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Per Lindblad, vd

2019
Under 2019 har vi fortsatt att öka vår utlåning 
till såväl jord- och skogsbrukare som 
bolånekunder. Vi har också stabiliserat vår 
inlåning på god nivå. 

Vårt resultat för året är tillfredsställande, men 
har påverkats av både ökade 
upplåningskostnader och ökad konkurrens. Vi 
ser dock långsiktigt på vår bank och vår affär. 

Vi har tagit ytterligare utvecklingssteg, bland 
annat i form av nya sätt att möta kunderna. 
Utifrån de tjänster vi erbjuder och den bank vi 
är blir vi successivt en bättre bank för allt fler, 
med fullt fokus på att möjliggöra ännu bättre 
kundrelationer 2020. 

Vårt fokus ligger på att skapa värden för kund 
som möjliggör den tillväxt vi behöver i en hårt 
konkurrensutsatt marknad. Landshypotek Bank 
går in i 2020-talet som en bredare, bättre och 
tryggare bank än det kreditinstitut som gick in i 
2010-talet.

2



www.landshypotek.se

Information om bank och förening

Årsredovisning för 
Landshypotek Bank 
(Klicka för hela rapporten)

Årsrapport – en 
summering av 
Årsredovisningarna för 
bank och förening 
(klicka för hela rapporten)

Årsredovisning för 
Landshypotek Ekonomisk 
Förening
(klicka för hela rapporten)

https://landshypotek.se/globalassets/dokument/finansiell-info/rapporter/landshypotek-bank---arsredovisning-2019.pdf
https://landshypotek.se/globalassets/dokument/finansiell-info/rapporter/landshypotek-bank---arsrapport-2019.pdf
https://landshypotek.se/globalassets/dokument/finansiell-info/rapporter/landshypotek-bank---arsredovisning-2019.pdf


En växande bank
Utlåningen uppgår till 76,4 (72,5) 
miljarder kronor. 

Inlåningen uppgår till 14,4 (14,1) 
miljarder kronor.
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Resultat 2019
Rörelseresultatet uppgår till 418 (386) mnkr. 
Resultatet inkluderar realisationsvinst om 55 
mnkr hänförlig till försäljning av en fastighet.

Rörelseresultat exkl nettoresultat av finansiella 
transaktioner uppgår till 420 (369) mnkr.

Räntenettot uppgår till 815 (799) mnkr.

Kostnaderna uppgår till 461 (428) mnkr.

Kreditförluster netto påverkade resultatet med 
3 (-8) mnkr.
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Jord & skog Husägare
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En bank för spara och låna – för allt fler kundgrupper 
och fullt fokus på jord och skog

”Klassiska bottenlån är helt grundläggande i en bankrelation och det allra viktigaste lånet för 

huvuddelen av kunderna på bankmarknaden. Det vi erbjuder med lån till hus och till jord och 

skog ger möjligheter. Vi är en del av att ge grundläggande möjligheter i mångas liv med

hem, sysselsättning och företagande – och ett land som därmed kan leva från norr till söder.” 

Ur VD-ordet, Årsredovisningen 2019



Fortsättning 2019

• Banken är jord- och skogsbrukarnas bank. 
Den fortsatta fokuseringen på professionella 
jordbrukare har kompletterats med tydlig 
ambition att även vara öppna för fler 
kundgrupper inom jord och skog.

• Under 2019 skapades nya förutsättningar för 
att möta allt fler kunder, både genom 
digitalisering, förändrad kundmötande 
organisation och effektivare 
marknadsbearbetning. Nya sätt att möta 
kund har utvecklats, med bibehållna kontor 
men fler möjligheter som bl.a. den nya 
digitala låneansökan ger.

• Landshypotek Bank strävar efter en 
marknadsnärvaro med ett konkurrenskraftigt 
pris och stor förståelse för kundens situation 
och behov, och därmed vara en bank sin 
kan lösa kundernas finansieringsbehov med 
hypotekslån. 

Utveckling
De senaste åren har banken kraftigt 
förändrats och moderniserats, efter bland 
annat:

• Byte av IT-plattform. Banken har gått från 
70-talssystem till en modern systempark. I 
ett omvärldsperspektiv finns en stark 
konkurrensfördel med den nya 
systemparken, som bl.a. möjliggjort 
digitala inträden och kontakt med fler 
kunder. 

• Mött växande och förändrade regel- och 
kapitalkrav för bankverksamhet. 

• Strategiskt utvecklats för att vara en bank 
för allt fler, bl.a. med förändrad 
kommunikation och grafisk profil.  

• Tydliggjort roller och uppdelning mellan 
bank och förening.

7



Hänt under året 
Öppnat digital ansökan för jord och 
skogsbrukare.

Nytt försäkringssamarbete med Dina 
försäkringar.

Ny grön obligation.

Utvecklad organisation för bättre 
kundbemötande – många kontaktvägar.

Lantbrukspanel och andra undersökningar 
bidrar med insikter.

Opinionsbildning kring EU-förslag som 
genomfört riskerar bli negativt för 
skogsbruket.

Ökad synlighet inom jord och skog.

Fortsatt internt arbete med effektivisering 
och digitalisering.

Fortsatt tillväxt som bolånebank (och som 
bank för jord- och skogsbrukare).8



9

Ökad synlighet
Följ oss på 

landshypotek.se

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

Uppdatera dina 

kontaktuppgifter 

för utskick

Skriv upp dig för 

rapporter och 

nyhetsbrev

http://www.landshypotek.se/


Möjlighet att söka lån på nätet

Landshypotek Bank har som första bank 
öppnat möjligheten för digitala 
låneansökningar för kunder som bor eller 
driver företag på en jord- och 
skogsbruksfastighet. Jord- och 
skogsbrukare kan m a o nu ansöka om lån 
på nätet.

Därigenom ökar kundnyttan och 
tillgängligheten för den som söker 
finansiering inom jord och skog. Den digitala 
ansökan har utvecklats i nära dialog med 
kunderna för bästa enkelhet, snabbhet och 
funktionalitet.

Många har redan testat den nya ansökan. 
Ansökningar på flera miljarder redan 2019.

Andra kontaktvägar finns kvar.  
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Fler kontaktvägar
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Utveckling för kunderna

Vår utveckling handlar om att 
nå, möta och få fler kunder, 
hitta sätt att effektivare 
arbeta tillsammans, och göra 
det i en kultur som är positivt 
särskiljande både för oss 
som arbetar på banken och 
för kunderna.
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Tack för 2019!
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