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Strategin styr Svenska handelshögskolans studentkårs

verksamhet för tidsperioden 2021-2025. Den är ett

övergripande dokument som ser på studentkåren och dess

målsättningar i sin helhet. Strategin beskriver SHS mission,

vision, värderingar, strategiska teman och deras mål samt

åtgärder för att nå målen. Strategin fungerar som verktyg vid

planeringen av den årliga verksamheten. Strategin beaktas i

synnerhet när verksamhetsplanen görs upp.

Verksamhetsplanen anger vilka strategiska målsättningar som

speciellt står i fokus vid året i fråga. Strategin beaktas även

när andra styrande dokument bereds. Strategin uppföljs

årligen i fullmäktige i slutet av mandatperioden med hjälp av

indikatorerna för de strategiska temana. Styrelsen har

rapporteringsansvar.

Syfte



SHS förbereder alla hankeiter för en

betydelsefull framtid samtidigt som vi

skapar minnen och får vänner för livet.

Mission
SHS är en välkomnande gemenskap där

alla medlemmar engagerar sig och

skapar nätverk, minnen samt kompetens

för framtiden. SHS är en modig och

framåtsträvande aktör som gör

hankeiternas röst hörd.

Vision



Vi är modiga

Vi eftersträvar en kontinuerlig utveckling

inom vår verksamhet. Vi är inte rädda att

utforska nya möjligheter. Vi uppmuntrar

våra medlemmar att våga vara

innovativa och våga ta emot utmaningar,

samt stöder dem i deras personliga

utveckling genom studietiden.

Vi bär vårt ansvar

Vi bär vårt ansvar i vår verksamhet och

utvecklar den kontinuerligt i en hållbar

riktning, ekologiskt och ekonomiskt samt

socialt.  Vi ser till att våra medlemmars

röst blir hörd inom Hanken och i

samhället. Vi agerar ansvarsfullt och

professionellt i de samarbeten och den

intressebevakning vi engagerar oss i.

Vi skapar minnen
för livet

Vi skapar oförglömliga upplevelser för

våra medlemmar som de kan minnas med

värme även senare i livet. Vi erbjuder

mångsidiga evenemang som stöder våra

medlemmars olika livssituationer. Allt vi

gör ger mervärde till våra medlemmars

studietid och förutsättningar inför

arbetslivet, samt bidrar till “det goda

livet”. Vi ger våra medlemmar

möjligheten att utöka sitt nätverk inom och

utanför SHS.

Vi värdesätter vår
gemenskap

Alla medlemmar ska ha möjlighet att

delta, engagera sig och känna sig

välkomna i SHS verksamhet.

Möjligheterna inom studentkåren

kommuniceras klart ut åt alla medlemmar.  

Vårt mål är att vår gemenskap erbjuder

våra medlemmar möjligheten att hitta

vänner för livet under sin studietid.

Vi är jämlika

Vår studentkår ska vara en plats där

alla, oberoende av bakgrund eller

egenskaper, ska känna sig

accepterade och likvärdiga. Vår

kommunikation ska vara öppen,

effektiv och inkluderande. Vi ska

vara öppna mot vår omgivning.



Stark intressebevakning
SHS bevakar sina medlemmars intressen både på Hanken och i samhället

Intressebevakning är en central del av SHS verksamhet. SHS främjar sina medlemmars intressen både på Hanken och i samhället.

SHS utbildar studeranderepresentanterna så att de har kompetens att fungera och prestera i sina positioner. I den externa

intressebevakningen har SHS ett större inflytande än sitt medlemsantal genom att påverka i sina samarbetsorganisationer. SHS är en

tydlig röst för ekonomie studerande som den enda studentkåren i Finland med enbart ekonomie studerande. SHS olika funktioner

inom intressebevakning stöder varandra och jobbar mot samma mål.

Den interna intressebevakningen på Hanken är viktig och påverkar stort medlemmarnas vardag. I den interna intressebevakningen går alltid studerandes intressen främst. SHS

lyfter aktivt fram den interna intressebevakningen, studeranderepresentanterna i Hankens olika organ och Utbildningsutskottet och gör det lätt för studerande att få kontakt med

dem. SHS ser och är mån om de goda relationerna till Hanken – men utmanar, driver och argumenterar alltid för studerandenas intressen. För en resultatdriven

intressebevakning är koordinering och Utbildningsutskottets roll väsentlig. Studeranderepresentanterna bör få en sakenlig utbildning så att de har kompetens för att kunna agera

i sina positioner.   

I den externa intressebevakningen är SHS en seriös, pragmatisk och konsekvent aktör som modigt lyfter fram sina egna och ekonomie studerandes åsikter, intressen och

värdegrund. SHS samarbetsorganisationer är viktiga forum där vi påverkar och samarbetar med andra studerandeorganisationer. SHS söker och tar aktivt de möjligheter att

påverka som är tillgängliga. SHS arbetar för att dess representanter ska ha utbildning, insikt och resurser för att kunna verka framgångsrikt i sina uppdrag.



Utvecklar och förstärker intressebevakningsorganens roller, verksamhet samt utbildningen av medlemmarna i
dessa. SHS samarbetar internt, med Hanken och med externa partners när det kommer till utbildning, ordnande
av evenemang och övriga aktiviteter relaterade till intressebevakning.
Intressebevakningen bör föras nära medlemmarna och göras tillgänglig. Studentkåren ordnar evenemang, t.ex.
exkursioner och diskussionspaneler, riktat till alla medlemmar så att medlemmarna kan få en inblick i
verksamheten och i aktuella teman. Kommunikationen kring intressebevakning utvecklas ständigt och görs
lättförståelig.
SHS åsikter bestäms av fullmäktige genom policydokumentet. Styrelsen ser över behovet av att uppdatera
policydokumentet varje år och ger vid behov förslag till fullmäktige för att hålla dokumentet ajour.
SHS ger resurser till de förtroendevalda och till de anställda för att utveckla intressebevakningen. Den interna
och den externa intressebevakningen är samstämmiga och understöder varandra.
SHS för en ständig dialog med samarbetsorganisationerna, andra studentkårer, ämnes- och studentföreningar
samt beslutsfattare.

Mängden ansökningar till positionerna för exempelvis studeranderepresentanter, utskotten, fullmäktige och
styrelsen.
Intressebevakningens räckvidd på sociala medier.
Mängden blogginlägg, insändare, ställningstagande, politikerträffar och utlåtanden.
Kvalitativ framgång kring hur policydokumentets mål för intressebevakning har uppnåtts på Hanken, i samhället
och inom SHS samarbetsorganisationer.

För att nå dessa mål gör SHS följande:

Indikatorer:



SHS ska vara en aktivt närvarande och en relevant del av studerande vid Hankens vardag. Varje

studentkårsmedlem ska känna att hen lätt kan engagera sig i verksamhet på kåren och studentkåren ska

möjliggöra och utveckla mångsidiga sätt för studerande att engagera sig i kårverksamheten. Även

atmosfären på SHS ska uppmuntra till att engagera sig.  

SHS ska som organisation vara ambitiös och framåtdrivande, så att alla studerande upplever SHS som en

relevant organisation att driva sina projekt igenom. För att få största möjliga mängd engagerade

kårmedlemmar bör SHS se till att verksamheten är tillräckligt mångsidig och att organisationsstrukturen

uppmuntrar till att starta egna klubbar, projekt och initiativ så att alla har en möjlighet att hitta ett värdefullt

sätt att engagera sig. SHS stöder och erbjuder rådgivning för dem som engagerar sig i verksamhet i eller

genom studentkåren.

Engagemang
SHS ska vara en attraktiv organisation att engagera sig i

SHS verksamhet bygger på att hankeiter vill engagera sig inom studentkåren. Det

ska vara attraktivt att engagera sig och ta ansvar i alla uppgifter och organ inom

SHS. SHS har ett stort nätverk av frivilliga som använder sin fritid för att engagera

sig till förmån för alla hankeiter. SHS ska för hankeiter även vara den naturliga

organisationen att engagera sig i genom att starta egna projekt och ideella

initiativ inom karriärutveckling, företagande, gemenskap, hållbarhet och studier.



SHS ser till att tröskeln för att engagera sig i SHS verksamhet eller egna projekt på/genom SHS ska
vara låg.
SHS ska fungera som en relevant plattform för alla medlemmar och underorganisationer. SHS ska
stöda och erbjuda rådgivning som hjälper dem att uppnå sina ambitioner och utveckla sina
kunskaper.
SHS ska sträva till att stöda studerande att engagera sig i projekt och verksamhet som intresserar
dem, också utanför studentkårens väggar.
SHS organisationsstruktur och verksamhet ska utvecklas så att de stöder samt uppmuntrar
mångsidigt engagemang. SHS ska även möjliggöra kortare engagemang.
SHS ska stöda förtroendevalda i utförandet av sina uppgifter och ta deras behov i beaktande. SHS
utbildar sina aktiva så att de kan verka framgångsrikt i sina uppgifter. SHS värnar om de
förtroendevaldas och alla frivilligas välmående.
SHS strävar efter en lätt administration som belastar förtroendevalda, klubbordförande och övriga
frivilliga så lite som möjligt så att de kan koncentrera sig på sin verksamhet. SHS använder
distansarbete som en flexibel möjlighet.
SHS stärker kårandan mellan dem som engagerar sig genom att ordna gemensamma evenemang.

Mängden studerande som engagerar sig inom SHS 
Mängden ansökningar till SHS olika organ 
Mängden ansökningar till förtroendevalda positioner inom SHS 
Mängden projekt och initiativ som startas genom SHS 
Kvalitativ uppföljning på hur de aktiva upplever att SHS stöder dem i deras engagemang

För att nå dessa mål gör SHS följande:

Indikatorer:



Kompetens
SHS strävar efter att bygga kompetens i all sin verksamhet

SHS utvecklar och förvaltar sina medlemmars kompetens, både på organisatorisk och personlig nivå. På organisatorisk nivå

utvecklas och förvaltas medlemmarnas kompetens för att uppnå hög kvalitet i SHS verksamhet och värna om SHS som

organisation. På personlig nivå erbjuder SHS sina medlemmar möjligheter att införskaffa och utveckla färdigheter relevanta för

arbetslivet.

SHS ska vara en uppmuntrande miljö för personlig kompetensutveckling. SHS ska fungera som en plattform för att lära sig och SHS sparrar sina medlemmar till att våga pröva

på nya saker och lyfter fram lärdomar istället för misslyckanden. Skulle något gå snett, fortsätter SHS konstant sporra de studerande och uppmuntrar till att försöka på nytt

några erfarenheter rikare. Kontinuiteten inom SHS är viktig för att bygga upp kompetens inom organisationen och SHS ger även sina funktionärer en gedigen utbildning för att

sköta sina uppgifter. Genom kompetenta funktionärer och förtroendevalda blir SHS kompetens som organisation starkare. Kompetenta funktionärer, personal och

representanter är viktigt då de kommer till att nå resultat i all verksamhet inom SHS.  

SHS strävar också efter att bidra till att stärka hankeiters kompetens och anseende på arbetsmarknaden. SHS ordnar verksamhet och evenemang som stärker hankeiters

kompetens och personliga utveckling. Vi är måna om bilden av hankeiter som kompetenta. På SHS ges praktiska möjligheter att ta ansvar och utvecklas som ledare.



SHS ser till att dess förtroendevalda, funktionärer, representanter och personal får den

utbildning och det stöd de behöver. 

Förtroendevalda på ansvarsposter inom SHS tillåts utföra sina uppgifter med bred

autonomi inom ramarna för kårens styrdokument.  

SHS erbjuder sina medlemmar evenemang och möjligheter att engagera sig i

verksamhet där de kan få färdigheter relevanta för arbetslivet.  

SHS säkerställer verksamhetens kontinuitet genom aktiv dokumentering och handover-

processer då nya funktionärer tillträder sina poster.  

SHS lär sig av sina misstag och stöder sina aktiva där det behövs. SHS ser när något

går bra och uppmärksammar särskilt mycket när något gått över förväntningarna. Om

något går fel hjälper man till och uppmuntrar till att försöka på nytt.  

SHS lyfter aktivt fram möjligheter att utveckla färdigheter för arbetslivet, både inom

och utanför SHS.  

SHS upprätthåller goda kontakter med näringslivet för att erbjuda sina medlemmar

möjligheter att bekanta sig med arbetslivet och skapa nätverk.

Mängden av och kvaliteten på utbildningen för SHS funktionärer  

Mängden kompetensstärkande evenemang som hålls inom SHS-ramar 

Kvaliteten på SHS förvaltning och personalresurser på SHS 

Kvalitativ bedömning av hur professionell SHS upplevs som organisation

För att nå dessa mål gör SHS följande:

Indikatorer:



Internationalisering
SHS är en välkomnande gemenskap för internationella studerande

och stöder sina medlemmar i att bygga internationella nätverk

Dagens globala samhälle och näringsliv förlitar sig allt starkare på den internationella omvärlden, vilket även syns på Hanken och

inom SHS. SHS värdesätter internationella studerande som likvärdiga medlemmar av studentkåren och strävar efter att ständigt

inkludera dem bättre. Samtidigt är det viktigt att studerande förbereds för att klara sig på en internationell arbetsmarknad och SHS

stöder sina medlemmar att skaffa sig internationella färdigheter och nätverk.

Hanken har internationalisering som ett strategiskt mål, vilket fortsätter en utveckling av att allt fler av SHS medlemmar är internationella studerande. SHS har en nyckelroll när

det kommer till att integrera internationella studerande samt utbytesstuderande till Hanken och det finska samhället.  Inkluderingen av internationella studerande inom SHS bör

ytterligare fördjupas och möjligheterna för internationella studerande att ta del av SHS verksamhet stärkas.  

SHS hjälper sina medlemmar att skapa internationella nätverk och att bli vana med att arbeta i en internationell miljö. Samtidigt som internationaliseringen ökar är det viktigt

att SHS även håller svenskan levande i sin verksamhet. SHS för internationella studerande närmare den finlandssvenska kulturen och SHS traditioner.



SHS inkluderar internationella studeranden allt starkare i sin verksamhet. Det bör

finnas ett brett evenemangsutbud på engelska och SHS ska också i mån av möjlighet

kommunicera på engelska.  

SHS ska i större utsträckning tillhandahålla styrdokument också på engelska. 

SHS ger internationella studerande en möjlighet att uppleva finlandssvensk och finsk

kultur.  

SHS vidareutvecklar evenemang där hankeiter har möjligheter att skapa

internationella nätverk. SHS samarbetar med sitt nätverk av internationella

studentorganisationer. 

SHS värdesätter sina underorganisationers arbete när det kommer till att integrera

internationella studerande och ser till att underorganisationernas får de stöd och

verktyg de behöver för att sköta och utveckla sin verksamhet.

För att nå dessa mål gör SHS följande:

Indikatorer:
Mängden internationella studerande som engagerar sig inom SHS organ och projekt 

Evenemangsutbud på engelska 

Mängden internationella deltagare i SHS evenemang 

Internationella evenemang riktade mot svenskspråkiga studerande 

Undersökningen om utbytesstuderande



Traditioner är viktiga på SHS och för Hanken-andan. SHS evenemang är ofta limmet hankeiter emellan och

utgör en förenande länk mellan alla studentkårens medlemmar och alumnerna. SHS ska ha ett högklassigt,

mångsidigt och fantastiskt roligt evenemangsutbud.  Det är viktigt att det finns olika typer av evenemang så

att det finns något för alla. Fester är en central del av SHS verksamhet, men evenemangsutbudet ska vara

bredare än bara så.  

Det är viktigt att SHS ser till att öka välmående hos sina medlemmar – välmående är en viktig komponent för

att kunna njuta av sin studietid. Studentkåren ska också erbjuda alkoholfria evenemang, samt likvärdig

möjlighet att delta i evenemang utan att dricka alkohol. Målet är att varje hankeit oavsett bakgrund,

egenskaper, modersmål eller studieår anser sig vara del av ett oförglömligt studieliv och upplever det som

värdefullt. Alla ska känna sig trygga och bekväma på SHS evenemang.

Oförglömligt studieliv
SHS är Finlands roligaste studentkår

Studietiden är en viktig tid i livet. SHS vill att alla sina medlemmar ska ha ett

oförglömligt studieliv och skaffa vänner för livet. SHS ska upprätthålla en

verksamhet med evenemang och fester som ger alla sina medlemmar en chans

att hitta värdefulla vänskapsrelationer. Alla är välkomna i SHS gemenskap och

tillsammans är vi Finlands roligaste studentkår!



Studerandes välmående är en viktig fråga och bör värnas om i all SHS verksamhet. 

Studentkåren skall erbjuda ett brett evenemangsutbud som möjliggör ett oförglömligt

studieliv. 

Evenemangen skall vara ansvarsfulla och möta efterfrågan hos studerandena. Det ska

finnas evenemang som är öppna för alla.  

För att säkerställa att alla studeranden kan delta på evenemang och vara delaktiga i

studentkåren skall kommunikationen vara öppen och nå ut till alla.  

SHS ska satsa mera på att ordna evenemang tillsammans med andra

studentorganisationer för ett mera mångsidigt studieliv och bredare nätverk. 

SHS ska satsa på att utöka utbudet av alkoholfria evenemang och likvärdiga

möjligheter att delta alkoholfritt på evenemang. 

SHS evenemangsverksamhet ska präglas av innovation och dörren för att skapa nya

evenemang ska vara öppen. Samtidigt ska SHS värna om sina traditioner även när

det kommer till att ordna evenemang.

Mängden evenemang och mängden olika typer av evenemang 

Mängden evenemang i samarbete med andra studentorganisationer 

Mängden nya evenemang 

Välmående- och jämlikhetsenkäter samt medlemsundersökningar 

Deltagarmängden på evenemangen

För att nå dessa mål gör SHS följande:

Indikatorer:


