
   

Organisationens interna åtagande 

• HSB tror på mångfald. HSB:s mål är att 2023 spegla samhällets mångfald, vilket mäts 

genom andel utländsk bakgrund bland anställda. HSB mäter också andelen män och 

kvinnor i ledande positioner samt anställda, och år 2020 hade HSB mer än dubbel 

andel kvinnliga vd:ar jämfört med börsbolagen.  

• HSB ska fortsätta stödja bostadsrättsföreningarna med att upprätthålla en stark 

demokrati, ytterst manifesterat i föreningsstämmor, trots pandemins påverkan på 

möjligheterna att träffas fysiskt för att diskutera gemensamma angelägenheter.  

• För att medlemmarna ska kunna utöva den demokratiska medlemskontrollen så 

behövs utbildning, praktik och information, vilket HSB har bedrivit i stor omfattning 

sedan föreningen bildades, och även fortsätter att göra.  

• HSB har uppdaterat sin kod för föreningsstyrning med syfte att ytterligare öka 

medlemmarnas insyn och transparensen i verksamheten. Inom ramen för den har 

HSB dessutom infört ett nytt organ, unikt för kooperationen, i form av 

föreningsgranskare. 

Organisationens externa åtagande 

• Genom debattartiklar och via andra kanaler bilda opinion kring bostadsrättens 

fördelar som demokratisk och hållbar boendeform samt för ungdomars möjligheter 

att komma in på bostadsmarknaden. 

• Genom medlemskap i föreningen och förtroendeposter i styrelserna för Svensk 

Kooperation och International Cooperative Alliance fortsätta driva frågor som rör det 

demokratiska näringslivet, såväl nationellt som globalt. 

Organisationens kommunikativa åtagande 

• HSB uppmärksammar undertecknandet av deklarationen i sina olika kanaler, samt 

uppmärksammar även demokratins 100-årsjubileum. HSB:s medlemstidning Hemma i 

HSB har en sammanlagd upplaga på drygt 500 000 ex, vilket gör den till en av de 

största tidningarna som rör boendet. 

Om aktören 

HSB är Sveriges största bostadskooperation, uppbyggd som en federation med ekonomiska 

föreningar. Detta innebär att varje medlem i HSB är delägare i verksamheten med rätt att 

påverka och delta i beslutsfattande. HSB har sin styrka i att kombinera lokalt 

självbestämmande med demokratisk samverkan. 



   
 

HSB:s uppdrag är att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. Som 

kooperativ organisation har HSB ständigt fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande. 

HSB:s verksamhet, som är en kombination av medlemsverksamhet, förvaltningstjänster och 

nyproduktion, ska också genomsyras av ansvarstagande, både för boende och samhället i 

stort. Föreningens federativa struktur skapar en gemensam grund som skapar goda 

förutsättningar för att HSB ska kunna möta medlemmarnas behov både i dag och i framtiden. 

HSB:s federation är unik, inte minst tack vare den levande demokratin, som hjälper till att 

tillsammans skapa det goda boendet. 

I federationen HSB finns självständiga organisationer i tre led: 

o HSB-bostadsrättsföreningar 

Medlemmar: bostadsrättshavarna 

o HSB-föreningar 

Medlemmar: bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare, bosparare och HSB-

medlemmar som varken bor eller bosparar i HSB 

o HSB Riksförbund 

Medlemmar: HSB-föreningarna 


