönen 
varje månad — så om du tjänar 25 000 
kronor före skatt ska du spara 2 500 kr.

Hur kan jag hjälpa mina barn att 
förstå vikten av sparande? 
— Det är svårare att få barn att förstå 
värdet av pengar i dag när vi swishar 
istället för att använda kontanter. Men ju 
tidigare barnen förstår att ingenting är 
gratis desto bättre. En lösning är att 
barnen redan från unga år får hjälpa till 
hemma för att till exempel få sitt 
Spotify-konto eller mobilabonnemang.

Vilken sparform ska jag välja?
— Ditt buffertsparande är pengar du 
snabbt ska kunna använda om något 
oförutsett händer. Du bör därför ha dem 
på ett vanligt bankkonto med ränta, som 
vårt Smålandskonto. Räntan åter-

EN BUFFERT 
KAN VARA 
RÄDDNINGEN
När vi ställs inför oväntade händelser i livet är buffertsparande en 
trygghet som minskar din ekonomiska stress. Matilda Winglander, 
bankrådgivare hos Länsförsäkringar Jönköping, jobbar dagligen 
med sparfrågor. Här delar hon med sig av sina bästa råd.

Självklart  
ska sparandet  
hjälpa dig att  

förverkliga  
dina drömmar –
men först när du 

nått din buffert 

”
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I N S I K T

investeras på kontot och bidrar till att 
ditt kapital växer.

— Utöver bufferten kan du ha ett 
långsiktigt sparande med en tidshorisont 
på kanske 20 år. Då är ett ISK-konto 
förmånligt om du vill investera i fonder 
och aktier, som historiskt sett genererar 
bra avkastning.

Självklart ska sparandet hjälpa dig 
att förverkliga drömmar, men först när 
du nått din buffert. Då kan du förändra 
ditt sparande och fördela det; 5 % på 
sparande för framtida mål och drömmar, 
5 % till din pension.

— För den som vill ha hjälp att få en 
överblick över sin situation finns vi på 
banken till hands. Med våra digitala 
lösningar är det lättare än någonsin att 
ta ett möte med oss, även hemifrån om 
man vill, avslutar Matilda. 

5 TIPS FÖR ATT 
KOMMA IGÅNG MED 
DITT BUFFERTSPARANDE

1. Sätt i gång 
Börja spara — oavsett summa. 500 kr i månaden blir 6 000 kr  
på ett år. Och om du kan spara 2 500 kr varje månad har du  
en buffert på 60 000 kr på bara två år.  

2. Krångla inte till det 
Starta en automatisk överföring till ditt sparkonto. Vill du spara i 
fonder, välj en global indexfond för att få bra riskspridning.  

3. Se över dina utgifter och spara överskott 
Köper du en kaffe på väg till jobbet? Eller kanske en energidryck på 
eftermiddagen? Det är den typen av småutgifter som under ett år 
blir en stor summa. Börja med en ny rutin — och gör det till en sport 
att ha pengar över i slutet av månaden. För över dem till ditt 
buffertsparande innan nästa lön kommer. 

4. Våga drömma — och våga spara till dina drömmar 
När din buffert är nådd kan du förändra ditt sparande. Sparar du  
1 000 kr i månaden? Låt då 500 kr gå till pension och resterande  
500 till drömmar, semester, en kontantinsats eller en ny bil.  

5. Använd Länsförsäkringars app Sparnavigatorn 
Sparnavigatorn är ett bra sätt att få vägledning till ett effektivare, 
enklare och roligare sparande som hjälper dig att nå dina mål. 
Appen finns på Appstore och Google Play. På Länsförsäkringar 
Jönköpings hemsida kan du läsa mer om appen. 

Tips!

Matilda Winglander, bankrådgivare 
hos Länsförsäkringar Jönköping
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H
ar du en frisk hund, 
men funderar över 
något i hundens 
beteende? Då är 
Agrias nya 

beteendeträning en välkommen tjänst. 
 
Två erfarna hundtränare, Karin Blom 
och Helena Tilly, hjälper till vid problem i 
möten med andra hundar, men även med 
ensamhetsträning och färdighetsträning 
när du vill lära din hund något nytt. 

— Du behöver inte känna att du har 
en ”problemhund” för att kontakta oss, 
säger Karin. Det kan lika gärna handla om 
hur du introducerar en ny flockmedlem 
eller stärker relationen till din hund. Vi 
kan även tipsa om roliga övningar för en 
aktiv hund om ni till exempel skulle bli 
insnöade hemma.

Sedan pandemins utbrott har många av 
oss tillbringat mer tid än vanligt hemma 
— och längtan efter en hund har ökat. I 
september 2021 hade nästan 50 000 nya 
hundar registrerats i landet.

— Har du nyss skaffat hund och tagit 
en Agria-försäkring, kontakta oss gärna 
tidigt när du får hem din hund, så kan vi 
guida dig som nybliven hundägare, säger 
Karin. Säg att den lilla valpen inte 

kommer vid inkallning, då kan du få hjälp 
med träningstips innan problemen blir 
för stora.  
 
Karin menar att fördelen med 
telefonrådgivning, till skillnad från en 
vanlig hundkurs, är att den bara 
fokuserar på det specifika beteende som 
ägaren vill träna. Dessutom är det enkelt 
att hitta tider som passar. 

— Det finns också möjlighet att ha 
videosamtal med oss. Om man har en 
vaktande hund kan man be en granne 
ringa på dörrklockan under samtalet, så 
ser vi hur hunden reagerar.

Karin och Helena är själva hängivna 
hundägare sedan lång tid tillbaka. De har 
erfarenhet från att träna både 
”samhällsnyttiga” hundar — som 
militärhundar, minhundar och 
räddningshundar — och privathundar av 
många olika raser. 

Båda har också lång erfarenhet av att 
hålla hundkurser. De är specialiserade på 
hundmentalitet och hundars problem-
beteenden och är lärare för Svenska 
Kennelklubbens BPH*-beskrivare. 

* BPH står för ”beteende och  
personlighetsbeskrivning hund”.

BETEENDETRÄNING
PER TELEFON
Nu kan du inte bara få digital rådgivning av din veterinär – 
via appen Agria Vårdguide kan du även boka telefontid för 
beteendeträning och träningstips för din hund.

Agrias kund- och hundtjänst har utvecklats

N O T E R AT

Boka tid med någon av hundtränarna via 
appen Agria Vårdguide. I samband med detta 
beskriver du kort vad du vill ha hjälp med. 
Under det digitala mötet med hundtränaren 
får du sedan personligt anpassade råd kring 
hur du kan tänka om problemet och tips på 
hur du kan träna din hund.
  
Samtalet pågår i tjugofem minuter och 
kostar 299 kr. Efter avslutat möte får du 
en skriftlig sammanfattning med råd och 
tips. Skulle det vara så att hundtränaren 
misstänker att beteendet beror på ett 
veterinärmedicinskt problem blir du 
hänvisad vidare till veterinär. 

Så går hundträningen till:



Sjuåriga Folke  
är årets reflexchef

N O T E R AT

U
nder senhösten 2021 
skickades information 
om årets reflexchefs-
tävling ut till länets 
förskolor och förskole-

klasser — och gensvaret slog rekord. 
Antalet deltagande förskolebarn mer än 
fördubblades från föregående år med 
över 1 000 bidrag från ett femtiotal 
förskolor och förskoleklasser. 

Efter stort engagemang från kreativa 
barn och initiativtagande lärare kom det 

vinnande bidraget från Attarpsskolans 
förskoleklass i Bankeryd. Den vinnande 
designen ritades av Folke, 6 år:

— Jag bor på en gård med min familj 
och vi har får utanför huset, så jag 
målade ett av fåren, säger Folke med ett 
stort leende.

Syftet med tävlingen är att få barnen 
att förstå vikten av att använda reflex för 
att undvika olyckor. 

— Vi hade temat djur när tävlingen var 
igång, så barnen fick rita teckningar av 

djur och sedan välja ut vilken teckning de 
ville skicka in till tävlingen. Hela klassen 
kände sig som vinnare när vi fick reda på 
att det var Folkes teckning som vann. De 
sa att det var mer spännande än finalen i 
Melodifestivalen, säger en av förskole-
klasslärarna på Attarpsskolan.

Folkes reflex finns nu tillgänglig 
och delas ut på alla Länsförsäkringar 
Jönköpings kontor. 

Som en del i Länsförsäkringar Jönköpings arbete för att skapa ett 
tryggare län arrangerades även 2021 den stora reflexaktivitet som 
under 2020 engagerade 500 förskolebarn runt om i Jönköpings län. 
Årets vinnande bidrag designades av sjuårige Folke. 

Folkes får vann årets reflextävling.

Å R E T  2 0 2 1     2 5



Klubbstugan Tallbacken och det omgivande elljusspåret 
är en populär samlingspunkt för motionärer i Aneby. På kvällar 

och helger, året runt, fylls spåren av Anebybor som åker skidor, orienterar, 
vandrar i den natursköna omgivningen eller går tipspromenad. Men sedan  

den nya vägen byggdes och en del av spåret drogs genom en lång tunnel,  
har många känt sig otrygga när mörkret sänkt sig.  

R E P O R TA G E
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R E P O R TA G E

F
öreningen SOK Aneby 
hörde av sig till 
Länsförsäkringar 
Jönköping för att få 
bidrag till att lysa upp 

tunneln, och sedan i höstas lyser ljuset 
även i den mörka passagen.
 
Det hela började hösten 2019 när 
Länsförsäkringar Jönköping genomförde 
en kampanj för att få länsinvånare att 
cykla mer. Många föreningar deltog 
genom sina medlemmar och fick då 
också chansen att ansöka om pengar till 
ett specifikt projekt som skulle öka 
tryggheten i länet.

– Vi hittade ett väldigt bra projekt 
ihop med SOK Aneby, säger Ida Severin, 
hållbarhetschef på Länsförsäkringar 
Jönköping och en av initiativtagarna till 
kampanjen. Föreningen hade själva 
lösningen på ett trygghetsproblem, som 
förmodligen även skulle öka antalet 
motionärer i spåren. 

Hösten 2019 fick föreningen hjälp av 
Länsförsäkringar Jönköping med några 
belysningsstolpar till en anslutande 
backe till elljusspåret. Backen används 
frekvent för den breda barn- och 
ungdomsverksamheten. 

– Vi tog också bort en slydunge vid 
backen och då kunde vi spruta konstsnö 
på hela det området, berättar Bo 

Henriksson, som ledde arbetet 
tillsammans med flera andra ledare i 
föreningen.

Men kvar fanns den mörka passagen 
genom tunneln. Under hösten 2021 
installerade medlemmarna själva en 

solcellsdriven ljusslinga i den cirka 100 
meter långa tunneln.

– Många upplevde denna del av 
spåret som mörk och otrevlig. Där fanns 
ingen belysning och en del drog sig för 
att gå, springa och åka där, säger Bo. 
Belysningen gjorde också att vi kunde 

utnyttja en större del av anläggningen 
vintertid och förlänga skidspåret.
Den gångna vintern har det blivit 
tusentals åk i tunneln och spåret på 
andra sidan vägen. Det är helt suveränt, 
och allt började med stödet vi fick från 
Länsförsäkringar. Nu lockar vi till oss 
både fler ungdomar och fler ledare – och 
föreningen växer.

– Att Länsförsäkringar ville hjälpa till 
med belysningen betydde mycket för oss 
och vår verksamhet, säger Ola 
Gustafsson, också han en av eldsjälarna i 
föreningen. 

Klubbens ”pensionärsgäng”, som 
lägger massor av tid på skötseln av 
anläggningen, fixade på kort tid både 
belysningsstolpar och den solcellsdrivna 
belysningen i tunneln som gjorde hela 
skidspåret mer inbjudande. 

Även från Länsförsäkringars sida 
hoppas man att Aneby som ort fortsätter 
att utvecklas och att fler ungdomar ges 
möjlighet att idrotta och ha en 
meningsfull fritid.

– Vi vill gärna fortsätta att skapa 
trygghet i hela länet och se till att alla 
invånare mår bra fysiskt och psykiskt. 
Den här typen av projekt går helt i linje 
med vad vi vill göra, det vill säga att 
skapa nya möjligheter för unga såväl som 
äldre, avslutar Ida Severin. 

LJUSARE TIDER 
FÖR SOK ANEBY

Sedan i höstas ser man 
ljuset i tunneln i Aneby.



D
et dröjer inte många 
dagar innan det första 
brevet dimper ner i 
brevlådan efter att du 
köpt en ny bil. Du får 

erbjudanden om hjälp i massor av 
situationer, till exempel om du skulle 
behöva bärgning eller om du skulle tappa 
bort bilnyckeln. 

— Risken i det läget är att man blir 
dubbelförsäkrad, för det mesta man får 
erbjudanden om ingår redan i den 
ordinarie bilförsäkringen. Både bil-
bärgning och nyckelförlust ingår till 
exempel i en halvförsäkring hos oss, 
säger Mattias Edvardsson, som är 
motortekniker hos Länsförsäkringar 
Jönköping.
 
Mattias har dagligen kontakt med 
bilägare som har funderingar över sin 
försäkring och vad som egentligen ingår.

— De vanligaste ärendena handlar om 
hyrbil och bärgning. Det korta svaret är 
att bärgning ingår i halvförsäkringen, 
som de allra flesta har, och behöver man 

hjälp med hyrbil har vi ett tillägg som 
heter MER försäkring. 

Mattias har märkt att det finns saker 
som är lätta att missa för den som 
tecknar bilförsäkring och vill få ut mesta 
möjliga av den.

— Sätt dig in i vad du betalar för, 
teckna rätt körsträcka och jämför olika 
bolag. Många som ringer är inte med-
vetna om att försäkringen hjälper till vid 
maskinskada fram till dess att bilen är 
åtta år eller har gått 12 000 mil. Där 
gäller det att läsa på vad man betalar för 
och att använda försäkringen i tid.

 
Något annat som många inte har koll på 
är vilka verkstäder försäkringsbolaget 
samarbetar med.

— Kolla så att du har flera olika 
verkstäder att vända dig till vid en skada. 
Vi på Länsförsäkringar har skade-
hantering lokalt i länet och en nära 
relation med verkstäderna. Det gör att 
problemen kan lösas snabbt och med 
personlig service, avslutar Mattias.  

Du råkar tanka fel 
bränsle, du får en skada 
på parkeringsplats eller 
i värsta fall krockar du 
med någon annan. Varje 
år drabbas tusentals 
bilägare i Jönköpings län 
av skador på sina bilar. 
Därför är det bra att 
ha koll när du tecknar 
din bilförsäkring för 
att undvika onödiga 
kostnader.

I N S I K T

SPARA HUNDRALAPPAR 
PÅ BILFÖRSÄKRINGEN
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L
änsförsäkringar  
Jönköping stöttar olika 
organisationer i länet och 
syftet är oftast att skapa 
möjligheter för barn och 

unga. Ett exempel på det var Innovation 
camp för högstadieelever i Gnosjö 
kommun, som arrangerades tillsammans 
med Ung Företagsamhet.
 
Samtliga elever på de två högstadie- 
skolorna i Gnosjö fick i uppdrag att 
tillsammans med sina klasskompisar ta 
fram och presentera ett välkomstpaket 
för nyinflyttade i kommunen.

— På det sättet ville vi engagera 
ungdomar i en fråga som vi tycker är 
viktig och som var rolig för dem att jobba 
med, berättar Ida Severin, chef för håll- 
barhet hos Länsförsäkringar Jönköping. 
Samarbetet med Ung Företagsamhet är 
viktigt eftersom vi har ett lågt nyföreta-
gande i länet, trots att vi är kända just för 
vår företagsamhet. Tillsammans med 
Gnosjö kommun ville vi därför väcka och 
uppmuntra ungdomarnas entreprenöri-
ella och kreativa sida.

 
När en månads arbete var över stod 
klass 9B på Hillerstorpsskolan som 
vinnare. Deras paket bestod bland annat 
av en väska från Thule, en cowboyhatt 
från High Chaparral och en bingobricka 
där man kunde vinna priser genom att 
utföra olika uppdrag.

— Jag var väldigt imponerad av alla 
bidrag vi i juryn fick ta del av. Sedan är 
förstås kärnfrågan i uppgiften de fick 
— hur man ska få nyinflyttade i Gnosjö att 
känna sig välkomna — ständigt aktuell.
 
Den vinnande klassen fick ett ekono-
miskt bidrag till klasskassan.  

Gnosjöelever fixade 
välkomstpaket
Hur får man nyinflyttade i Gnosjö att känna sig välkomna till sin 
nya hemort? Det fick högstadieklasserna i Gnosjö kommun ta 
fram sina egna förslag på under en månads Innovation camp.

Tillsammans 
med Gnosjö 

kommun ville 
vi väcka och 
uppmuntra 

ungdomarnas 
entreprenöriella 

och kreativa sida

N O T E R AT

Ida Severin, chef för  
hållbarhet och kommunikation, 

Länsförsäkringar Jönköping.

”



3 0     Å R E T  2 0 2 1

I
Jönköpings län, liksom i 
landet i stort, skiljer det 
fortsatt mycket i inkomst 
mellan män och kvinnor. 
Orsaken är att kvinnor i högre 

utsträckning jobbar deltid och tar ut fler 
föräldradagar. 

— Det är vanligt att inkomst-
skillnaderna börjar i samband med att 
man bildar familj. Ofta uppger mannen 
och kvinnan att de sparar lika mycket 
procentuellt, men om det är skillnader i 
inkomsten blir det skillnader i sparandet, 

säger Karolina Wenström, chef  
för pension och placering på  
Länsförsäkringar Jönköping.

Karolina möter varje dag kunder som 
inte insett vad inkomstglappet kan leda 
till senare i livet.

— Det är viktigt att vi pratar om 
inkomstskillnader inom relationer. Om en 
man eller kvinna tjänar tio procent mer 
än sin partner borde man kanske komma 
överens om att den personen också ska 
betala tio procent mer av de gemen-

Det är 
viktigt att vi 

pratar om 
inkomst-

skillnader 
i våra  

relationer

”
Trots att vi i Sverige ligger långt fram när det gäller  
jämställdhet är inkomstskillnaderna mellan män och 
kvinnor lika stora som för 25 år sedan. Att man tjänar 
olika mycket inom en relation påverkar pensionen –  
men det finns sätt att göra situationen mer jämställd.

JÄMSTÄLLD PENSION 
TROTS INKOMST-
SKILLNADER –  
SÅ LYCKAS DU

I N S I K T
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samma utgifterna.
Karolina upplever att det även finns 

en del okunskap om vad som gäller vid 
skilsmässor.

— När kärleken tar slut är det inte  
alla som vet vad som egentligen ingår i 
en bodelning. De pengar man delar  
på är bara det man sparat privat.  
All pensionsinbetalning från stat och 
arbetsgivare är personlig egendom.  
Det betyder till exempel att om mannen 
gjort karriär medan kvinnan gått ner till 
deltid har hon inte rätt till att få del av 
vad mannen tjänat in till pensionen.
 
Det finns dock en lösning om ena 
parten i en relation tjänar bra mycket 
mer än den andra.

— Man kan sätta av pengarna och 
göra dem till enskild egendom via 
äktenskapsförord, säger Karolina. Det är 
kanske inte alltid så lätt att föra på tal, 
men det är enda möjligheten att få en mer 
jämställd pension efter att man skilt sig.

I Sverige äger män dubbelt så mycket 
som kvinnor — i form av fastigheter, bilar, 
mark och mycket mer. Det ofta ojämlika 
ägandet är en risk vid en skilsmässa.

— Ekonomin är orsaken till att många 
kvinnor inte vågar lämna en ohälsosam 
relation. Om man inte själv äger en 
fastighet, bil eller liknande blir man mer 
beroende av sin partner.

— Det är inte världens roligaste fråga, 
och jag märker att många duckar för att 
lösa situationen. Men det kommer att 
göra mycket mer ont när man väl går i 
pension, istället för att få det överstökat 
nu. Det räcker med ett möte och ett 
aktivt val, avslutar Karolina.  

JÄMSTÄLLD PENSION 
TROTS INKOMST-
SKILLNADER –  
SÅ LYCKAS DU

I N S I K T

Karolina Wenström, 
chef för pension och placering  

på Länsförsäkringar Jönköping.
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PÅ  G Å N GPÅ  G Å N G

Johanna Croona  är chef för internservice och 
reception på Länsförsäkringar Jönköping. Hon var 
nominerad  till Årets unga ledande kvinna 2019.

Jag är glad  
att min arbets-
givare är med 
och stöttar 
arbetet 

”
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Jönköpings län är historiskt sett ett län där de allra flesta på ledande 
positioner är män. År efter år brukar vi hamna i botten när det 
kommer till fler olika jämställdhetsparametrar. Av den anledningen 
instiftades 2015 utmärkelsen Årets unga ledande kvinna.

Å
r 2015 var endast 28 % av 
vårt läns ledare kvinnor. 
Statistik från SCB 2019 
visar att andelen kvinnor 
på chefsposition i länet 

har ökat till 36 %, men fortfarande finns det 
mycket att göra. I Gnosjö är andelen chefer 
som är kvinnor till exempel 25 %, vilket är 
lägst i Sverige. 

Länsförsäkringar Jönköping har varit 
partner till projektet i flera år, och enligt vd 
Magnus Olsson är det en självklarhet att 
fortsätta vara med och verka för ett mer 
jämställt län.

– Tyvärr behöver det fortfarande 
uppmärksammas att det inte fullt ut är 
jämlikt, och då är Årets unga ledande 
kvinna ett bra sätt att synliggöra kvinnor 

som skapat resultat i sina ledarroller, säger 
Magnus. Vi måste bli bättre på att ta tillvara 
alla duktiga kvinnors kompetens, annars 
riskerar vi att de lämnar länet och därmed 
minskar vår konkurrenskraft.

Sedan 2015 har över 100 kvinnor lagts 
till listan. Johanna Croona, chef för 
internservice och reception på 
Länsförsäkringar Jönköping, var nominerad 
till utmärkelsen 2019.

– Det är en superviktig fråga att arbeta 
för ett jämställt län och samhälle. Jag är 
glad att vi som arbetsgivare är med och 
stöttar det här viktiga arbetet, säger 
Johanna. 

Årets unga ledande kvinna 2021 utses 
den 3 mars.

PÅ  G Å N G

ÅRETS UNGA  
LEDANDE 
KVINNA

Magnus Olsson är vd på 
Länsförsäkringar Jönköping.
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S
amtidigt som intresset för 
att köpa är stort väljer 
många fritidshusägare att 
behålla sina fastigheter.  
Det är med andra ord den 

klassiska relationen mellan utbud och 
efterfrågan som driver upp priserna.  
I Jönköpings län har priset för ett 
fritidshus stigit med 24 % de senaste  
fem åren — och med hela 10 % bara  
under 2021.

— Efterfrågan är stark i hela länet och 
vi ser ingen avmattning på priserna, 
säger Johan Lennings, mäklare hos 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling  
i Eksjö och Aneby.
 
En tydlig trend är att fler söker 
fritidshus närmare sin permanentbostad 
jämfört med tidigare. Men många av de 
som söker fritidshus i vårt län kommer 

även från storstäderna. De längtar efter 
en lugn miljö långt bort från stressen — 
och numera kanske även från trängseln.

— När coronarestriktionerna lättade 
såg vi en snabb återhämtning av 
intresserade köpare från övriga Europa, 
fortsätter Johan. Digitala visningar, som 
vi började med under pandemin, har varit 
uppskattade för långväga köpare. När allt 
har känts rätt har de sedan gjort resan 
hit för en fysisk visning.

Pandemi eller ej, ett par frågor är 
ständigt återkommande för både säljare 
och köpare av fritidshus. Vi låter Johan 
svara på hur läget ser ut just nu:

När på året ska man sälja – och köpa? 
— Under vår och sommar är utbudet 
större, eftersom många vill påbörja sin 
försäljning då. Men för intresserade 
köpare spelar årstiden faktiskt mindre 

roll. Vi erbjuder även tjänsten Försprång, 
där man kan fotografera sin fastighet 
under sommaren och använda bilderna 
som komplement vid en senare försäljning.

Vad bör jag tänka på vid köp 
eller försäljning? 
– Som köpare bör man hålla i minnet att 
en försäljning kan gå väldigt snabbt från 
visning till skrivet kontrakt. Att i god tid 
ha kontaktat banken för ett lånelöfte är 
jätteviktigt. Och som säljare bör du 
kontakta en mäklare i ett tidigt stadium 
för att gemensamt planera en 
framgångsrik försäljning. 

—  Viktigast för båda parter är att det 
känns tryggt och professionellt. Det är  
ju en av de största affärerna i livet, 
avslutar Johan. 

DRÖMMEN 
SOM KOSTAR  
ALLT MER
I kölvattnet av pandemin och reserestriktioner är fritidshus-
marknaden i Sverige hetare än på länge. Istället för att  
bege oss ut i världen längtar vi efter det trygga alternativet, 
något som tydligt avspeglar sig i priserna.

I N B L I C K



Å R E T  2 0 2 1     3 5

I N B L I C K

Johan Lennings, mäklare på Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling i Eksjö och Aneby.

För köparen 
spelar årstiden  
faktiskt  
mindre roll

”



lansforsakringar.se

Avsändare / Sender
Länsförsäkringar Jönköping
Box 623, 551 18 Jönköping

Livet har en förmåga att överraska oss. Vi vet aldrig 
exakt vad som väntar runt hörnet. Oavsett vad så 
finns vi där du är, när du behöver oss. För all tid.

Vi finns där du är, 
när ni vunnit  
budgivningen.


