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FOTOBRIEF TILL FOTOGRAFER 

HSB-manér 
HSBs fotomanér ska genomsyras av värme och närhet, vilket kompletterar de lite 
kallare och mer avskalade elementen i vår grafiska profil. Vi har dessutom starka 
värdeord i organisationen, ETHOS, som också ska rymmas i manéret: Engagemang, 
Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. 
 
HSB ska vara personligt och naturligt och absolut inte poserande och tillgjort. 
För att uppnå autenticitet och trovärdighet i bilderna arbetar vi gärna med 
ickeprofessionella modeller från verksamheten. Det är av största vikt att fotografen är 
duktig på att få modellerna att känna sig avslappnade och bekväma. 

Manér för vår nyproduktion 
Vårt bildmanér sträcker sig från HSBs övergripande profilbilder till området och 
objekten såväl interiört som exteriört. Målsättningen bör alltid vara att spegla ett boende 
med mänskliga förtecken. Detta med hjälp av bilder med människor i miljön, eller med 
bilder där mänsklig närvaro finns i form av personliga element i interiören. 

Område                                                           
Överblickbart, attraktivt och inbjudande. De bilder vi använder för att visualisera ett 
område ska ha de positiva kvaliteter som bygger intresse och viljan att hämta in mer 
information kring objekten. 

Förväntan/Bospar   
Bospar är mer än en kö, det är en förväntan och drömmen om det nya boendet. Med 
människor i centrum skapar vi den emotionella bilden av bospararen och medlemmen i 
HSB. 

Exteriör 
Vi letar upp och visar de vinklar som gör våra fastigheter rättvisa. Mycket tid läggs på 
vår arkitektur, ett värde som bilderna ska återspegla. 

Interiör 
Det är detaljerna som gör det. Små signaler om att människor lever i interiören gör 
mycket. Det kan vara en cykel, husgeråd eller bara en handduk invid sängen. 

Människor 
En stor del av hemkänslan består i de människor som bor där, och de positiva 
situationer som de upplever i sin bostad. Det är viktigt att betraktaren kan identifiera sig 
med de människor vi visar. 
 



 

   

 

Färg/svartvitt 
Eftersom våra övriga grafiska element är ganska kalla och avskalade vill vi ha 
färgbilder. Färgerna ska vara varma och tilltalande och fungera väl tillsamman med våra 
huvudfärger. 

Tekniskt 
Då vi kommer att använda bilderna i såväl tryck som webb vill vi ha bilderna både 
högupplösta (i CMYK) och lågupplösta (RGB). Bilderna läggs upp på HSB mediabank 
enligt överenskommelse. 

Ledord: 
• Engagemang: Människor i aktivitet som interagerar med varandra signalerar 

engagemang. 

• Trygghet: Miljöerna ska kännas trygga och hemtrevliga, oavsett om de tas i 
hemmiljö, kontorsmiljö eller utomhusmiljö. 

• Hållbarhet: Vi värnar om miljön och klimatet och på samma sätt som hus och 
ekonomi ska vara hållbara strävar vi även efter hållbarhet i vårt resursnyttjande för 
kommande generationers skull 

• Omtanke: Våra kunder och medlemmar ska känna sig väl omhändertagna hos oss. 
Vi bryr oss! 

• Samverkan: Vi jobbar tillsammans med våra kunder för att gemensamt utveckla 
deras bostadsrättsförening/fastigheter. Vi samverkar även mellan HSB-föreningar 
för att hitta bra och effektiva lösningar som kommer våra kunder och medlemmar 
tillgodo. 

• Värme: Färger, uttryck och komposition ska upplevas varma och personliga. 

• Närhet: Vi vill komma nära våra kunder och vara personliga såväl som 
professionella. Vi använder oss inte av tilltal som ”Ni och ”Er” utan är du med 
kunderna och medlemmarna. 

Modell- och fotografavtal 
Viktigt att modell- och fotografavtal fylls i vid varje fotograferingstillfälle. Dessa finns 
för nedladdning på HSBs gemensamma intranät samt på www.hsb.se/profilmanual. 

Rättigheter 
Viktigt att diskutera och komma överens om vilka rättigheter som gäller för bilderna 
som ska tas. I största möjliga mån vill vi helt friköpa bilderna för HSB i hela landet. 

 

http://www.hsb.se/profilmanual
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