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För oss är ETHOS 
värderingar som håller 
över tid.

GEMENSAMMA 
STYRDOKUMENT 
FÖR HELA HSB

STARKARE TILLSAMMANS
HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar 
och vårt uppdrag är att tillsammans med dem skapa det goda boendet. 
Som kooperativ organisation har HSB hela tiden fokus på medlemsnytta och 
medlemsinfl ytande. Genom kombinationen av medlemsverksamhet, förvalt-
ningstjänster och nyproduktion hänger hela vår verksamhet ihop och det gör 
att vi har goda förutsättningar att möta medlemmarnas behov.
 HSB är en federation där verksamheten vilar på gemensam grund. För att 
underlätta samverkan och utnyttja den styrka det ger att verka under samma 
varumärke, fi nns tre gemensamma styrdokument inom HSB: HSBs kompass 
– vägen mot det goda boendet, HSBs kod för föreningsstyrning och HSBs 
varumärkesriktlinjer. De utgår från de kooperativa principerna, våra kärn-
värderingar ETHOS och fungerar som ett verktyg för lärande, utveckling,
och föreningsstyrning inom HSB.

DE KOOPERATIVA PRINCIPERNA
Tusentals företagare och organisationer över hela världen baserar sin verksamhet 
på ett antal gemensamma internationella kooperativa principer.
1. Frivilligt och öppet medlemskap
2. Demokratisk medlemskontroll
3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande
4. Självständighet och oberoende
5. Utbildning, praktik och information
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar
7. Samhällshänsyn

VÅRA KÄRNVÄRDERINGAR – ETHOS
HSB-organisationen enades 2004 om att all verksamhet ska genomsyras av ett 
antal grundläggande värderingar som har kategoriserats i de fem huvudområdena 
Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. De inledande 
bokstäverna bildar tillsammans ordet ETHOS, som står för förtroende.

Engagemang: HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den enskilda 
människan och för samhället. Via engagemang skapas rum för samverkan och 
medlemsinfl ytande.

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

Hållbarhet: Det fi nns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet inom 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 samverkan människor emellan.

Med gemensamma 
krafter möter vi 
omvärlden och svarar 
på medlemmarnas 
behov. 



VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅTHSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅTHSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING

AaBbCcDdEeFfGgHh
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 (.,:;!?&@])

AaBbCcDd E
abcdefghijklmnopqrs tuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
0123456789 (.,:;!?&@])
0123456789

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT

HSBs VARUMÄRKES-
RIKTLINJER

AaBbCcDdEeFfGgHh
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 (.,:;!?&@])

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT

HSBs VARUMÄRKES-
RIKTLINJER

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT

HSBs KOMPASS

– VÄGEN MOT DET GODA BOENDET

VÅRA STYRDOKUMENT; HSBs KOMPASS

3

DE TRE GEMENSAMMA STYRDOKUMENTEN
Styrdokumenten utgör det kitt som håller samman organisationen under 
det gemensamma varumärket. De kan ses som ett kontrakt, där vi inom HSB 
gett varandra löftet om att arbeta tillsammans och enhetligt för ökad och 
tydliggjord medlemsnytta.

HSBs KOMPASS – VÄGEN MOT DET GODA BOENDET 
Vision, uppdrag och strategier med övergripande nyckeltal som underlättar 
för HSB-föreningarna att samverka och lära av varandras goda exempel. 

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
Stöd till bland annat styrelse och valberedning samt medlemmars rätt till insyn 
och infl ytande. Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att den ska utgöra 
ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där 
varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att 
påverka. Koden ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så 
effektivt sätt som möjligt.

HSBs VARUMÄRKESRIKTLINJER
Riktlinjer och stöd för att HSB-organisationen ska vårda, utveckla och använda 
det gemensamma varumärket på ett effektivt och korrekt sätt.
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KOMPASSEN HÅLLER 
RIKTNINGEN
HSB-organisationen vill skapa ett ständigt lärande mellan HSB-föreningarna 
och som stöd för detta fi nns HSBs kompass. Den har funnits sedan 2005 
och senaste revideringen antogs på stämman 2011. Syftet med den här 
versionen är att ytterligare öka förutsättningarna för HSB-föreningarna 
att kunna lära av varandra. Genom att samordna oss kring gemensamma 
strategier och övergripande mål samt ett gemensamt format för planering 
och uppföljning ökar vi förutsättningarna för att lyfta fram goda exempel 
och skapa lärande och därmed även nytta för medlemmarna. 
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KAPITEL 1: 

VISION, UPPDRAG  
OCH STRATEGIER  

HSB är en värderingsdriven och lärande organisation som baserar sin 
verksamhet på de kooperativa principerna och våra grundläggande 
värderingar: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. 
Med detta som grund har HSB tagit fram en gemensam vision, uppdrag 
och strategier med övergripande nyckeltal som underlättar för HSB- 
föreningarna att samverka och lära av varandras goda exempel. 

VÅR VISION
Vi ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter 
när det gäller boendet. 

VÅRT UPPDRAG
Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

VÅRA STRATEGIER
För att driva verksamheten i gemensam riktning och skapa förutsättningar för 
lärande och intern utveckling och för att sprida goda exempel har HSB förutom 
den övergripande strategin ”Samordnad och gemensam utveckling”, även tre 
huvudstrategier och ett antal nyckeltal kopplade till dessa. Strategierna är: 

• Öka effektiviteten i hela HSB
• Öka tillväxten i hela HSB 
• Förstärka HSBs roll i samhället

Modellen bygger på att man ser strategierna utifrån olika perspektiv (medlem/ 
kund, HSB-organisationen, process och medarbetare), vilka ger ett tydligt 
”orsak–verkan–samband”. Medlem/kund hör till det externa perspektivet  
och HSB-organisationen, process och medarbetare hör till det interna. Det vi 
förändrar internt i verksamheterna får effekt externt. 

 

Det vi gör internt får 
effekt externt.

Samverkan ger  
oss styrka.



VISION: Vi ska vara den aktör
som har det bästa anseendet hos alla våra

intressenter när det gäller boendet
och våra kärnvärderingar

Öka effektiviteten
i hela HSB
Medlem, Förvaltning, Nyproduktion,
Fastigheter och Finans 

Öka tillväxten
i hela HSB
Medlem, Förvaltning, Nyproduktion,
Fastigheter och Finans

Förstärka HSBs
roll i samhället
Medlem, Förvaltning, Nyproduktion,
Fastigheter och Finans

UPPDRAG: Vårt uppdrag är att i samverkan med
medlemmarna skapa det goda boendet 

ÖVERGRIPANDE STRATEGI: Samordnad och gemensam utveckling

DE KOOPERATIVA PRINCIPERNA

MEDARBETARE
En kultur av ständiga
förbättringar och lärande

MEDARBETARE
En sälj- och
kundvårdande kultur

MEDARBETARE
Värdebaserat ledar-
och medarbetarskap

PROCESS
Öka effektiviteten
i processer
och verktyg

HSB-ORGANISATIONEN
Leverera kostnads-
effektiv kvalitet

MEDLEM / KUND
Kvalitativt och prisvärt
medlemskap och
kunderbjudande

MEDLEM / KUND
Öka värdet på
medlemskapet och
kunderbjudandet

MEDLEM / KUND
Förbättrade villkor för
boendet, där grunden
är bostadsrätt  

HSB-ORGANISATIONEN
Vidareutveckla, sälj och
leverera, rådgivande, proaktiva,
hållbara, besvärsfria erbjudanden

HSB-ORGANISATIONEN
Förbättra förut-
sättningarna för
HSBs medlemmar

PROCESS
Utveckla, paketera, sälj
och förvalta vårt
gemensamma utbud

PROCESS
Utveckla ett proaktivt 
påverkansarbete med 
lokal närvaro. 
Utveckla systematiskt 
hållbarhetsarbete
för det goda boendet.

Engagemang, Trygghet,
Hållbarhet, Omtanke och Samverkan

ska vara tydliga 

LEVA VÅRA VÄRDERINGAR Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan 
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HSB-ORGANISATIONEN*
Vad kan vi 

gemensamt göra för 
att skapa högt värde?

Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan 

STRATEGIKARTAN 
BYGGER HSBs FRAMTID

MEDLEM/KUND
Vad vill våra 

medlemmar och 
kunder ha av oss?

MEDARBETARE
Vad behöver vi 

tillsammans göra 
för att vidareutveckla 

vår kultur?

PROCESS
Hur kan vi utveckla 

våra arbetssätt för 
att bli ännu bättre?

* HSB-organisationen = alla HSB-föreningar 
och HSB-bolag tillsammans
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KAPITEL 2: 

MÅLKARTA OCH  
NYCKELTAL

För att nå vår vision bryter vi ner våra strategier i gemensamma övergripande 
mål och nyckeltal för hela HSB. HSB-föreningarna själva målsätter nyckeltalen 
efter sina lokala förutsättningar. HSB Riksförbund samlar årligen in HSB-
föreningarnas mål och utfall med ambitionen att samordna och sprida goda 
exempel samt skapa förutsättningar för ett lärande föreningarna emellan. Det 
gemensamma lärandet kan ske i olika forum och på olika nivåer i organisationen, 
t.ex. på olika gemensamma eller regionala träffar.

Hur vi än vänder och 
vrider på det; man  
kan bara ha en riktning  
i taget.



VISION: Vi ska vara den aktör
som har det bästa anseendet hos alla våra

intressenter när det gäller boendet
och våra kärnvärderingar

Öka effektiviteten
i hela HSB
Medlem, Förvaltning, Nyproduktion,
Fastigheter och Finans 

Öka tillväxten
i hela HSB
Medlem, Förvaltning, Nyproduktion,
Fastigheter och Finans

Förstärka HSBs
roll i samhället
Medlem, Förvaltning, Nyproduktion,
Fastigheter och Finans

UPPDRAG: Vårt uppdrag är att i samverkan med
medlemmarna skapa det goda boendet 

ÖVERGRIPANDE STRATEGI: Samordnad och gemensam utveckling

MEDARBETARE
•Mer nöjda medarbetare 
  (NMI)

MEDARBETARE
•Mer nöjda medarbetare 
  (NMI)

MEDARBETARE
•Mer nöjda medarbetare 
  (NMI)

PROCESS
•Ökning av identifierade
  processer som kan
  prioriteras, samordnas
  och effektiviseras

HSB-ORGANISATIONEN
•Förbättrad
  rörelsemarginal

MEDLEM / KUND
•Ökad kundnöjdhet (NKI)
•Ökad medlemsnöjdhet
•Öka antalet bostäder 
  som tilldelas bosparare

MEDLEM / KUND
•Ökad kundnöjdhet (NKI)
•Ökad medlemsnöjdhet
•Förbättrat kassaflöde

MEDLEM / KUND
•Ökad medlemsnöjdhet  

HSB-ORGANISATIONEN
•Ökad omsättning (exkl
  nyproduktionsandel)
•Ökad marknadsandel 
  nyproduktion
•Ökad omsättning förvaltning 
•Ökad andel/antal nya
  medlemmar/bosparare

PROCESS
•Öka antalet initierade/aktiva/
  avslutade projekt i enlighet
  med utbudsprocessen
•Utveckling befintliga tjänster

PROCESS
•Öka antalet regionala
  påverkansaktiviteter
•Öka antalet samordnade
  hållbarhetsaktiviteter

Engagemang, Trygghet,
Hållbarhet, Omtanke och Samverkan

ska vara tydliga 

 Avräkningslikvid*

 Justerad soliditet – minst 15%*

HSB-ORGANISATIONEN
•Förbättrat beslutsfattarindex (BFI)
•Minskning av klimatpåverkan
  med 30% 2016, 40% 
  2020 och 50% 2023**
•Ökat systematiskt miljö- 
  och kvalitetsarbete 
•Ökat systematiskt
  arbete för socialt ansvar
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*Även i HSBs kod för föreningsstyrning ** I enlighet med HSB Klimatavtal, 
från basår 2008 och mot nyckeltalet 
kgCO2/Atemp.

MÅLKARTAN VISAR 
VÅRA VIKTIGA NYCKELTAL
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KAPITEL 3: 

INTRESSENTDIALOG 

Ett sätt att driva utvecklingen framåt är att respektera, bemöta och regelbundet 
undersöka vad våra intressenter tycker om det vi gör. Intressentavstämningar 
blir ett externt kvitto vid ett givet tillfälle som kan vara till hjälp när vi sätter 
våra målnivåer framöver. HSBs intressenter utgörs av de som påverkas av och/
eller påverkar vår verksamhet. Av strategikartan framgår vilka HSBs viktigaste 
intressenter är; medlem/kund, HSB-organisationen (dvs alla HSB-föreningar 
och HSB-bolag tillsammans) och medarbetarna, men även andra individer 
eller grupper kan ha rättigheter, krav eller särskilda behov som bör beaktas. 
Även samhället som helhet kan ha förväntningar på hållbar utveckling som 
bör beaktas. 

Vid varje avstämning med intressenterna ska HSBs anseende och värderingarnas 
genomslag mätas. För respektive undersökning fi nns HSB-gemensamma 
nätverk/arbetsgrupper som arbetar fram förslag på gemensamt innehåll i 
undersökningen. Till exempel är det HSBs förvaltningsnätverk som arbetar 
fram förslag till ett antal gemensamma frågor till NKI-undersökningen 
(Nöjd Kundindex). Syftet med detta är att få ut data som bidrar till ömsesidigt 
lärande inom hela HSB och vidareutvecklar verksamheterna.  

Öppenhet är en nödvändighet i en medlemsorganisation. HSB är transparent 
vad gäller beslut och aktiviteter som påverkar våra viktigaste intressenter, 
samhället och miljön. HSB gör därför årligen en hållbarhetsredovisning och 
redovisar verksamheten. 

Fråga våra medlemmar
och kunder vad de 
tycker och vad de tänker.

NKI är en viktig 
värdemätare för 
oss alla.



VÅRA STYRDOKUMENT; HSBs KOMPASS

11



VÅRA STYRDOKUMENT; HSBs KOMPASS

12

KAPITEL 4: 

VERKSAMHETSPLANERING 
OCH UPPFÖLJNING

HSB Riksförbund erbjuder HSB-föreningarna stöd för och samordning av 
planerings- och uppföljningsarbetet för att underlätta föreningarnas arbete 
och spara tid. Ett exempel är gemensamma mallar för t.ex. planering och 
uppföljning som bidrar till administrativa stordriftsfördelar för HSB som  
helhet.

HSB Riksförbund samlar årligen in HSB-föreningarnas mål och utfall, vilket 
möjliggör lärande och en effektiv kunskapsspridning mellan föreningarna. 
Där ser vi t.ex. vad våra kollegor väljer att prioritera i sina verksamhetsplaner 
och vilka aktiviteter som givit bäst resultat för de mest framgångsrika föreningarna. 
På så vis kan alla delar av HSB-organisationen lära av varandra och få en  
samlad bild över aktiviteter ute i landet, något som sedan kan vidareutvecklas  
i HSBs nätverk. I samband med mål- och utfallsinsamlingen kommer HSBs 
förbundsstyrelse årligen att utvärdera de inkomna siffrorna och i dialog med 
föreningarna analysera helheten.  

Uppföljning av samtliga styrdokument sker enligt processen beskriven i  
vår tidslinje nedan.

Vår tidslinje beskriver 
hur vi arbetar framåt  
i återkommande 
processer.

Hållbarhets-
redovisning

2013 klar

Remisstiden 
går ut för

reviderade 
styrdokument

Utskick av förslag
på mallar för

verksamhetsplanering
enligt den reviderade

kompassen.
Frivilligt att använda

2014

Uppföljning 
av samtliga
styrdokument 
för 2014 

Dags att 
skicka in era 

planerade 
 mål 2016 

HSB-stämman

Förbundsstyrelsen
diskuterar 2014 års
avvikelser i samtliga
tre styrdokument

Hållbarhetsredovisning 
2014 klar

beslutar om 
reviderade
styrdokument

Förbundsstyrelsen
analyserar den

totala målbilden för
2016 tillsammans
med föreningarna

Förbundsstyrelsen 
diskuterar 2015 års 
avvikelser i samtliga
tre styrdokument

De reviderade styrdokumenten 
börjar formellt att gälla från och 
med 1 januari 2016

Uppföljning av samtliga
styrdokument för 2016.
Första gången vi följer 
upp de reviderade 
styrdokumenten

Uppföljning 
av samtliga 
styrdokument 
för 2015

Hållbarhetsredovisning
2015 klar

Förbundsstyrelsen
analyserar den

totala målbilden för
2017 tillsammans
med föreningarna

Dags att skicka era
planerade mål för 2018

 Dags att skicka in era 
planerade mål för 2017

 

2015 2016 2017

Förbundsstyrelsen 
diskuterar 2016
års avvikelser i 
samtliga tre 
styrdokument

Hållbarhetsredovisning
2016 klar

Förbundsstyrelsen 
analyserar den totala 

målbilden för 2018
tillsammans med 

föreningarna
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Hållbarhets-
redovisning

2013 klar

Remisstiden 
går ut för

reviderade 
styrdokument

Utskick av förslag
på mallar för

verksamhetsplanering
enligt den reviderade

kompassen.
Frivilligt att använda

2014

Uppföljning 
av samtliga
styrdokument 
för 2014 

Dags att 
skicka in era 

planerade 
 mål 2016 

HSB-stämman

Förbundsstyrelsen
diskuterar 2014 års
avvikelser i samtliga
tre styrdokument

Hållbarhetsredovisning 
2014 klar

beslutar om 
reviderade
styrdokument

Förbundsstyrelsen
analyserar den

totala målbilden för
2016 tillsammans
med föreningarna

Förbundsstyrelsen 
diskuterar 2015 års 
avvikelser i samtliga
tre styrdokument

De reviderade styrdokumenten 
börjar formellt att gälla från och 
med 1 januari 2016

Uppföljning av samtliga
styrdokument för 2016.
Första gången vi följer 
upp de reviderade 
styrdokumenten

Uppföljning 
av samtliga 
styrdokument 
för 2015

Hållbarhetsredovisning
2015 klar

Förbundsstyrelsen
analyserar den

totala målbilden för
2017 tillsammans
med föreningarna

Dags att skicka era
planerade mål för 2018

 Dags att skicka in era 
planerade mål för 2017

 

2015 2016 2017

Förbundsstyrelsen 
diskuterar 2016
års avvikelser i 
samtliga tre 
styrdokument

Hållbarhetsredovisning
2016 klar

Förbundsstyrelsen 
analyserar den totala 

målbilden för 2018
tillsammans med 

föreningarna
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KAPITEL 5: 

FÖR VEM OCH UNDER 
VILKEN PERIOD GÄLLER 
HSBs KOMPASS? 

HSB-föreningar, HSBs nationella bolag samt HSB Riksförbund har enligt 
beslut på HSB-stämma beslutat att arbeta enligt strategierna och målen i HSBs 
kompass. HSB-föreningarnas dotterbolag ska också arbeta i enlighet med dess 
intentioner. 

HSBs kompass vänder sig i första hand till förtroendevalda, vd och lednings-
grupper i HSB-föreningar, HSBs nationella bolag och HSB Riksförbund och 
ligger till grund för verksamhetsplanering i respektive verksamhet. Men fram-
för allt är den ett verktyg för HSB-föreningarna att på ett bättre sätt driva sina 
verksamheter och skapa lärande genom att den bidrar till erfarenhetsutbyte. 

HSB-föreningarna äger ansvar för att leda och driva sina verksamheter och 
därmed även för sina målnivåer (exempel: ”800 nya medlemmar per år för 
HSB Malmö”), aktiviteter och budgetar kopplade till HSBs kompass. Större 
förändringar i övergripande strategier för HSBs kompass ska godkännas av 
HSB-stämman. 

HSBs kompass i denna version träder i kraft 1 januari 2016 och gäller tills 
vidare. Vid varje HSB-stämma i HSB Riksförbund ska det fi nnas möjlighet att 
ompröva styrdokumentet.

Nu kör vi!
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