
 

Stockholm, 2 april 2020 

 

Ägare, medlem och kund! 

Det är en händelserik vår vi får uppleva! Under en dryg vecka i mars hade jag planerat att 

resa runt i landet och prata med en hel del av er medlemmar – så många som möjligt! - på 

årets Regionmöten i vår ekonomiska förening. Tyvärr satte uppmaningar om att undvika 

samlingar och resande stopp för det, som del av samhällets samlade åtgärder mot 

smittspridningen. Regionmötena arrangeras nu i en annan form, minimalistiska och på 

telefon - med begränsad information och enbart för nödvändiga beslut.  

Ni kan ta del av en hel del information från bank och förening skriftligt och ni har alltid chans 

att vända er till mig med frågor. Jag hänvisar till en del länkar längst ned i detta brev för det.  

Jag tänkte också att jag skulle ge en bild av några aktuella frågor här. 

Först om Coronasituationen.  Under februari började vi förstå att det var ett utbrott av ett 

virus i Kina. Mentalt tyckte vi nog alla att det var trist, men samtidigt långt borta. Detsamma 

tänkte nog regeringar runt om i världen. Men väldigt fort blev verkningarna av Covid19 allas 

vår verklighet. Under mars har dramatiken ökat, åtgärderna mot smittspridningen varit 

drastiska (sett till en vanlig situation) och en mängd olika krispaket har lanserats. Alla länder 

vill väl, men fokuserar främst på sig och sitt egna. Det finns såvitt jag kan bedöma ingen 

större koordination, vilket lamslår den globala ekonomin och kommer att ge betydlig 

påverkan framåt. Hur stor den blir är inte möjligt att säga nu, men tydligt är att 

arbetslösheten stiger kraftigt och BNP faller dramatiskt.  

Krisen vi står mitt i nu är realekonomisk. Det är i grunden ingen finansiell kris vilket gör den 

ännu mer långtgående och utmanande än exempelvis senaste finanskrisen. Den 

ekonomiska situationen kommer att påverka oss alla, men på olika sätt. 

För jordbruket och den primära livsmedelsproduktionen kan krisen i samhället 

förhoppningsvis, och faktiskt, leda fram till en klok dialog om självförsörjningsgrad och 

närodlat. Problemen ska vi dock inte nonchalera. Stängda gränser kan i en förlängning 

skapa problem med arbetskraft och insatsvaror, men de bör förhoppningsvis vara mer av 

kortvarig karaktär. Inom skogsnäringen kan virkespriserna påverkas negativt, vilket vi redan 

kan se. Detta utöver de effekter vi tidigare hade från barkborreangrepp här och än värre, i 

Mellaneuropa.  

Vi har alla ett ansvar för att göra vårt för folkhälsan i denna speciella tid. Samtidigt har vi på 

banken ett särskilt ansvar för att fortsätta driva vår bank. Att stå för fortsatt utlåning och 

möjligheter till sparande för både nuvarande och nya kunder är för oss ett samhällsuppdrag 

vi aktivt står för, vårdar och ständigt utvecklar. Det är, om möjligt, än viktigare just nu, i 

denna exceptionella tid. 

Vi vill vara nära kunderna och inbjuder till dialog. I tider då många upplever oro är det för oss 

extra viktigt att vi står bakom er kunder och att vi håller igång vår verksamhet. Vi har i närtid 



 

goda erfarenheter av att tillsammans med er göra det bästa i en svår situation. Dialogen 

mellan oss som bank och våra kunder var helt avgörande för att många av våra kunder 

skulle klara prövningarna efter 2018 års torka. Vi vill ha samma nära dialog när vi nu möter 

nya och annorlunda prövningar.  

Dialogen om krisen förs nu mycket i media, av media. Varje dag föds vi med nya braskande 

negativa nyheter och diskussion om ansvar. På den ekonomiska sidan finns nu en både 

outtalad och ibland uttalad förväntan på ansvarstagande från företag. Här finns också en 

diskussion om utdelningar, från alla företag och bolag som ”tar emot” statens stöd. Samtalet 

upplever jag vara onyanserat till viss del då utdelningen från företag och föreningar inte 

nödvändigtvis går till dåliga ändamål. Jag tänker då på vår utdelning som går till er 

medlemmar, tillika låntagare och ägare, i en cirkulär ekonomi! Andra mer klassiska 

utdelningar går till pensionsförvaltningen, som nu står inför stora utmaningar och därmed 

påverkar många i samhället. 

Bankens styrelser har nu beslutat om att skjuta upp stämmorna i syfte att kunna få mer 

kunskap i denna tid och därmed ta medvetna beslut i närtid, med så bra information som 

möjligt.  

Vi på Landshypotek Bank kom ur 2019 med ett resultat som är okej och sett till resultatet så 

borgar det väl för utdelning. Som medlemsägda och jord- och skogsbrukarnas bank är 

utdelningen viktig för vår affärsmodell!  

Ni är en del av en förening, men ni äger en bank och vi driver en bank. Banker hamnade 

tidigt i denna debatt där man inte gör skillnad på vilken typ av bank man är. Myndigheter och 

regering har varit mycket tydliga med sin förväntansbild, banker har ett särskilt ansvar. Detta 

är ytterligare en faktor som styrelserna behöver förhålla sig till.  

Jag är vid gott mod och känner en stark tro att vi på Landshypotek har en viktig roll i den här 

situationen och kan se till att vår affärsmodell är livskraftig även under 2020. 

 

Allt gott 

 

Per Lindblad 

VD Landshypotek Bank 

 

Du kan läsa mitt VD-ord från Årsredovisningen för banken 2019 här 

Ta gärna del av bankens hela Årsredovisning här 

Vi har summerat 2019 i kortare form här 

https://www.landshypotek.se/om-landshypotek/Press/nyhetsarkiv/vd-har-ordet-en-battre-bank-for-allt-fler/
https://www.landshypotek.se/globalassets/dokument/finansiell-info/rapporter/landshypotek-bank---arsredovisning-2019.pdf
https://www.landshypotek.se/globalassets/dokument/finansiell-info/rapporter/landshypotek-bank---arsrapport-2019.pdf

