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Jord- och skogsbrukarnas bank 

Varför är det bra att medlemmar i 
en ekonomisk förening äger en 
bank?  

Vad gör för skillnad? 

Vad är möjligheterna och 
utmaningarna?  
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Mötte samhällsproblem 

Gemensamt intresse 

Tillsammans är starka – drog nytta av 
kollektivet 

Skalfördelar 

…. 

Hur gör det 2014? 

 

Gemensamt 
intresse 
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Uppgiften 
Finansierar satsningar och företagande 
för ett rikare liv på landet.  

Specialiserade på jord- och skogsbruk.  

Pressar priset på finansiering till jord- 
och skog. 

Grunduppgiften är densamma sedan 
1836. 

Öppnat för sparande. Digital bank och 
ett sparande hos Landshypotek Bank 
bidrar till utvecklingen av den svenska 
landsbygden.  

  

 



 Sveriges 10 bank 
Finansierat svenskt jord- och skogsbruk 
med 61 miljarder. 

45 000 medlemmar, 60 000 kunder. 

Ägarna = medlemmarna. Organiserade 
ekonomisk förening i tio regioner. 

Affärsverksamhet organiserad i åtta 
distrikt, 19 försäljningskontor. 

Cirka 70 kundansvariga - kan jord- och 
skog. 

Cirka 80 förtroendevalda, jord- och 
skogsbrukare, utför värderingar. 

Kundservice för snabb kontakt. 

Överskottet tillbaka till jord- och 
skogsbruket genom bättre villkor och 
medlemsutdelning. 
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 Utvecklingen 
Fler produkter på marknaden.  

Utvecklat internettjänster. 

Utveckling av partnerskap (försäkringar, 
leasing/avbetalning). 

Aktiv kompetensförsörjning. 

Medlemsinvesteringar.  

Förstärkt kontrollen – viktigt som bank. 

Förbättrat kreditbedömningarna. 

Anslutna till dataclearingen för 
professionell betalningshantering. 

Höjd rating S&P, Fitch. 

Framgångsrikt emitterat obligationer 
möjliggör goda villkor. 
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 Vår historia 
1836: Den första 
landshypoteksföreningen startar i 
Skåne. Visionära samhällsbyggare, fri 
marknad. 

1861: Sveriges Allmänna Hypoteksbank 
grundas för underlätta upplåning till 
hypoteksföreningarna. Reglerad 
marknad. 

1995: De tio landshypoteksföreningarna 
slås samman till en ägarförening. 
Landshypotek AB bildas.  

2006: Bryter samarbete med LF. 

2010: Startar visions- och nytt 
strategiarbete.  

2013: Landshypotek blir formellt bank.  

2014: Det nya varumärket och en ny 
digital bank för sparare lanseras.  
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Landshypotek Bank AB  

• Driver banken, affären  
 

• Styrelse, ledningsgrupp, 
distriktsorganisation 

• Köper tjänster av förtroendevalda 
för affären  

 

Landshypotek ekonomisk förening  

• Demokratisk uppgift:  

• Ansvarar för medlemsrelationen 

• Regioner, huvudstyrelse 

• Värderar på uppdrag av AB 

• Bidrar i marknadsföringen av 
banken 

• Hanterar ägarfrågor såsom:  

• Ansvarar för egna kapitalet  och 
kapitalanskaffningen 

• Bestämmer om utdelningen 

• Krav på Bank AB 

• Regionmöten, utdelning 

 

 

Vår organisation 
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Landshypoteks DNA 

Vår existens berättigas av vår uppgift för 
jord- och skogsbruket, vår kompetens, 
våra goda villkor och vår ägandeform.  

 

Uppgiften: Säkerställa konkurrenskraftig 
finansiering av jord och skog 

Ägandeformen grunden. 
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God resultatgenerering 

• Resultatutvecklingen har varit 
positiv  

• 11 % utdelning till medlemmarna 

God tillväxt  

• Utlåningen ökade 3 % 

• Sparande ökade 36 % 

Breddat produktutbud 

• Sparande 

• Partnersamarbeten 

• Intjäning annat än bottenlån 

 

Ökad marknadskonkurrens  

• Färre antal  

• Antal lånekunder minskar 

Kundkrav kräver ständig utveckling 

Ökade krav från myndigheter och 
ratinginstitut 

• Inlåning 

• Kapitalkrav 

• Regelrapportering 

 

Landshypotek idag  
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Utmaningar 
Behövs bank för jord- och skog? 

Kan vi möta ökade kapital- och 
regelkrav? 

Stå oss i konkurrensen?  

Möta ständig utveckling för kund? 
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Hur stärker affären? 

Hur stärker kommunikationen? 

Hur får aktiva ägare? 

 

Möta utmaningen 
som medlemsägd 
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Vill ha medlemmar 
Hur kan vi gå med på detta? 

”Kanske för att klubbarna i första hand 
skapar en känsla av gemenskap och 
inte en ömsesidigt kalkylerande 
relation. Eller för att de skapar verkligt 
värde, långt bortom kortsiktig 
ekonomisk vinning?” 

Knyter kunderna till sig 

Ej vinning 

CSR – socialt ansvar 

 

=> Kooperationers paradgren? 
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Drivkraften är medlemmarna, men vad 
gör det för skillnad att vara medlem?  

Coop: tre miljoner medlemmar 

OK/Q8: 1,6 miljoner medlemmar 

HSB: 554 000 medlemmar 

Den självklara kundrelationen är inte 
självklar.  

 

 

Vad göra med 
medlemmarna? 
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• Bankerna i förtroendekris.  Fler 
byter bank.  

• Krav tjänster. Internet för enkla, 
kontorsrådgivning för komplexa 
tjänster.  

• Sker transparens.  

• Några villkorsjägare.  

• Majoriteten söker enkelhet och en 
förtroendefullt långsiktig relation.  

• Val ”arv” från föräldrarna eller råd 
och rekommendationer från vänner, 
anhöriga, sociala medier.  

• Kunderna minns och uppskattar 
när banker lyckas möta kunden i 
livets olika händelser. 

 

 

Kundernas val 
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Kundnära i organisationsformen 

”När lantbrukare 1836 gick samman var 
det för att det traditionella banksystemet 
inte förstod behoven i det förändrade 
svenska jordbruket. Vår uppgift att förstå 
kundernas vardag och finansiera 
satsningar för landsbygden är densamma 
idag. Vi ska förstå våra kunder när andra 
inte gör det. Vi är och ska vara nära 
kunderna.” 
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Affären stärks genom gemensamma 
intresset, kundnära formen och 
kompetensen hos förtroendevalda.   

Kommunikationen stärks genom 
kundnära formen, delaktighet, 
påverkan. Lojalitet. 

Krävs aktiva ägare 

• Kapitalanskaffning 

• Krav på banken 

 

Möter utmaningen 



 Vill bli fler 
För fler professionella jord- och 
skogsbrukare. 

För flera landsbygdsfamiljer. 

För sparare som älskar landet lika 
mycket som vi gör. 

Fortsätta möjliggöra rikare landsbygd – 
stödja kunderna som utvecklar Sverige 
med mat, välskötta skogar och öppna 
landskap. 
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Tack! 
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