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om jag själv ska peka  
på något som särskilt  
angeläget framöver,  
är det vikten av att skapa  
nya och fler bostäder.
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inneHåLL

UnDer 2013 fyLLer HSB 90 år och vi kan se tillbaka på  
en stolt historia. Vi har varit med om att bygga det moderna 
Sverige, där var tredje bostadsrättslägenhet är en HSB-medlems-
lägenhet. I dag har vi drygt 552 000 medlemmar, är Sveriges 
största bostadspolitiska organisation och Sveriges största 
bostads företag. Men än viktigare än historia och storlek är  
vad vi gör i dag och vill göra framöver. 

VårT UppDrag är grunden, att tillsammans skapa ett gott 
boende för alla som bor i HSB och bygga nytt för de som söker 
bostad. Som kooperativt företag driver och utvecklar vi verk-
samheten i dialog med såväl medlemmar som andra grupper, 
exempelvis kunder, allmänhet, leverantörer och medarbetare. 
Detta för att vi tror att det ger det mest hållbara resultatet. 
Konkret betyder det att den intressentdialog och de ägar-
diskussioner som ständigt pågår, har resulterat i ett antal frågor 
och fokusområden som vi prioriterar och arbetar med. Bland 
dessa finns nöjda medlemmar och bosparare, en ökad ambition 
inom byggande, snabbare utveckling av tjänsteutbudet, höga 
ambitioner att minska klimatpåverkan och att låta forskningen 
påverka utvecklingen tydligare. Vi har dessutom krav på oss 
att göra allt detta med ökad lönsamhet. I HSBs uppdrag ingår 
också att företräda medlemmarna genom ett aktivt opinions- 
och lobbyarbete i frågor som rör bostadsrätten och boendet. 

i Den Här HåLLBarHeTSreDoViSningen utgår vi från HSBs 
prioriterade områden. Syftet med redovisningen är både att 
ge information och möjlighet till synpunkter och förbättrings-
förslag inom respektive område. Självklart kan vi inte redo-
göra för allt i en redovisning, men se det som ett smörgåsbord 
där du kan hitta en eller flera frågor som intresserar dig.

om jag SjäLV SKa peKa på någoT som särskilt angeläget 
framöver, är det vikten av att skapa nya och fler bostäder. Vi ser 
ett ökat behov av bostäder, framför allt i storstäder och tillväxt-
orter. HSB kan förstås inte lösa bostadsbristen själva, men vi 
kan höja våra ambitioner när det gäller nybyggnad och vara 
drivande i debatten när det gäller förutsättningarna för att 
bygga. Att få fram fler bostäder är viktigt både för dagens och 
morgondagens medlemmar. Gör vi det på vårt sätt, med våra 
kärnvärderingar engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke 
och samverkan, är jag övertygad om att även nya medlemmar 
kommer känna stolthet över historien. Jag önskar dig trevlig 
läsning och välkommen med synpunkter. 

Anders Lago 
Förbundsordförande HSB
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Vi Har eTT naTUrLigT  
fÖrHåLLanDe TiLL HåLLBarHeT

oM Hsb

Hsb utvecklar, bygger och förvaltar bostäder  
för över en miljon människor. det vi i dag kallar 
hållbarhet har alltid ur ett ekonomisk, ekologiskt 
och socialt perspektiv varit en del av Hsb.  
i år är det nittio år sedan vi startade och det  
är bara början. 

All erfarenhet och kompetens inom HSB används  
för att göra det goda boendet möjligt för medlem-
marna och deras familjer. Vi främjar medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att bygga bostäder  
med solid och trygg ekonomi. Vi bygger och förvaltar 
med hänsyn till hela bostadens livstid. Vi skapar  
möjligheter för att alla som bor gemensamt ska kunna 
ta hand om sina bostäder med de positiva effekter  
som inflytande skapar. 

Vår organisation är idéburen – en kooperation – 
och ägs av medlemmarna. Det innebär att vi förankrar 
och tar beslut i demokratisk anda. Vinst går alltid  
tillbaka till verksamheten för att göra den ännu bättre. 
Det är ett hållbart sätt att driva utveckling och gör att 
HSB kan bidra till det goda boendet och ett hållbart 
samhälle. I stort och i smått. Lokalt och globalt.

eTHoS – Vår gemenSamma VärDegrUnD
Det vi gör genomsyras av fem gemensamma värdeord. 
Där första bokstaven i varje ord bildar ordet ETHOS 
– förtroende. 

engagemang – HSB engagerar sig i det som rör livet, 
både för den enskilda 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 ansvarsfullt och långsiktigt 
tänkande i all verksamhet i HSB.

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

Samverkan – All verksamhet i HSB bygger på sam-
verkan människor emellan.

De KooperaTiVa principerna
Våra värderingar omsätts i handling utifrån sju 
ko operativa principer. Vi har dem gemensamt med 
tusentals andra kooperativa företag och organisationer 
i världen. 

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

Under 2012 har Hsb Hållbarhetsredovisning fått uppmärksamhet 
både internationellt och i sverige. när företrädare för olika 
länder träffades i genève för att diskutera ansvarsstandarden 
iso 26000, lyftes Hsb som ett gott exempel. 

i sverige har flera gymnasieskolor använt vår hållbarhets-
redovisning som exempel på hur en organisation kan  
hållbarhetsredovisa sin verksamhet. 

HåLLBara HSB – eTT fÖreDÖme



 HållbarHetsredovisning 2012 | 5

552 379 m
eD

Le
m

m
ar

*

3 877 BoSTaDS 
räTTS 
fÖreningar*

333 428
LägenHeTer i HSBs BoSTaDS räTTS fÖreningar*

723
påBÖrjaDe 
LägenHeTer 
2012

574 496 444 000
Kronor UngefärLigT ÖVerLåTeLSeVärDe SamTLiga HSBLägenHeTer**  

96 414
meDLemmar  
Som BoSparar 
ocH STår i KÖ

2 395 288 821
Kronor fÖrVaLTaT KapiTaL BoSparanDe 

* enligt rapporterad årsstatistik till Hsb riksförbund.
**  baserat på ett genomsnittligt överlåtelsevärde för hela riket om 1 493 000 kr per lägenhet, enligt Mäklarsamfundet 2011.

H
SB

 i 
Si

ff
ro

r



 6 | HållbarHetsredovisning 2012

Vår pLaTS på marKnaDen
MarKnaden

vi lever i en tid med växande och växlande 
förväntningar från kunder och medlemmar. 
samtidigt har vi förväntningar på oss själva.  
att försöka tolka och förstå omvärlden är  
ett sätt för Hsb att förstå nuet och förbereda  
sig för framtiden.

Skuldkris, ekonomisk turbulens och stramare kredit-
regler i Europa har påverkat den svenska ekonomin och 
bostadsmarknaden. Som en följd av krisen har HSB och 
resten av branschen mött nya spelregler i omvärlden, 
framförallt på den finansiella sidan i form av nya regel-
verk och stramare kreditgivning. Följden av en pressad 
samhällsekonomi och villkoren för att bygga, sälja och 
hyra ut nya lägenheter gjorde att bostadsbyggandet 
2012 minskade från en redan låg nivå. 

ByggSTarTerna HaLVeraDeS
2012 påbörjades sammanlagt 20 050* nya bostäder i 
Sverige mot 24 500 bostäder som byggstartades 2011. 
För HSBs del halverades antalet byggstarter 2012 i  
förhållande till 2011. Ansvaret för att samordna den 
riksgemensamma nyproduktionen ligger på HSB  
ProjektPartner. 

fÖrSprång på fÖrVaLTningSmarKnaDen
Tidigare handlade fastighetsförvaltning om underhåll. 
I dag gäller det både att behålla och öka fastighetens 
värde på lång sikt. HSB är en av få aktörer på bostads-
marknaden som kan erbjuda komplett utbud av tjänster 
relaterade till byggande och boende. Vi har kompetens 
och erfarenhet inom områden som ekonomi, juridik, 
löpande underhåll, energi och teknik. Det ger oss ett 
försprång på en marknad som i allt högre grad frågar 
efter helhets lösningar.

de nyinflyttade i brf Ängön i göteborg kan sträcka på sig lite extra. tack vare låg 
energiförbrukning, bra inomhusmiljö och miljövänliga material blev just deras hus 
Hsbs första bostadsrättsförening att klassas silver i Miljöbyggnad.

– brf Ängön står modell för all vår nyproduktion. Framtidens boende stavas 
miljöbyggnad och målet är att all nyproduktion inom Hsb ska klassas med silver 
framöver, säger Peter gipperth, miljöchef på Hsb göteborg. 

På Hsb göteborg är arbetet med hållbar utveckling sedan länge i full gång och 
att miljöanpassa silverklassa nybyggda bostäder är ett viktigt steg i rätt riktning. 
samtidigt är miljöcertifieringen ett led i Hsbs övergripande strategi att minska 
koldioxidutsläppen med 50 procent från år 2008 fram till år 2023. 

Kort om certifieringen
det är sweden green building Council som gör bedömningen, en ideell förening 
som ägs av företag och organisationer inom fastighets- och byggsektorn.  
i Miljöbyggnad granskas 15 punkter inom tre områden: energi, inomhusmiljö  
och material. byggnader som premieras har låg energianvändning, god innemiljö 
när det gäller ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus. dessutom är de 
byggda med bra material och med kunskap om vilka byggvaror som används. 

miljöbyggnad finns i tre klasser
•  Brons motsvarar till stor del myndighetskrav från exempelvis Boverket, 

strålsäkerhetsmyndigheten och socialstyrelsen. 
•  Silver motsvarar en högre ambitionsnivå än myndigheternas krav. 
•  Guld motsvarar den bästa lösningen och tekniken utifrån hållbarhetsperspektiv. 

denna klass kan dock bara uppnås när bygganden är i bruk, eftersom den 
också inkluderar nöjda användare.

HSBs fÖrSTa miLjÖByggnaD SiLVer

*Preliminära siffror från sCb
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Hsb 6 294 28 123 5 441 306

riksbyggen 4 256 12 115 4 487 216

JM 12 480 11 556 4 667 1 318

Jämförelsen baseras på en uppskattad sammanställning för Hsb. riksbyggens 
verksamhet liknar Hsbs och är också en kooperation. JM är med för att spegla  
en börsaktör med mål att leverera avkastning till ägarna, i stället för nytta till 
medlemmarna. observera att JM har cirka 20 procent omsättning från utlandet. 
andra aktörer som Peab och sbC, är också bra att jämföra med. dock ägnar sig 
dessa bara åt delar av den fullserviceverksamhet som Hsb erbjuder vad gäller 
medlems-, förvaltning- och nyproduktionsfrågor. 

Län Småhus flerbostadshus Totalt

stockholm 709 945 266 030 975 975

Uppsala 91 821 67 929 159 750

södermanland 71 308 60 814 132 122

Östergötland 121 633 90 898 212 531

Jönköping 73 884 83 422 157 306

Kronoberg 38 234 51 026 89 260

Kalmar 49 305 68 258 117 563

gotland 10 444 17 675 28 119

blekinge 32 187 42 274 74 461

skåne 316 438 270 777 587 215

Halland 51 217 86 120 137 337

västra götaland 415 569 337 715 753 284

värmland 62 446 74 668 137 114

Örebro 73 754 65 552 139 306

västmanland 73 084 53 392 126 476

dalarna 61 774 80 720 142 494

gävleborg 65 966 73 672 139 638

västernorrland 57 679 61 959 119 638

Jämtland 32 817 34 983 67 800

västerbotten 66 011 62 112 128 123

norrbotten 60 869 64 398 125 267

Hela landet 2 536 385 2 014 394 4 550 779

antal lägenheter hämtas från fastighetstaxeringsregistret (Ftr) per den 1/1 varje
år. därefter uppdateras uppgifterna med årets färdigställda nybyggda bostäder,
färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar, ur det får man
fram ett kalkylerat bostadsbestånd per 31/12 för året. i bostadsstatistiken ingår
även att det finns 947 102 bostadsrättslägenheter i sverige. det innebär att  
Hsbs 333 428 medlemslägenheter utgör cirka 35 procent av sveriges totala antal
bostadsrätter.

Totalt, hela landet HSB

PROGNOS
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Utvecklingen för nyproduktion i sverige följer både den politiska viljan och de senaste decennierna konjunkturcykler.  
oljekrisen 1973 och 1990-talets slopade bostadssubventioner har gjort tydliga avtryck i statistiken.

påBÖrjaDe BoSTäDer 2010–2012

eKonomiSK jämfÖreLSe (mKr) 2012

UTVecKLing nyByggnaTion

anTaL LägenHeTer i SVerige 2012

Källa: Hsb ProjektPartner abs år 2012
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Under ett antal år har Hållbarhetsredovisningen varit 
inriktad på intressentdialogen och vad våra intressenter 
tycker är viktigt i relationen med HSB. Dialogerna har 
varit viktiga för HSBs strategiska riktning framöver. 
Därför har vi satt upp ett antal gemensamma mål-  
och fokusområden för hela HSB. Hållbarhetsredovis-
ningen kommer följa upp dem, från och med i år  
och fram till 2015. Parallellt kommer vi att fortsätta 
avstämningen med våra intressenter, men redovisningen 
av dessa får en annan form till förmån för uppföljningen 
av målen.

ViKTig VerKSamHeTSUppfÖLjning
Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg för HSB att 
bjuda in våra intressenter att ta del av hur vi sköter  
och utvecklar en ansvarstagande verksamhet. Den är 
också viktig för vår egen verksamhetsuppföljning,  
eftersom den ger möjlighet att diskutera goda  
exempel och hur vi uppfyller det vi har kommit  
fram till gemensamt. 

Vi reDoViSar TiLLSammanS
Hållbarhetsredovisningen omfattar alla 31 HSB-fören-
ingar. Våra gemensamma värderingar, mål och styr-
dokumenten vägleder oss till vardags. Utifrån dem  
lägger sedan varje förening sin strategi för att nå 
målen. Olika frågor kan därför väga olika tungt  
beroende på föreningens förutsättningar.

HåLLBara VerKTyg
För att redovisa tydligt och transparent tar vi inspiration 
från omvärlden och andra kooperativa verksamheter. 
Utöver det utgår vi från två ramverk och en standard 
för hållbarhetsredovisning:

gri (global reporting initiative) som kommer från Global 
Compact via FN. GRI omfattar grundläggande och 
normgivande aspekter som mänskliga rättigheter och 
miljö.

checklistan för hållbarhetsredovisningar som det världs-
omspännande konsult- och revisionsbolaget Deloitte 
ger ut. Den omfattar delar som bolagsstyrning och 
samspelet mellan miljö och ekonomi.

iSo 26000 – guide för socialt ansvarstagande världens 
största vägledande standard för hållbarhet, ett 90-tal 
länder och 400 experter från hela världen medverkar. 
Den omfattar det ansvar som en organisation tar för den 
påverkan som dess beslut och aktiviteter har på samhället 
och miljön.

STraTegiSKa foKUSområDen 2012–2015:
• Bosparare 
• HSB-utbud – Byggande/nyproduktion
• HSB-utbud – Medlem 
• HSB-utbud – Förvaltning 
• Forskning och innovation 
• Klimat 
• Lönsamhet
• Opinion och lobby

Hsb började hållbarhetsredovisa för snart tio år sedan. Under åren har redovisningen speglat vår roll 
och påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. den har gjort att vi själva och omvärlden har kunnat jämföra 
Hsb med resten av branschen. nu går redovisningen in i en ny fas.

nyTT SäTT aTT reDoViSa
oM HållbarHetsredovisningen

Vi Som Har joBBaT meD HSB HåLLBarHeTSreDoViSning 2012 är:

thomas Karlsson, Hsb stockholm,  
ordförande i Hållbarhetsgruppen

Ulrika bilby, Hsb riksförbund 

annika Christiansson, Hsb Östergötland

Hans Kruus, Hsb göteborg

erik larsson, Hsb dalarna

Karin linander, Hsb ProjektPartner ab

Camilla Hallerborn, Hsb Malmö

Michael Wahlbom, Hsb norra stor-stockholm

niklas Widebeck, Hsb riksförbund



 HållbarHetsredovisning 2012 | 9

Hållbarhetsredovisningen är 
ett verktyg för Hsb att bjuda 
in våra intressenter att ta 
del av hur vi sköter och 
utvecklar en ansvars tagande 
verksamhet.

västra Hamnen, Malmö.
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vår väg från uppdraget mot visionen att vara den 
högst ansedda boendeaktören går via dialoger 
med våra intressenter. Med utgångspunkt i dessa 
har Hsb kommit fram till de kommande årens 
mål- och fokusområden.

inTreSSenTerna ViSar Vägen TiLL      gemenSamma foKUSområDen
intressentdialogen

ViSionen
vi ska vara den aktör som  
har det bästa anseendet  
när det gäller boendet.

inTreSSenTerna
Medlemmar, Medarbetare,

Kunder, leverantörer/partner,
samhälle – lokalt och globalt

UppDrageT
vårt uppdrag är att i  

samverkan med medlemmarna  
skapa det goda boendet.

VärDeringarna
engagemang, trygghet,  
hållbarhet, omtanke  
och samverkan.

SamHäLLe – LoKaLT ocH gLoBaLT 
Samhället/allmänheten rankar HSBs anseende som 
nummer tre bland utvalda boendeaktörer*. 27 procent 
nämner spontant minst en av kärnvärderingarna; 
engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och sam-
verkan, i en öppen fråga. Hållbarhet, boendestandard, 
låga hyror och rimliga priser är det som allmänheten 
sätter främst för att vara nöjd med HSB som boende-
aktör.

LeVeranTÖrer ocH parTner 
Leverantörerna rankar HSBs anseende som nummer 
två bland utvalda boendeaktörer*. Pålitlighet, dialog 
och samarbete är det som leverantörerna sätter främst 
för att vara nöjda med HSB som samarbetspartner.

meDLemmar 
Medlemmarna rankar HSBs anseende som nummer 
ett bland utvalda boendeaktörer*. 51 procent nämner 
spontant minst en av kärnvärderingarna; engagemang, 
trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan, i en 
öppen fråga. Inflytande, trygghet och samverkan är 
det som medlemmarna sätter främst för att vara nöjda 
med HSB som medlemsorganisation.

KUnDer 
Kunderna rankar HSBs anseende som nummer ett 
bland utvalda boendeaktörer*. 51 procent nämner 
spontant minst en av kärnvärderingarna; engagemang, 
trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan, i en 
öppen fråga. Kompetens, prisvärdhet och pålitlighet 
är det som kunderna sätter främst för att vara nöjda 
med HSB som leverantör.

meDarBeTare
Medarbetarna rankar HSBs anseende som nummer ett 
bland utvalda boendeaktörer*. 77 procent nämner 
spontant minst en av kärnvärderingarna; engagemang, 
trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan, i en 
öppen fråga. Trygghet, utveckling och lönebild är det 
som medarbetarna sätter främst för att vara nöjda med 
HSB som arbetsgivare.

*  de boendeaktörer vi jämför oss med är: iKea, JM, Hemnet,  
Hyresgästföreningen, nCC, riksbyggen, sbC, skanska och villaägarna.

Våra inTreSSenTer TycKer TiLL
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inTreSSenTerna ViSar Vägen TiLL      gemenSamma foKUSområDen

BoSparare, måL: 

• Antalet bosparare ska öka med minst 3 000 per år.

• Antalet medlemmar ska öka med 10 000 per år.

Läs mer på sidan 12

BygganDe/nyproDUKTion, måL: 

•  Produktionsandel påbörjade bostadsrättslägenheter ska i 
genomsnitt vara 15 procent under perioden 2012–2015.

•  HSB ska gemensamt ta fram en handbok med riktlinjer 
för Hsbs nyproduktion. tidigare och befintliga checklistor 
ska ligga till grund för arbetet. Utgångspunkten är Hsbs 
kärnvärderingar etHos, bospararnas behov och hur vi 
uppfyller dem ska ingå.

Läs mer på sidan 14

meDLem, måL: 

•  Sammanhållet medlemskap med gemensamt innehåll, 
möjlighet till lokala erbjudanden, verka för enhetlig avgift.

•  HSB-föreningen ska årligen erbjuda utbildning för nyvald 
styrelseledamot, sekreterare och valberedning.

•  HSB-föreningen ska utgå från en gemensam uppdragsbe-
skrivning för Hsb-ledamot. nya ledamöter ska få en 
Hsb-gemensam introduktionsutbildning.

Läs mer på sidan 16

fÖrVaLTning, måL:  

•  HSB-föreningen ska erbjuda brf en HSB-gemensam 
lösning för underhållsplanering, inklusive utbildning  
i verktyget för brf-styrelse.

•  HSB-föreningen ska erbjuda brf en HSB-gemensam 
produkt för ekonomisk flerårsprognos.

•  HSB-föreningen ska erbjuda brf en HSB-gemensam  
tjänst för energistatistik och energioptimering.

Läs mer på sidan 20

STraTegiSKa foKUSområDen 2012–2015
Målen är ett utdrag ur Kompassen och gäller till 2015 då våra gemensamma styrdokument,  
se sidan 39, ses över på nytt.

forSKning ocH innoVaTion, måL: 

•  Utveckla en sammanhållande forskningsstrategi som 
stöttar Hsbs väg mot visionen att vara den aktör som har 
det bästa anseendet när det gäller boendet.

Läs mer på sidan 22

KLimaT, måL: 

• 30 procent mindre klimatpåverkan 2016 (basår 2008).

• Halvering av CO2-utsläpp fram till 2023 (basår 2008).

Läs mer på sidan 24

LÖnSamHeT, måL: 

•  Genomsnittlig avkastning på eget kapital om 9 procent 
2015*.

• Rörelsemarginal om 10 procent**.

• 20 procent justerad soliditet***.

• Gemensamt affärs- och IT-system till 2015.

Läs mer på sidan 28

opinion ocH LoBBy, måL: 

•  HSB ska synas mer i media, såväl i riks som lokala och  
i nya medier.

Läs mer på sidan 30

 * i enlighet med Hsb-föreningens målsättning.
 **  rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster delat med nettoomsättning.
 *** enligt Hsbs Kod för föreningsstyrning.
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Vi SKa Ha SVerigeS BäSTa BoSparanDe

måL BoSparare  

• Antalet bosparare ska öka med minst 3 000 per år.

• Antalet medlemmar ska öka med 10 000 per år.

Här STår Vi 2012  

antalet bosparare sjönk med 879 mellan 2012 och 2011. 
antalet medlemmar sjönk med 1 996 mellan 2012 och 
2011.

KommenTar från HSB  

antalet bosparare har sakta sjunkit under några år. detta 
bedöms främst bero på minskad kommunikation kring 
bosparandet, som följd av förhandlingar med samarbets-
partner kring hanteringen och senarelagd nylansering.  
vid kontakt med de som slutat bospara framkommer sällan 
missnöje med Hsb, i stället har behovet av boende löst sig 
på annat sätt. Hsb arbetar nu med att koppla nyproduk-
tionen starkare till bospararnas behov, öka kommunikationen 
kring bosparandet och mervärdet kring hyresrättsfördel-
ningen. som en av de största fastighetsägarna i sverige 
har vi över 25 000 hyresrätter att erbjuda bosparare när 
vakanser uppstår. när det gäller medlemsutvecklingen  
ser vi att denna är starkt kopplad till kommunikation kring 
bostadsförsörjningen vare sig det handlar om nyproduktion 
eller hyresrätter. 2012 ändrade Hsb stockholm sina principer 
kring medlemmars utträden, vilket i huvudsak förklarar den 
negativa utvecklingen.

Hsb erbjuder en av landets bästa bosparformer, 
nu jobbar vi för att den ska bli ännu vassare.  
Utifrån sina bosparpoäng får våra medlemmar 
förtur och tillgång till både bostads- och hyres-
rätter. Under 2012 pågick arbetet med att 
förhandla fram ett nytt avtal för bospararna. 

Bospararnas kapital är avgörande för HSBs möjlig heter 
att köpa ny mark och bygga fler bostäder. Det i sin tur 
kan locka fler bosparare. Den största fördelen med att 
bospara i HSB är möjligheten att välja och köpa en 
nyproducerad HSB-bostadsrätt före andra. Utöver det 
finns möjlighet till förtur till våra hyresrätter.

nyTT SamarBeTSaVTaL UnDer UTVecKLing
HSB samarbetar för närvarande med Swedbank kring 
bosparandet. Under 2012 diskuterade vi med banken 
om ett nytt, långsiktigt samarbetsavtal för bospararna.

Diskussionerna utgick från en förstudie om ett nytt 
bosparsystem och från det vi fått fram via dialog med 
medlemmar och bosparare. Nu pågår ett spännande 
utvecklingsarbete i samverkan med banken. I samband 
med de nya avtalsförhandlingarna hoppas vi hitta  
formen för HSBs samtida och förbättrade Bosparande. 

B
o

S
pa

r
a

r
e



 HållbarHetsredovisning 2012 | 13

KVaLiTeT ocH TryggHeT  
LocKar meDLemmar

enKLare BoSparanDe i SiKTe
Idén med ett nytt bosparande är bättre och enklare 
villkor för bospararna. Det innebär bra avkastning  
på bosparandet. Men också möjlighet till valfrihet  
med olika sparformer beroende på om man vill ta  
låg eller hög risk. Utöver det vill vi att bospararna  
ska få möjlighet till andra förmåner. Mål sättningen  
är också att det ska vara enklare och mer kostnads-
effektivt att administrera bosparandet fram över.  
Bospararen ska exempelvis själv kunna hantera sitt 
bosparkonto via Mina Sidor på hsb.se.

ofÖränDraT BoSparBeLopp
Det maximala poänggrundande beloppet för våra 
bosparare är oförändrat 300 kronor per månad.  
Beslutet att höja beloppet till 500 kronor per månad, 
togs på HSB-stämman 2011. Ändringen träder inte i 
kraft förrän det nya bosparandet lanseras. 

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

20122011201020092008

Antal bosparare Saldo bosparkonto, mkr

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

Hsb norr är en förening som har ökat sitt medlemsantal  
under 2012, från 20 440 till 21 333. Flera faktorer ligger 
bakom ökningen.

– nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter tillsam-
mans med ett hyggligt utbud av hyresrätter i egna fastigheter 
skapar intresse för Hsb. Kvaliteten och tryggheten i våra 
erbjudanden och tjänster gör medlem skapet attraktivt. en 
fortsatt utveckling i denna riktning förblir huvudspåret, säger 
Karl-gunnar Holmqvist, ordförande i Hsb norr. 

viktor olofsson bor på Östra ågatan, mitt i Uppsala. Här har 
kontor byggts om till attraktiva hyresbostäder. viktor fick 
möjlighet att flytta till en av dem tack vare sitt bosparande i 
Hsb.

– det var faktiskt min mamma som såg att Hsb skulle 
släppa nya hyresrätter. Hon har bosparat åt mig sedan  
jag var ett år, vilket jag självklart är tacksam för i dag, berättar 
viktor. Han trivs i sin nya och fräscha lägenhet och berömmer 
de fantastiska fönstren som är 1,70 x 2 meter. Kompisarna är 
imponerade av läget och viktor menar att han haft tur med 
föräldrar som varit noga med bra framförhållning och bosparat.   
Källa: Hemma i Hsb Uppsala 2.2012

BoSparanDe gaV HyreSräTT

BoSparare ocH BoSparSaLDo ToTaLT
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DeT SKa Vara enKeLT aTT Bygga BäTTre

måL BygganDe/nyproDUKTion  

•  Produktionsandel påbörjade bostadsrättslägenheter ska i 
genomsnitt vara 15 procent under perioden 2012–2015.

•  HSB ska gemensamt ta fram en handbok med riktlinjer 
för Hsbs nyproduktion. tidigare och befintliga checklistor 
ska ligga till grund för arbetet. Utgångspunkten är Hsbs 
kärnvärderingar etHos, bospararnas behov och hur vi 
uppfyller dem ska ingå.

Här STår Vi 2012  

Hsbs andel påbörjade bostadsrättslägenheter var 8,7 
procent (11,5 för 2011). arbetet med den gemensamma 
handboken för nyproduktion presenterades vid Hsb 
stämman 2013.

KommenTar från HSB  

Hsbs andel inom nyproduktion sjönk 2012. Huvudsakligen 
berodde det på minskad aktivitet i de södra regionerna samt 
på en lägre nivå än aktörerna i stockholms området. 
eftersom ledtiderna för att starta en nyproduktion är långa, 
är den lägre nivån också ett resultat av tidigare års oroligheter 
på marknaden. sett över en längre tid, från 2005–2012, 
ligger Hsb närmare att nå målen. en omfördelning av kapital 
och finansieringskraft till stockholmsområdet skulle ytterligare 
stärka möjligheten att nå målet till 2015. diskussioner 
pågår inom Hsb för att öka produktionen med hänsyn till 
ett sunt risktagande. Handboken för nyproduktion kommer 
att bli ett viktigt verktyg för såväl samordning och effektivitet 
i nyproduktion inom Hsb som för att säkerställa viktiga 
värden som exempelvis arkitektur, kvalitet och kundnöjdhet.

Hsb har högt satta mål för sin nyproduktion. 
Under 2012 har det gemensamma utvecklings-
arbetet med nyproduktion tagit flera viktiga  
steg framåt.

HSB ProjektPartner är ansvariga för att samordna 
HSBs nyproduktion. Under 2012 inleddes arbetet 
med att kartlägga de olika processerna för hela  
nyproduktionen inom HSB. Målet är att hitta goda 
exempel och lägga grunden för ökad samordning, 
bättre användning av resurser och nöjdare bostads-
köpare. För att säkerställa att våra gemensamma  
beslut genomförs och efterlevs, tillsattes en styrgrupp 
med representanter från HSB Göteborg, HSB Bostad 
och HSB ProjektPartner.

DigiTaLT projeKTSTÖD
Styrgruppens viktigaste fråga 2012 var att ta beslut  
om att införa projektstödet Navet, utvecklat av HSB 
Bostad. Navet är en nätbaserad projektplats för 
på gående byggprojekt. Den ger föreningarna goda 
möjligheter att utbyta erfarenheter, ökar transpa rensen 
inom HSB och bidrar till kostnadseffektivitet. Navet 
lanseras 2013. 
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HanDBoK fÖr  
nyproDUKTion
Under 2012 har arbetet 
med att ta fram den  
planerade handboken  
för nyproduktion fortsatt. 
Handboken beskriver 
HSBs högt ställda ambi-
tioner vad gäller byggande 
och boende. Den formu-
lerar tydligt våra värde-
ringar och ökar insynen 
för samtliga intressenter. 

Handboken som kompletteras med en ny checklista, 
kommer successivt att utvecklas för att tillmötesgå 
kommande kunders behov och önskemål. Materialet 
riktar sig till alla som deltar i processen mot färdiga 
bostäder. 

HSBs påBÖrjaDe 
BoSTäDer 2012

HSB Nord 106

HSB Väst 159

HSB StorStockholm 328

HSB Öst 105

HSB Syd 12

HSB norr bygger just nu många  
spännande bostäder och jobbar hårt  
för att bygga ännu fler framöver.  
Under 2012 pågick produktion av 
drygt 100 lägenheter i Luleå och 
Skellefteå. 

de närmaste åren planeras för närmare  
1 000 nya bostäder i form av bostads-
rätter, hyresrätter och stadsvillor med 
äganderätt i regionen. när man letar ny 
bostad och vet att det finns nya bostäder 
planerade, är det ibland svårt att förstå 
varför det tar sådan tid.

mycKeT på gång  
i HSB norr 

den 18 december 2012 fattade en enig byggnadsnämnd beslut 
om att godkänna detaljplanerna som bildar nya Hovås i göteborg. 
ett resultat som förarbetats med två års intensiv dialog med alla 
inblandade intressenter.

Hovås är ett villatätt område med ett fåtal bostadsrätter  
och hyresrätter. Hsb och next step som äger mark i områdets 
centrum ville ändra på det. i december 2010 samlades 
arkitekter, marknadspersonal, varumärkesbyrå med flera i en 
workshop. visionen var att gå från tänkt kontorskomplex till  
ett nytt bostadsområde. genom en kontinuerlig dialog med 
omvärlden gjorde man projektet känt, idéerna tydliga och alla 
intressenter delaktiga. Öppenhet och enkelhet som gav goda 
resultat i form av:

• stor kännedom om projektet bland målgrupperna
• färre överklaganden
• en smidigare process 
• en positiv attityd till Hovås
• en marknadsanpassad produkt

från öppna möten till facebook
dialogen med intressenterna har skett på många olika sätt. 
exempelvis via möten med stadsdelsnämnden, stadsbyggnads-
kontoret och byggnadsnämnden, möte med näringsidkare och 
boende i området, webbsida och informationsbrev till olika 
intressenter, Facebook-sida, lunchseminarier, öppet kvällsmöte, 
öppen projektlokal, önskelista och olika evenemang. 

Läs mer på nyahovas.nu

BreD DiaLog  
formaDe nya HoVåS

när man letar ny bostad och vet att det finns nya bostäder planerade,  
är det ibland svårt att förstå varför det tar sådan tid. Här kommer ett 
exempel som kan få oss att inse att en bostad skyndar långsamt.

2012: Hsb hittar ett intressant område där det finns behov av bostäder.

2013: Projektets förutsättningar utreds i en förstudie. om vi väljer att gå vidare, 
påbörjas detaljplanen för området enligt plan- och bygglagen. den kommunala 
detaljplaneprocessen tar ofta tid. Överklaganden från närboende som har syn- 
punkter på bostadsprojektet är en del i det. 

2014: Hsb får en detaljplan som vunnit laga kraft. nu kan vi projektera för 
kalkyler, bygghandlingar och upphandling av entreprenörer. i det här skedet söks 
också bygglov. när det är säkerställt att projektet är genomförbart startar 
försäljningen av lägenheterna.

2015–2017: när ett förutbestämt antal lägenheter är sålda, vanligtvis 30 procent, 
börjar vi bygga. efter 1,5 till 2 år är bostäderna klara för inflyttning. 

VarfÖr Tar DeT Sån TiD? 
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meDLemSKap meD STorT infLyTanDe

måL meDLem  

•  Sammanhållet medlemskap med gemensamt innehåll, 
möjlighet till lokala erbjudanden, verka för enhetlig avgift.

•  HSB-föreningen ska årligen erbjuda utbildning för nyvald 
styrelseledamot, sekreterare och valberedning.

•  HSB-föreningen ska utgå från en gemensam uppdrags-
beskrivning för Hsb-ledamot. nya ledamöter ska få en 
Hsb-gemensam introduktionsutbildning.

Här STår Vi 2012  

en ny medlemsavgift för individuella medlemmar, till och 
med 2013, har antagits av de flesta Hsb-föreningar. 
arbetet med gemensamt innehåll i medlemskapet pågår 
kontinuerligt och nya erbjudanden presenteras löpande i 
bland annat Hemma i Hsb. ett gemensamt utbildnings-
koncept har tagits fram för nyvald styrelseledamot, 
sekreterare, valberedning, Hsb ledamot samt nyanställd.

KommenTar från HSB  

att i samverkan med medlemmar och medarbetare arbeta 
fram gemensamma koncept och erbjudanden tar lite tid, 
men är själva kärnan i det medlemsägda och kooperativa. 
att vi efter dialog så snabbt landande medlemsavgiften, 
lägger en bra grund för det fortsatta arbetet med detta.  
att kunna utnyttja vår storlek till bra inköp och kommunika-
tion av erbjudanden och sedan anpassa innehållet lokalt,  
är en styrka vi är måna om. genom att kunna erbjuda bra 
utbildningar i enlighet med den femte kooperativa principen 
stärker vi medlemmar och kunders inflytande, liksom 
styrningen av verksamheterna.

Medlemmarna är navet i kooperationen Hsb  
och överlag har våra drygt 550 000 medlemmar 
stort förtroende för Hsb. var och en med in-
flytande och möjlighet att påverka sitt boende. 

Under 2012 har vi prioriterat utbildningar för för-
troendevalda. I samverkan med och med input från 
olika HSB-föreningar har tre nya utbildningar för  
förtroendevalda i styrelser tagits fram. Genom att 
erbjuda alla medlemmar samma utbildningar kan  
vi säkerställa att deltagarna får likvärdig kvalitet  
oavsett var de bor. Den som är utbildningsansvarig  
i HSB-föreningen får ett komplett utbildningsmaterial 
att jobba med. Allt granskat av våra jurister, vilket är  
en trygghet.

LiKa meDLemSKap fÖr aLLa
Under 2012 har vi enats om ett gemensamt grund-
innehåll i HSBs medlemskap, oavsett vilken förening 
medlemmen tillhör. Flertalet av HSB-föreningarna  
har också röstat ja till förslaget på en medlemsavgift 
om 300 kronor per år. 
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HSBLeDamoTen i foKUS
En av de främsta medlemsförmånerna för bostadsrätts-
föreningarna är HSB-ledamoten. Under året har vi 
arbetat fram en gemensam, tydligare uppdragsbeskriv-
ning för vad rollen och uppdraget som HSB-ledamot 
innebär. Vi har också tagit fram en gemensam grund-
utbildning för de som ska bli HSB-ledamöter i en  
brf-styrelse. Under året genomförde vi också en HSB-
ledamotskonferens för förtroendevalda inom HSB och 
för dem som jobbar strategiskt med uppdraget.

ÖVerSyn aV mina SiDor
Ett samordnat medlemsregister är en förutsättning för 
Mina sidor på hsb.se och viktigt för att kunna förbättra 
HSBs bosparande. För att underlätta för medlemmar 
och bosparare har vi sett över struktur och innehåll  
på hsb.se. I samband med det pågår ett projekt för 
samordning av medlemsregistret, vilket också påverkar 
administrationen av vårt bosparande. Under året har 
projektgruppen arbetat fram en kravspecifikation för 
det nya medlemsregistret och även diskuterat förut-
sättningar för ett samordnat medlems- och fastighets-
system. På grund av den pågående diskussionen om 
vilken bankpartner vi ska ha för vårt bosparavtal,  
se sidan 12, ligger frågan tillfälligt i vänteläge.

TryggT meD jUriDiSK råDgiVning 
Juridisk rådgivning är en av våra mest uppskattade 
medlemsförmåner. HSBs jurister erbjuder rådgivning 
till enskilda medlemmar, bostadsrättsföreningar och 
HSB-föreningar. Under 2012 fortsatte vi vår satsning 
på ökad tillgänglighet. En tidigare undersökning visar 
att hundra procent av de medlemmar som haft kontakt 
med HSBs jurister skulle rekommendera andra med-
lemmar att kontakta vår juridiska rådgivning. 

ordförande i  
Hsb-föreningar

ålder Kvinnor män Totalt

30 – 49 år 42 31 73
50 – år 47 124 171
Total 89 155 244

Hsbs förtroendevalda är i första hand 50+ och det speglar till viss del hur det ser  
ut bland de boende i våra lägenheter. Under många år har Hsb strävat efter att  
öka representationen av unga och det arbetet fortsätter. i vissa åldersgrupper 
börjar vi nå en bra balans i könsfördelningen men det finns mycket kvar att göra 
beträffande informations- och kunskapsarbete. i slutänden handlar det om 
medlemmar i bostadsrättsföreningarna som väljer sina representanter bland dem 
som är valbara till styrelsen.

Totalt 
Sverige

HSB

0 5 10 15 20 25

i Hsb är mångfalden stor. vi är fler med utländskt härkomst än genomsnittet för 
sverige i övrigt. Källa: rådhusgruppen

Kvinnor
Män

Kvinnor
Män

Ordförande Ledamöter

ledamöter i Hsb- 
föreningarnas styrelser

Kvinnor
Män

Kvinnor
Män

Ordförande Ledamöter

närheten till Umeå universitet och nydalasjöns 
fritidsområde gör stadsdelen tomtebo populär.  
Men att hitta prisvärda bostäder har varit svårt.  
Men nu lyser fönstren upp brf lyktan som hade 
inflyttning sommaren 2012. 

Målet med byggprojektet var att skapa 
bostadsrättslägen heter med lägre månadskostnad  
än för motsvarande hyres lägenheter. Målgruppen  
var unga människor och äldre ensamboende. de två 
husen rymmer 30 lägenheter, de flesta två rum och  
kök på 42 kvadratmeter. lägenheterna är yteffektiva 
med öppen planlösning och husen har en gemensam 
tvättstuga. 

bostäderna har trots sin rimliga boendekostnad 
god kvalitet, låg energiförbrukning och smart 
lösning för internet och tv. brf lyktan visar att det 
går att bygga bra, miljöanpassat och billigare.  
Källa: Hemma i Hsb Umeå 6.2012 

priSVärT ocH SmarT i Umeå

jämSTäLLDHeT

fÖrTroenDeVaLDa i  
HSBfÖreningarnaS STyreLSer

BoenDe – UTriKeSfÖDDa 
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till vardags arbetar emelie Österberg med administration av  
Hsb gävleborgs hyreslägenheter och bokningar av Hsbs lägen- 
heter/stugor i spanien och idre*. Utöver det är hon relativt ny 
Hsb-ledamot. så här tycker hon om uppdraget.

– sedan ett år sitter jag som Hsb-ledamot i bostadsrättsfören-
ingen sätra i gävle. det är en välskött förening och känns som en 
bra start för mig som är ny i rollen. en viktig uppgift är att vara 
kontaktperson mellan regionen och min styrelse. På Hsb gävleborg 
snappar jag upp smått och stort som jag kan förmedla vidare.  
Får jag frågor som jag inte kan svara på direkt, kollar jag upp och 
återkopplar vid nästa styrelsemöte.

– det är jättekul. Uppdraget ger mig en fantastiskt fin inblick i 
hur en Hsb-förening fungerar. något som jag har nytta av i mitt jobb 
här på regionkontoret. vi behöver fler Hsb-ledamöter i gävleborg 
och jag vill uppmana alla intresserade att prova på. det är inte så 
betungande, i min bostadsrätts förening träffas styrelsen för det 
mesta en kväll i månaden. själv tar jag gärna på mig fler uppdrag  
i framtiden, även om man arbetar heltid klarar man gott och väl 
åtminstone två uppdrag som Hsb-ledamot.

– Jag har fått en bra grund att stå på via de utbildningar som 
finns för Hsb-ledamöter och tänker fortsätta att vidareutbilda mig 
för mitt uppdrag. 

* Hsb gävleborg har två fjällstugor i idre och en lägenhet i torrevieja, spanien som hyrs  
ut till medlemmarna.

Källa: Hemma i Hsb Mdg 6.2012

Under 2012 färdigställde Hsb stockholsitt första 
bostadsprojekt med 67 kooperativa hyresrätter, 
Hsb Kooperativa hyresrättsföreningen i sköndal. 
boendeformen har delarav både hyresrätten och 
bostadsrätten. den boende betalar en fast, låg 
insats som man får tillbaka om man flyttar.  
Hsb stockholm är fastighetsägare och hyr ut 
fastigheten till en kooperativ förening, som i sin 
tur hyr ut lägenheterna till föreningens medlemmar. 
boendeformen ger medlemmarna möjlighet att 
både påverka sitt boende och få fördelarna med 
att bo i hyresrätt.
 
Dessutom förmedlades 362 hyreslägenheter
Hsb stockholms bestånd av hyresfastigheter 
omfattar cirka 3 500 lägenheter. Fastigheterna  
är spridda över stockholmsområdet, men fler- 
talet ligger i stockholms innerstad och närförort. 
i fastighetsportföljen finns också drygt 100 
bostads rätter som hyrs ut. Under året har närmare 
260 lägenheter hyrts ut med förstahandskontrakt 
till Hsb stockholms bosparande medlemmar. 
Utöver det har cirka 100 lägenheter hyrts ut på 
så kallade rivningskontrakt. 

KooperaTiVa HyreSräTTer KLara i STocKHoLm 

engageraD HSBLeDamoT
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Vi Bor i HSB
5,9 procent av Sveriges befolkning, det vill säga 545 664* personer  
bor i en HSB-lägenhet. Här bor människor i olika åldrar, med olika  
bakgrund och vi ser i stora drag ut som ”Sverige i stort”.  
Några exempel:

• Ungefär hälften bor i någon av Sveriges storstadsregioner;  
Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö.

• Var fjärde har uppnått pensionsålder, var tionde är under 16 år.

• 97 700 personer är födda utrikes, det vill säga 18 procent av de boende.

• Nästan var femte boende räknas ha utländsk bakgrund, motsvarande 
125 000 personer. Av dessa är drygt 14 procent under 17 år.

• Tre av fyra i åldrarna 20–64 år förvärvsarbetar.

• I HSB finns det cirka 0,6 bilar registrerade per hushåll, kan jämföras 
med 1,2 bilar för boende i småhus, 0,5 bilar för boende i hyresrätt och 
0,6 bilar för boende i annan bostadsrätt.

Utdrag ur rapporten vem bor i Hsb, rådhusgruppen ab 2009.

*  rådhusgruppens analys utgår från skatteverkets underlag och utgår från de individer som är skrivna på en adress 
där Hsb har en bostadsrättsförening. därför stämmer siffran inte exakt överens med de medlemssiffror som anges 
i början av denna redovisning.
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Våra ViKTiga KUnDer

måL fÖrVaLTning  

•  HSB-föreningen ska erbjuda brf en HSB-gemensam 
lösning för underhållsplanering, inklusive utbildning  
i verktyget för brf-styrelse.

•  HSB-föreningen ska erbjuda brf en HSB-gemensam 
produkt för ekonomisk flerårsprognos.

•  HSB-föreningen ska erbjuda brf en HSB-gemensam  
tjänst för energistatistik och energioptimering.

Här STår Vi 2012  

tjänsterna kring underhållsplanering och ekonomisk 
fler årsprognos finns framtagna. arbetet med en gemensam 
tjänst för energistatistik och energioptimering pågår.

KommenTar från HSB  

ovanstående tjänster arbetas i första hand fram för 
kommande Hsb-utbud eftersom de utgör den strategiska 
ryggraden för styrelsen i en bostadsrättsförening. både 
vad gäller egen fastighetsförvaltning och för kommunikation 
med medlemmarna. tjänsterna har tagits fram i nätverken 
inom Hsb. Parallellt har en process för hur en tjänst ska  
bli antagen som gemensam i Hsb-utbudet beslutats av 
Hsb-stämma 2013. sammantaget betyder det att vi tagit 
ett stort och viktigt steg i samverkan av nya tjänster inom 
Hsb, samtidigt som vi bemött våra kunders önskemål  
om proaktiva ekonomiska tjänster.

till Hsbs kunder räknar vi Hsb bostadsrätts-
föreningar, enskilda medlemmar, övriga  
bostads rättsföreningar och fastighetsägare.  
vårt kund erbjudande inriktar sig på god service, 
från förvaltning och utbildning till tjänster som  
förenklar och förbättrar. 

HSB har redan i dag en unik bredd i sitt utbud av för-
valtningstjänster. Under 2012 har utvecklingsarbetet 
tagit stora kliv framåt. Förvaltningsnätverket har kom-
mit vidare, vi har tagit fram en ny förvaltarutbildning 
och ett nytt fastighetssystem är på gång. 

Under året har arbetet med att ta fram ett sam-
ordnat innehåll och en gemensam paketering av våra 
förvaltningstjänster pågått med full fart. De tjänster 
som kommer att lanseras mot alla våra kunder under 
2013 är: 

• HSB Energitjänster
• HSB Underhållsplan
• HSB Ekonomisk flerårsprognos

aKTiVT fÖrVaLTningSnäTVerK
Utbyte och samverkan präglar HSBs förvaltningsnät-
verk. Under 2012 har flera nya HSB-föreningar gått 
med i det gemensamma förvaltningsnätverket och nu 
deltar omkring 25 föreningar aktivt. 
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nyTT faSTigHeTSSySTem på gång
För att öka utvecklingstakten och möta kundernas  
krav bildade HSB Göteborg, HSB Malmö, HSB Norr, 
HSB Stockholm och HSB Riksförbund under förra 
året, HSB Tjänsteutveckling AB. Syftet är att samordna 
kostnader och ge enskilda HSB-föreningar ökade  
möjligheter att uppnå service, kvalitet och lönsamhet 
genom effektiva tjänster till alla kunder. Under 2012 
tog HSB Tjänsteutveckling upp det vilande projektet 
om ett nytt fastighetssystem som HSBs förvaltnings-
nätverk gjorde en förstudie till 2010. Ambitionen är 
att slutföra upphandlingen och påbörja en implemen-
tering i HSB-föreningarna under 2013. 
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Hsb arlanda 13 12 6 0
Hsb dalarna 104 56 20 768
Hsb Filipstad 13 13 3 27
Hsb gävleborg 103 75 15 803
Hsb göta 270 172 25 2 434
Hsb göteborg 258 155 64 1 659
Hsb Karlskoga degerfors 39 0 4 126
Hsb Kil 3 3 0 0
Hsb Kristinehamn 31 32 5 49
Hsb landskrona 50 26 10 680
Hsb Malmö 243 29 21 1 909
Hsb Mitt 192 137 25 1 305
Hsb Mälardalen 206 161 15 102
Hsb Mölndal 39 20 9 237
Hsb nordvästra götaland 244 163 17 850
Hsb nordvästra skåne 88 52 16 59
Hsb norr 204 59 9 1 000
Hsb norra bohuslän 33 14 3 74
Hsb norra storsthm 69 60 19 203
Hsb skåne 232 191 86 1 164
Hsb stockholm 379 223 78 3 500
Hsb storfors 0 0 0 0
Hsb sydost 209 110 15 1 043
Hsb södermanland 103 58 79 2 438
Hsb södertälje 52 29 16 534
Hsb södertörn 78 61 21 319
Hsb Umeå 56 46 10 233
Hsb Uppsala 105 65 69 1 114
Hsb värmland 102 73 9 79
Hsb Östergötland 138 109 9 1 265
Hsb Östra 73 43 5 1 248
HSB totalt 3 729 2 247 683 25 222

Förvaltning är ett av våra viktigaste uppdrag. Hsb-föreningarna förvaltar administrativt 
683 bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar. den tekniska förvaltningen,  
det vill säga fastighetsskötsel, el, trädgårdsskötsel med mera, är större än den 
administrativa vad gäller stiftelser och ab-ägda kunduppdrag, det vill säga där  
Hsb inte äger fastigheten. i genomsnitt har cirka 96 procent av Hsbs bostads-
rättsföreningar sin förvaltning hos den regionala Hsb-föreningen.

2009–2010 2011–2012

Strategiska frågor Hur bra? Hur bra?

administrativa tjänster  
– bra ekonomiska tjänster 4,54 4,59

administrativa tjänster  
– Kompetent ekonomisk rådgivare 4,36 4,45

information & Kommunikation  
– Hjälp att utveckla verksamheten 3,71 3,72

tekniska förvaltningstjänster  
– Håller vad de lovar 4,03 3,96

Intressentdrivna frågor

administrativa tjänster  
– bra ekonomiska tjänster 4,54 4,59

administrativa tjänster  
– Kompetent ekonomisk rådgivare 4,36 4,45

tekniska förvaltningstjänster  
– Håller vad de lovar 4,03 3,96

tekniska förvaltningstjänster  
– snöröjning och halkbekämpning 4,00 4,08

resultat utifrån skala 1–5 där fem är högsta värde. 

Från och med 2011 valde vi att hämta data direkt från en av våra leverantörer/
partner, iC-potential. Företaget gör de flesta av Hsb-föreningarnas medarbetar- och 
kundundersökningar. vi bad dem göra en körning på det gemensamma Hsb-resultatet, 
Hsb-index, för två stycken tvåårsperioder. genom att enbart visa Hsb-föreningarnas 
senaste tvåårsperiod, tror vi att resultatet speglar en generell bild och trend. 
observera att resultatet är ett snitt av cirka 10 Hsb-föreningar som ingår i varje 
period och att lokala avvikelser inom områdena givetvis kan förekomma. som 
tidigare har vi valt ett antal frågor som vi vill följa ur ett strategiskt verksamhets-
perspektiv och några som intressenten värderat som viktigast bland de frågor som 
ställts gemensamt. resultatet visar att de håller vad de lovar och proaktiv hjälp,  
”bra ekonomiska tjänster” med fastighetsförvaltningen, är områden som både 
verksamhet och kunderna värderar högst. enda området som har en något negativ 
trend är den kring tekniska förvaltningstjänster – Håller vad de lovar. detta är något 
vi får analysera djupare för att kunna förbättra. vårt arbete med att gemensamt 
utveckla nya tjänster kring underhållsplan och ekonomisk flerårsprognos avser att 
möta kunderna i deras önskan.

fÖrVaLTaT  
BeSTånD 2012

nÖjD KUnDinDex (nKi)

Philip lundqvist är marknadsområdeschef Hsb skåne.
– Fram till juni 2012 var jag förvaltare. när jag gick utbild ningen 

till diplomerad förvaltare fick jag förtroendet att bli marknads-
områdeschef, berättar Philip.

Utbildningen hade temat morgondagens förvaltare och innehöll 
såväl juridik som ekonomi och teknik.

– Förutom att de olika blocken gav oss värdefulla verktyg och 
kunskap för att hitta lösningar och förekomma problem, fick jag 
inblick i ett nytt sätt angripa olika situationer som kan uppkomma. 
det har hjälpt mig att ibland ligga steget före och vara proaktiv på 
ett sätt jag inte var innan. Jag har blivit mycket mer medveten 
om vad jag behöver veta, göra och tänka på för att vara en bättre 
förvaltare och ligga steget före konkurrenterna. en ren bonus är 
att jag lärt känna så många trevliga kolleger på andra orter som 
jag nu kan bolla idéer och funderingar med. 

UTBiLDningen inSpireraDe  
TiLL nyTT TänKanDe
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ny KUnSKap Bygger Vår framTiD 

måL forSKning ocH innoVaTion  

•  Utveckla en sammanhållande forskningsstrategi som 
stöttar Hsbs väg mot visionen.

Här STår Vi 2012  

en forskningsstrategi finns framtagen.

KommenTar från HSB  

att bedriva forskning kan vara både brett och omfattande. 
Hsb har efter intern dialog mellan företrädare i de olika 
verksamheterna landat en strategi med strukturerad 
omvärldsbevakning inom några områden. Utöver det satsar 
vi bland annat på Hsb living labb, ett projekt som beskrivs 
mer här bredvid. syftet är att fånga upp det viktigaste  
som händer inom byggande och boende och ta med detta 
för tillämpning i den utvecklingsprocess som finns för nya 
tjänster och byggande.

Med en gemensam forskningsstrategi, samarbeten 
med andra samhällsaktörer, Hsb living lab och 
gedigen omvärldsanalys skapar vi en hållbar 
plattform för Hsbs samhällsbyggande framöver. 

Under 2012 arbetade HSB fram ett uppdaterat strategi-
förslag för området forskning och utveckling. Förslaget 
gick ut på remiss till alla HSB-föreningar under hösten. 
Utifrån den samlade responsen och återkopplingen 
formades sedan ett gemensamt strategiförslag för att 
presenteras på HSB-stämman i maj 2013. Syftet med 
strategiarbetet är att vi inom HSB bättre ska kunna 
koppla ihop forskning och innovation, expertkompetens 
och omvärldsbevakning med vår verksamhetsutveckling 
och processen för ett gemensamt tjänsteutbud till våra 
medlemmar. 

LoBByarBeTe fÖr iQ SamHäLLSByggnaD 
HSB deltar i flera viktiga samarbeten som samhälls-
byggare. Vi ingår bland annat i Föreningen för innova-
tion och kvalitet inom samhällsbyggande – IQ Samhälls-
byggnad. Under året har HSB bland annat bidragit med 
att ta fram material till föreningens lobbyarbete. Håll-
bart samhällsbyggande lyftes till ett prioriterat område 
med ökade anslag på 100 mkr per år i regeringens 
proposition för Forskning och Innovation. Syftet med 
propositionen som gäller från och med nästa år och 
fram till 2016 är att bättre bidra till medborgarnas väl-
färd, samhällets utveckling, näringslivets konkurrens-
kraft och en hållbar utveckling. 
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mötet mellan människa, bostad och 
vetenskap. Det blir verklighet i HSB 
Living Lab som startade under 2012. 
Det är HSB göteborg och HSB i  
samarbete med bland andra forskar
gruppen Homes of Tomorrow på 
chalmers som tagit initiativet.
 
Huset, med byggstart 2013, planeras på 
Chalmers campus i göteborg, och ska 
rymma 20–30 studentlägenheter. de nya 
bostäderna erbjuder vanliga studenter en 
bostad samtidigt som de deltar i ett stort, 
spännande forskningsprojekt. 

– Hsb living lab kommer att ge unika 
möjligheter att testa innovationer för en 
hållbar livsstil och interaktionen mellan 
människa och boende, säger roger 
sundbom, affärsområdeschef för Fastig- 
hetsutveckling vid Hsb göteborg.

greg Morrison, professor på Chalmers 
tekniska högskola, gillar möjligheten att 
avläsa människors beteende för att sedan 
kunna utveckla lösningar som används, 
utan att det känns tråkigt eller som ett 
tvång. Han berättar bland annat om kyl- 
skåpsvaror där streckkoden kommunicerar 
när varorna ska användas, vilket minskar 
matsvinnet. en rymdprofessor från 

amerikanska nasa förstärker Chalmers 
forskningsteam och tar med sig idéer från 
det resurssnåla liv man lever i rymden. 

anna olofsson är projektledare på  
Hsb göteborg. – det blir ett helt nytt sätt 
att arbeta, en plats där smarta material, 
arkitekturlösningar och byggteknik kan 
testas. dessutom tänker vi passa på att 
forska om bostadsrättsföreningens 
processer. 

– labbet ger oss möjligheter att testa 
appar, virtuella möten och andra typer av 
tjänster. vi ser i dag hur det blir allt svårare 
att rekrytera till styrelsen i bostadsrätts-
föreningar. Här hoppas vi få svar på vad 
som lockar den nya generationens bostads- 
köpare att engagera sig i styrelsearbete, 
säger anna. 

Källa: Hemma i Hsb 6.2012 

Hsb lägger stor vikt vid omvärldsbevakning. både för 
kontinuerlig utveckling och för att ha god framförhållning  
inför förändringar. 2012 var ett turbulent år i världsekonomin.

– eU-länderna går mot stramare kreditregler för att mot - 
verka finansiella kriser, något som kan påverka Hsb och våra 
medlemmar om nischbanker får svårare att hävda sig, säger 
anna söderlind, analytiker på Hsb riksförbund.

– andra bevakningsområden är den svenska konjunkturen, 
bland annat det faktum att medelklassen går mot bistrare  
tider och att utbildning inte längre är en biljett till social och 
ekonomisk trygghet. Unga vuxna och äldre är grupper som är 
extra utsatta på bostadsmarknaden. informationssamhällets 
utveckling är något som Hsb följer noga.

– internet är en nyckelfaktor vad gäller vår strävan att öka 
produktivitet och effektivitet. Utveckling i dag sker inte hos  
dem som kan teknik, i stället är det användarnas behov som 
styr, menar anna. 

omVärLDSanaLyS  
ViKTigT fÖr UTVecKLing 

HSB LiVing LaB SiKTar framTiDen



 24 | HållbarHetsredovisning 2012

Våra KLimaTåTgärDer gÖr aVTrycK

måL KLimaT  

• 30 procent mindre klimatpåverkan 2016 (basår 2008).

• Halvering av CO2-utsläpp fram till 2023 (basår 2008).

Här STår Vi 2012  

Fram till och med 2011 ligger minskning av klimatpåverkan 
på knappt 20 procent, något under målet, men väldigt 
nära.

KommenTar från HSB  

att minska klimatpåverkan, använda energi effektivt och 
spara pengar, går hand i hand. vi har arbetat fram ett 
system för mätning och uppföljning som står sig bra i 
jämförelse med andra aktörer samt stimulerar till förbätt-
ringar. av den statistik som hämtats in ser vi att vi själva 
kan påverka mycket. bland annat genom minskad el- och 
värmeanvändning, egenägd sol- och vindkraft, förnybara 
bränslen i fordon, färre tjänsteresor med mera. samtidigt 
finns utrymme att öka takten av klimatåtgärder nu när 
grunden är lagd, exempelvis genom köp av el från förnybara 
energikällor och utfasning av de få kvarvarande oljepannorna. 
vi ser också att fjärrvärmeleverantörernas bränslemix, 
särskilt fossila bränslen, påverkar vår klimatpåverkan i  
stor utsträckning. detta eftersom fjärrvärmen står för cirka 
60 procent av Hsbs klimatpåverkan. därför blir påverkans-
arbete för att få leverantörerna att hjälpa oss hålla våra 
löften viktigt framöver.

Klimatsmarta åtgärder kräver att man söker 
lösningar och följer upp sina satsningar. små 
förändringar inom exempelvis el och fjärrvärme, 
kan göra stort avtryck i klimatredovisningen.  
Hsb har utvärderat och redovisat sin klimat-
påverkan sedan 2008.

HSB klimatberäknar enligt den internationella  
beräkningsstandarden, Greenhouse Gas Protocol 
(GHG-protokollet) i verktyget Svante. Klimatpåverkan 
delas in i tre grupper:

1.   Direkt klimatpåverkan från egenägda källor  
(egenägd uppvärmning och drivmedel för fordon 
och maskiner)

2.  Indirekt klimatpåverkan från köpt el, värme och kyla

3.  Indirekt klimatpåverkan  
(tjänsteresor och produktion av energibärare)

VärDeringSTrappa fÖr eL i HSB
Under 2011 tog vi fram en ny modell för hur HSB  
klimatvärderar el. Trappmodellen, se nästa sida, har 
tillämpats under 2012. Elen på trappans översta steg  
har högst klimatpåverkan och elen på de två följande 
stegen har lägre eller ingen klimatpåverkan i redo-
visningen.
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Föreningar som väljer att producera egen el får den 
lägsta klimatpåverkan. Köper man förnybar el av elle-
verantören hamnar klimatpåverkan på det mellersta 
trappsteget. Att inte göra något aktivt val orsakar störst 
klimatpåverkan. På så vis gynnar vi aktiva val och egen 
produktion. Detta gör att HSB skiljer sig från de före-
tag och organisationer i omvärlden som sätter köp av 
förnybar el som klimatpåverkan noll. Metoden är inte 
teoretiskt renlärig men har flera praktiska fördelar:

• den premierar tydligt minskad elanvändning ur  
klimatsynvinkel, trots att så kallad förnybar el köps

• den premierar fortfarande ett aktivt val av förnybar el

• den gör skillnad mellan att köpa förnybar el på 
marknaden och att investera i nyuppförd egenägd 
förnybar produktion, såsom andelar i vindkraftverk 
eller solceller

gemenSam meToD fÖr KLimaTVärDering aV Värme
Fjärrvärmeanvändningen står för merparten av HSB-
föreningarnas klimatpåverkan, eftersom fjärrvärme är 
den största energiposten. HSB har tillsammans med 
andra bostadsorganisationer kommit överens med 
Svensk Fjärrvärme om en gemensam metod för att  
miljövärdera fjärrvärme. Det gör att vi kan känna oss 
tryggare i att de värden som redovisas av fjärrvärme-
företagen har tagits fram enligt samma metod.  
De parametrar som redovisas är:

1.  Resurseffektivitet (mäts som primärenergi i förhål-
lande till levererad energi till fjärrvärmeanvändare)

2.  Klimatpåverkan (mäts som utsläppta koldioxid-
ekvivalenter i förhållande till levererad energi till 
fjärrvärmeanvändare)

3.  Andel fossila bränslen (mäts som tillförd energi i 
form av kol, fossil olja och naturgas i förhållande  
till total tillförd energi för fjärrvärmeproduktion)

Sena men Sanna emiSSionSfaKTorer
En gemensam utmaning för de organisationer som  
klimatredovisar är att emissionsfaktorerna för el och 
fjärrvärme för föregående år blir tillgängliga sent på 
året. Följden blir att många organisationer använder 
emissionsfaktorer från året innan, för att kunna pre-
sentera klimatredovisning under våren. HSB har redo-
visat så tidigare men det blir otydligt när vi kommer  
till analysen av klimatpåverkan och val av åtgärder.  
Om ett varmt år med låga emissionsfaktorer kopplas 
ihop med energistatistik från ett kallt år blir klimat-
redovisningen missvisande och svår att tolka. Under 
våren 2012 tog vi därför beslut om att från och med 
årets klimatredovisning ska HSB redovisa förbrukning 
med samma års omvandlingsfaktor. Därför presenterar 
vi här statistik för 2011, då alla fjärrvärmenät och 
emissionsfaktorn för el 2012 inte finns framme ännu. 
Under november 2013 kommer 2012 års klimat-
påverkan publiceras på hsb.se 

När vi följer upp nyckeltalet kgCO2e*/Atemp**  
(graddagskorrigerad fjärrvärme) kan vi konstatera  
att det skett en minskning med –19,3 procent mellan 
2008 och 2011. Från 22,33 kgCO2e/Atemp till  
18,03 kgCO2e/Atemp ger en minskning med  
–4,3kg CO2e/Atemp.

Det är mot detta nyckeltal vi följer upp våra  
klimatmål och det innebär att vi 2011 var nära att  
nå delmålet för 2012.

nordisk  
residualmix*

Ursprungsmärkt 
förnybar el 

egenägd 
förnybar el 

*  residualmixen består av den el i det nordiska elsystemet som ”blir över”  
när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier räknats bort. 

**  Co2e innebär koldioxidekvivalenter och är alla växthusgasers klimatpåverkan 
omräknade till koldioxid. i denna post ingår klimatpåverkan från: egenägda 
värmeanläggningar, tjänstebilar, maskiner och fordon, köpt el och fjärrvärme 
(graddagskorrigerad), flygresor, tågresor, milersättning samt klimatpåverkan  
vid produktion av energibärare.

**  a temp är måttet på golvarean, i kvadratmeter, i temperaturreglerade 
utrymmen som värms upp till mer än 10 grader och begränsas av klimat - 
skärmens insida (väggarna) för egenägda fastigheter och hyrda kontorslokaler. 
antal atemp ställs i relation till klimatpåverkan från: egenägda värmeanlägg-
ningar, tjänstebilar, maskiner och fordon, köpt el och fjärrvärme, flygresor, 
tågresor, milersättning samt klimatpåverkan vid produktion av energibärare.

Egenägd 
uppvärmining 1,6 % 
Fordon och 
maskiner 11,2 % 
El 24,8 % 
Fjärrvärme 58,3 % 
Tjänsteresor 2,4 % 
Produktion av 
energibärare 1,7 %

fördelning av klimatpåverkan 2011
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När vi följer upp total verklig klimatpåverkan har  
en minskning på –13 procent skett, vilket motsvarar  
4 951 ton CO2e.

Våra DeLmåL
Minskningen av utsläpp av koldioxidekvivalenter fram 
till år 2023 ska ske enligt följande.
– till år 2012 med 20 procent
– till år 2016 med 30 procent
– till år 2020 med 40 procent
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För ett år sedan köpte Hsb 
göta service en elbil. en del i 
arbetet för att närma sig Hsbs 
klimatmål. elbilen, en renault 
Kangoo Ze, räknas som 
transportbil och omfattas inte 
av premien för miljöbilar. Men 
valet att köra elbil var ändå 
självklart, berättar Ulrika 
Malmsten, kvalitets- och 
miljösamordnare på Hsb göta.

– vi byter successivt ut 
fordonsparken mot miljömäs-
sigt bättre alternativ. arbetet 
har fått extra fart i samband 

med att vi undertecknat Hsbs klimatavtal. det är en konkret 
åtgärd för att minska våra utsläpp av växthusgaser.

servicebilen laddas i vanligt eluttag under natten och används 
dagligen av Jönköping Östers fastighetsskötargrupp. På fullt 
batteri går den 16 mil.

– vi är jättenöjda och tror att elbilar kommer bli betydligt 
vanligare framöver. de är tysta, lättkörda, miljövänliga och energi- 
snåla. en bensinbil drar 6 kWh per kilometer, medan vår elbil bara 
drar 0,2 kWh och vi tankar dessutom enbart grön el, avslutar Ulrika.

HSB gÖTa KÖr på grÖn eL

kgco2e/atemp

En betydande minskning, –30 procent, av klimat-
påverkan från el har skett mellan 2008 och 2011,  
på grund av att vi köpt ursprungsmärkt, förnybar el. 
Detta är dock en åtgärd vars verkliga effekt på el systemets 
klimatpåverkan är omdiskuterad. När det gäller fjärr-
värme har i princip ingen förändring skett, –1 procent, 
motsvarande 264 ton CO2e. 

Den graddagskorrigerade energianvändning per 
yta (kWh/Atemp) har minskat med –5 procent, och 
den totala graddagskorrigerade energianvändningens  
klimatpåverkan har minskat med –12 procent, vilket 
motsvarar en minskning med 4 057 ton CO2e. 

En liten ökning har skett från egenägda tjänste bilar 
och fordon, +5 procent (192 ton CO2e). Vi kör mer 
till våra medlemmar och kunder och byter inte till  
förnybara bränslen i tillräckligt hög takt. Samtidigt har 
en liten minskning av klimatpåverkan från privat bil i 
tjänst –5 procent (23 ton CO2e), skett. Vi sam arbetar 
mer över landet men väljer inte tåg eller videokonferens 
i tillräckligt stor utsträckning eftersom flygresornas  
klimatpåverkan ökat med +38 procent (107 ton CO2e).

HSBs KLimaTmåL
De HSB-föreningar, HSB-bolag och HSB Riksförbund 
som anslutit sig till HSB Klimatavtal ska till år 2023  
ha minskat sina utsläpp av koldioxidekvivalenter med 
50 procent jämfört med 2008 års nivåer.
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Total klimatpåverkan (verklig) ton co2e

nu kan Hsb Malmö erbjuda de 
boende i fastigheterna slupen 
och skonaren, tillgång till Malmös 
första cykelpool. Cykelpoolen 
erbjuder två lådcyklar och en 
cykel med kärra. Cyklarna 
parkeras i ett låst garage i ett 
av husen där de också bokas, 
hämtas och lämnas. de boende 
får använda cyklarna fritt i mån 
av tillgång. Cykelpoolen är ett 

samarbete med Malmö stad för att minska biltrafiken i city. 
serviceförvaltningen tar hand om allt som rör underhåll och 
reparationer. de boende behöver varken laga punktering eller 
lämna till cykelreparatör. serviceföretaget fixar på plats och vid 
större reparationer får föreningen en tillfällig ersättningscykel. 

– bortsett från det uppenbara att cyklarna bidrar till en bättre 
miljö och friskare boende hoppas vi också att det kommer öka 
gemenskapen bland de boende, säger tom Wilkinson på Hsb 
Malmö. Hittills har cyklarna används till shopping, utflykter och  
en boende skjutsade sin hund till veterinären i lådcykeln.

Fastigheterna slupen 1 och skonaren 3 ligger i kvarteret 
Fullriggaren i västra Hamnen, Malmö. bostadsrättföreningarna 
har totalt 82 lägenheter och var inflyttningsklara från sommaren 
2012. Hela området har fokus på hållbarhet. alla lägenheter är 
till exempelvis utrustade med avfallskvarnar där organiskt avfall  
kan malas ner och omvandlas till biogas. gasen driver sedan  
de fordon som finns i områdets bilpool. 

premiär fÖr cyKeLpooL i maLmÖ
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Sammanställning utsläppsstatistik HSB Klimatavtal 2011 
denna tabell redovisar klimatpåverkan med graddagskorrigerade värme. Procent förändring avser nyckeltalet kg Co2e/atemp.

      
2008 2011

Total ton  
co2e atemp

kg co2e/ 
atemp

Total ton  
co2e atemp

kg co2e/ 
atemp

procent  
förändring

arlanda 64 2 000 31,9 34 2 000 17,2 –46

dalarna 648 56 307 11,5 760 61 698 12,3 7

gävleborg 1 128 73 753 15,3 663 73 753 9,0 –41

göta 3 104 170 008 18,3 3 796 205 712 18,5 1

göteborg 2 139 155 560 13,8 1 961 151 149 13,0 –6

landskrona 673 46 776 14,4 608 44 930 13,5 –6

Malmö 4 372 181 337 24,1 3 615 185 415 19,5 –19

Mitt 959 22 060 43,5 660 25 000 26,4 –39

Mälardalen  1 251 38 116 32,8 1 055 25 749 41,0 25

Mölndal 500 22 237 22,5 415 21 637 19,2 –15

nordvästra götaland 970 37 535 25,9 1 047 62 472 16,8 –35

nordvästra skåne 288 8 019 36,0 216 10 303 21,0 –42

norr 1 262 61 594 20,5 1 232 61 594 20,0 –2

norra bohuslän 148 6 336 23,3 135 6 336 21,2 –9

norra stor-sthlm 1 084 25 382 42,7 926 32 413 28,6 –33

skåne 2 732 143 257 19,1 3 144 143 257 21,9 15

stockholm 6 918 272 884 25,4 4 418 243 109 18,2 –28

sydost

södermanland 2 299 175 599 13,1 2 787 214 721 13,0 –1

södertälje 500 34 627 14,5 358 34 627 10,3 –29

södertörn 436 14 470 30,2 627 37 804 16,6 –45

Umeå 727 24 170 30,1 338 25 120 13,5 –55

Uppsala 4 222 91 331 46,2 3 027 90 881 33,3 –28

värmland 424 5 563 76,2 276 9 904 27,9 –63

Östergötland 1 850 82 021 22,6 1 805 133 240 13,6 –40

Östra 2 342 92 082 25,4 2 250 102 644 21,9 –14

HSBföreningar totalt 41 041 1 843 023 22,3 36 152 2 005 468 18,0 –19

HSB riksförbund 72,54 707 102,60 49,98 707 70,69 31,1

Hsb ProjektPartner och Hsb bostad finns inte redovisade på grund av ofullständigt statistikunderlag.    

Har inte redovisat

Hsb Östra är bland de första i norrköping med att installera 
solceller på ett flerbostadshus. 

På södra fasaden till huset där Hsb-föreningen har sitt 
huvudkontor sitter nu 116 moduler, med en sammanlagd yta 
om 225 kvadratmeter. solcellerna samlar upp solstrålar och 
omvandlar dem till elektricitet. Hsb Östra räknar med att 
kunna täcka hela kontorets elförbrukning, omkring 30 000 
kWh per år, genom den el som solcellerna producerar. 
installationen beräknas betala sig på åtta till tio år. 

SoLen ger energi  
TiLL HSB ÖSTra
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SamorDning fÖr LÖnSam ÖVerSyn

måL LÖnSamHeT  

•  Genomsnittlig avkastning på eget kapital om 9 procent 
2015*.

• Rörelsemarginal om 10 procent**.

• 20 procent justerad soliditet***.

• Gemensamt affärs- och IT-system till 2015.

Här STår Vi 2012  

avkastning på eget kapital 7 procent****. rörelsemarginal 
6 procent****. Justerad soliditet 41 procent****. Förslag 
till en gemensam it-strategi som grund för att nå 2015 års 
målsättning finns framtagen.

KommenTar från HSB  

lönsamhet i verksamheterna är viktigt både för att säkerställa 
att verksamheterna drivs effektivt och för att möjliggöra 
utveckling och konkurrenskraft. Följer vi målen kan en positiv 
trend ses även om det är en bit kvar till att nå dem. Målen 
är satta utifrån genomsnittet av de målsättningar Hsb-
föreningarna lämnat under 2010 för 2015. lönsamhet är 
en ekvation av ett bra erbjudande och därmed intäkter samt 
effektivt bedriven verksamhet och därmed lägre kostnader. 
Hsb-föreningarna arbetar metodiskt för att säkerställa denna 
balans, bland annat genom samverkan i olika utvecklings-
projekt och genom en ökad kostnads- och affärsmedvetenhet 
bland medarbetarna. det är ett dagligt arbete som på flera 
platser nu bidrar till den positiva trend vi kan se. att samverka 
ytterligare kring it- och affärssystem kommer att bidra till 
den positiva trenden.
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genom att samordna och effektivisera inom Hsb 
kan vi stå starka tillsammans framöver. Under 
2012 har arbetet med att ta fram en gemensam 
it-plattform för hela Hsb prioriterats. 

Alla HSB-föreningar måste ha fokus på lönsamhet,  
utifrån rådande konjunkturläge, konkurrens och  
med sikte på medlemmarnas bästa. Genom vår årliga 
hållbarhetsredovisning får vi fram nyckeltal som ger  
en bra överblick av lönsamheten inom HSB.

SamSyn på gemenSam iTLÖSning
En gemensam IT-strategi och samordnade lösningar 
inom IT är frågor som haft hög prioritet under året.  
Vi vet att HSB kan öka effektivitet och kvalitet rejält 
inom området, vilket skulle gagna alla medlemmar. 
Stora delar av HSBs verksamhet är likartad, oavsett  
var i landet eller vilken förening det gäller. Det ger oss 
goda möjligheter att hitta en gemensam plattform  
för vårt behov av IT-lösningar. För att få stöd i hela  
landet är det viktig att alla HSB-föreningar har en  
samsyn på vad som kan och ska vara HSB-gemensamt. 
Därför har också frågan om ägande och ansvar för 

 * i enlighet med Hsb-föreningens målsättning.
 **  rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster delat med nettoomsättning.
 *** enligt Hsbs Kod för föreningsstyrning.
****  genomsnitt för de 29 Hsb-föreningar som rapporterade in februari 2013  

avseende 2012.
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HSBs gemensamma IT-resurser lyfts. Under året har  
vi påbörjat en kartläggning för att få en bild av hur  
IT-verksamheten i HSB-föreningarna ser ut och vilka 
kostnader och risker som finns i dagsläget. 

gemenSam infraSTrUKTUr ocH TeLefoni
Under 2012 har samarbetet om vår gemensamma 
grundläggande infrastruktur ökat. Vi påbörjade upp-
graderingen av viktiga delar i det gemensamma data-
nätet, HSBnet. Flera HSB-föreningar har också anslutit 
sig till den gemensamma telefonilösningen. 

DigiTaL STraTegi i Tre DeLar 
Allt fler kommunicerar via olika digitala medier.  
Ett tydligt tecken är exempelvis att våra kunder och 
medlemmar surfar via mobilen. Det ställer nya och 
andra krav på vår teknik. Hur vi ska kommunicera 
elektroniskt med våra intressenter definieras i HSBs 
digitala strategi. Där specificeras tre huvudmålgrupper 
som vi försöker anpassa oss till:

• HSBs medarbetare

• Nuvarande medlemmar och kunder

• Framtida medlemmar och kunder

robert Schultz är heltidsanställd vicevärd i HSBs brf Södertorp i malmö. 
Sedan många år sköter han förvaltningsuppdraget i bostadsrättsfören
ingen som fyllde 40 år i augusti 2013 och har 486 lägenheter.
 
– i Portalen har jag all information och alla verktyg samlade för att kunna göra 
ett bra jobb. Jag kan komma åt allt jag behöver, när som helst, var som helst, 
säger robert. 

– Förr fick jag tillbringa timmar i telefonen. nu är jag till 90 procent 
självförsörjande i mitt uppdrag, fortsätter han. robert använder sig i stort sett 
dagligen av Portalen. Friheten och tillgängligheten är de största fördelarna, 
menar han. i förlängningen blir det förstås också både effektivare och kostnads-
besparande för bostadsrättsföreningen.

de tjänster och verktyg robert använder i förvaltningen av brf södertorp rör 
bland annat fakturering, medlemsinformation, hyresavisering, löneutbetalningar 
och huvudboken för bokföring. Han berättar också att det är enkelt att gå in 
och stämma av listor för lediga parkeringsplatser, lägenhetskontrakt med mera. 

– Hsb har haft föregångare till Portalen under min tid här. Men det har hänt 
mycket positivt de senaste åren, säger han. Hsb Portalen har utvecklats till att 
bli ännu bättre och mer komplett. 

själv flyttade robert för några år sedan in i en nybyggd lägenhet. där 
presenterade han Hsb Portalen för sin styrelse som nu valt att ha Hsb som 
administrativ förvaltare. 

– Jag visade dem fördelarna och hur smidigt det är att jobba med Portalen. 
de är jättenöjda, avslutar han.

effeKTiVT ocH friTT meD HSB porTaLen
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HSB Tar DeBaTT ocH påVerKar

måL opinion ocH LoBBy  

•  HSB ska synas mer i media, såväl i riks som lokala och 
nya medier.

Här STår Vi 2012  

För att se att målen förverkligas föreslås att vi följer upp 
detta genom redovisning av planerade lobby och opinions-
insatser hos Hsb-föreningarna.

KommenTar från HSB  

att företräda medlemmarnas intressen genom att stärka 
Hsbs röst är en av organisationens viktigaste uppgifter.  
en omläggning av produktionen av Hemma i Hsb till  
förmån för utveckling och närvaro i nya kanaler har gjorts. 
exempelvis har Hsbs synlighet via Facebook, twitter och 
sändningar över webben ökat under 2012. exempel på 
frågor som drivs är förutsättningarna för nyproduktion, 
bosparandet och hållbarhetsfrågor. dessa frågor drivs 
givetvis även genom besök med företrädare för partier  
och myndigheter, närvaro på branschens arenor, parti-
kongresser, i almedalen med mera. en halv miljon 
medlemmar bidrar till att man lyssnar på det Hsb säger.

Under året har Hsb drivit ett intensivt lobbyarbete 
i frågan om andrahandsuthyrning av bostäder  
och förutsättningarna för bra äldreomsorg. Miljö, 
hållbarhet och europeiskt energisamarbete är 
andra områden som vi bevakar. 

I 2012 års vårproposition föreslog regeringen att lagen 
om andrahandsuthyrning av privatägda bostäder skulle 
ändras. Förslaget innebar en inskränkning i bostads-
rättsföreningarnas rätt att ta beslut om andrahandsut-
hyrningar. HSB startade ett omfattande opinionsarbete 
i frågan. Vi genomförde exempelvis en undersökning 
bland styrelseledamöter, skrev nationella och regionala 
debattartiklar, gjorde en enkät bland riksdagspartierna 
för Hemma i HSB där resultatet senare omnämndes i 
Dagens Nyheter. Vi träffade regeringen flera gånger och 
skrev tillsammans med Riksbyggen och Bostadsrätterna 
till riksdagen. Under perioden publicerades drygt 80 
artiklar. I den lagändring som sedan genomfördes i 
februari 2013 har bostadsrättsföreningarna kvar samma 
rätt som tidigare att besluta om andrahandsuthyrningar. 
Förändringarna i lagen gäller den hyra som får tas ut. 

nyTT BoSTaDSinDex fÖr BäTTre pLanBereDSKap 
Bostadsbyggandet fortsätter att vara lågt, trots att allt 
fler kommuner inte kan erbjuda sina invånare bostad. 
HSB har därför drivit opinion för att planberedskapen 
i kommunerna måste förbättras. På ett seminarium i 
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Karin thalén, vd Hsb omsorg, och anders svensson, vd Hsb 
stockholm och styrelseordförande för Hsb omsorg, träffade  
i höstas äldreminister Maria larsson. bakgrunden var att Hsb 
omsorg skrivit ett brev till Maria larsson, där Hsb understryker 
att det saknas förutsättningar för kvalitet i äldreomsorgen. 

några områden som lyftes:
•  HSB tror på kundval inom hemtjänsten och att valfrihets-

system är bra, men anser att lagen om valfrihet, lov,  
har barnsjukdomar.

•  HSB tycker inte att det finns konkurrensneutrala villkor mellan 
privata utförare och kommunernas egen verksamhet. 

•  Ersättningssystemen inom hemtjänsten täcker inte kostnader 
för exempelvis restider, utbildning och dokumentation.

•  HSB ser att det finns utförare som varken har kollektivavtal 
eller avsätter pengar för försäkringar och pensioner. 

Maria larsson visade intresse för Hsbs konkreta exempel, 
framförallt kring kommuners olika villkor och hanteringen av 
Hsb som utförare. Maria larsson påpekade också att Hsbs 
erfarenheter är värdefulla eftersom vi är en stor aktör inom den 
kooperativa vården och omsorgen. 

– vi vill uppmärksamma politikerna på att vi inte kommer 
att bidra till att orättvisa villkor inom äldreomsorgen ska  
få finnas kvar. vi tar debatten och vill ha bra förutsättningar  
för att ge sveriges äldre god vård och omsorg, säger  
Karin thalén.

Stockholm i mars, presenterade vi ett nytt Bostadsindex 
som ger en uppskattning om kommunernas arbete  
med bostadsfrågor. HSBs Bostadsindex uppmuntrar 
till att aktivt motverka bostadsbristen. Vi vill få i gång 
en diskussion om hur bostadsbyggandet kan öka och 
visa att HSB gärna samverkar med kommunerna i  
frågan. Vårt index fick bra genomslag i media, ambi-
tionen är att göra årliga mätningar. 

finanSiering aV energieffeKTiViSering
Under året har energieffektivisering av bostäder varit  
en viktig fråga i EU. Ett energieffektiviseringsdirektiv 
har antagits och ska nu tolkas av Sverige. För att upp-
rusta och energieffektivera de svenska miljonprograms -
områdena utan orimliga avgiftshöjningar, har HSB  
tillsammans med andra bostadsorganisationer drivit  
frågan om finansiering. Begreppet Affordable Housing 
har fått gehör hos EU-kommissionen. Nu återstår att  
få svenska regeringen att rikta EUs strukturfonder  
mot energi effektivisering på ett klokt sätt. 

STorT ocH BreTT engagemang 
Under 2012 har vi också bevakat följande frågor och 
medverkat på arenor som:

• HSB har stöttat regeringens initiativ med syfte att se 
över möjligheterna till kortare planprocesser och 
handläggningstider. Vi fortsätter att bevaka och 
jobba för att detta ska genomföras.

• HSB nämndes i flertalet av de 584 artiklar som  
resultatet av årets Nils Holgersson-undersökning 
genererade. Rapporten syftar till att synliggöra  
prisskillnader för el, vatten, avlopp med mera och 
vill skapa opinion som leder till sänkta priser för 
kunderna. 

• HSB medverkade på ett femtontal seminarier under 
årets Almedalsvecka på Gotland och flera HSB-för-
eningar fanns på plats. De stora debattämnena för 
2012 var bostadsbristen, energifrågor, bistånd, klimat, 
förnyelsebara energikällor, skola och sjukvård.

• Fortsatt bevakning av det farliga ämnet Bisfenol A. 
HSB hänvisar till försiktighetsprincipen vid relining 
av dricksvattenrör. Livsmedelsverket och Kemikalie-
inspektionen ser nu över om ett förbud av Bisfenol 
A ska genomföras och ett förbud diskuteras även i 
EU-parlamentet. Ämnet finns på HSBs avvecklings-
lista sedan 1998. Vi deltar aktivt framöver i arbetet 
för ett förbud.

• HSB har lämnat ett remissyttrande om utredningen 
Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfalls-
hantering (SOU 2012:56) till Miljödepartementet. 
Vi anser bland annat att producenternas intäkter av 
förpackningsavgift och återvinningsmaterialets värde 
måste finansiera fastighetsnära insamling av förpack-
ningar och tidningar. 

i maj 2012 arrangerade Hsb stockholm en debatt om förslaget 
om fri andrahandsuthyrning som regeringen lagt fram. 
Per-anders bergendal, regeringens utredare, var på plats liksom 
100 representanter från 74 olika bostadsrättsföreningar som 
ville säga sitt. Hsb var emot förslaget och de kritiska bostads-
rättsföreningarna fick chans att förklara varför. en fråga som 
lyftes var om förslaget inkräktar på föreningsrätten, om 
styrelsen förlorar rätten att kontrollera andrahandsuthyrningar. 
Många representanter oroade sig över situationen som kan 
uppstå när någon annan än ägaren bor i bostaden, eftersom 
hyresgäster inte kan vara med och driva bostadsrättsföreningen. 
debatten visade hur viktig frågan är för våra bostadsrätts-
föreningar och att det finns ett stort engagemang för bostads-
politiska frågor i Hsbs bostadsrättsföreningar. 

HeT DeBaTT om UTHyrning 

HSB omSorg Säger i från
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Det finns olika kommunikationskanaler för HSBs med-
arbetare. Exempelvis HSB Uppdraget som är en tid-
ning för alla förtroendevalda och anställda inom HSB. 
Den kommer ut fyra gånger per år och spelar stor roll 
i arbetet med att sprida goda exempel kring vardags-
arbetet i HSBs bostadsrättsföreningar, se också sidan 37. 
En annan viktig kanal är HSBs intranät som just nu 
genomgår förändringar mot bättre och fler gemen-
samma funktioner. 

nyTT gemenSamT inTranäT 
Via vårt nationella intranät kommunicerar vi bland 
annat interna nyheter, beslut som berör HSB, kurs- 
och konferensutbud och gemensamma styrdokument. 
Under året har vi inom HSB diskuterat den kravspeci-
fikation och prototyp för ett förbättrat intranät som 
togs fram under förra året. Det nya förslaget innehål-
ler flera nya funktioner som har kommit fram i samtal 
med olika fokusgrupper av medarbetare. Förslagets 
fokus är att göra det möjligt att både kommunicera 
och samarbeta, såväl inom föreningar som mellan 
medarbetare och föreningar.

LÖpanDe meDarBeTarUnDerSÖKningar
De flesta HSB-föreningar arbetar kontinuerligt med 
den systematiska medarbetardialogen, NMI (Nöjd 
MedarbetarIndex). Föreningarna har genomgående 
en hög medarbetarinvolvering i affärs- och verksam-
hetsplaneprocessen. Det ger möjlighet att säkerställa 
att alla får bra förutsättningar att bidra till utveck-
lingen och skapar delaktighet och trygghet.

meDVeTen LÖneSäTTning
HSB arbetar löpande med att utvärdera sina lönenivåer. 
Vi har individuell lönesättning och sätter löner efter 
parametrarna arbetsvärdering, kompetens och mark-
nadssituation. Vi jobbar för att HSB ska vara en attraktiv 
arbetsplats vilket innebär att medarbetarna kan utveck-
las och att vi kan locka kompetenta medarbetare vid 
nyrekrytering.

Medarbetarna i Hsb skapar de värden som medlemmar och kunder upplever. de har också en  
avgörande betydelse för hur vårt varumärke uppfattas. viktiga frågor för Hsbs medarbetare är  
trygghet, utveckling och bra lön.

Vi TriVS på joBBeT
Medarbetare

>49 år
50 år eller äldre

Kvinnor
Män

Kvinnor
Män

>49 år
50 år eller äldre

Kvinnor
Män

Kvinnor
Män

>49 år
50 år eller äldre

Kvinnor
Män

Kvinnor
Män

åLDerS ocH KÖnSfÖrDeLning,  
LeDningSgrUpper i HSBfÖreningarna (totalt: 140)

KÖnSfÖrDeLning 
VDpoSTer (totalt: 29)
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2009–2010 2011–2012

Strategiska frågor Hur bra? Hur bra?

1. Företagsmål – Klara och tydliga 3,60 3,77

2. värderingar – god etik och moral 3,95 4,12

3.  Företagsmål  
– Uppföljning och utvärdering 3,38 3,52

4.  Chefen och kärnvärderingarna  
– Präglar verksamheten 3,63 3,72

Intressentdrivna frågor

Psykosocial arbetsmiljö  
– accepterar inte trakasserier/
mobbning 4,16 4,27

Psykosocial arbetsmiljö  
– Känsla i magen 3,94 4,08

Företagskultur – Hög kvalitet 3,90 4,00

resultat utifrån skala 1–5 där fem är högsta värde.

Från och med 2011 har vi valt att gå direkt på en av våra leverantörer/partner, 
iC-potential, som gör flertalet Hsb-föreningars medarbetar- och kundundersök-
ningar och hämta data därifrån. vi har bett dem göra en körning på det gemen- 
samma Hsb resultatet, Hsb-index, för två årsperioder. genom att endast mäta 
utfall för de senaste två åren för respektive Hsb-förening, så visar resultatet en 
generell bild och trend. observera att resultatet är ett snitt av de cirka 16–24 
Hsb-föreningar som ingår i varje period och att lokala avvikelser inom områdena 
givetvis kan förekomma. som tidigare har vi valt ett antal frågor som vi önskar 
följa ur ett strategiskt verksamhetsperspektiv samt ett antal som intressenten 
värderat som viktigast bland alla de frågor som ställts. Här kan konstateras att 
den generella trenden mellan åren är positiv samt att en bra balans mellan 
mål, uppföljning och värderingsarbete föreligger.

meDarBeTarUnDerSÖKning

Hsb överlag arbetar för att vara en jämställd arbetsgivare. 
därför är det glädjande att Hsb stockholm efter målinriktat 
förbättringsarbete kammade hem högsta JÄMiX-poäng i 
fastighetsbranschen. det är nyckeltalsinstitutet som utifrån  
nio mätbara nyckeltal räknar fram jämställdhetsindex. de 
områden som jämförs (förhållandet mellan kvinnor och män)  
är: yrkesgrupper, ledningsgrupp, karriärmöjligheter, lön, 
långtidssjukfrånvaro, föräldradagar, heltidstjänster, tillsvidare-
anställningar och jämställhetsarbete. Hsb stockholm deltog  
i undersökningen för tredje året och fick 148 poäng (128 för 
2011). i årets jämförelse ingår 225 organisationer med totalt 
654 000 anställda. Medianvärdet för samtliga organisationer 
var 119 poäng.

BäST i BranScHen  
inom jämSTäLLDHeT

Under många år har Hsb norra stor- 
stockholm arbetat aktivt med de värde-
ringar som bygger värdegrunden i Hsb. 
genom att kontinuerligt arbeta in etHos: 
engagemang, trygghet, Hållbarhet, 
omtanke och samverkan i vardagen har 
man lyckats skapa en arbetsplats där  
alla medarbetare trivs, utvecklas och gör 
ett bra jobb. 

– Kraften att arbeta tillsammans måste 
komma underifrån, menar Håkan berg, vd 
för Hsb norra stor-stockholm. Under de år 
jag har arbete här har jag märkt att kraften 
växt sig starkare. Medarbetarengagemanget 
har ökat, varje individ medverkar till att 
frågor kommer upp på bordet, saker följs 
upp och klagomål reds ut, fortsätter han. 

– vi har hela tiden haft våra värderingar  
i fokus och på ett modigt sätt utmanat och 
utvecklat dem till att bli ett tydligt stöd i 
vardagen. För mig går kvalitetsarbete och 
värdegrundsarbete hand i hand.

– anledningen till att det fungerar så bra 
för Hsb norra stor-stockholm är att ledning 
och medarbetare arbetar tätt ihop. besluten 
tas gemensamt. vår medarbetarundersök-
ning visade att 100 procent känner till våra 
värderingar. 99 procent menar att vi också 
lever dem. det är ett oerhört glädjande 
resultat, avslutar Håkan berg. 

VärDeringSreSan gaV 100 procenT  
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Genom att delta i Kooperationens år bidrog vi till att 
öka kunskapen om kooperativa företags förmåga.  
Det i sin tur kan bidra till minskad fattigdom, ökad  
sysselsättning och social integration. Styrkan i den  
kooperativa affärsmodellen har på olika sätt lyfts fram 
som ett alternativt sätt att göra affärer och på så sätt 
gynna socioekonomisk utveckling. 

naTioneLL SaTSning UnDer åreT
Tillsammans med 13 andra svenska kooperativa företag 
och organisationer har HSB deltagit i Kooperationens 
år på nationell nivå. Bland annat genom att hålla  
seminarier och informera om den kooperativa företags-
formen för studenter vid universiteten i Göteborg,  
Kalmar, Lund, Linköping och Stockholm. 

Vi STÖTTar We effecT*
Via sin medlemsavgift bidrar HSBs medlemmar konti-
nuerligt till att hjälpa människor i fattiga länder. Två 
kronor per år och medlem går till We Effect*, som bland 
annat arbetar med utveckling av bostadskooperativ i 
Latinamerika, Afrika och Asien. Med stöd från HSB har 
exempelvis 15 000 familjer i Uruguay, Zimbabwe och 
Costa Rica kunnat bygga bra bostäder. HSB ger också 
konsultstöd i olika kooperativa bostadsprojekt. År 2012 
blev HSB-stödet totalt 2 029 533 kronor.

inSpireranDe SamarBeTSparTnerS 
Över en miljard människor är delaktiga i kooperativ 
världen över. HSB är medlem i flera internationella 
nätverk som utvecklar och förvaltar de kooperativa 
idéerna.

ica – international cooperative alliance organiserar, 
representerar och stödjer kooperativ världen över.  
Tillsammans representerar de 269 medlemsorganisa-
tionerna över en miljard människor i drygt nittio  
länder.

ica Housing – en sektororganisation inom ICA vars 
uppgift är att representera och stödja kooperativa 
bostadsorganisationer. HSBs förbundsordförande 
Anders Lago är styrelseledamot i ICA Housing.

cooperatives europe – arbetar för att förbättra sam-
arbetet mellan kooperativa organisationer i Europa 
och är den största europeiska medlemsorganisationen.

cecodhas Housing europe – en europeisk paraply-
organisation för Europas kooperativa, allmännyttiga 
och frivilliga bostadsorganisationer. Cecodhas fungerar 
som en lobbyorganisation på EU-nivå.

nBo – Nordiska Kooperativa och Allmännyttiga Bostads-
företags organisation, är en ideell förening med med-
lemmar från Sverige, Norge, Danmark och Island.

2012 var utsett till Kooperationens år av Fn. det gav genomslag för den kooperativa idén i media  
och ökade intäkterna till We effect*. För Hsb är det självklart att medverka till förbättringar, både 
internationellt och på hemmaplan. 

KooperaTionenS år  
VärLDen ÖVer

internationellt

2012

2011

2010

2009

2008

Mkr

1 250 706

1 282 224

1 661 535

1 546 522

1 546 522

1 250 706

1 282 224

1 661 535

2 029 533

2 158 788

genom stöd till kooperativ utveckling och demokratiska folkrörelser  
arbetar vi för att ge världens fattiga makt och inflytande. alla Hsbs 
medlemmar bidrar varje år med 2 kronor till We effect*.

gLoBaL jULmUSTHjäLp

i slutet av 2012 startade Hsb  
och We effect* tävlingen 
Julmusthjälpen för att samla in 
pengar från returflaskor. 

linda Hjalmarsson från brf 
Metallflyet i norrköping tog hem 

första pris som pantambassadör med högst snitt per boende i 
sin förening. Pantpengarna från samtliga föreningar skänktes till 
We effect*, bland med syfte att bidra till att starta nya bostads-
kooperativ i exempelvis latinamerika. 

linda Hjalmarssons får nu möjlighet att se hur We effects* 
biståndsarbete går till i praktiken. Första priset är nämligen  
en resa till ett aktuellt biståndsprojekt i afrika eller latinamerika 
under 2013. 

STÖD TiLL We effecT*

*Kooperation utan gränser har under 2013 ändrat namn till We effect.
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Vårt gemensamma inköpsbolag HSB Inköp har ram-
avtal med över 120 leverantörer inom material och 
tjänster. Avtalen täcker olika behov för regionföreningar, 
bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar inom 
HSB. Volymmässigt sker HSBs största inköp och sam-
arbeten med banker (finansiella tjänster), energi 
(uppvärmning, el) och entreprenader (nyproduktion). 
Andra områden är ombyggnation, löpande utveckling, 
drift och underhåll.

ny WeBBaSeraD UppfÖLjning
Vi vill att HSBs värderingar ska respekteras och upp-
fyllas av våra leverantörer. Vi är medvetna om att det  
vi gör har social och miljömässig påverkan, både i  
Sverige och utomlands. Genom att bedöma allt från 
ekonomi, kvalitet och miljöhänsyn till leverantörernas 
sociala ansvarstagande ökar vi tryggheten för våra  
kunder. Därför är det viktigt för oss att våra leveran-
törer svarar på vår leverantörsbedömning. Under 2012 
har vi börjat arbeta med ett webbaserat verktyg för att 
följa upp våra samarbetspartners sociala ansvarstagande. 
Utgångspunkten är de ramverk som reglerar företags 
agerande i de länder där verksamheten sker och ett 
första steg för oss att kunna följa upp vår egen upp-
förandekod.

HSBs UppfÖranDeKoD
HSBs uppförandekod lyfter de minimikrav som vi  
ställer inom affärsetik, hälsa och säkerhet samt miljö 
och klimat. Här ingår exempelvis arbetsförhållanden 
och miljöfrågor. Vi beskriver också vår uppfattning  
om barnarbete och minimilöner. Koden baseras på 
standarden ISO 26000 gällande Socialt Ansvarstagande 
samt FN Global Compacts principer för mänskliga  
rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Många av Hsbs kvaliteter uppstår i samverkan med andra. Ur hållbarhetsperspektiv är det  
avgörande att vi väljer att samarbeta med företag och organisationer som motsvarar de krav  
vi har på oss själva.

HåLLBara ramaVTaL  
fÖr HeLa HSB

inKÖP

Under 2012 fortsatte utvecklingen av vår webbaserade 
vitvarubutik. nu har alla Hsbs medlemmar möjlighet att köpa 
bra vitvaror, enkelt och smidigt. Hsb butiken är ett samarbete 
mellan några av de regionala Hsb-föreningarna och ägs av Hsb 
inköp. syftet är att erbjuda alla:

•  möjlighet att handla till ett bra pris. Priset är inte alltid lägst, 
men jämfört med vanlig handel är det få som slår oss.

• hög kvalitet av utvalda, välkända varumärken.

•  en trygg affär genom att handla direkt av den egna HSB-
föreningen. 

ViTVarUBUTiK fÖr  
aLLa HSBmeDLemmar
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Alla delar av HSB påverkar hur vi uppfattas i och av 
omvärlden. Det är viktigt att vi kontinuerligt vårdar 
varumärket och fyller på med nytt, attraktivt innehåll 
utifrån våra värderingar. Rätt hanterat kommer detta 
alla medlemmar till godo. Ett välskött varumärke kan 
exempelvis höja värdet på en fastighet och på enskilda 
medlemmars bostadsrätter. Samtidigt stärker det vår 
gemenskap och bidrar till känslan av stolthet och 
trygghet i allt vi skapar tillsammans. 

SamorDning ocH UTVecKLing
Under 2012 har utvecklingen och samordningen av 
HSBs varumärke fortsatt. Bostadsrättsföreningarna har 

fått rekommendationer och tillgång till nya mallar som 
underlättar att vi kommunicerar enhetligt. Frågan om 
en ny digital plattform för HSBs interna och externa 
kommunikation har också legat högt på agendan.

poLicy fÖr DigiTaLa meDier 
Fler och fler kommunicerar med oss via sociala medier. 
Ett bra betyg eftersom grundidén är att vi som demo-
kratisk organisation ska vara öppna, lättillgängliga och 
enkla att föra dialog med. Det ställer förstås också höga 
krav på hur vi hanterar våra sociala kanaler. Under 2012 
har vi tagit fram ett strategi- och policydokument som 
förtydligar och kvalitetssäkrar vår närvaro i sociala medier. 

inflytande och trygghet är viktiga aspekter för medlemmarnas relation till Hsb. Överlag har drygt  
550 000 medlemmar stort förtroende för Hsb. ett resultat av ett positivt laddat varumärke och 
möjligheten att kunna påverka.

LeVanDe DiaLog  
ocH DeLaKTigHeT

varUMÄrKe oCH KoMMUniKation

i somras ökade antalet boende  
i Huddinge centrum med cirka  

50 000. eftersom det rörde sig om 
honungsbin får alla plats under samma tak. 
bikupan, som står på taket på en av Hsb 
södertörns fastigheter, är en satsning på 
miljön i närområdet.

– att honungsbin och andra pollinerande 
insekter dör runt om i världen, drabbar oss 
alla. därför känns det bra att utnyttja en del 
av vår takyta till någonting så nyttigt som en 
bikupa. det är också en symbolhandling och 
en del i Hsb södertörns hållbarhetsarbete, 
berättar linda silfverberg, projektledare 
Klimat på Hsb södertörn.

 Kupan blir omskött var tionde dag och i 
augusti var det dags för den första ”skörden” 
av honung. burkarna med Hsb södertörns 
namn på etiketterna kommer att ges bort 
och användas som vinst i olika tävlingar.

– Jag kan absolut rekommendera både 
Hsb-föreningar och lite större bostadsrätts-
föreningar att satsa på bikupor. det öppnar 
upp för diskussioner om miljö, natur och 
samhälle på ett spännande sätt och kan 
stärka gemenskapen i huset, säger linda 
silfverberg.           Källa: Hsb södertörn

Bin STärKer  
gemenSKapen  
i HUSeT
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HSB.Se SKa gÖraS om
För att få en mer funktionell och säker teknik och  
bättre tillgodose våra målgruppers behov gör vi om  
vår webbplattform och hsb.se. Under 2012 har vi gjort 
förstudier med bostadssökande, bosparare och styrelse-
medlemmar i olika bostadsrättföreningar. För att 
ut värdera lämpliga publiceringssystem tillsattes även 
fokusgrupper inom HSB. Vi ser stora utvecklings-
möjligheter för framtida intressentdialoger men  
arbetet är också strategiskt viktigt för HSB som varu-
märke, eftersom ett företags anseende i allt högre  
grad påverkas av vad det presterar på nätet.

jULKaLenDer på faceBooK
I december 2012 genomförde HSB för första gången 
en julkalenderkampanj med fototävling på Facebook. 
Under kampanjens 31 kalenderdagar laddades det 
upp över 1 000 fotografier på temat boende. Antalet 
personer som gillar HSBs Facebooksida ökade med 
cirka 2 300 personer och i genomsnitt interagerade 
767 personer med sidan per dag. Under perioden 
uppmättes en viral räckvidd på 214 000 personer, 
alltså antalet unika användare som sett en händelse 
kopplad till HSBs Facebooksida, via en vän. Varje dag 
belönades ett vinnande fotobidrag med husgeråd,  
presentkort eller ett års bosparande.

HSB i SociaLa meDier
• blogg.hsb.se
• facebook.com/HSBiSverige
• twitter.com/HSBiSverige
• youtube.com/HSBiSverige
• flickr.com/HSBiSverige

Hemma i HSB
Medlemstidningen Hemma i HSB har en upplaga på 
över 450 000 och är en av Sveriges största tidskrifter. 
Tidningen kommer ut med sex nummer per år. Under 
2012 har redaktionsrådet drivit ett utvecklingsarbete 
kring innehåll och layout. Syftet med förnyelsen är att 
tidningen ska fungera ännu bättre utifrån HSBs gemen-
samma kommunikationsstrategi. Under hösten genom-
förde vi en tryckeriupphandling som landade i ett för-
nyat, kostnadsbesparande avtal med befintligt tryckeri.

HSB UppDrageT
HSB Uppdraget vänder sig till 
förtroendevalda, styrelseleda-
möter och anställda inom HSB. 
Tidningen kommer ut fyra 
gånger per år, med en upp-
laga på 25 000. HSB Upp-
draget innehåller reportage, 
erfarenhetsutbyten, tips för 
brf-styrelsen samt informa-
tion och nyheter från HSB. 
Den senaste kvantitativa 
läsarundersökningen gjordes 2011.  
Den visade att tidigare fina omdömen 
står sig. Tidningen har ett högt 
observations värde och mottagarna 
ser fram emot att läsa tidningen. Det 
läsarna vill läsa mer om är framförallt juridiska frågor.

Vinnare  
aV månaDenS  

omSLag 
janUari 2012 
på TiDningS 
TorgeT.Se
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vi vill att fördelen  
med det kooperativa  
i Hsb ska stärkas  
och utvecklas.
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Styrdokumenten fungerar som ett kontrakt mellan 
HSBs regionala och nationella delar och följs upp 
gemensamt. HSB-föreningarna arbetar själva för att 
bidra till verksamheten och mäter detta utifrån de 
beslutade mål- och fokusområdena. Meningen är att 
skapa samverkan inom några områden och samtidigt 
utveckla respektive HSB-förening och HSB totalt.  
Med gemensamma styrdokument säker ställer vi vår 
verksamhetsmodell med delaktighet, insyn och trans-
parens av både styrning och innehåll. Inför framtiden 
vill vi att fördelen med det kooperativa i HSB ska  
stärkas och utvecklas.

ny KoD arBeTaS fram 
Under 2012 har en arbetsgrupp inom HSB. Under  
2012 har en bred arbetsgrupp inom HSB tagit fram  
ett förslag till HSBs kod för bostadsrättsföreningar.  
Förslaget skickades på remiss till samtliga HSB-fören-
ingar och antogs därefter vid förbundsstämman 2013.

Hsbs aktuella styrdokument godkändes vid Hsb-stämman 2011 och gäller från och med 2012.  
de har som övergripande mål att öka medlemsnyttan och göra Hsb mer konkurrenskraftigt. 

UppfÖLjning Som  
STärKer meDLemSnyTTan

våra styrdoKUMent

HSBs STyrDoKUmenT ocH STaDgar ViSar Vår gemenSamma Väg 
För att vara säkra på att vi driver och utvecklar Hsb utifrån det vi kommit överens om, har vi tre styrande dokument samt 
gemensamma stadgar som varje del av Hsb följer. de kan ses som kontrakt, där vi lovar varandra att arbeta tillsammans  
och enhetligt för att öka medlemsnyttan. i hållbarhetsredovisningen följer vi upp efterlevnaden av styrdokumenten.

HSB Kompassen vägvisaren  
till det goda boendet
Hsbs gemensamma vision, uppdrag, 
synsätt och fokusområden med 
gemensamma mål. Hsb-föreningar, 
Hsb-bolag och Hsb riksförbund 
upprättar verksamhetsplaner utifrån 
Hsb Kompassen.

HSBs Kod för föreningsstyrning
utgår från svensk kod för bolags-
styrning, de kooperativa principerna  
och Hsbs värderingar. syftet med  
koden är att säkra att medlemmarna  
har en öppen och demokratisk kontroll 
av hur beslut fattas inom Hsb.

HSB Varumärkesriktlinjer
är ett styrdokument med riktlinjer  
för hur det gemensamma varumärket 
hanteras för att tydliggöra Hsbs 
erbjudande till medlemmar och  
andra målgrupper.

HSBs stadgar 
Hsb-stämman fattar beslut om normalstadgar för bostads-
rättsföreningar och Hsb-föreningarna har sedan möjlighet  
att i vissa delar anpassa dem för den egna verksamheten. 
Förbundsstyrelsen godkänner sedan dessa förändringar.  
På Hsb-stämman 2011 antogs nya normalstadgar för 
Hsb-föreningarna, bostadsrättsföreningar och stadgar  
för Hsb riksförbund.

HSB KompaSSen 
– VägViSaren till det goda Boendet

StyrdoKument för HSB-organiSationen 2012–2015
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bosParande Målsatt området – bospararutveckling                                ny

bosParande Målsatt området – medlemsutveckling                                ny

byggande Målsatt området – nyproduktionsandel                                ny

Hsb-UtbUd infört medlemsavgift enligt gemensam nivå                                ny

Hsb-UtbUd infört medlemsinsats enligt gemensam nivå                                ny

lÖnsaMHet Målsatt området – avkastning på eget kapital                                ny

lÖnsaMHet Målsatt området – rörelsemarginal                                ny

varUMÄrKe anpassning till Hsb varumärkesriktlinjer                                ny

Har anslutit sig till Hsb Klimatavtalet (s, i)                               

andel Medlems brf anslutna till klimatavtalet i procent 100 – – 30 15 3 – – – 34 49 32 3 45 2 – – 24 1 6 3 – – 8 4 34 22 – 16 12 –

Har miljöpolicy (b)                               

Har jämställdhetspolicy (b)                               

Könsfördelning, anställda (inom spannet 40/60) (s)                               

Har mångfaldspolicy (b)                               

genomför kontinuerligt nöjd-medarbetar-mätning (s)                               

Är certifierade enligt iso 1400X eller miljödiplomerade enligt svensk Miljöbas (b)                               

Är certifierade enligt iso 900X, siQ eller motsvarande kvalitetssystem (b)                               

inför eller avser införa iso 26000 i verksamheten                               

genomför kontinuerligt nöjd kund-mätning (s)                               

medlemsutveckling i procent 2011/2012 (S) 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 3 2 2 0 1 0 4 0 0 0 4 0 1 3 2 1 0 1 0 1 4

Föreningarnas »uppfyllnadsgrad« Koduppföljning*  
Procent (av 72 punkter) – – 10
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(s) = strategiskt nyckeltal, (b) = branschjämförande nyckeltal, (i) = intressentdrivet nyckeltal.

tabellen omfattar frågor, implementering och upp- 
följning av styrdokumentet Hsb Kompassen samt 
mål och indikatorer som förbundsstyrelsen satt.

2012 följde HSB-föreningarna för första gången upp 
nya HSB Kompassen, utifrån mål och fokusområden 
för respektive verksamhets affärs- eller verksamhets-
planer. Resultatet är en uppfyllnad på 93 procent,  
där cirka 66 procent är inarbetade i föreningarnas 
affärs- och verksamhetsplaner. Bosparar- och medlems-
utveckling är inte lika inarbetat som andra områden. 
Däremot verkar den gemensamma medlemsinsatsen 
och avgiften vara införd i hela HSB.

Angående varumärkesriktlinjerna har HSB-fören-
ingarna hela 2013 på sig för att rapportera in eventuella 
avvikelser och tidplaner. 

Tre HSB-föreningar ökar sin anslutning till 
klimatav talet varav en förening visar betydande högre 
anslutning hos sina medlemsbostadsföreningar, jämfört 
med föregående år.

Sammanställningen visar positiva trender inom: 
könsfördelning i spannet 60–40 procent, kontinuerliga  
medarbetarundersökningar och arbete med kvalitet. 
Policy för mångfaldsarbete visar en marginell försäm-
ring. Vad gäller kvalitetsarbete i HSB-föreningarna 
arbetar de flesta med det, utifrån olika metoder. 
Exempelvis används ISO eller SIQs Modell för Kund-
orienterad Verksamhetsutveckling, eller delar av ISO 
för informationssäkerhet eller arbetsmiljö. De senare 
två ingår inte i vår gemensamma redovisning. Flera 
HSB-föreningar tänker dessutom börja arbeta med en 
genomlysning med hjälp av ISO 26000. Att kartlägga 
sina processer underlättar både ständiga förbättringar 
och gör att samverkan med andra kan ske utifrån mer 
välgrundade underlag.

Vad gäller medlemsutvecklingen kan vi se en  
netto minskning om cirka 0,4 procent eller cirka 2 000 
medlemmar. 

gemenSam  
VerKSamHeTSUppfÖLjning

Hållbar UPPFÖlJning

Kommentar till uppföljning av HSBs Kod för föreningsstyrning*   
Hsbs Kod för föreningsstyrning finns för att öka transparens och medlemsinflytandet. 
implementeringen av koden följs upp för första gången då en ny uppdaterad kod togs på 
Hsb-stämman 2011 och trädde i kraft 2012. Uppföljningen görs genom en webbenkät  
där Hsb-föreningarna själva anger efterlevnad, avvikelser, samt motivering till avvikelser. 
svars frekvensen var något bättre än förra året då 5 Hsb-föreningar (6 fg år) ej angivit svar. 
8 frågor hade fler än 3 avvikelser:   

1.2.5 Föreningsstämman ska årligen fastslå instruktion för valberedningen (se 2.2.1).

2.1.4 För de personer som enligt 2.1.3 står till förfogande till valberedning ska följande 
information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen:  
• Ålder. • Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet. • Andra väsentliga uppdrag.  
• Det år ledamoten invaldes i valberedningen (gäller vid omval) • Övriga uppgifter som  
kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens 
kompetens och oberoende. 

2.2.10 valberedningens förslag till val och arvodering av styrelseordförande, styrelseleda-
möter, revisor och andra funktionärer ska framgå av det underlag som bifogas kallelsen  
till föreningsstämman. information om vilka personer som nominerats och fortfarande står  
till förfogande ska lämnas på föreningens webbplats.

2.2.11 För de personer som valberedningen föreslår för nyval/ omval till föreningsstyrelsen 
ska följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till  
kallelsen (se 1.1.6): • Ålder. • Huvudsaklig utbildning. • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet.  
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bosParande Målsatt området – bospararutveckling                                ny

bosParande Målsatt området – medlemsutveckling                                ny

byggande Målsatt området – nyproduktionsandel                                ny

Hsb-UtbUd infört medlemsavgift enligt gemensam nivå                                ny

Hsb-UtbUd infört medlemsinsats enligt gemensam nivå                                ny

lÖnsaMHet Målsatt området – avkastning på eget kapital                                ny

lÖnsaMHet Målsatt området – rörelsemarginal                                ny

varUMÄrKe anpassning till Hsb varumärkesriktlinjer                                ny

Har anslutit sig till Hsb Klimatavtalet (s, i)                               

andel Medlems brf anslutna till klimatavtalet i procent 100 – – 30 15 3 – – – 34 49 32 3 45 2 – – 24 1 6 3 – – 8 4 34 22 – 16 12 –

Har miljöpolicy (b)                               

Har jämställdhetspolicy (b)                               

Könsfördelning, anställda (inom spannet 40/60) (s)                               

Har mångfaldspolicy (b)                               

genomför kontinuerligt nöjd-medarbetar-mätning (s)                               

Är certifierade enligt iso 1400X eller miljödiplomerade enligt svensk Miljöbas (b)                               

Är certifierade enligt iso 900X, siQ eller motsvarande kvalitetssystem (b)                               

inför eller avser införa iso 26000 i verksamheten                               

genomför kontinuerligt nöjd kund-mätning (s)                               

medlemsutveckling i procent 2011/2012 (S) 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 3 2 2 0 1 0 4 0 0 0 4 0 1 3 2 1 0 1 0 1 4

Föreningarnas »uppfyllnadsgrad« Koduppföljning*  
Procent (av 72 punkter) – – 10
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 Ja  nej  ej svarat

frågor med största avvikelser* 

PUnKt i Hsbs Kod FÖr  
FÖreningsstyrning

antal soM  
avviKer FrÄMsta orsaK till avviKelsen

2.1.4 4 informationen på webben kring de 
som står till förfogande till valbered-
ning har ej varit fullständig men 
avses kompletteras kommande år

3.1.3 4 suppleanter till styrelseledamöter 
har utsetts på föreningsstämman 
antingen för att stadgarna inte 
ändrats på punkten ännu eller för 
att man anser det vara en bra 
inkörsport för blivande ordinarie 
ledamöter.

5.1.3 4 antingen förekommer inte inlåning 
från brf och därmed är punkten inte 
tillämplig eller så saknas motivering

• Eventuella uppdrag i föreningen. • Andra väsentliga uppdrag. • Det år ledamoten invaldes i 
styrelsen (gäller vid omval). • Om ledamoten enligt valberedningen är  
att anse som oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen.  
• Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen  
av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.   

3.1.3 suppleanter till styrelseledamöter utsedda på föreningsstämma ska inte utses. 

3.5.5 styrelsen ska se till att etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande.

5.1.5 Minst 80 procent av inlånade avistamedel ska kunna återbetalas inom fem bankdagar. 
återbetalningsbered-skapen ska beskrivas på pedagogiskt vis i årsredovisningen.

5.3.5 Föreningen ska ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor på sin webbplats. 
Webbplatsen ska hållas uppdaterad med aktuell information som följer av denna kod, 
kompletterat med:  
a information om styrelsens sammansättning inklusive kontaktuppgifter.  
b  de senaste tre årens föreningsstyrningsrapporter, tillsammans med den del av 

revisionsberättelsen som behandlar föreningsstyrningsrapporten alternativt revisorns 
skriftliga yttrande över föreningsstyrningsrapporten. 

C Hsbs gemensamma styrdokument i format möjligt för utskrift.  
d För föreningen gällande stadgar i format möjligt för utskrift.  
e Föreningens tre senaste årsredovisningar i format möjligt för utskrift.  
F Föreningens stämmoprotokoll från de tre senaste åren i format möjligt för utskrift. 

* Uppföljning av styrdokumenten

*
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det totala resultatet efter finansiella poster  
306 mkr sjunker något jämfört med tidigare  
år (431 för 2011). det beror huvudsakligen  
på minskat resultat från nyproduktionen som  
bromsades upp 2012. För mer information  
om nyproduktionsverksamheten hänvisar vi till 
årsredovisningarna för Hsb ProjektPartner ab 
och/eller respektive Hsb-förening.

Resultatförändringen är inte jämnt fördelat över HSB 
och 19 HSB-föreningar visar ett bättre resultat 2012 
än 2011, att jämföras med 18 föregående år. Omsätt-
ningen ökar till 6 295 mkr (6 085 för 2011) eller 
knappt 3,5 procent. Generellt kan sägas att verksam-
heterna är stabila över tid men enskilda fastighets-
affärer och nyproduktioner kan slå mellan åren för 
enskilda HSB-föreningar. På flertalet ställen finns 
också betydande övervärden i form av skillnader  
mellan det bokförda värdet av fastigheter och mark-
nadsvärdet. Uppskattningsvis överstiger detta över-
värde 12 miljarder och utgör en betydande riskbuffert 
och fördel i samband med finansieringsdiskussioner 
med kreditgivare. 

HSB lyder under samma naturlagar som andra 
företag och organisationer och ska drivas effektivt  
och rationellt för medlemmarnas bästa. Vi ska inte 
bara generera medel för den löpande verksamheten 
utan också skapa medel för att utveckla verksamheten. 
Det finns dock en viktig skillnad. HSB är en koopera-
tion. Vi har vinst som medel, inte som mål, för att 
klara uppdraget att i samverkan med våra medlemmar 
skapa det goda boendet.

reSULTaTrapporT
Hållbar UPPFÖlJning

belopp i tkr nettoomsättning
 resultat efter  

finansiella poster  eget kapital Balansomslutning
 Totala  

medlemsantalet
 Varav HSB  

brf medlemmar

2012 2011 2012 2011HSBförening 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

arlanda 16 516 16 235 225 66 16 221 16 033 36 171 41 523 3 174 3 154 13 13

dalarna 97 468 92 383 -3 088 –1 942 36 572 39 130 630 420 618 606 8 345 8 349 105 104

Filipstad 6 063 5 924 221 235 4 133 3 912 8 869 8 897 757 756 13 13

gävleborg 131 136 133 541 4 139 392 91 213 87 052 541 260 499 555 10 730 10 532 103 103

göta 324 769 401 360 26 595 33 887 286 548 262 512 1 837 403 1 560 315 23 594 23 738 281 281

göteborg 821 744 517 446 30 638 13 257 240 848 209 625 2 245 835 1 992 305 60 855 59 612 268 268

Karlskoga-degerfors 13 153 5 824 923 1 690 22 436 21 416 167 721 116 904 2 963 2 955 39 39

Kil 1 306 1 168 176 27 537 361 1 069 1 164 272 272 3 3

Kristinehamn 30 621 28 779 937 –2 758 17 537 16 592 76 250 80 132 2 279 2 261 34 34

landskrona 73 864 72 475 -16 157 29 737 110 252 126 410 734 126 721 660 4 369 4 351 50 50

Malmö 262 300 268 326 -12 800 7 660 785 000 1 041 964 3 056 000 2 823 141 44 710 43 616 251 254

Mitt 189 390 132 308 9 137 10 064 131 492 124 616 723 554 531 734 19 102 19 446 193 192

Mälardalen 116 781 174 222 33 268 7 596 60 099 29 733 465 190 644 099 20 417 20 769 210 209

Mölndal 36 994 34 748 3 743 2 658 42 749 39 830 176 377 179 940 5 687 5 695 40 40

nordvästra götaland 138 437 164 238 19 330 997 109 145 92 608 949 011 815 792 18 003 17 858 245 244

nordvästra skåne 45 000 114 161 12 626 25 724 199 078 188 773 490 786 488 507 10 263 10 296 93 94

norr 149 542 120 356 13 272 11 542 346 980 342 251 1 188 178 1 153 503 21 543 20 650 210 210

norra bohuslän 38 826 29 278 6 948 3 851 34 775 29 408 165 168 123 410 2 973 2 979 33 32

norra stor-stockholm 92 968 94 350 4 418 2 448 126 263 121 507 398 091 473 087 23 008 23 076 74 74

skåne 233 443 228 978 18 017 25 246 259 000 491 611 1 556 500 1 716 490 23 579 23 517 239 239

stockholm 1 006 105 951 036 53 004 49 252 840 518 791 420 3 985 810 3 682 205 142 055 147 585 441 434

storfors 0 2 0 –47 0 1 049 0 1 063 3 16 0 0

sydost 168 538 166 869 -495 18 075 132 353 132 849 978 334 943 334 14 394 14 531 214 214

södermanlands län 236 701 183 022 15 501 7 567 106 837 91 719 1 242 640 1 196 170 8 419 8 146 103 101

södertälje 67 253 63 385 2 602 1 112 43 011 40 351 370 007 357 956 6 730 6 604 52 51

södertörn 105 221 99 393 16 346 10 687 138 460 121 895 553 781 539 976 19 283 19 390 82 81

Umeå 56 662 60 247 1 603 856 34 676 28 650 212 859 206 511 8 126 8 157 59 58

Uppsala 236 741 234 397 5 609 5 139 150 793 146 418 837 318 877 573 17 495 17 270 110 109

värmland 70 999 82 458 -554 5 646 55 144 54 445 125 621 122 009 9 462 9 425 108 111

Östergötland 166 858 169 538 10 233 50 531 256 367 247 611 1 553 913 1 485 928 14 931 14 828 138 138

Östra 117 281 113 090 9 492 3 678 109 528 101 212 700 435 646 859 8 735 8 407 73 73

Hsb riksförbund 112 408 91 904 1 082 44 143 774 143 336 173 830 178 398 – – – –

Hsb ProjektPartner ab 1 239 912 1 325 489 37 620 105 706 992 297 992 023 2 280 491 4 376 380 – – – –

HSB totalt* 6 294 605 6 085 026 305 540 430 579 5 441 482 5 838 941 28 123 637 28 865 745 556 256 558 241 3 877 3 866

*  eftersom Hsb är en federation och det inte görs någon regelrätt koncernredovisning ska 
totalsiffrorna inte ses som absoluta. värdena ovan baseras på Hsb-föreningarnas inrapporterade 
koncernredovisningars resultat och balansräkningar. detta då respektive Hsb-förening själva 
organiserar sin verksamhet och därmed bedömer vad som är mest relevant att redovisa.  
totalen har eliminerats från Hsb riksförbunds ekonomi som i princip vänder sig helt och hållet 
mot sina medlemmar Hsb-föreningarna. likaså har totalen eliminerats med cirka 341 mkr för 
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belopp i tkr nettoomsättning
 resultat efter  

finansiella poster  eget kapital Balansomslutning
 Totala  

medlemsantalet
 Varav HSB  

brf medlemmar

2012 2011 2012 2011HSBförening 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

arlanda 16 516 16 235 225 66 16 221 16 033 36 171 41 523 3 174 3 154 13 13

dalarna 97 468 92 383 -3 088 –1 942 36 572 39 130 630 420 618 606 8 345 8 349 105 104

Filipstad 6 063 5 924 221 235 4 133 3 912 8 869 8 897 757 756 13 13

gävleborg 131 136 133 541 4 139 392 91 213 87 052 541 260 499 555 10 730 10 532 103 103

göta 324 769 401 360 26 595 33 887 286 548 262 512 1 837 403 1 560 315 23 594 23 738 281 281

göteborg 821 744 517 446 30 638 13 257 240 848 209 625 2 245 835 1 992 305 60 855 59 612 268 268

Karlskoga-degerfors 13 153 5 824 923 1 690 22 436 21 416 167 721 116 904 2 963 2 955 39 39

Kil 1 306 1 168 176 27 537 361 1 069 1 164 272 272 3 3

Kristinehamn 30 621 28 779 937 –2 758 17 537 16 592 76 250 80 132 2 279 2 261 34 34

landskrona 73 864 72 475 -16 157 29 737 110 252 126 410 734 126 721 660 4 369 4 351 50 50

Malmö 262 300 268 326 -12 800 7 660 785 000 1 041 964 3 056 000 2 823 141 44 710 43 616 251 254

Mitt 189 390 132 308 9 137 10 064 131 492 124 616 723 554 531 734 19 102 19 446 193 192

Mälardalen 116 781 174 222 33 268 7 596 60 099 29 733 465 190 644 099 20 417 20 769 210 209

Mölndal 36 994 34 748 3 743 2 658 42 749 39 830 176 377 179 940 5 687 5 695 40 40

nordvästra götaland 138 437 164 238 19 330 997 109 145 92 608 949 011 815 792 18 003 17 858 245 244

nordvästra skåne 45 000 114 161 12 626 25 724 199 078 188 773 490 786 488 507 10 263 10 296 93 94

norr 149 542 120 356 13 272 11 542 346 980 342 251 1 188 178 1 153 503 21 543 20 650 210 210

norra bohuslän 38 826 29 278 6 948 3 851 34 775 29 408 165 168 123 410 2 973 2 979 33 32

norra stor-stockholm 92 968 94 350 4 418 2 448 126 263 121 507 398 091 473 087 23 008 23 076 74 74

skåne 233 443 228 978 18 017 25 246 259 000 491 611 1 556 500 1 716 490 23 579 23 517 239 239

stockholm 1 006 105 951 036 53 004 49 252 840 518 791 420 3 985 810 3 682 205 142 055 147 585 441 434

storfors 0 2 0 –47 0 1 049 0 1 063 3 16 0 0

sydost 168 538 166 869 -495 18 075 132 353 132 849 978 334 943 334 14 394 14 531 214 214

södermanlands län 236 701 183 022 15 501 7 567 106 837 91 719 1 242 640 1 196 170 8 419 8 146 103 101

södertälje 67 253 63 385 2 602 1 112 43 011 40 351 370 007 357 956 6 730 6 604 52 51

södertörn 105 221 99 393 16 346 10 687 138 460 121 895 553 781 539 976 19 283 19 390 82 81

Umeå 56 662 60 247 1 603 856 34 676 28 650 212 859 206 511 8 126 8 157 59 58

Uppsala 236 741 234 397 5 609 5 139 150 793 146 418 837 318 877 573 17 495 17 270 110 109

värmland 70 999 82 458 -554 5 646 55 144 54 445 125 621 122 009 9 462 9 425 108 111

Östergötland 166 858 169 538 10 233 50 531 256 367 247 611 1 553 913 1 485 928 14 931 14 828 138 138

Östra 117 281 113 090 9 492 3 678 109 528 101 212 700 435 646 859 8 735 8 407 73 73

Hsb riksförbund 112 408 91 904 1 082 44 143 774 143 336 173 830 178 398 – – – –

Hsb ProjektPartner ab 1 239 912 1 325 489 37 620 105 706 992 297 992 023 2 280 491 4 376 380 – – – –

HSB totalt* 6 294 605 6 085 026 305 540 430 579 5 441 482 5 838 941 28 123 637 28 865 745 556 256 558 241 3 877 3 866

Hsb-föreningarnas uppskattade anskaffningsvärden för aktier i Hsb ProjektPartner ab, vilket också dragits av från 
den totala balansomslutningen med motsvarande belopp. det av Hsb-föreningarna i stockholmsområdet och Hsb 
Produktion ab ägda nyproduktionsbolaget, Hsb bostad, är inte med i sammanställningen. Hsb bostad omsatte 
cirka 1 071 mkr (670 för 2011), hade en balansomslutning om cirka 1,4 mdkr (1,4 för 2011) och ett eget kapital 
om cirka 532 mkr vid utgången av 2012 (541 för 2011). Hsb bostads resultat samt aktiekapital ingår dock som 
andelar hos ägarnas koncernredovisningar. Medlemssiffrorna baseras på Hsb-föreningarna inrapporterade siffror.
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Över en halv miljon människor bor och arbetar i HSB.  
Det vi gör ger effekt. Under 2012 medverkade vi bland  
annat i nationella aktiviteter kring Kooperationens år och 
fick internationell uppmärksamhet för vår hållbarhets
redovisning. Vi jämnade ut fördelningen mellan män  
och kvinnor bland våra medarbetare och startade ett  
spännande forskningsprojekt med HSB Living Lab. 

Tillsammans bygger och förvaltar vi vårt hållbara HSB.  
Dela med dig av dina tips, du får nya idéer i utbyte.  
Välkommen in på facebook.com/HSBiSverige


