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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. 

För oss är ETHOS 
värderingar som håller 
över tid.
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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.

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅTHSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
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VARUMÄRKET HSB ÄR EN 
VÄRDEFULL TILLGÅNG

RIKTLINJER FÖR  
HSBs VARUMÄRKE

Vårt varumärke består av alla de associationer människor har till 
namnet, logotypen och det vi gör. Alla delar av verksamheten påverkar  
hur vi uppfattas. Allt vi gör, allt vi säger och hur vi förhåller oss till 
varandra, till våra kunder/intressenter och till vår omvärld påverkar 
varumärket HSB. Ett varumärke är ett löfte och vårt namn och vår 
logotyp är bärare av det löftet.
HSB är ett starkt och välkänt varumärke. Detta förtroende måste vi inom 
HSB förvalta, utveckla och hela tiden fortsätta att förtjäna. Vi måste 
konstant möta de förväntningar som finns på oss, vilket förutsätter en 
jämn och hög kvalitet på allt vi gör.

HUR GÖR VI DÅ DETTA?

1.  Vi gör det enklare för medlemmen, kunden och intressenten genom att vi i 
HSB agerar och kommunicerar på ett enhetligt sätt, i gemensamma kanaler 
och på mottagarens villkor. Upplevelsen av HSB ska inte skilja sig åt beroende 
på var i landet man möter vårt varumärke.

2.  Vårt erbjudande blir tydligare och mer lättillgängligt genom att vi samordnar 
kommunikationen och leveransen av våra tjänster och produkter. 

3.  Vi får större genomslag på marknaden genom att samla oss under ett varu-
märke; då blir vi starkare, tydligare och lättare att känna igen. Ett enhetligt 
varumärke av vår storlek är en klar konkurrensfördel.

4.  Samordnad kommunikation och varumärkesanvändning gör HSB- 
organisationen mer effektiv så att vi kan satsa på utveckling och leverans  
av våra erbjudanden.

För att underlätta arbetet med att skapa ett starkt och enhetligt 
varumärke har dessa riktlinjer utformats. Genom att följa 
riktlinjerna bidrar du till ett samlat, starkt och attraktivt HSB. 

Vi bygger vårt varumärke
– tillsammans.
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KAPITEL 1: 

RÄTTIGHETER 
OCH STRUKTUR

HSB RIKSFÖRBUND ÄGER VARUMÄRKET HSB
HSB-organisationen äger gemensamt HSBs varumärke genom HSB Riksförbund 
som har rättigheterna till varumärket. Riksförbundets uppdrag är att säkerställa 
att varumärket skyddas, utvecklas och används på ett lämpligt sätt för HSB.
HSB Riksförbund innehar:
• Varumärket HSB (ordmärke), registreringsnummer 0366199
• Varumärket HSB (fi gurmärket skölden), registreringsnummer 0363976
•  Varumärket ”HSB – där möjligheterna bor” (devisen), registreringsnummer 

501283
•  Övriga varumärken som innehas av HSB Riksförbund återfi nns i en förteck-

ning på det gemensamma intranätet. Samtliga registreringar benämns 
gemensamt ”varumärket”

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

• HSB-förenings/-bolags namn ska inledas med ordet ”HSB”
•  HSB-bostadsrättsföreningars namn ska inledas med ordet ”HSB” och anta 

HSBs normalstadgar för att godkännas som medlemmar i HSB
•  Förenings-/bolagsnamnet ska innehålla en för verksamheten beskrivande 

benämning, exempelvis en geografi sk benämning som blir naturlig för 
den som möter namnet och som även tar hänsyn till att förväxling inte 
sker med angränsande förenings-/bolagsnamn och andra enheter som bär 
varumärket

(För registrering av fi rmor se Ansökan om varumärkesanvändning och 
fi rmaregistrering)

HSBs LOGOTYP
HSBs logotyp består av skölden och devisen ”HSB – där möjligheterna bor”. 

VEM FÅR ANVÄNDA HSBs VARUMÄRKE?  
Alla delar av HSB-organisationen får efter godkännande av HSB Riksförbund 
använda HSBs varumärke som avsändare i sin kommunikation och i enlighet 
med HSBs varumärkesriktlinjer. 
 För HSB-föreningar och HSB-bolag samt HSB Riksförbund beskrivs i 
användningsinstruktionerna nedan hur varumärket får användas. 
 Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB använder varumärket 
med tydlig markering att de är en bostadsrättsförening som är medlem i HSB. 
Se rekommendationer för bostadsrättsföreningarnas användning av HSBs 
varumärke i HSBs profi lmanual, som nås från gemensamt intranät samt från 
HSBs webbplats.

Varumärket HSB är vår 
gemensamma tillgång 
och styrka.
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Om man går ur HSB
Vid utträde ur HSB Riksförbund förlorar en HSB-förening rätten att använda 
varumärket. Vid utträde ur en HSB-förening förlorar en HSB-bostadsrättsför-
ening rätten att använda varumärket. Det gäller samtliga delar av HSB-organi-
sationen. Vid utträde ska skölden tas bort från fastigheten. Namn och logotyp 
som innehåller HSBs namnmärke eller figurmärke får inte längre användas. 
Bolag som inte längre huvudsakligen ägs av någon del av HSB-organisationen 
förlorar rätten att använda varumärket om inte annat överenskommes i avtal 
som följer HSBs varumärkesriktlinjer.

ANSVARSFÖRDELNING
HSB Riksförbund äger varumärket, vårdar och utvecklar det enligt dessa varu-
märkesriktlinjer. HSB Riksförbund ger råd till HSB-föreningar, HSB-bolag och 
HSB-bostadsrättsföreningar om hur varumärkesriktlinjerna och rekommenda-
tioner för bostadsrättsföreningarna ska tillämpas.
 HSB-förening följer själv dessa varumärkesriktlinjer, säkerställer att egna 
dotterföretag också gör det samt informerar bostadsrättsföreningarna om de 
särskilda varumärkesrekommendationer som finns.
 HSB Riksförbund följer själv dessa varumärkesriktlinjer samt säkerställer att 
egna dotterföretag också gör det. 

ANSÖKAN OM VARUMÄRKESANVÄNDNING  
OCH FIRMAREGISTRERING  
HSB Riksförbund säkerställer att ordmärket HSB används på rätt sätt i nya 
varumärken, firmor och domännamn/digitala kanaler. Därför går alla ansök-
ningar för detta genom HSB Riksförbund. HSB-förening, HSB-bolag eller 
HSB-bostadsrättsförening har inte rätt att registrera egna varumärken, firmor 
eller domännamn innehållande HSBs ord- eller figurmärke om inte detta 
särskilt överenskommits med HSB Riksförbund i förväg.

•  Förening eller bolag som vill använda HSBs varumärke eller registrera firma 
lämnar in ansökan till HSB Riksförbund. HSB Riksförbunds styrelse prövar 
ansökan och beslutar enligt HSBs varumärkesriktlinjer

•  Ny förening vars ansökan har godkänts, ansöker om medlemskap i HSB 
Riksförbund och antar därmed HSBs normalstadgar för HSB-förening.  
När medlemskap beviljats kan HSB-föreningen använda HSBs varumärke 
enligt HSBs varumärkesriktlinjer

•  När en HSB-förenings eller ett HSB-bolags ansökan om ändrat firmanamn 
eller ansökan om firmanamn för nytt HSB-bolag har godkänts av HSB  
Riksförbunds styrelse, kan varumärket användas enligt HSBs varumärkes-
riktlinjer1

HSB-föreningen tillser att bostadsrättsföreningen antar HSBs normalstadgar 
för bostadsrättsförening för att bli godkänd som medlem i HSB-föreningen 
samt lämnar information om de varumärkesrekommendationer som finns för 
bostadsrättsföreningarna. 

1Firmanamn, stadgar och bolagsordning ska anmälas för registrering/godkännande hos Bolagsverket.

Det är i vårt gemen- 
samma arbete och vår 
gemensamma hantering 
av varumärket som våra 
möjligheter bor.
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SAMORDNAD KOMMUNIKATION – ENHETLIG AVSÄNDARE 
ÄR GRUNDEN  
Vårt varumärke är som allra starkast när vi verkar och kommunicerar enhetligt. 
Detta gör vi genom att använda vår gemensamma HSB-logotyp som avsändare 
i all vår kommunikation. 
 Detta innebär att vi inte markerar vilken del av HSB som kommunicerar i 
själva logotypen. 
 Regler för hur du ska använda HSBs logotyp som avsändare hittar du i HSBs 
profi lmanual, som nås från gemensamt intranät samt från HSBs webbplats.

LYFT FRAM ERBJUDANDET  
Att kommunicera på mottagarens villkor innebär att vara tydlig med vad vi kan 
erbjuda honom eller henne. Detta gör vi genom att i vår kommunikation lyfta 
fram erbjudandet snarare än vilken del av HSB som är avsändare av erbjudandet.

GE INTE BARNEN 
VAD DE VILL HA.
UTAN VAD
DE BEHÖVER.
FLYTTA DITT SPARANDE OCH FÅ FÖRTUR
TILL BARNENS FÖRSTA BOENDE!
Att bospara i HSB ger dig pengar till kontantinsatsen. 
Och dessutom förtur till HSBs hyresrätter och våra 
nybyggda bostäder över hela landet. 
Vi ger redan våra barn leksaker för 5 miljarder varje år. 
Ett bosparande i HSB blir inte ett paket att öppna 
i dag, men tänk vilken present det blir när det 
är dags!

NYA SPARFORMER
NYA BOSTÄDER
FÖRTUR TILL HYRESRÄTTER

HSB BOSPAR
Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. 
Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto 
av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin 
sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 
100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag 
banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.

Här visar vi hur hanteringen av HSBs ”ett-varumärkes -
strategi” skulle kunna se ut i praktisk användning.

Vi använder endast logotypen (skölden och devi-
sen) som avsändare i kommunikation från bolag.
Vi kombinerar inte bolagsnamnet tillsammans sköl-
den som avsändare.

Vi skriver ut bolagsnamnet i text (löpande text eller 
rubrik) när syftet med kommunikationen förutsät-
ter det.

Exempel skylt: Antingen endast gemensam logotyp 
eller namnet framlyft och gemesam logotyp som 
avsändare:

Exempel årsredovisning: Vi skriver namnet i text 
och har gemensam logotyp

 

EXEMPEL ETT VARUMÄRKE: 
AVSÄNDARE BOLAG

BILAGA 1: GRAFISKA EXEMPEL HSB VARUMÄRKESRIKTLINJER - REMISS 
SID 2

Här visar vi hur hanteringen av HSBs ”ett-varumärkes -
strategi” skulle kunna se ut i praktisk användning.

Vi använder endast logotypen (skölden och devi-
sen) som avsändare i kommunikation från bolag.
Vi kombinerar inte bolagsnamnet tillsammans sköl-
den som avsändare.

Vi skriver ut bolagsnamnet i text (löpande text eller 
rubrik) när syftet med kommunikationen förutsät-
ter det.

Exempel skylt: Antingen endast gemensam logotyp 
eller namnet framlyft och gemesam logotyp som 
avsändare:

Exempel årsredovisning: Vi skriver namnet i text 
och har gemensam logotyp

 

EXEMPEL ETT VARUMÄRKE: 
AVSÄNDARE BOLAG

BILAGA 1: GRAFISKA EXEMPEL HSB VARUMÄRKESRIKTLINJER - REMISS 
SID 2

Exempel skylt: 
Antingen endast 
gemensam logotyp 
eller namnet framlyft 
och gemensam logotyp 
som avsändare.

GE INTE BARNEN 
VAD DE VILL HA.
UTAN VAD
DE BEHÖVER.
FLYTTA DITT SPARANDE OCH FÅ FÖRTUR
TILL BARNENS FÖRSTA BOENDE!
Att bospara i HSB ger dig pengar till kontantinsatsen. 
Och dessutom förtur till HSBs hyresrätter och våra 
nybyggda bostäder över hela landet. 
Vi ger redan våra barn leksaker för 5 miljarder varje år. 
Ett bosparande i HSB blir inte ett paket att öppna 
i dag, men tänk vilken present det blir när det 
är dags!

NYA SPARFORMER
NYA BOSTÄDER
FÖRTUR TILL HYRESRÄTTER

BOSPARA I HSB
Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. 
Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto 
av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin 
sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 
100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag 
banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.

GE INTE BARNEN 
VAD DE VILL HA.
UTAN VAD
DE BEHÖVER.
FLYTTA DITT SPARANDE OCH FÅ FÖRTUR
TILL BARNENS FÖRSTA BOENDE!
Att bospara i HSB ger dig pengar till kontantinsatsen. 
Och dessutom förtur till HSBs hyresrätter och våra 
nybyggda bostäder över hela landet. 
Vi ger redan våra barn leksaker för 5 miljarder varje år. 
Ett bosparande i HSB blir inte ett paket att öppna 
i dag, men tänk vilken present det blir när det 
är dags!

NYA SPARFORMER
NYA BOSTÄDER
FÖRTUR TILL HYRESRÄTTER

BOSPARA I HSB
Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. 
Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto 
av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin 
sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 
100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag 
banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.
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Om vi spelar i samma 
lag gör vi bäst i att 
låta det synas tydligt 
– både för oss inom 
laget och för alla de 
som ser oss spela!

GEMENSAM GRAFISK PROFIL  
Det bästa sättet att skapa igenkänning kring HSBs varumärke och erbjudande 
är att kommunicera på ett gemensamt sätt. Detta gör vi, förutom genom att 
använda gemensam avsändare och att lyfta fram erbjudandena, också genom 
att använda en tydlig och konsekvent grafi sk profi l.
 Hur du ska använda HSBs grafi ska profi l fi nns i HSBs profi lmanual, som nås 
från gemensamt intranät samt från HSBs webbplats.
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KAPITEL 2:

SÅ HÄR ANVÄNDER  
DU VARUMÄRKET

För all användning av varumärket kan HSB-organisationen rådgöra  
med HSB Riksförbund för att få råd om och exempel på hur varumärkes-
användningen blir korrekt och ger bäst effekt.

VARUMÄRKESANSVARIGA
HSB-organisationen äger tillsammans varumärket genom HSB Riksförbund. 
För att underlätta hanteringen kan vd i HSB-föreningar och HSB-bolag utse  
en varumärkesansvarig tjänsteman som har mandat att godkänna användande 
(dock ej registrering av varumärke, firma eller domän) av HSBs varumärke 
enligt HSBs varumärkesriktlinjer på fullmakt av HSB Riksförbund. Fullmakts-
givande sker efter utbildning i HSBs varumärkesriktlinjer. 

En utbildad varu-
märkesansvarig på 
HSB-föreningen 
underlättar hante-
ringen så att vi blir 
enhetliga – överallt.
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HSB-FÖRENINGAR
1. Avsändare för HSB-föreningar är HSBs gemensamma logotyp med devis. 
2.  I all kommunikation lyfter vi fram HSB-föreningens erbjudande i stället  

för att poängtera vilken del av HSB som står bakom erbjudandet.
3.  Om vi måste tydliggöra att detta erbjudande endast gäller för denna  

HSB-förenings intressenter, framhålls detta i text. 

Vi kombinerar inte HSB-föreningsnamnet tillsammans med skölden som  
avsändare. Och vi undviker att skriva HSB-föreningsnamnet som framlyft text 
om inte detta är juridiskt nödvändigt.
 Finns det i en HSB-förening andra inarbetade varumärken som ur ett  
målgrupps- och marknadsperspektiv inte direkt kan anpassas till dessa riktlinjer, 
upprättar HSB-föreningen en åtgärds- och tidsplan för denna anpassning i 
överenskommelse med HSB Riksförbund. 

NYTT FÖRVALT-
NINGSPAKET FÖR 
BOSTADSRÄTTS-
FÖRENINGAR 
I MALMÖ
Rupta peribus et quae. Perrum resed moles nimporit, cuscips amust, 
que nulpari nonsequae magnis ma cullam vendae consequuntia 
volupicid et audaeritibus rendisciet pore, volo volestis et porehendant.
Cimus ratiae licilis que odi aut volorio nsector porrovidus sum lant 
quam doluptatus sus prepta nimilitae verchicat rem dolorro ipidem-
quas nonem vellutem est litiasp eriamus voluptist porum quaectibus 
doluptae cumendi qui invenet et quos ea corepeliqui nit fuga. Ritio 
qui dit eatquia eprerum quam volut et molorias dolo magnia verum 
quid molecaerum natur molorepta duntibusam rerrupt aspicate 
volupta tureris totate vellenia esciae illant.

TRYGGA FÖRVALTNINGSTJÄNSTER 
FÖR ER BRF

Det är lättare att vara konsekvent 
om vi använder de färdiga mallarna 
istället för att klippa och klistra.

Kapitelrubrik

8 HSB XXXXXXXXXXXX ÅRSREDOVISNING 20XX

Kapitelrubrik

9HSB XXXXXXXXXXXX ÅRSREDOVISNING 20XX

Gulute public vis. 
Ad prit; nosum achi 
lica re, uterivit; nos 
isquos horte qui 
estrar iciam iam et, 
C. Simil viverusui 
Ryog bondac tes 
adertid Catilicii si 
publin tere noves-

cerit is ina tiakloir iaediem nius, quod Catili-
quam poeri erfecup ectariste, con duc intesil 
virmihil hilist ia retro novescerit is ina rem. 

PlATS FÖR UNDERRUBRIK  
PÅ TVÅ RADER
Baturae deatquit dessi sedinat icurnum pra-
tiorur huiumum es ocre con pridit, utum inty 
auciviciem contio huiditiam siliam poentuyie 
adesid atere vit. Gulici fachil hossit, merferiost 
facia publinter rae publium, es conulto viviver 
ad me tocchuscerei ips, quam ocrips, nonsule 
gilneme atiqui etres con vagilis consupes, ut ce 
noste ferdit, nos et poteris, deatus co verferte 
publia L. Cate, verum aticii imedeo, videmus-
quem h ad me tocchuscerei ips, quam ocrips, 
nonsule os cerivigna, qua pub lius. Cuppl. 
Volin  tem. Dum halabus, cibuntissus castri 

condii porum nihi m poeri erfecup ectari. 
 Volus clest viri, quere pat, nestium ompossus 
es, quonsidees! Bus pariachucii  patquis. Pecii 
poptem vidicul iceretidi, publi imoverum turo 
etimistiu mo tus sedo, Cat fex no. Emon tabus, 
Catemus, perturortis etessupie nostri se-
deestraet? estrar iciam iam et, C. Simil viverus 
O te vere dum ut vit vissed comne i niqu erfec-
tum vastrae iae.

UNDERRUBRIK PÅ EN RAD
Ir hilinat arbit. Emus conte inatum ygo ilicio, 
ta, se, duc rei sestiliquam in die restor pl. 
Nihilia vit, ne temquam tem opul tasdam deo 
vivitan deesum atquo confex mande pes ci 
bussu ltorum tella re, audem etemquiur. Dam 
de ius, cultum apero constra. quod publicient 
fue conlocciorbi pribusquam am inequa nite, 
tem di factus, suppl. Bondam in vivid ca vis 
cciorbi pribusqua autuus? 
  At in veret vid intem te cem ercestrum 
occhuscerei ips, quam ocrips, nonsule gilneme 
atiqui etres con vagilis consupes, ut ce noste 
ferdit, nos et poteris, deatus co verfin serius 
ductuuscrum se fecritiaet gra? iam atium in 
dum co ex sil tus, supios se no. Gratistra. 
Grartat quostrum id nes et alius corib.

HUVUDRUBRIK SOM  
BERÄTTAR OM KAPITlET

Lore feugait nisci tie velenit volor sum augiam dolutpjafklat, con enis alis adiam, 
commodo lortin exer ius ciliquis dolo rtion elessi ting eno sequate faciliquis nos 
nonsectet, si et autat lor in suvelor.

Ir hilinat arbit. Emus conte inatum ygo 
iliciota, se, duc rei sestiliquam in die 
restor pl. Nihilia vit, ne temquam tem opul 
tasdam deo vivitan deesum atquo conf-
exium mande pes ci bussu itorum tellare, 
audem etemquiur. 
Dam de ius, cultum apero constraquod 
publi cient fue conlocciorbi.

Uptat utpat. Nullum aute dolorer sequatum velit vero od magnisc iliquipsummy non hendit am, se vent elitla 
faccum digna ad tet aliscing ex eugiamet wisim dolesectem doloborer adiam.
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HSB-BOLAG
HSB erbjuder en rad tjänster och produkter genom ett antal bolag. Dessa 
tjänster är en del av HSBs totala erbjudande och en förutsättning för att uppnå 
vårt löfte. HSBs olika bolag medför fler möjligheter att skapa det goda boen-
det. HSB-föreningarna bestämmer vilka bolag, tjänster och produkter man 
önskar utveckla med utgångspunkt i HSBs gemensamma grundidé och i enlig-
het med gemensamma styrdokument.

1.  Avsändare för HSB-bolag är HSBs gemensamma logotyp med devis. 
2.  I all kommunikation lyfter vi fram HSB-bolagets erbjudande i stället för att 

poängtera vilken del av HSB som står bakom erbjudandet.
3.  Om vi måste tydliggöra att ett erbjudande endast gäller för ett specifikt 

HSB-bolags intressenter, framhålls detta i text.  I första hand lyfts då namnet 
på den HSB-förening som äger bolaget fram.

Vi kombinerar inte HSB-bolagsnamnet tillsammans med skölden som avsän-
dare. Och vi undviker att skriva HSB-bolagsnamnet som framlyft text om inte 
detta är juridiskt nödvändigt.
 Finns det i en HSB-förening etablerade varumärken för bolag som kommu-
nicerar under eget namn och som ur ett målgrupps- och marknadsperspektiv 
inte direkt kan anpassas till dessa riktlinjer, upprättar HSB-föreningen en åtgärds- 
och tidplan för denna anpassning i överenskommelse med HSB Riksförbund. 

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

Se rekommendationer för bostadsrättsföreningarnas användning av HSBs 
varumärke i HSBs profilmanual, som nås från gemensamt intranät samt från 
HSBs webbplats.
 HSB-föreningen ansvarar för att informera bostadsrättsföreningarna om 
dessa rekommendationer. 

Vårt varumärke  
ska inte vara ett 
frågetecken,  
utan ett positivt 
utropstecken.

Det är du som får 
vårt gemensamma 
varumärke att lyfta.

Vi har en särskild 
medlemslogotyp för 
brf – i digitala kanaler 
kan vi använda oss av 
ett undantag – men 
endast där. Ordinarie  

medlemslogotyp.

Medlemslogotyp  
på t. ex. Facebook 
– undantag.

X

1/7 X

1/7 X

1/7 X

1/7 X

1/7 X

1/7 X

1/7 X

Medlemslogotyp
– Förslag 30 mars 2015

Liggande

Stående

Undantag
(Facebook)

X

1/7 X

1/7 X

1/7 X

1/7 X

1/7 X

1/7 X

1/7 X

Medlemslogotyp
– Förslag 30 mars 2015

Liggande

Stående

Undantag
(Facebook)



TRYGG
EKONOMI

HSBs OMSTÄLLNINGSTJÄNST 
visar er bostadsrättsförenings 
långsiktiga ekonomi
enligt de nya bok-
föringsprinciperna. 

Vi finns alltid nära till hands och har både kapacitet och erfaren-
het att trygga värdet på er fastighet. Vi kan bland annat erbjuda:

KONTAKTA DIN HSB-FÖRENING IDAG
FÖR ATT FRÅGA MER
ELLER BESTÄLLA TJÄNSTEN!
(HSB regionnamn, tel, webbadress)

HSBS FÖRVALTNING TRYGGAR 
VÄRDET PÅ ERT HUS

• Administrativa tjänster

• Tekniska tjänster

• Energitjänster

• Bygg & Installation

• Byggledning

• Städservice

Vi använder våra 
argument med 
medveten konsekvens.
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HSB RIKSFÖRBUND
HSB Riksförbund samordnar varumärkesanvändning och kommunikation 
i HSB.

1.  Avsändare för HSB Riksförbund eller för HSB-gemensam kommunikation 
är HSBs gemensamma logotyp med devis. 

2.  I all kommunikation lyfter vi fram HSBs gemensamma erbjudande i stället 
för att poängtera vilken del av HSB som står bakom erbjudandet.

3.  Om vi måste tydliggöra att kommunikationen gäller HSB Riksförbund som 
enskild del av HSB, framhålls detta i text. 

Vi kombinerar inte HSB Riksförbunds namn tillsammans med skölden som 
avsändare. Och vi undviker att skriva HSB Riksförbunds namn som framlyft 
text om inte detta är juridiskt nödvändigt.

NAMNSÄTTNING OCH PAKETERING AV ERBJUDANDEN, 
TJÄNSTER OCH PRODUKTER
I kommunikationen till HSBs målgrupper är det viktigt att lyfta fram HSBs 
erbjudande. I avsändaren markerar vi att det är HSB som står bakom erbju-
dande, tjänst eller produkt. 
 När vi sätter namn på tjänster och produkter utgår vi från att namnen kom-
municerar vad tjänsten eller produkten innebär ur användarens perspektiv.
 Vid namnsättning sätter vi inte HSB före namnet på tjänsten. HSB återfi nns 
i stället som avsändare för kommunikationen. Om det måste tydliggöras att ett 
erbjudande endast gäller en begränsad del inom HSB-organisationen, tydlig-
görs detta i text. Ett namn på detta erbjudande får inte ge sken av att erbju-
dandet gäller hela HSB.
 I undantagsfall kan gemensam konceptuell tjänst eller produkt namnsättas 
med HSB i början av namnet. Detta förutsätter att den konceptuella tjänsten/
produkten är gemensam i HSB – enligt processen för HSB-gemensamt utbud 
och paketeras därefter. 
 Om olika namn sätts för tjänster och produkter som innebär samma sak, 
skapar det otydlighet för HSBs målgrupper. Om samma namn används för 
erbjudanden, tjänster och produkter som innebär olika saker blir detta 
också otydligt för HSBs målgrupper. Det är lämpligt att stämma av namn på 
erbjudanden, tjänster och produkter med HSBs Styrgrupp kommunikation. 
Exempel på namnsättning återfi nns på gemensamt intranät.

Gemensamt utbud i HSB
Erbjudanden, tjänster och produkter som tas fram enligt processen för HSB-
gemensamt utbud ska också paketeras, kommuniceras och marknadsföras på 
ett enhetligt sätt enligt manual för respektive erbjudande, tjänst eller produkt. 
Denna manual godkänns av HSBs Styrgrupp kommunikation.

Vi är tydliga med vilka 
tjänster vi erbjuder med 
HSB som avsändare.



Hsb.se är vårt 
gemensamma nav 
som rymmer allt 
det positiva vi har 
att erbjuda.
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HSB PÅ WEBBEN
För att göra det enkelt för våra medlemmar, kunder och andra intressenter ska 
det fi nnas en gemensam digital närvaro för HSB. Det innebär:

•   En gemensam webbplats för hela HSB-organisationen under domänen hsb.se, 
som starkt genomsyras av HSBs varumärke och att det är ett HSB som står 
bakom

•  HSB-bostadsrättsföreningars publika webbplatser särskiljs genom att det 
tydligt markeras att bostadsrättsföreningen är medlem i HSB

•  En gemensam inloggning för HSBs intressenter till inloggad kommunikation 
och tjänster

•  Gemensamma övriga digitala kanaler för HSB-organisationen så långt det är 
möjligt, t ex gemensam Facebooksida, gemensamma appar, gemensamma 
twitterkonton etc

Hsb.se
HSB Riksförbund tillhandahåller en gemensam plattform för publik webbplats 
till alla HSB-föreningar och HSB-bolag. Ifall detta inte beslutas ingå i med-
lemsavgiften till HSB Riksförbund, fördelas kostnaden för detta på samtliga 
HSB-föreningar/HSB-bolag enligt beslutad fördelningsmodell.
 Den publika kommunikationen på hsb.se anpassas efter målgrupp och lokal 
närvaro i en gemensamt hållen struktur och navigering.
 Eventuella egna webbplatser för publik kommunikation innehållande HSBs 
varumärke måste först godkännas av HSB Riksförbund.

Inloggad kommunikation
HSB Riksförbund tillhandahåller en gemensam inloggning och gemensamt 
gränssnitt för inloggad kommunikation till alla HSB-föreningar och HSB-
bolag. Ifall detta inte beslutas ingå i medlemsavgiften till HSB Riksförbund, 
fördelas kostnaden för detta på samtliga HSB-föreningar/HSB-bolag enligt 
beslutad fördelningsmodell.
 Den inloggade kommunikationen anpassas efter målgrupp och lokal närvaro 
i en gemensamt hållen struktur och navigering.
 Eventuella egna inloggade webbplatser innehållande HSBs varumärke måste 
först godkännas av HSB Riksförbund.

Domäner
HSBs gemensamma domänstrategi utgår från huvuddomänen hsb.se och 
bildar sedan underdomäner enligt modellen hsb.se/underdomän.

Exempel:
hsb.se/regionföreningsnamn
hsb.se/regionföreningsnamn/brfnamn
hsb.se/bolagsnamn

Undantag från denna struktur är möjliga om detta motiveras av tekniska eller 
marknadsföringsmässiga skäl. Detta kan vara aktuellt vid t ex kampanjer eller 
kompletteringar av tekniska plattformar. Ansökningar om domäner för platser 
innehållande HSBs varumärke ska göras till HSB Riksförbund, som också ska 
godkänna undantag från domänstruktur.

Appar
HSB Riksförbund tillhandahåller ett gemensamt konto på Appstore och dess 
motsvarigheter samt ett regelverk för namnsättning och design av HSBs appar. 
 



Webben är idag 
en huvudkanal 
och vikig bärare 
av vårt varumärke 
och profil.
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Om gemensamma appar beslutas, ska dessa tillhandahållas alla HSB-föreningar 
och HSB-bolag. Ifall detta inte beslutas ingå i medlemsavgiften till HSB Riks-
förbund, fördelas kostnaden för detta på samtliga HSB-föreningar/HSB-bolag 
enligt beslutad fördelningsmodell.
 Eventuella egna appar innehållande HSBs varumärke måste först godkännas 
av HSB Riksförbund.

Sociala kanaler
HSB Riksförbund tillhandahåller gemensamma konton/sidor i de viktigaste 
sociala kanalerna som kan användas av alla HSB-föreningar/HSB-bolag.  
Dessa hanteras enligt strategi för sociala kanaler som återfinns på gemensamt 
intranät.
 Eventuella egna sidor/konton i sociala medier innehållande HSBs varumärke 
måste först godkännas av HSB Riksförbund.
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VARUMÄRKET TILLSAMMANS MED ANDRA
För att kunna erbjuda största möjliga nytta till våra medlem-
mar och kunder samarbetar vi i vissa fall med andra aktörer.
 HSB agerar i samarbeten utifrån att organisationen är 
partipolitiskt och religiöst obunden.
 Vårt varumärke bör inte kombineras med varumärken som 
tillhör tredje part, utom just för att beskriva ett samarbete.
 Sådana samarbeten ska vara reglerade i avtal som beskri-
ver användandet av HSBs varumärke. Varumärkesansvarig 
tjänsteman på HSB-förening/HSB-bolag med fullmakt 
godkänner dessa avtalsskrivningar. Avtalsförslag fi nns på 
det gemensamma intranätet.
 För att motverka att varumärket skadas får en förening inte agera tillsammans 
med någon utomstående part vars värderingar eller agerande inte är förenliga 
med HSBs värderingar.

Samarbeten
I samarbeten mellan HSB och andra aktörer spelar fl era faktorer in för hur 
varumärket kan användas. Det beror på vem som äger samarbetet, samarbetets 
syfte och karaktär samt målgruppens behov. Detta påverkar vilket uttryck som 
ska användas i kommunikationen samt hur HSB och samarbetspartnerns varu-
märke ska synliggöras.
 Inleder en HSB-förening eller ett HSB-bolag ett samarbete med en lokal 
aktör ska det i kommunikationen förtydligas i text att det är ett samarbete och 
att tjänsten erbjuds i samarbete med denna aktör. Detta för att inte förvirra 
målgruppen som annars kan uppleva att erbjudandet ingår som en del av 
HSBs totala erbjudande.

Exempel 1: 
HSB Norr (i text) i samarbete med Luleå Energi.

Exempel 2: 
HSB Stockholm (i text) erbjuder bilpoolstjänster i samarbete med City Car Club.

I samarbeten med andra samarbetspartner:

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

•  Får samarbetspartnerns namn eller logotyp inte kombineras med vår 
logotyp eller vårt fi gurmärke i en gemensam avsändarlogotyp

•  Får namnet HSB inte kombineras med samarbetspartnerns namn

I alla samarbeten ska HSBs varumärke alltid användas korrekt i enlighet med 
dessa riktlinjer och vår profi lmanual och det ska tydligt framgå för målgruppen 
att det rör sig om ett samarbete.

När betraktaren ska 
pussla ihop vår profi l 
av många olika intryck, 
gäller det att vi är 
konsekventa över tid. 
Inte minst när vi syns 
i samarbeten med 
andra varumärken.

OK!

EJ OK!
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Leverantörer
HSB samarbetar med flera olika leverantörer, byråer och frilansare som bistår 
oss vid utformning av olika kommunikationsmaterial. Det kan exempelvis röra 
sig om reklambyråtjänster, webbtjänster och produktionstjänster.
 Som beställare av kommunikation har vi ett ansvar att säkerställa att våra 
leverantörer känner till och förhåller sig till våra varumärkesriktlinjer och 
använder och kommunicerar vårt varumärke i enlighet med vår profilmanual, 
som nås från gemensamt intranät samt från HSBs webbplats.

Franchisesamarbeten
Vid samarbeten med andra aktörer som kommer att verka under HSBs varumärke 
är det viktigt att rättigheter och skyldigheter mellan parterna tydliggörs. Detta 
för att samarbetet ytterligare ska stärka HSBs varumärke och för att undvika att 
vårt varumärke används i sammanhang där det kan skadas, men också för att 
våra partner ska känna sig trygga i hur de ska förvalta varumärket HSB. Därför 
ska avtal skrivas för franchisesamarbeten. Underlag för avtal hittar du på det 
gemensamma intranätet.
 Franchisesamarbeten ska godkännas av varumärkesansvarig tjänsteman på 
HSB-förening/HSB-bolag som bör stämma av denna användning med HSB 
Riksförbund. Ifall varumärkesansvarig tjänsteman saknas godkänns franchise-
samarbeten av HSB Riksförbund.

I franchisesamarbeten ska franchisetagaren:

• Agera som en del av HSB och tillämpa våra varumärkesriktlinjer
• Använda HSBs varumärke och inte ett eget varumärke
• Använda HSBs varumärke enligt vår profilmanual
•  Liksom HSB-ägda bolag kommunicera tjänsten – erbjudandet – som en del 

av HSB och inte som ett eget varumärke. Se exempel i HSBs profilmanual, 
som nås från gemensamt intranät samt från HSBs webbplats

Vid förändring eller förlängning av befintliga franchiseavtal är det viktigt att 
säkerställa att avtalet tydliggör rättigheter och skyldigheter gällande varumärket 
enligt dessa riktlinjer.

I samarbeten och 
franchising är vi 
tydliga med hur 
man agerar under 
HSBs varumärke.
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Sponsring
HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation. Vi är partipolitiskt obundna 
och följer de kooperativa principerna. De projekt, organisationer och initiativ 
som vi väljer att sponsra ska stödja HSBs uppdrag och det HSB står för.
 Varje HSB-förening beslutar om en sponsringspolicy för den egna organisa-
tionen inklusive ägda bolag. Sponsringspolicyn ska följa HSBs varumärkesrikt-
linjer som reglerar hur varumärket får hanteras vid sponsring. Vid sponsring 
av långsiktig och betydande karaktär där varumärket används ska alltid avtal 
skrivas. Varumärkesanvändningen ska vara reglerad i detta avtal och avtalet ska 
godkännas av HSB-föreningens varumärkesansvariga.

Tänk på följande:

•  Hantering av varumärket ska följa HSBs varumärkesriktlinjer och profi lmanual
•  HSB tecknar inte sponsoravtal som inte ger utrymme för kund- och med-

lemsaktiviteter. Undantag kan göras för sponsring av s.k. social karaktär 
såsom t.ex. We Effect, Narkotikafritt Sverige i skolan och Läxhjälp

•  HSB tecknar inte sponsoravtal där möjligheterna till medlemsnytta/affärer 
är begränsade. Undantag kan göras för sponsring av s.k. social karaktär 
såsom t.ex. We Effect, Narkotikafritt Sverige i skolan och Läxhjälp

•  Personliga intressen ska inte otillbörligt styra valet av sponsorobjekt
•  Sponsring som kan leda till misstanke om mutor får inte under några 

omständigheter förekomma
•  Alla sponsringsåtaganden av långsiktig och betydande karaktär där varumärket 

används regleras i avtal. Undantag kan göras för sponsring av s.k. social 
karaktär såsom t.ex. We Effect, Narkotikafritt Sverige i skolan och Läxhjälp

Bra sponsring 
stärker HSBs 
varumärke.

Vårt långsiktiga 
engagemang i 
We Effect är ett 
samarbete som 
på goda grunder 
också hjälper oss 
att bygga vårt eget 
varumärke och 
lyfter fram de 
värden vi står för.
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KAPITEL 3:

OM DET BLIR FEL

Det är viktigt att vi följer varumärkesriktlinjerna för att vårda vårt 
varumärke på bästa sätt. HSB-organisationen äger tillsammans HSBs 
varumärke genom HSB Riksförbund som innehar varumärkesrättighe-
terna. HSB Riksförbunds uppgift är att genom rådgivning, mallar, 
hjälpmedel och uppföljning se till så att varumärket används enligt 
varumärkesriktlinjerna och inte används på ett sätt som kan påverka 
varumärket negativt.
Om någon använder HSBs varumärke olämpligt kontaktar HSB 
Riksförbund denna för att tillsammans hitta en lösning enligt dessa 
riktlinjer.

OM VI SJÄLVA GÖR FEL
HSB-föreningen/-bolaget löser de allra flesta varumärkesfrågor tillsammans 
med HSB Riksförbund i en dialog som fungerar bäst innan själva varumärkes-
användningen. Därför är det viktigt att om man är osäker kontakta HSB Riks-
förbund innan varumärket används i verksamheten.

Om det ändå skulle bli fel i varumärkesanvändningen sker följande:

•  HSB Riksförbund kontaktar berörd HSB-förening/berört HSB-bolag och 
för en dialog om på vilket sätt varumärket använts olämpligt samt hur det 
kan åtgärdas

•  Känner sig HSB-föreningen/HSB-bolaget osäker, kan HSB Riksförbund 
kontaktas för att bistå med rådgivning

•  HSB-föreningen/HSB-bolaget kommer tillsammans med HSB Riksförbund 
överens om en åtgärds- och tidplan enligt HSBs varumärkesriktlinjer

•  Vid avvikelser av betydande karaktär tar HSB Riksförbunds styrelse ställning 
till hur avvikelsen ska hanteras

•  Eventuella avvikelser från HSBs varumärkesriktlinjer följs upp och redovisas 
övergripande per HSB-förening/HSB-bolag på det gemensamma intranätet

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS
•  De allra flesta varumärkesfrågor löses tillsammans i dialog. Men om HSB 

Riksförbund och HSB-föreningen/HSB-bolaget mot förmodan inte kommer 
överens behandlas frågan av HSB Riksförbunds styrelse

•  Om HSB Riksförbunds styrelse anser att avvikelsen allvarligt skadar HSB och 
HSBs varumärke och HSB-föreningen/HSB-bolaget efter uppmaning från 
HSB Riksförbund väljer att inte åtgärda avvikelsen inom överenskommen 
tidsram kan som yttersta åtgärd:

     - HSB-bolaget fråntas rättigheterna att använda HSBs varumärke
     -  HSB-föreningen uteslutas ur HSB Riksförbund och därmed fråntas  

rättigheterna att använda HSBs varumärke

Vi måste gemensamt 
värna vårt varumärke.
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Frågan om att eventuellt frånta HSB-bolag rättighet att använda varumärket 
och frågan om HSB-föreningens eventuella uteslutning handläggs av förbunds-
styrelsen. Förbundsstyrelsen avgör om skadan på det gemensamma varumärket 
är så stor att åtgärd måste föreslås HSB Riksförbunds föreningsstämma. 
 Därefter avgör HSB Riksförbunds föreningsstämma om skadan på varumärket 
är så omfattande att den röstar för att ett HSB-bolag ska fråntas rätten att 
använda varumärket eller en HSB-förening ska uteslutas ur HSB Riksförbund. 
Beslutet fattas med kvalificerad majoritet.

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

OM NÅGON ANNAN ANVÄNDER HSBs VARUMÄRKE
Det är viktigt att reagera om någon extern (som inte är medlem i HSB eller inte 
är ett HSB-ägt bolag) utan tillstånd använder HSBs varumärke eller något kän-
netecken som kan förväxlas med varumärket. Om en HSB-förening eller ett 
HSB-bolag får kännedom om att någon extern utan HSB Riksförbunds tillstånd 
använder varumärket eller något kännetecken som kan förväxlas med varumärket, 
informerar HSB-föreningen/HSB-bolaget HSB Riksförbund om detta användande. 
Det är sedan HSB Riksförbund som vidtar åtgärder mot sådan olovlig användning.

Det är HSB-organisa-
tionen tillsammans 
som på HSB-stämman 
beslutar om HSBs 
varumärkesriktlinjer 
och om allvarliga 
avvikelser.



Vår tidslinje beskriver 
hur vi arbetar framåt  
i återkommande 
processer.

Hållbarhets-
redovisning

2013 klar

Remisstiden 
går ut för

reviderade 
styrdokument

2014

Uppföljning 
av samtliga
styrdokument 
för 2014 

HSB-stämman

Förbundsstyrelsen
diskuterar 2014 års
avvikelser i samtliga
tre styrdokument

Hållbarhetsredovisning 
2014 klar

beslutar om 
reviderade
styrdokument

Förbundsstyrelsen 
diskuterar 2015 års 
avvikelser i samtliga
tre styrdokument

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

Uppföljning 
av samtliga 
styrdokument 
för 2015

Hållbarhetsredovisning
2015 klar

 

 

2015 2016 2017

Förbundsstyrelsen 
diskuterar 2016 
års avvikelser i 
samtliga tre 
styrdokument

Hållbarhetsredovisning
2016 klar

De reviderade styrdokumenten 
börjar formellt att gälla från och 
med 1 januari 2016
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KAPITEL 4:

HANTERING AV  
STYRDOKUMENTET

HSBs varumärkesriktlinjer antogs första gången på HSB-stämman 2011 
och uppdaterades på HSB-stämman 2015. Riktlinjerna kompletterar och 
förtydligar HSB Riksförbunds stadgar samt stadgar för HSB-förening.
HSBs varumärkesriktlinjer i denna version träder i kraft 1 januari 2016 
och gäller tills vidare. Styrdokumentet ska följas av HSB-föreningar, 
HSB-bolag samt HSB Riksförbund. De delar av HSB-organisationen som 
behöver göra mer långsiktiga anpassningsåtgärder för att följa varumärkes- 
riktlinjerna, upprättar en åtgärds- och tidplan för denna anpassning i 
överenskommelse med HSB Riksförbund.

BESLUT KRING STYRDOKUMENTET

HSB Riksförbunds föreningsstämma beslutar:
Strategiska förändringar i HSBs varumärkesriktlinjer. Exempelvis förändringar 
i HSBs namnmärke, figurmärke samt användningen av ett gemensamt  
varumärke.

HSB Riksförbunds styrelse beslutar:
Normer för anpassningstider för olika typer av avvikelser från detta dokument. 
Dessa normer återfinns på det HSB-gemensamma intranätet. Förändringar 
som rör devis, rekommendationer för bostadsrättsföreningars varumärkes-
användning samt rekommendationer för varumärkesanvändning i sociala 
medier.

HSBs Styrgrupp kommunikation beslutar:
Förändringar som rör den operativa verksamheten, exempelvis uppdatering av 
den grafiska profilen och manual för paketering, kommunikation och mark-
nadsföring av HSB-gemensamt utbud görs av HSBs Styrgrupp kommunikation 
i enlighet med HSBs varumärkesriktlinjer.



I allt vi gör finns 
varumärkesriktlinjerna 
närvarande – för vår 
gemensamma styrka.
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HSB-stämman

Förbundsstyrelsen
diskuterar 2014 års
avvikelser i samtliga
tre styrdokument

Hållbarhetsredovisning 
2014 klar

beslutar om 
reviderade
styrdokument

Förbundsstyrelsen 
diskuterar 2015 års 
avvikelser i samtliga
tre styrdokument

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

Uppföljning 
av samtliga 
styrdokument 
för 2015

Hållbarhetsredovisning
2015 klar

 

 

2015 2016 2017

Förbundsstyrelsen 
diskuterar 2016 
års avvikelser i 
samtliga tre 
styrdokument

Hållbarhetsredovisning
2016 klar

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