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GEMENSAMMA STYRDOKUMENT 
FÖR HELA HSB

STARKARE TILLSAMMANS  HSB är en av Sveriges största boendeorganisatio-
ner. HSB är idédrivet, medlemsägt och bygger, utvecklar och förvaltar 
boende för över en miljon människor. Tack vare kombinationen av 
medlemsverksamhet, förvaltningstjänster, bosparande och nyproduk-
tion kan vi möta dagens och morgondagens behov av ett hållbart boen-
de. Vi gör det för våra medlemmar och vi gör det för våra kunder. Vi gör 
det miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Vi gör det för att skapa det vi 
kallar för det goda boendet. 

Som kooperativ organisation har HSB hela tiden fokus på medlemsnytta 
och medlemsinflytande. 

HSB är en federation, det vill säga en sammanslutning av olika ekono-
miska föreningar. Detta innebär att varje medlem i HSB är delägare i 
verksamheten med rätt att påverka och delta i beslutsfattandet. 

HSB har sin styrka i att kombinera lokalt självbestämmande med demo-
kratisk samverkan. För att underlätta vår samverkan och dra nytta av 
vårt starka varumärke, har vi tre gemensamma styrdokument inom 
HSB. De utgår från de kooperativa principerna, våra kärnvärderingar 
ethos och fungerar som ett verktyg för lärande, utveckling och fören-
ingsstyrning inom HSB. 

• HSBs kod för föreningsstyrning

• HSBs kompass – vägen mot det goda boendet 

• Hantering av HSBs varumärke

INLEDNING
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DE KOOPERATIVA PRINCIPERNA  Tusentals företagare och organisationer 
över hela världen baserar sin verksamhet på ett antal gemensamma in-
ternationella kooperativa principer. Dessa principer fungerar som rikt-
linjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling: 

1. Frivilligt och öppet medlemskap

2. Demokratisk medlemskontroll

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande

4. Självständighet och oberoende

5. Utbildning, praktik och information

6. Samarbete mellan kooperativa föreningar

7. Samhällshänsyn

VÅRA KÄRNVÄRDERINGAR – ETHOS  HSB-organisationen enades 2004 om att 
all verksamhet ska genomsyras av de grundläggande värderingarna Enga-
gemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. De inledande 
bokstäverna bildar tillsammans ordet ethos, som står för förtroende. 

engagemang: HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den en-
skilda människan och för samhället. Via engagemang skapas rum för 
samverkan och medlemsinflytande.  

trygghet: Det vilar en känsla av trygghet i HSB. Tillsammans skapar 
medlemmarna trygghet. HSB ger utrymme att leva livet på det sätt som 
passar var och en.

hållbarhet: Det finns ett långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och  
socialt tänkande i all verksamhet inom HSB. 

omtanke: HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder. Vi har om-
tanke om livet i och mellan husen.

samverkan: All verksamhet i HSB bygger på samverkan människor 
emellan.
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DE TRE GEMENSAMMA STYRDOKUMENTEN  Styrdokumenten är en gemensam 
överenskommelse som underlättar vår samverkan och håller samman 
organisationen under det gemensamma varumärket.

HSBs KOMPASS – VÄGEN MOT DET GODA BOENDET 
Innehåller vision, uppdrag och strategier med övergripande nyckel-
tal. Kompassen syftar till att underlätta för HSB-föreningarna att driva 
sina verksamheter, samverka och lära av varandras goda exempel.

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
 Ett stöd till bland annat styrelse och valberedning. Syftet är att den 
ska utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och genom-
lyst organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verk-
samheten och möjlighet att påverka. HSBs kod för föreningsstyrning 
ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så hållbart 
och effektivt sätt som möjligt.

HANTERING AV HSBs VARUMÄRKE 
Anger hur HSB-organisationen ska stärka, tydliggöra, utveckla och 
vårda det gemensamma varumärket effektivt och enhetligt samt  
säkerställa att HSB följer lagar och regler inom marknadsrätt.

ANSVAR FÖR TILLÄMPNING AV STYRDOKUMENTEN  Varje HSB-förenings styrel-
se är ansvarig för att HSB-föreningen, och eventuella dotterföretag och 
liknande verksamheter, tillämpar de gemensamma styrdokumenten. 
HSB Riksförbund ansvarar för uppdatering av de gemensamma styrdo-
kumenten. Beslut om förändringar av innehållet ska tas på HSB Riks-
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förbunds föreningsstämma.

UPPFÖLJNING  Varje HSB-förening ska årligen rapportera efterlevnad av 
de gemensamma styrdokumenten vid sin föreningsstämma och i års- 
redovisning enligt vad som anges i punkt 3.5.7 samt i avsnitt 5.2 i HSBs 
kod för föreningsstyrning.

Den gemensamma uppföljningen av hur styrdokumenten efterlevs inom 
HSB görs av HSB Riksförbund och rapporteras vid dess föreningsstämma.

IKRAFTTRÄDANDE  De gemensamma styrdokumenten som beslutats vid 
HSB Riksförbunds föreningsstämma 2019 träder i kraft den 1 januari 
2020 och gäller tills vidare.

STYRDOKUMENT
PROCESSEN

 STYRDOKUMENT–
PROCESSEN

Uppföljning av 
Kompassen, Koden och 
Varumärkesriktlinjerna.

Uppföljning av 
gemensamma 
styrdokument.

HSB Riksförbunds 
föreningsstämma 
beslutar om ny 
Kompass, Kod och 
Varumärkesriktlinjer

HSB Riksförbunds 
föreningsstämma 
beslutar om 
nya/reviderade 
gemensamma 
styrdokument.

Förbundsstyrelsen analyserar resultatet 
och optimerar lärande i organisation. 

HSB Riksförbunds
styrelse analyserar 
resultatet och optimerar
lärande i organisationen. 

Verksamhetsplanering och 
erfarenhetsutbyte mellan 
HSB-föreningarna/bolagen. 

Detta pågår under hela 
hösten (aug-dec)

Verksamhetsplanering och 
erfarenhetsutbyte mellan 
HSB-föreningarna, 
bolagen och 
HSB Riksförbund.

Verksamhets-
planering och 
erfarenhetsutbyte 
mellan HSB-
föreningarna/
bolagen. 
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HSB-föreningar och HSB Riksförbund har enligt beslut på HSB Riks-
förbunds föreningsstämma förbundit sig att följa styrdokumentet Han-
tering av HSBs varumärke, tidigare kallat HSBs varumärkesriktlinjer. 
HSB-föreningar och HSB Riksförbund ska säkerställa att deras dotter-
företag och liknande verksamheter följer detta styrdokument. 

Styrdokumentet HSBs varumärkesriktlinjer uppdaterades till HSB Riks-
förbunds föreningsstämma 2019, och namnet ändrades samtidigt till 
Hantering av HSBs varumärke.

Styrdokumentet kompletterar HSB Riksförbunds och HSB-föreningarnas 
stadgar. 

STYRDOKUMENTET HANTERING  
AV HSBs VARUMÄRKE

KAPITEL 1
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Vårt varumärke består av alla de associationer människor har till vårt 
namn, vår logotyp och det vi gör. Alla delar av vår verksamhet påverkar 
hur vi uppfattas. Allt vi gör, allt vi säger och hur vi förhåller oss till var-
andra, våra kunder, våra intressenter och vår omvärld påverkar varu-
märket HSB. 

Ett varumärke är ett löfte och vårt namn och vår logotyp är bärare av 
det löftet. Undersökningar visar att vi har ett starkt och välkänt varu-
märke med ett gott anseende och vi har blivit prisbelönta för vårt varu-
märkesvårdande arbete. Detta förtroende måste vi förvalta, utveckla 
och hela tiden fortsätta att förtjäna. Vi måste konstant möta de förvänt-
ningar som finns på oss, vilket förutsätter en jämn och hög kvalitet på 
allt vi gör. Ett enhetligt varumärke av vår storlek är en klar konkurrens-
fördel och ger oss ett större genomslag på marknaden.

SÅ SÄKERSTÄLLER VI ETT ENHETLIGT OCH STARKT VARUMÄRKE

1.  Samordnad kommunikation, marknadsföring och varumärkesan-
vändning gör HSB-organisationen mer effektiv

2.  Vi kommunicerar och marknadsför oss på ett enhetligt sätt enligt 
gemensam grafisk profil, på mottagarens villkor och så långt det 
är möjligt i gemensamma kanaler och enligt gemensam kommu-
nikationsstrategi. Det gör oss starkare, tydligare och lättare att 
känna igen. De HSB-föreningar som har behov av egna kanaler 
utöver de gemensamma, till exempel nyhetsbrev och konton i so-
ciala kanaler, ansvarar för hanteringen av kanalerna i enlighet 
med detta styrdokument

3.  Upplevelsen av HSBs varumärke ska vara densamma oberoende 
av var i landet man möter oss

HSBs VARUMÄRKE  
ÄR EN VÄRDEFULL TILLGÅNG

KAPITEL 2
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RÄTTIGHETER OCH STRUKTUR

HSB-ORGANISATIONEN FÖRVALTAR TILLSAMMANS HSBs VARUMÄRKE 
HSB-organisationen kommunicerar tillsammans HSBs varumärke ge-
nom HSB Riksförbund som äger rättigheterna till varumärket. HSB 
Riksförbunds uppdrag är att säkerställa att varumärket skyddas, utveck-
las och används korrekt enligt detta styrdokument och enligt lag, exem-
pelvis Marknadsföringslagen, Varumärkeslagen och det etiska regelver-
ket ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation. HSB 
Riksförbund ansvarar även för att bevaka att utomstående inte använ-
der varumärket utan tillstånd. 

HSB Riksförbund innehar:

•  Varumärket HSB (ordmärke), registreringsnummer 366199

•  Varumärket HSB (figurmärket skölden), registreringsnummer 
363976

•  Varumärket "HSB – där möjligheterna bor" (devisen), registre-
ringsnummer 501283

•  Övriga varumärken som innehas av HSB Riksförbund återfinns i 
en förteckning på HSBs gemensamma intranät

HSB Riksförbunds föreningsstämma beslutar om eventuella föränd-
ringar i varumärket, med undantag för devisen som kan ändras efter 
beslut i HSB Riksförbunds styrelse. 

KAPITEL 3
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HSBs LOGOTYP OCH GRAFISKA PROFIL  HSBs logotyp är en viktig bärare av 
HSBs varumärke. Logotypen består av ordmärket HSB, figurmärket 
skölden och devisen ”HSB – där möjligheterna bor”. Vi använder vår 
gemensamma logotyp som avsändare i all vår kommunikation. Vi an-
vänder en tydlig och konsekvent grafisk profil. Hur den grafiska profi-
len ska användas framgår i profilmanualen, som nås på hsb.se/profil-
manual. HSB Riksförbund ansvarar för den grafiska profilen och för 
uppdatering och utveckling av den. 

FIRMANAMNET HSB OCH NAMNSÄTTNING  HSB är inte bara ett registrerat  
varumärke, det är också det namn som ska inleda firmanamnet för varje 
förening eller bolag som är en del av HSB.

• HSB-förenings-/HSB-bolagsnamn ska inledas med ordet "HSB"

•  HSB-föreningsnamnet ska innehålla en geografisk benämning 
som är naturlig för den som möter namnet och som även tar hän-
syn till att förväxling inte sker med angränsande föreningsnamn 
eller andra enheter som bär varumärket

•  HSB-bolagsnamnet ska innehålla en för verksamheten beskrivan-
de benämning som även tar hänsyn till att förväxling inte sker 
med angränsande bolagsnamn eller andra enheter som bär varu-
märket

•  HSB-bostadsrättsföreningars namn ska inledas med ordet ”HSB”. 
Hänsyn ska tas vid namnsättningen, så att namnet inte riskerar att 
förväxlas med andra HSB-bostadsrättsföreningar eller andra en-
heter som bär varumärket

VEM FÅR ANVÄNDA HSBs VARUMÄRKE?  Alla delar av HSB-organisationen får, 
efter godkännande av HSB Riksförbund, använda HSBs varumärke 
som avsändare i sin kommunikation. Varumärket ska användas i enlig-
het med detta styrdokument och HSBs profilmanual. I vissa fall får va-
rumärket även användas av andra, exempelvis vid samarbeten som är 
reglerade i avtal.
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OM MAN GÅR UR HSB

•  Vid utträde ur HSB Riksförbund förlorar en HSB-förening rätten 
att använda varumärket

•   Vid utträde ur en HSB-förening förlorar en HSB-bostadsrättsför-
ening rätten att använda varumärket

•  Om en HSB-bostadsrättsförening utträder ur HSB ska skölden tas 
bort från fastigheten

•  HSB-bolag som inte längre huvudsakligen ägs av någon del av 
HSB-organisationen förlorar rätten att använda varumärket om 
inte annat överenskommes i avtal som följer i avtal som följer styr-
dokumentet Hantering av HSBs varumärke

ANSVARSFÖRDELNING 

hsb riksförbund:

•  Säkerställer att varumärket skyddas, utvecklas och används kor-
rekt enligt detta styrdokument samt enligt lag och etiska regler

•  Bidrar genom rådgivning, mallar, hjälpmedel och uppföljning 
till att varumärket används enligt detta styrdokument och inte 
används på ett sätt som kan påverka varumärket negativt

•  Ger råd och erbjuder utbildningar till HSB-föreningar och 
HSB-bolag om hur detta styrdokument ska tillämpas

•  Ger råd till HSB-föreningar om hur rekommendationer för 
HSB-bostadsrättsföreningar ska tillämpas

•  Följer detta styrdokument samt säkerställer att egna dotterföre-
tag också gör det

hsb-förening:

•  Följer detta styrdokument samt säkerställer att egna dotterföre-
tag också gör det

•  Informerar sina bostadsrättsföreningar om hur de ska tillämpa 
rekommendationer för HSB-bostadsrättsföreningar
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ANSÖKAN OM VARUMÄRKESANVÄNDNING OCH FIRMAREGISTRERING 
HSB Riksförbund säkerställer att HSBs varumärke används på rätt sätt 
i nya varumärken, firmor, domäner och digitala kanaler. Därför går alla 
ansökningar för detta genom HSB Riksförbund. HSB-förening, HSB-bo-
lag eller HSB-bostadsrättsförening har inte rätt att registrera egna varu-
märken, firmor, domäner och vissa digitala kanaler innehållande HSBs 
ordmärke, figurmärke eller devis utan godkännande av HSB Riksför-
bund. Se rutin på HSBs gemensamma intranät.
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VI FÖLJER LAGAR OCH REGLER FÖR MARKNADSFÖRING  Det är viktigt att vi alltid 
tar ett varumärkesansvar i den marknadsföring vi gör för HSB. Det gör 
vi genom att säkerställa att marknadsföringen följer lagar och regler, 
exempelvis Marknadsföringslagen, Varumärkeslagen och etiska regel-
verket ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation. 

HSB Riksförbund har tagit fram en process för juridisk granskning av 
marknadsföringsmaterial som omfattar kunskapsdokument, checklista 
och utbildning som stöd vid marknadsföring, se HSBs gemensamma 
intranät. Processen syftar till att hjälpa HSB-förening/HSB-bolag att ta 
ett varumärkesansvar vid marknadsföring.

FULLMAKT FÖR VARUMÄRKESANSVARIGA  För att underlätta hanteringen av 
HSBs varumärke bör vd i HSB-förening utse en varumärkesansvarig 
tjänsteman som får mandat att godkänna HSB-föreningens, med even-
tuella dotterföretags och liknande verksamheters, användande av HSBs 
varumärke. 

•  HSB Riksförbund utbildar varumärkesansvarig i hur HSBs varu-
märke ska användas

•  Varumärkesansvarig får efter genomgången utbildning fullmakt 
att för HSB Riksförbunds räkning godkänna viss varumärkes- 
användning 

•  Varumärkesanvändningen ska ske enligt detta styrdokument och 
HSBs profilmanual

•  Fullmaktens omfattning och begränsningar beskrivs i fullmakten 
och på HSBs gemensamma intranät

SÅ ANVÄNDER VI VARUMÄRKET

KAPITEL 4
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LYFT FRAM HSBs GEMENSAMMA ERBJUDANDE  Avsändare är alltid HSBs ge-
mensamma logotyp med devis. Vi kombinerar inte HSB-föreningsnam-
net/HSB-bolagsnamnet eller HSB Riksförbund tillsammans med sköl-
den som avsändare.

I all kommunikation lyfter vi fram erbjudandet istället för att poängtera 
vilken del av HSB som står bakom erbjudandet. 

Om vi måste tydliggöra att erbjudandet endast gäller för en specifik 
HSB-förenings/HSB-bolags intressenter, eller för HSB Riksförbund, 
framhålls detta i löpande text. Om det gäller erbjudande från HSB-bolag, 
framhålls namnet på den HSB-förening som äger bolaget. 

Om det i en HSB-förening finns egna inarbetade varumärken som ur 
ett målgrupps- och marknadsperspektiv inte direkt kan anpassas till 
detta styrdokument, upprättar HSB-föreningen en åtgärds- och tids-
plan för skyndsam anpassning i överenskommelse med HSB Riksför-
bund. Samma rutin för anpassning gäller om det i en HSB-förening 
finns etablerade varumärken för bolag som kommunicerar under eget 
namn. För konkreta exempel, se HSBs profilmanual. 

GEMENSAMMA ERBJUDANDEN, TJÄNSTER OCH PRODUKTER  Det är viktigt att 
lyfta fram HSBs erbjudande i all vår kommunikation. När vi sätter namn 
på erbjudanden, tjänster och produkter ska namnen kommunicera vad 
dessa innebär ur användarens perspektiv. 

Gemensamma erbjudanden, tjänster och produkter som tas fram av 
HSBs gemensamma nationella resurs ska så långt det är möjligt pakete-
ras, kommuniceras och marknadsföras på ett enhetligt sätt. Som stöd 
för denna marknadsföring finns tjänstebeskrivningar, mallar och ex-
empel framtaget.

Endast om erbjudande, tjänst eller produkt är gemensam för hela HSB 
får HSB ingå i namnet. Detta måste godkännas av HSB Riksförbund. 
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HSB SOM AVSÄNDARE  HSB ska alltid stå som avsändare för kommunikatio-
nen kring våra erbjudanden, tjänster och produkter. Om det måste tyd-
liggöras att ett erbjudande endast gäller en begränsad del inom HSB-or-
ganisationen, tydliggörs detta i löpande text. Av marknadsrättsliga skäl 
är det i vissa sammanhang viktigt att tydligt ange den HSB-förening/
det HSB-bolag som är avsändare av marknadsföringen, så kallad sändar- 
angivelse. Läs mer om detta på HSBs gemensamma intranät.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR  Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i 
HSB använder varumärket med tydlig markering att de är en bostads-
rättsförening som är medlem i HSB. Detta sker genom särskild logotyp 
för bostadsrättsföreningar. 

HSB-föreningen ansvarar för att informera om och ge stöd kring  
rekommendationer för bostadsrättsföreningars användning av HSBs 
varumärke. Användningen beskrivs pedagogiskt och utförligt i HSBs 
profilmanual. 

Medlemslogotyp för användning 
i sociala medier

Ordinarie medlemslogotyp
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För att göra det enkelt och tydligt för våra medlemmar, kunder och andra intres-
senter ska det finnas en gemensam digital närvaro för HSB. 

PUBLIK WEBBPLATS, INLOGGAT GRÄNSSNITT OCH INTRANÄT
HSBs gemensamma nationella resurs tillhandahåller en gemensam pu-
blik webbplats, ett gemensamt gränssnitt för inloggad kommunikation 
på HSBs webbplats (Mitt HSB) samt ett gemensamt intranät för alla 
HSB-föreningar och HSB-bolag. 

DOMÄNER  HSBs gemensamma domänstrategi återfinns på HSBs gemen-
samma intranät och utgår från huvuddomänen hsb.se med underdo-
mäner enligt modellen hsb.se/underdomän. Undantag från denna 
struktur kan motiveras av tekniska eller marknadsföringsmässiga skäl. 

KAMPANJSAJTER  Inom plattformen hsb.se finns möjligheten att, av till 
exempel marknadsföringsmässiga skäl, använda en så kallad kampanj-
sajt, som är en separat del inom hsb.se. 

APPAR ELLER LIKNANDE LÖSNINGAR  Om gemensamma appar eller liknande 
lösningar beslutas, ska dessa tillhandahållas av HSBs gemensamma  
nationella resurs. 

SOCIALA MEDIER  HSBs gemensamma nationella resurs tillhandahåller ge-
mensamma konton i de för HSB prioriterade sociala mediekanalerna 
som kan användas av alla HSB-föreningar/HSB-bolag. Dessa hanteras 
enligt rådande strategier och riktlinjer för sociala mediekanaler som 
finns på HSBs gemensamma intranät. Eventuella egna konton i sociala 
mediekanaler innehållande HSBs varumärke måste underhållas och 
bevakas löpande och hanteras enligt gällande lagar och regler.

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT  Ansökningar om eventuella egna publika 
webbplatser, inloggade gränssnitt, intranät, domäner, kampanjsajter, 
appar och liknande lösningar innehållande HSBs varumärke görs via 
HSBs gemensamma intranät. HSB Riksförbund ska i samråd med den 
ansökande göra en bedömning och lämna besked om beslut skriftligen. 

DET DIGITALA HSB

KAPITEL 5
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För att kunna erbjuda största möjliga nytta till våra medlemmar och 
kunder samarbetar vi i vissa fall med andra aktörer. HSB ska i alla sam-
arbeten agera som en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. 

För att motverka att varumärket skadas agerar vi bara tillsammans med 
andra aktörer vars värderingar eller agerande är förenliga med HSBs. 
Vårt varumärke bör inte kombineras med varumärken som tillhör an-
nan aktör, utom just för att beskriva ett samarbete. Sådana samarbeten 
ska vara reglerade i avtal som beskriver användandet av HSBs varumärke. 
Varumärkesansvarig tjänsteman på HSB-förening/HSB-bolag godkän-
ner dessa avtalsskrivningar.

Avtalsmallar att utgå ifrån finns på HSBs gemensamma intranät.

SAMARBETEN  I samarbeten mellan HSB och andra aktörer spelar flera 
faktorer in för hur varumärket kan användas. Det beror på vem som 
äger samarbetet, samarbetets syfte och karaktär samt målgruppens be-
hov. Detta påverkar vilket uttryck som ska användas i kommunikationen 
samt hur HSBs och samarbetspartnerns varumärke ska synliggöras.

Inleder en HSB-förening eller ett HSB-bolag ett samarbete med en lo-
kal aktör ska det i kommunikationen förtydligas i text att det är ett lo-
kalt samarbete och att tjänsten erbjuds i samarbete med denna aktör. 
Detta för att inte målgruppen felaktigt ska uppleva att erbjudandet in-
går som en del av HSBs totala erbjudande.

i samarbeten med samarbetspartner:

•  Får HSBs varumärke inte användas på sådant sätt att det kan upp-
levas som att samarbetspartnern är en del av HSB

•  Får samarbetspartnerns namn eller logotyp inte kombineras med 
HSBs logotyp i en gemensam avsändarlogotyp

•  Får namnet HSB inte kombineras med samarbetspartnerns namn

VARUMÄRKET TILLSAMMANS 
MED ANDRA

KAPITEL 6
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SAMARBETEN MED INFLUENCERS OCH BLOGGARE  När HSB låter en extern 
part såsom en influencer, bloggare eller liknande marknadsföra HSB i 
ett marknadsföringssamarbete tappar vi av naturliga skäl delvis 
kontrollen över marknadsföringen. Vid sådana samarbeten är det där-
för extra viktigt att teckna avtal som reglerar hur samarbetet ska utfor-
mas, till exempel att det tydligt ska framgå att det är HSB som står 
bakom marknadsföringen samt att det ska finnas riktlinjer för hur 
marknadsföringen och reklamidentifieringen ska se ut.

I alla samarbeten ska HSBs varumärke alltid användas korrekt i enlig-
het med detta styrdokument och vår profilmanual. Det ska tydligt fram-
gå för målgruppen att det rör sig om ett samarbete.

LEVERANTÖRER  HSB samarbetar med flera olika leverantörer som hante-
rar HSBs varumärke. Som beställare har vi ett ansvar att säkerställa att 
våra leverantörer känner till och tillämpar detta styrdokument. 

SPONSRING  De projekt, organisationer och initiativ som vi väljer att ha 
sponsorsamarbeten med ska stödja HSBs uppdrag och det HSB står för.

Varje HSB-förening beslutar om en sponsringspolicy för den egna orga-
nisationen inklusive eventuella dotterbolag. Sponsringspolicyn ska följa 
detta styrdokument. 

tänk på detta:

•  Hantering av varumärket ska följa detta styrdokument och HSBs 
profilmanual

•  Sponsoravtal ska ge utrymme för kund- och medlemsaktiviteter 
samt ge möjlighet till medlemsnytta/affärer. Undantag kan göras 
för sponsring av så kallad social karaktär såsom till exempel We 
Effect
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•  Sponsring som kan leda till misstanke om mutor får inte under 
några omständigheter förekomma. Personliga intressen ska inte 
otillbörligt styra valet av sponsorobjekt

•  Alla omfattande sponsringsåtaganden där varumärket används ska 
som utgångspunkt regleras i avtal som beskriver varumärkes- 
användningen. Avtalet ska godkännas av HSB-föreningens varu-
märkesansvarige om sådan finns

FRANCHISESAMARBETEN  Vid samarbeten med andra aktörer som kommer 
att verka under HSBs varumärke är det viktigt att rättigheter och skyl-
digheter mellan parterna tydliggörs. Därför ska avtal skrivas för fran-
chisesamarbeten. 

Franchisesamarbeten ska godkännas av varumärkesansvarig tjänste-
man på HSB-förening/HSB-bolag och av HSB Riksförbund. Om varu-
märkesansvarig tjänsteman saknas, godkänns franchisesamarbeten av 
HSB Riksförbund.

i franchisesamarbeten ska franchisetagaren:

• Agera som en del av HSB och tillämpa detta styrdokument

• Använda HSBs varumärke och inte ett eget varumärke

• Använda HSBs varumärke enligt vår profilmanual

• Liksom HSB-ägda bolag kommunicera tjänsten – erbjudandet – 
som en del av HSB och inte som ett eget varumärke 

Vid förändring eller förlängning av befintliga franchiseavtal är det vik-
tigt att säkerställa att avtalet tydliggör rättigheter och skyldigheter enligt 
ovan.
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Ibland blir det fel. Om någon använder HSBs varumärke på ett sätt som strider 
mot detta styrdokument försöker HSB Riksförbund tillsammans med berörd part 
hitta en lösning. 

OM HSB-FÖRENING ELLER HSB-BOLAG GÖR FEL  Eventuella avvikelser från det-
ta styrdokument följs upp och redovisas i HSBs gemensamma verksam-
hetsuppföljning. Dessutom följer HSB Riksförbund upp varumärkes- 
användningen löpande under året.

om något går fel, sker följande:

•  HSB Riksförbund kontaktar berörd HSB-förening/HSB-bolag 
och för en dialog om på vilket sätt varumärket har använts på ett 
felaktigt sätt och ger förslag på korrekt användning 

•  HSB-förening/HSB-bolag kommer tillsammans med HSB Riks-
förbund överens om en åtgärds- och tidplan 

•  Vid avvikelser av betydande karaktär tar HSB Riksförbunds styrel-
se ställning till hur avvikelsen ska hanteras

OM DET GÅR FEL

KAPITEL 7
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ÅTGÄRDS- OCH TIDPLAN  HSB Riksförbunds styrelse beslutar om normer för 
anpassningstider för olika typer av avvikelser från detta styrdokument.

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS 

•  De allra flesta varumärkesfrågor löses tillsammans i dialog. Men 
om HSB Riksförbund och HSB-föreningen/HSB-bolaget mot för-
modan inte kommer överens, behandlas frågan av HSB Riksför-
bunds styrelse

•  Om HSB Riksförbunds styrelse anser att avvikelsen allvarligt ska-
dar HSB och HSBs varumärke, och HSB-förening/HSB-bolag ef-
ter uppmaning från HSB Riksförbund väljer att inte åtgärda avvi-
kelsen inom överenskommen tidsram kan som yttersta åtgärd:

–  HSB-bolaget fråntas rättigheterna att använda HSBs varumärke

–  HSB-föreningen uteslutas ur HSB Riksförbund och fråntas rät-
tigheterna att använda HSBs varumärke

Frågan om att eventuellt frånta HSB-bolag rättigheten att använda va-
rumärket, eller HSB-föreningens eventuella uteslutning, handläggs av 
HSB Riksförbunds styrelse som avgör om skadan på det gemensamma 
varumärket är så stor att åtgärd måste föreslås HSB Riksförbunds fören-
ingsstämma. HSB Riksförbunds föreningsstämma avgör om skadan på 
varumärket är så omfattande att den röstar för att ett HSB-bolag ska 
fråntas rätten att använda varumärket, eller en HSB-förening ska ute-
slutas ur HSB Riksförbund. Beslutet fattas med kvalificerad majoritet. 

OM EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING GÖR FEL Om en bostadsrättsförening som 
är medlem i HSB använder varumärket på ett felaktigt sätt och HSB 
Riksförbund får kännedom om det, kontaktas bostadsrättsföreningen i 
samråd med den aktuella HSB-föreningen.

OM NÅGON ANNAN ANVÄNDER HSBs VARUMÄRKE Det är viktigt att anmäla till 
HSB Riksförbund, via HSBs gemensamma intranät, om någon utanför 
HSB-organisationen olovligt använder HSBs varumärke eller känne-
tecken som kan förväxlas med varumärket. HSB Riksförbund vidtar, 
som ägare av varumärket, åtgärder mot olovlig användning.
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Samordnad kommunikation och varumärkesanvändning i alla delar gör 
HSB-organisationen starkare, effektivare och mer trovärdig. Det gäller inte 
minst när vi hamnar i en mediekris. Även om vi inte kan förbereda oss kommu-
nikativt för alla tänkbara scenarier, behöver vi ha ett gemensamt arbetssätt att 
använda när krisen är framme.

DEFINITION AV MEDIEKRIS OCH/ELLER STÖRRE KRITISK GRANSKNING
Vi definierar en mediekris som en extraordinär intern eller extern hän-
delse som stör eller försvårar normal verksamhet i hela eller delar av 
HSB, samt riskerar att skada HSBs varumärke. En mediekris är när kri-
sen uppmärksammas i medierna i betydande omfattning och vid upp-
repade tillfällen. Mediekrisen kan vara en lokal eller nationell företeel-
se. Med medier avses både sociala och traditionella medier såsom tv, 
tidningar och radio. Det ligger i krisens natur att skeendet är svårt att 
kontrollera, och att det ofta sker oväntade förändringar. Vid de flesta 
kriser råder ett visst kaos, som i HSBs fall kan beröra en HSB-förening/
HSB-bolag eller hela HSB. 

HSB RIKSFÖRBUNDS ANSVAR  En kris för en enskild HSB-förening/HSB-bo-
lag, drabbar varumärket HSB och får därmed konsekvenser för hela vår 
gemensamma organisation. Det är viktigt att vi kan visa upp en enad 
organisation gentemot medierna och övrig omvärld. 

HSB Riksförbund äger rättigheterna till varumärket HSB och ansvarar 
därmed för att skydda varumärket både utifrån ett juridiskt, etiskt och 
medialt perspektiv. Detta innebär att HSB Riksförbund har befogenhet 
att definiera vad som utgör en händelse som innebär varumärkesrisk. 

HSB Riksförbunds krisledningsgrupp (för sammansättning, se HSBs 
gemensamma intranät) har mandat att i ett tidigt skede planera för hur 
krisen ska hanteras i extern och intern kommunikation och hur medi-
erna ska bemötas.

SKYDD AV HSBs VARUMÄRKE  
I SAMBAND MED MEDIEKRIS 

KAPITEL 8
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HUR SKA VI AGERA NÄR KRISEN ÄR FRAMME?  Vid osäkerhet om en kris har 
inträffat, är annalkande eller om det endast rör sig om ett löst rykte som 
blåser över, ska HSB Riksförbunds presschef alltid kontaktas. Pressche-
fen har kompetens att hantera mediekriser och kan se med opartiska 
ögon och ge sitt perspektiv på händelsen.

Om HSB-förening/HSB-bolag hamnar i en faktisk mediekris ska HSB 
Riksförbund kontaktas och en plan för krisen tas fram. Om HSB Riks-
förbund bedömer att krisen skadar varumärket påtagligt ska HSB Riks-
förbunds presschef ges möjlighet att leda arbetet med hur medierna ska 
hanteras för att minska skadan på varumärket.

En påtaglig skada på varumärket är när en eller flera medier, upprepa-
de gånger, rapporterar om samma negativa händelse i en HSB-fören-
ing/HSB-bolag. Presschefen ansvarar för att kontakta förbundsordfö-
rande samt HSB Riksförbunds vd och i samråd med dem besluta hur 
HSB Riksförbund avser agera. 

Det är viktigt att vi har samsyn i hur vi agerar för att skydda HSBs varu-
märke. Principen för att minimera eventuell skada på varumärket är att 
vi internt inom HSB agerar tillitsfullt och med öppenhet och transpa-
rens. 

OM KRISEN UPPSTÅR I EN HSB-BOSTADSRÄTTSFÖRENING  HSB-föreningen har 
det primära ansvaret för att stötta aktuell bostadsrättsförening i sam-
band med en mediekris. HSB-föreningen kontaktar snarast berörd bo-
stadsrättsförenings ordförande för att tillsammans lägga upp en plan 
för hur krisen ska hanteras.

Planen informeras till HSB Riksförbunds presschef i ett så tidigt skede 
som möjligt. HSB Riksförbunds presschef ges då möjlighet att komma 
med stöd i hur medierna ska hanteras för att minimera skadan på varu-
märket.
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AGERA SNABBT  Tidsaspekten är viktig. När mediekris uppstår behöver vi 
agera snabbt för att minimera skadan på varumärket. Därför agerar vi 
skyndsamt, etablerar snabbt kontakt och kommer överens om en hand-
lingsplan samt vilka som ska vara talespersoner. Detta gäller HSB-fören-
ing/HSB-bolag, HSB Riksförbund och HSB-bostadsrättsförening.

HANDLINGSPLAN 
Det är viktigt att följa de sex stegen nedan om kris uppstår.

1.  HSB-förening/HSB-bolag kontaktar HSB Riksförbunds press-
chef, alternativt kontaktar HSB Riksförbunds presschef HSB-för-
ening/HSB-bolag

2.  HSB Riksförbunds presschef kontaktar förbundsordförande och 
riksförbundets vd. I samråd med dem beslutas hur HSB Riksför-
bund avser agera och om HSB Riksförbunds krisplan ska aktiveras 

3.  Tillsammans med HSB Riksförbunds presschef bedöms tänkt sce-
nario och kontaktpersoner utses 

4.  HSB Riksförbunds presschef tar tillsammans med HSB-förening/
HSB-bolag fram en gemensam krisplan. Vid behov bildas även en 
gemensam krisgrupp

5.  Utifrån ovanstående bedömning kan även HSB Riksförbunds 
krisledningsgrupp sammankallas, och bedöma om riksförbun-
dets kriskommunikationsprocess ska användas

6.  Efter granskningen ansvarar HSB Riksförbunds presschef för att 
en utvärdering görs av hur krisen har hanterats 
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