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Jakob Nordfeldt

My Persson

Elin Lindström

vad är småttingguiden?
Småttingguiden finns för att ge dig lite klarhet kring dina första veckor på Handels 
och i studentkåren SASSE.

Först kan du läsa om introveckorna. Vi kan förvarna om att det kommer vara mån-
ga nya intryck, sena kvällar och tidiga morgnar. Men aldrig kommer du ha så roligt 
eller träffa så många nya människor som just under den här tiden.

Efter det kan du läsa om studentkåren i stort och om de utskott som finns i den. 
Inom kåren finns allt möjligt - men känner du att något saknas kan du alltid själv 
starta ett projekt eller en förening! Kåren är som en egen liten värld med många 
egna uttryck och företeelser. Vissa kanske du känner igen och andra kommer för-
modligen vara helt nya. I slutet finns därför en sittningsguide, den legendariska 
sången Handels Lov och en ordlista med de begrepp som du kommer att stöta på i 
början av din tid på skolan. Vi har också satt ihop en packlista för dig som ska flytta 
hemifrån, och lite svar på frågor om kurslitteratur.

Vi hoppas att guiden ska vara till hjälp, men ha inte för stor press på dig själv att 
förstå allt direkt. Det kommer att falla på plats efter hand. Det finns också informa-
tion om hur du själv kan ta reda på mer. Vi ser fram emot att träffa dig!

Kramar från Småttingkommitténs Communications-team!

Tack till Jessica Ollus, Erik Schuss, Calle Sandén, Ebba 
Forsberg och Johanna Lim Falk för hjälp med fotografering!
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YOUR CAREER.  

YOUR ADVENTURE.

Seize the
opportunity
Stockholm School of Economics will give 

you an excellent education, but your degree 

will only take you so far.

Take the opportunities you get to develop
your leadership and problem solving skills
that will be required from you in the
complex, global and hyper competitive
future business landscape that you will
face when graduating.

Accenture Strategy is the strategy consulting
practice within Accenture that focuses on
helping our clients shaping their strategy,
business models and ultimately the future.

We will be here to guide you along the way
and we hope to see you in one of our events
during your time at SSE.

Be greater than > your degree.
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storföräldrar
Kära småtting!
 
Varmt välkommen till Handelshögskolan i Stockholm och stort grattis till 
din plats! Runt hörnet väntar ett äventyr du knappt kan föreställa dig. Du 
har säkert höga förväntningar, kanske är du även lite nervös? Det är inget 
konstigt, vi var alla nervösa inför vår första dag på Handels. Däremot 
kommer du snart märka att det absolut inte finns någonting att oroa sig 
över. Hela Handels ser lika mycket som vi ivrigt fram emot att med öppna 
armar få välkomna dig. 
 
För att göra din första tid som småtting så härlig, inspirerande och 
lärorik som möjligt finns vi Storföräldrar och en hel kommitté till just 
ditt förfogande. Tillsammans har vi satt ihop två fullspäckade veckor med 
aktiviteter, tävlingar, fest och sittningar för att du så snabbt som möjligt 
ska lära dig allt vad det innebär att vara student. Säkert har du redan nu 
massvis med frågor och funderingar, eller så skapar den småttingguide 
du nu håller i din hand säkert det. Vi finns bara ett samtal bort om det är 
något såväl innan, under eller långt efter introduktionen. Kontaktuppgif-
terna hittar du på sista sidan i guiden.
 
Framför dig väntar en oförglömlig tid fylld med nya vänskaper, kunska-
per och kanske även för någon en ny kärlek. Vi ser fram emot att göra 
småttingintrot fantastiskt tillsammans!

Jessica Sköldin & Sten Lindmark (Storföräldrar Business & Economics)

Andreas Nilsson & Johanna Sjödin   (Storföräldrar Retail Management)
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Till dig som ska börja på 
Retail Management
För ett år sedan, när vi var där du 
är idag, hade vi tusen frågor och 
funderingar. Det har säkert du 
också! Därför finns vi storföräld-
rar, en hel småttingkommitté och 
en massa småttingföräldrar som 
kommer göra allt för att just du 
ska känna att du hittat helt rätt. 
Tillsammans har vi sedan lång 
tid tillbaka planerat för att du ska 
komma och för att du ska få en 
fantastisk start på en lika fantas-
tisk tid på Handelshögskolan. Vi 
ser otroligt mycket fram emot att 
träffa dig!

Till dig som ska börja på 
Business & Economics
Vi är minst lika spända och 
förväntansfulla som ni är!
Introduktionsveckorna, liksom 
hela första året går otroligt 
fort så glöm inte att njuta av er 
första tid på Handels. Förhopp-
ningsvis blir den en minnesvärd 
upplevelse som ni kommer att 
komma ihåg för resten av era liv. 
Vid minsta fråga eller fundering 
så tveka inte att höra av er till 
någon av oss, vi finns här för 
att välkomna er. Vi är redo, vi är 
taggade, vi ses i augusti!



småttingkommittén 2017

Communication
Elin Lindström, Jakob Nordfeldt 

& My Persson

StorföräldrarJessica sköldin, Johanna sjödin,Sten Lindmark & Andreas Nilsson

Spons

Michelle Tran, Axel Bryhn, Emma Traaholt  

Astrid Olsson & Erika Hansson



Company
Valter Arnesson,Jacob Cederberg, 
Elina Durefors & Albin Normark

Introweek

Elin Ruland,Fredrik Bauer

Simone Fardow & Albin Normark

SmåttingresanJohanna Lim Falk, Ebba JeppsonEmil Kühner
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Deloitte-Olympiaden 
Lär känna dina nyblivna 
vänner och Deloitte när ni 
testar roliga sporter och 
lekar på Deloitte Olympia-
den. Det bjuds på middag 
och dryck. Vi ser fram emot 
en trevlig sommarkväll till-
sammans!

Stockholmsjakten med 
Bain & Co
Småttingar, är ni tagga-
de? Småttingkommittén 
bjuder tillsammans med 
Bain & Company på en tur 
runt Stockholm City. Ni 
använder er av era mobi-
ler för att utföra uppdrag 
på olika platser runt om i 
Stockholms innerstad. Här 
spelar ingen roll om man är 
nybliven stockholmare eller 
inbiten 08, det gäller bara 
att vara fyndig, snabb och 
vilja ha riktigt kul! Anta ut-
maningen för chansen att 
vinna grymma priser un-
der det avslutande minglet 
med Bain - det här är en dag 
ni inte vill missa!

Uppsamlingsheat
Efter en knapp vecka på 
Handels är det dags för en 
gemensam fest i Rotundan 
–uppsamlingsheatet. För 
första gången festar alla 
nya studenter tillsammans 
och det kommer bli en kväll 
att minnas!
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Netflix & Grill
Vad passar bättre efter en 
intensiv fredag med Upp-
samlingsheat än en stor 
grillkväll för alla nya stu-
denter – från både Retail-
programmet och från Busi-
ness & Economics! Detta är 
ett uppskattad event där du 
får chansen att lära känna 
ännu fler medsmåttingar!

Öppet hus hos kåren
Vid Kårens Öppna Hus får 
du chansen att ta reda på 
mer om alla projekt och för-
eningar som beskrivs i den-
na guide, och du får möta 
människorna bakom dem. 
Bli medlem redan där i de 
föreningar du tycker verkar 
intressanta!

McKinsey Lounge
Under din andra vecka 
bjuder McKinsey & Com-
pany tillsammans med 
Småttingkommittén in till 
en storslagen after school 
lounge. Kom ner i Rotun-
dan vid 16:00 och häng 
med musik, dryck och 
snacks. Samtidigt får du 
möjlighet att prata med 
sköna anställda på McK-
insey som kan berätta mer 
om sin egen tid på Handels 
och McKinsey. Ett perfekt 
tillfälle att mingla runt med 
företagsrepresentanter och 
ladda upp inför helgens 
småttingresa med de andra 
studenterna!

SEB Championship
Småttingkommittén och 
SEB välkomnar dig till en 
turnering på Ugglan Bou-
lebar för ett roligt och oför-
glömligt äventyr. Lär känna 
andra småttingar, mingla 
med SEB’s representanter 
och prova på shuffleboard, 
rundpingis och boulé. Det-
ta kommer bli din roligaste 
måndag någonsin!

Har du några frågor?
Hör av dig till
introveckan@sasse.se 
eller till 0734046511
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Småttingresan
Den stora avslutningen på 
småttingintrot! Läs mer på 
nästa sida..Hur-man-går-på-

sittning-sittning
Kvällen då du invigs i Han-
delstraditioner och sitt-
ningskonstens ädla regler. 
Här lär du dig att undvika 
framtida missöden och 
snedsteg under de många 
festligheter som berikar 
din tid på Handels. HMG-
PSS gör det lätt att göra 
rätt!

Rebusjakten
Häng med Programutskot-
tet på en färgsprakande 
introfest av märkliga täv-
lingar och oklara vinnare. 
Ladda upp med helkropps-
utklädnad och kampsånger 
för att ta just din småtting-
grupp mot en prestigefull 
seger. 



Welcome to Handels – and to great opportunities 

for an exciting career!

Arthur D. Little is the world’s first 
management consulting firm, 
linking strategy and innovation 
for major corporations and 
organizations worldwide. We are 
proud to have the Stockholm 
School of Economics as one of 
our main recruiting channels in 
the Nordics.

Arthur D. Little nurtures an entrepreneurial and team 

oriented culture where collaboration is encouraged 

at all levels in the company. Our meritocratic work 

environment builds on individual ambition, allowing 

for a high degree of responsibility and extensive client 

interaction from day one. We think this is pivotal to rapid 

personal and professional development. 

Do you agree?
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Efter två fullspäckade introduktionsveckor är man 
trött. Men som tur är så har vi såklart sparat det bästa 
till sist. Småttingresan har allt det bästa från introt: 
aktiviteter, tävlingar, häng och en legendarisk sittning. 
Resan har alltid ett hemligt tema som avslöjas under 
introveckorna. Det blir varje år ett minne för livet, 
helt enkelt. I år samarbetar vi med Civilekonomerna 
för att göra er resa till något alldeles extra.
 
Helgen den 2-3 september kommer vara starten på 
många oförglömliga minnen och vänskapsband för 
livet. Köp biljett nu för att säkra din plats - 
småttingresan vill du inte missa!
 

en resa...
Det var en gång

Vill du veta mer?
Hör av dig till
smattingresan@sasse.se 
eller till 0700222626



Det roliga fortsätter efter introt...



Det roliga fortsätter efter introt...



Hur engagerar jag mig?
I princip alla studenter engagerar sig i SASSE under 
någon period av sina studier. Engagemang kan sträcka 
sig från att hjälpa till som värd under en arbetsmark-
nadsdag eller använda mikrovågsugnarna i Rotundan, 
till att jobba heltid för kåren under ett år vilket är pre-
cis vad delar av kårstyrelsen gör. Det är med andra ord 
helt upp till dig vad du vill göra och hur mycket du vill 
engagera dig! För att ta del av alla aktiviteter och ro-
ligheter behöver du bara betala kåravgiften och du är 
game, något som går att göra direkt efter att du har 
blivit inskriven på handels. Välkommen till kåren!

Vad är SASSE?
SASSE (The Student Association at the Stockholm School 
of Economics) är Handelshögskolans studentkår och lik-
nar inte någon annan studentkår i världen. Kåren finns 
till tack vare det enorma driv och engagemang som finns 
bland studenterna på Handelshögskolan - drivet att vilja 
ha kul och utvecklas tillsammans. Syftet med kåren är i 
grund och botten att ta tillvara på studenternas gemen-
samma intressen. Lite förenklat så blir det här utbild-
ningsbevakning, social samvaro och näringslivskontak-
ter. Kårens officiella språk är idag engelska, och därmed 
refereras kåren oftast till som SASSE, men dess svenska 
förkortning, HHSS (Handelshögskolan i Stockholms Stu-
dentkår), lever ännu kvar i vissa avseenden.

välkommen till sasse!
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Kårstyrelsen
Kårstyrelsen sköter det löpande arbetet med att leda 
kåren och alla dess utskott. Styrelsen består av åtta 
ordföranden för de olika utskotten samt en kårord-
förande, en vice kårordförande och en skattmästare. 
Styrelsen väljs på ett års mandat genom personval, där 
valperioden sker första veckan i december. Du känner 
igen dem lurkandes genom kåridåren, oftare i lila ove-
rall än utan.

Kårexpeditionen
Här sker en stor del av det administrativa arbetet. Här 
kan du bland annat få hjälp med att ordna ditt Me-
cenat-kort, boka kårlokaler och få tillgång till utskotts-
rummen. Man kan även få plåster eller en huvudvärk-
stablett från kårens Förstahjälpen-låda. Öppettiderna 
står på kårexpeditionens dörr och tveka inte till att 
komma förbi om du har någon fråga gällande kåren 
eller något annat. Välkommen!

Hemsida: www.sasse.se
Facebook: SASSE members
Instagram: @sasseofficial
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Wow, du klarade det!
Du lyckades knipa en plats på Handelshögskolan i Stockholm - ett stort grattis!

När jag fick beskedet att jag kommit in på Handels måste jag erkänna att jag fylldes av 
blandade känslor. Jag var otroligt glad över att jag kommit in på min drömskola, men 
samtidigt var jag osäker på om jag skulle passa in. Jag hade hört, förutom att utbildning-
en var jättebra och högt rankad internationellt, att det var ganska ”snobbigt” och att en 
viss klädstil rådde. När jag nervöst, en tidig augustimorgon, öppnade den stora ekporten 
på Sveavägen 65 möttes jag av en otrolig värme och mina förutfattade meningar kom på 
skam.

Handels erbjuder en rad olika möjligheter, och det är upp till dig hur du väljer att dispone-
ra tiden. Studentkåren (SASSE) ser till att du får möjligheten att utöva och förbättra dina 
praktiska färdigheter parallellt med studierna. Med SASSE kan du sporta, festa, starta 
egna projekt, och förbättra dina kunskaper inom IT, media och/eller entreprenörskap för 
att nämna några av flera möjligheter. Under företagspresentationer och på våra årliga 
arbetsmarknadsmässor får du tillfälle att träffa en mängd intressanta arbetsgivare. Med 
fler än 700 aktiva positioner och aktiviteter varje vecka, välkomnar SASSE dig.

Så fort du får en idé, ser förbättringspotential eller har frågor så är det bara att höra av 
sig, antingen maila mig på ordf@sasse.se eller gå förbi vår reception nere i källaren.

Sedan skolan grundades 1909 har många studenter utvecklats till duktiga ledare och 
inspirerande förebilder inom olika yrkesområden. Du hittar många alumner på ledande 
samhällspositioner. Våra val som handelsstudenter har betydelse och vi kommer att vara 
med och bidra oavsett framtida yrkesroll.

Jag hoppas att du känner dig taggad, och än en gång varmt välkommen till Handelshög-
skolan och SASSE.

Sofia Arnekull
Kårordförande 17/18
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Vad är din roll i kåren?
Jag ser till att alla fantastiska projekt och aktiviteter i kåren får det stöd de behöver och att det finns 
möjlighet att starta upp nya spännande initiativ. Jag har ett finger med i spelet i det mesta, så har du 
funderingar är det bara att rycka tag i mig .
 
Vad är det bästa med Handels?
Möjligheterna till möten med nya människor! Det formas många speciella relationer och vänskaps-
band, vilket gör tiden på Handels helt fantastisk!
 
Har du något tips till småttingarna?
Under dina år på skolan är detta din kår, din scen och din möjlighet att utvecklas. Kom med ett öppet 
sinne och var redo för alla möjligheter som Handels och kåren ger dig!

Caroline Fogelkvist
Vice Kårordförande 2017/2018Hej vice kårordförande!



Hej skattis!
Vad är din roll i kåren?
Jag är ansvarig för hela kårens ekonomi. Det gör mig lite till spindeln i nätet - jag håller koll på 
varenda krona som går in och ut!

Vad är det bästa med Handels?
Alla härliga och spännande människor man får träffa och alla roliga (galna) saker man gör  
tillsammans! 

Har du något tips till småttingarna?
Ta inte Handelslivet eller kåren på för stort allvar! Tentor går bra och går dåligt men det enda som 
egentligen spelar roll efter examen är hur roligt man haft och personerna man lärt känna.

Nicklas Kövamees
Skattmästare 2017/2018
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Kårfullmäktige
Även i en ack så välfungerande organisation 
som Handelshögskolans Studentkår fordras 
ett forum för de djupare debatterna och de 
långsiktiga strategiska perspektiven. Som kå-
rens högsta beslutande organ är det också den 
rollen som Kårfullmäktige fyller. Här ägnar vi 
oss inte med vardagsdetaljer och småsaker 
(sådant överlämnar vi åt Kårstyrelsen) men 
väl de stora dragen och de viktigaste frågorna. 
Även om det kanske inte känns så då mötet 
går in på sina senare timmar är fullmäktige 
den plats där visioner och planer målas upp 
och debatteras. Här fattas framförallt de stora 
besluten. Kan du hantera makten? 
Då behöver du inte leta längre...

Direktionen
Tyskland har Bundesgerichthof, USA har 
Supreme Court och Storbritannien har det 
perukbeklädda House of Lords: Handels Kår-
fullmäktige har Direktionen. Den består av 
synnerligen erfarna och kloka kårrävar som 
vet var skåpet ska stå samt vad som är rätt 
och vad som är fel. De ser till att driva full-
mäktiges arbete framåt. Helt enkelt: fullmäk-
tige kontrollerar Kårstyrelsen och Direktio-
nen är ett förberedande organ till fullmäktige. 
Att rätt och bra beslut tas i kårens högst be-
slutande organ är av största vikt. Att så sker i 
fullmäktige ser direktionen till att säkerställa, 
allt i kårdemokratins namn såklart!

Ida Anderrson
Johanna Lim Falk 
Gustav Olsson
Jasmine He Hanqing 
Jonatan Arblom Sundblad



Beslutsfattande
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Hej och grattis till förmodligen den roligaste tiden i era liv!

SASSE strävar efter att vara en modern och öppen förening 
där alla ska trivas och känna sig väl bemötta. Diskrimin-
ering på grund av kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktion-
snedsättning, sexuell läggning eller ålder, är inte tillåtet. 
Jämlikhetsrepresentanten tillsammans med Equality Group 
arbetar aktivt för att SASSE ska vara en öppen, positiv och 
avslappnad förening där alla som vill får chansen att engag-
era sig. Vi välkomnar hjärtligt nya medlemmar som vill vara 
med och utveckla vår kårs jämlikhetsarbete. Events som vi 
arrangerar är bl.a. Equality Forum – ett diskussionsforum 
kring jämlikhet med de olika utskotten, Equality Surveys, 
och dessutom ansvarar vi för kårens utbildning inom jäm-
likhet. Detta möjliggör en inkluderande kår där alla som vill 
engagera sig antingen via utskott, projekt eller starta något 
nytt får möjligheten att göra det. Vårt mål, tillsammans med 
hela SASSE, är att kåren ska  vara öppen för alla och att vi 
tydligt ska arbeta emot alla olika typer av diskriminering. 

Vi i Equality Group ser fram emot att träffa er i höst och 
hoppas att ni att kommer stortrivas i SASSE.

Marc Bergmann
Equality Representative 17/18
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Du kommer ha de bästa åren i ditt liv, du kommer möta vänner för livet!

Har du hört den meningen? Om inte, så kommer du antagligen göra det. Att vara 
student ska vara lärorikt, stimulerande och framförallt roligt. Det ska bana väg för 
framtiden, ge dig ett nätverk av såväl affärspartners som vänner. Att vara student? 
Du ska jobba, ha internships, vara engagerad i kåren, ha bra betyg, ett rikt socialt liv 
och vara en jävel på att festa. Det är i alla fall vad du kan komma att tro under ditt 
första år på Handelshögskolan. Många verkar ha fler timmar på dygnet än vad som 
är universellt möjligt. Och det är jobbigt. Det må vara en enorm tillgång att vistas i 
en miljö med så ambitiösa och drivna människor, men det är också jobbigt. Därför 
kommer här ett par sanningens ord: 

Att vara student ska inte vara något annat än det du vill och gör det till. Du behöver 
inte ha högsta betyg, du behöver inte engagera dig i kåren, du behöver inte jobba 
vid sidan av skolan, du behöver inte gå på alla Rotundafester. Du behöver ingenting. 
Ingenting annat än att göra det bästa du kan av de här tre åren; efter dina förut-
sättningar, din drivkraft och dina drömmar. Den här skolan kan vara en helt magisk 
plats, med smarta, snälla och härliga människor. Med en mängd möjligheter. Gör 
vad du vill med det. Då kommer du faktiskt uppleva de bästa åren i ditt liv. 

***

Är du stressad över skolan? Har du ångest över betyg? Är det jobbigt att bo i en ny 
stad med nya människor? Det finns hjälp att få! Studenthälsan arbetar med medi-
cinsk och psykologisk rådgivning och erbjuder studierelaterad hälsovård. Där kan 
du få hjälp med eventuella problem som påverkar din studiesituation. All rådgivning 
sker under tystnadsplikt. 

Mer information hittar du på: http://www.studenthalsanistockholm.se/
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Hej alla nyblivna Handelsstudenter! 

Alice Stål här, studentkoordinator på Deloitte - världens största revisions- och 
konsultnätverk tillika stolt Capital Partner till Handelshögskolan och utskotts-
sponsor till Idrottsutskottet. 

Vi är väldigt glada att varje år få träffa alla er härliga ekonomer från Handels, 
och att flera av er väljer att börja jobba hos oss efter avslutade studier. Men än 
så länge är arbetslivet en bit bort, först ska ni ha the time of your lives under 
er studietid! Självklart hoppas jag att få träffa er under dessa år - kanske redan 
på Deloitte Olympiaden i augusti eller på något av våra event under hösten? 
Oavsett när det blir ser jag fram emot det! 

Ni är alltid välkomna att höra av er till mig om 
ni har frågor, eller bara vill säga hej. Ni når mig 
lättast på student@deloitte.se eller på LinkedIn. 
I övrigt kan du följa oss på både Instagram och 
Facebook! 

Kram, 
Alice 

Facebook: Deloitte Sverige Karriär  Instagram: DeloitteSweden
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SASSE består av åtta utskott, som alla är inriktade mot olika områden. Alla 

utskott har sina egna historier, sånger och färger. Du kommer helt säkert att 

vara med i flera av utskotten under din tid på Handels!

utskotten



utbildningsutskottet

Det känns så härligt att få välkomna dig till Handelshögsko-
lan i Stockholm och att få introducera dig för studentkåren, 
SASSE!

Oavsett vem du är, vilket program du sökt eller vilka spän-
nande projekt du väljer att engagera dig i under din tid här 
så kommer allt att cirkulera kring utbildningen. Det är det 
viktigaste vi som studenter har och således är det av största 
vikt att vi säkerställer att den är i världsklass! Det är vad jag 
och utbildningsutskottet (UU) jobbar med.

Vi samlar in åsikter i både kursspecifika frågor och på en mer 
övergripande nivå. Det kan handla om allt från digitalisering 
till hur utlärningen ska gå till. Vi bevakar utbildningen och 
driver utvecklingen av den framåt!

På de områden där nyfikna studenter vill djupdyka i mer än 
vad som får plats inom ramen för programmet eller kurserna 
arrangerar vi utbildningkompletterande projekt, såsom Eco-
nomics Society och Alumni Mentorship Program.

För oss är förändring det enda konstanta. Jag är säker på att 
våra vägar kommer korsas någon gång under din tid här!

Vi ses i augusti!

Sofie Eriksson
Ordförande för utbildningsutskottet 17/18
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Mitt Livs Val
Efter din tid på handels 
kommer du gå ut i ett ar-
betsliv som idag kräver så 
mycket mer än teoretisk 
kunskap. Vi tror att det, 
framförallt i en ledar-
skapsposition, krävs en 
välutvecklad förmåga att 
förstå och sätta sig in i an-
dra människors situation. 
Projektet Mitt Livs Val vill 
erbjuda studenter just det. 
Det är ett mentorsskaps-
program mellan studenter 
på HHS och gymnasieung-
domar som nyss kommit 
till Sverige. I gruppträffar 
på temat ”Drömma, Våga, 
Kunna” får deltagarna dela 
erfarenhet och syn på vär-
deringar.
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SASSE Speak Up Day
SASSE finns där för dig som 
medlem i kåren och student 
på Handels. Vårt syfte är 
att tillvarata dina intressen 
och ge dig den roligaste och 
mest värdefulla tiden på 
Handels som möjligt! För 
att kunna göra detta krävs 
feedback. Vi har nästan 
2000 medlemmar! Genom 
att anordna SASSE Speak 
up får du som SASSE-med-
lem möjlighet att påverka 
vad vi gör. Vilka event sak-
nas i kårkalender? Vilka 
företag saknas på mäss-
sorna? Vilka sånger saknas 
på festerna? Högt och lågt 
– vi gillar att ständigt jobba 
mot att bli bättre!

Utbildningsbevakning 
På Handels finns alla typer och intressen, men en sak har 
vi gemensamt – Vår utbildning. Du kommer med all sä-
kerhet vara engagerad i din utbildning på något sätt. Låt 
oss göra din tid på Handels så värdefull som möjligt. Vi 
i UU finns här för dig som student. Utan utbildningsbe-
vakning är vi ingen studentkår, vi är alltså The Core of 
the Kår. 

Vårt enda ledord är Studentnytta, vilket innebär att det 
som är viktigt för studenterna är viktigt för oss. Låt oss 
tillsammans göra Sveriges bästa ekonomiutbildning ännu 
bättre!



Klassambassadör
Handelsstudenter förtjänat 
en utbildning i världsklass 
och klassambassadörerna 
är superhjältarna som ar-
betar hårt för utveckling 
och förbättring. Du jobbar 
tillsammans med utskottet 
för att utbildningen stän-
digt ska bli bättre. Här har 
du möjlighet att faktiskt 
påverka, driva förändring 
och träffa andra engagerade 
studenter från olika år och 
inriktningar. 

Teacher of the Year
En duktig lärare kan göra 
vilket ämne som helst 
spännande. Just därför vill 
vi uppmärksamma de allra 
bästa lite extra! Många lä-
rare brinner för sina ämnen 
och ägnar timmar åt att 
förbereda den bästa möjliga 
föreläsningen. Genom att 
motivera varför just din fa-
voritlärare är bäst har den-
na chans att vinna Teacher 
of the year, både stor ära 
och saftig prissumma.
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Pimp My Grades
Du är en av Sveriges smar-
taste studenter – Du kan 
hjälpa andra att nå lika 
långt! Detta prisbelönta 
projekt bygger på en lång 
och fin relation med en 
högstadieskola i Hässelby, 
norr om Stockholm. En 
gång i veckan åker engage-
rade studenter från HHS 
dit för att hjälpa de ung-
domar som går där med 
allt ifrån matteläxor till att 
bara prata om vad man kan 
göra efter högstadiet. Ge-
nom att instruera och in-
spirera kan du hjälpa dem 
att nå de betyg som krävs 
för att kunna studera vida-
re på gymnasiet. Samtidigt 
inspirerar vi våra egna stu-
denter till socialt engage-
mang. Snacka om win-win!
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Class Dinner Project
Vi tror att tiden på handels 
blir roligare om du känner 
de som du pluggar tillsam-
mans med, i din klass eller 
seminariegrupp. Class Din-
ner Project är en möjlighet 
att arrangera en middag 
för klassen för att främja 
gemenskap och få en chans 
att lära känna varandra i 
ett annat sammanhang än i 
föreläsningssalen eller i ett 
grupparbete i Atriet!

Economics Society
Här samlas studenterna som delar det gemensamma in-
tresset för nationalekonomi. Projektet ska vara en platt-
form för djuplodade diskussioner, komplettera de kurser 
som ges på temat och presentera framtida karriärvägar, 
där målet är att bredda förståelsen för ämnet. Economics 
Society är en av skolans mest aktiva föreningar, och ar-
rangerar många event under terminerna. Missa inte den 
välbesökta välkomstpuben som anordnas i början av 
höstterminen, eller de berömda valvakorna som anord-
nas.

Vill du ställa Milton Friedman mot Thomas Piketty? Und-
rar du hur Donald Trump kommer påverka världsekono-
min? I Economics Society finns inga frågor som är för 
stora eller för svåra. 

Tutor Center
Sharing is caring! Handels 
är känt för sitt hjälpan-
de klimat. Studenter som 
delar sammanfattningar, 
seminarieanteckningar och 
pluggar tillsammans istäl-
let för att tävla emot var-
andra. Tutor Center finns 
där för dig inför tentor och 
duggor när du behöver lite 
extra hjälp. I en informell 
miljö, där ingen fråga är för 
liten eller dum, hjälper äld-
re studenter till. De har läst 
kursen innan och kan alltså 
även ge lite strategiska tips 
inför tentan!
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Alumni Mentorship 
Program
Programmet syftar till att 
para ihop Handelsalumner 
med studenter för att dessa 
ska kunna utbyta erfaren-
heter och tankar, speciellt 
kring livet efter examen. 
Tiden på Handels innebär 
att man får chans att träf-
fa nya vänner, utveckla 
kunskaper och inte minst 
landa i vad man vill göra 
med sin framtida karriär. 
Ibland kan det vara skönt 
att få någon annans tankar 
och idéer på dessa frågor, 
och vem är väl då bättre att 
ge goda råd än någon som 
varit exakt precis där du är 
idag!

SM i Ekonomi
I mars varje år tävlar stu-
denter i lag om 3 för att 
vinna deltävlingen och på 
så vis få äran att represen-
tera Handelshögskolan i 
Svenska mästerskapet i 
Ekonomi. Här gäller det 
vara en stjärna på det mes-
ta, då dina kunskaper i allt 
från nationalekonomi till 
redovisning kommer att 
prövas. 



sociala utskottet

Varmt välkommen till Sociala Utskottet – kul att du hittat hit!

Sociala Utskottet (SU) kan ses som en plattform för kreativitet och 
engagemang – här kan alla typer av projekt få plats. Vi är överty-
gade om att ett grymt socialt umgänge är en förutsättning för en 
fantastisk handelstid.

SU består av tre mästerier; Kulturmästeriet, Socialmästeriet och 
Festmästeriet samt två fristående projekt, Introduktionen och 
Master Club. Det är inom våra tre Mästerier som det finns möjlig-
heter och projekt för dig att både vara en del av och vara ansvarig 
för. Här kan du anordna allt mellan himmel och jord; från fartfylld 
paintball, operabesök, inspirationsföreläsningar till magiska sitt-
ningar för över 300 personer.

Ta chansen och bli en del av SU-gemenskapen! Vi brinner för 
socialt umgänge, för studenternas välmående och för din möjlighet 
förverkliga dina idéer och intressen. Och vi välkomnar alla!

Håll även utkik efter Kulturveckan i september – Handels kanske 
mest galna och otippade vecka.

Stor kram,

Clarence von Rosen
Ordförande för Sociala Utskottet 17/18
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Kulturveckan
Höstens mest underhål-
lande vecka fylld av kul 
och kultur! Tidigare år har 
man bland annat kunnat 
klättra på Gamla Stans 
hustak, äta middag med 
Magdalena Ribbing och 
glöm inte den galna talang-
jakten Hwilda Mathilda – 
vem vet vad som händer i 
år? Kulturveckan avslutas 
traditionsenligt med en av 
årets största fester, Hwett 
& Etiquette-sittningen. Vill 
du vara med och hjälpa till 
under Kulturveckan, eller 
kanske bara veta lite mer? 
Missa oss inte under intro-
duktionsveckorna. 

B-provröret
B-Provröret finns till för 
Handelshögskolans mindre 
kräsmagade studenter eller 
för dig som bara är nyfiken. 
Med mindre ädla drycker i 
fokus provar vi allt som kan 
tänkas väcka vår nyfiken-
het. Vadan billigt och sma-
kretande du än kan tänka 
dig att provsmaka finns 
vi här för att hjälpa dig på 
vägen!

Provröret
Provröret finns till för Han-
delshögskolans konnässö-
rer och hedonister eller för 
dig som bara är nyfiken på 
det goda livet. Med ädla 
drycker i fokus provar vi 
allt som kan tänkas väcka 
vår nyfikenhet. Vad du än 
vill provsmaka finns vi här 
för att hjälpa dig på vägen!

Kulturmästeriet
Kulturmästeriet är SUs 
kreativa hubb där alla idé-
er kan få utrymme. Även 
om vi gillar kultur är Kul-
turmästeriet mycket mer 
än så. Här finns Debatt-
sällskapet, DJ Society, 
handels eget band Music 
Society, konstintressera-
de, vinintresserade och ett 
helt gäng med göteborgare 
i göteborgsföreningen. Det 
viktiga är att alla nya idéer, 
oavsett storlek (och rimlig-
het) har en möjlighet att få 
plats i Kulturmästeriet. 



47

Litteraturföreningen
Nedan finner du Småt-
tingguidens mest läsvärda 
beskrivning. I litteratur-
föreningen anser vi att 
kultur och särskilt böcker, 
är något man inte överle-
ver Handelstiden utan. Här 
pratar vi om litterära verk, 
dess författare och annat 
som känns inspirerande i 
stunden samtidigt som vi 
förtär mat och dryck. Läser 
du mycket eller önskar du 
att du läste mer? Testa ett 
möte med Litteraturfören-
ingen!

Musikföreningen
Handelshögskolan sprudlar 
av musikaliska begåvning-
ar och musikföreningen är 
samlingsplatsen för dessa 
talanger. Rep sker regel-
bundet och under året upp-
träder medlemmarna på de 
olika festerna och sittning-
arna. Oavsett instrument 
eller tidigare erfarenhet är 
du välkommen att jamma 
loss! Alla nya former av 
musikprojekt, gamla som 
nya uppmuntras starkt.

Art Division
Vem är Jeff Koons och på 
vilket sätt var Monet im-
pressionist? Art Division 
är föreningen för dig som 
redan är konstälskare eller 
dig som vill lära dig mer 
om konst. Vi anordnar 
art-crawls på olika musé-
er, arrangerar utställning-
ar på skolan och har haft 
samarbeten med allt från 
Bukowskis till Spritmuseu-
met. Häng med oss och se 
om konst när något för dig!

DJ Society 
På DJ-Society samlas de 
som delar ett stort intresse 
för elektronisk musik. Med 
olika förkunskaper spelar 
medlemmarna på många av 
kårens fester.



Socialmästeriet
Vi i socialmästeriet jobbar 
för att göra din studietid på 
Handelshögskolan så lätt 
som möjlig. Vi kan ge dig 
råd, svara på frågor och un-
derlätta för alla stressade 
studenter i tentatider. Kom 
ner till kårlokalerna och 
SUs rum för en lugn stund 
och välförtjänt paus – pre-
cis när du vill. 
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Inspiration Week 
Inspiration Week är i år ett 
återupplivat projekt från so-
cialmästare förr – en vecka 
fylld med inspirerande fö-
reläsningar och aktiviteter. 
Med fokus på välmående är 
detta projekt till för att på-
minna alla handelsstuden-
ter om vikten av personlig 
utveckling och hälsa. Om du 
vill bli motiverad, peppad 
och inspirerad (eller kanske 
motivera, peppa och inspi-
rera andra studenter som 
del av projektgruppen) är 
Inspiration Week perfekt 
för dig! 

SU-luncher
Ett uppskattat inslag i han-
delsvardagen är SU-lun-
cherna! SU:s socialmästeri 
bjuder in alla studenter ett 
par gånger per år till en god 
lunch i skolans pub för en 
billig peng. SU-luncherna 
är ett utmärkt tillfälle att 
skippa lunchlådan för en 
dag, hänga med vänner och 
slappna av under skoldagen 
med en välsmakande lunch.

Feministföreningen
Feministföreningen har 
kårens största och mest 
aktiva Facebookgrupp där 
allt som rör feminism och 
genus diskuteras. Vi är själ-
va spjutspetsen i frågor om 
jämställdhet och feminism 
på skolan. Detta arbete dri-
ver vi bland annat genom 
den fantastiska jämställd-
hetsveckan, diskussions-
kvällar och seminarier - 
gärna med rödvin och alltid 
med entusiasm.



SU After School Pub
SU gillar att ibland varva 
festerna med avslappnad 
umgänge. Kom förbi puben 
när SU är där – ta något att 
dricka och häng med polar-
na. Vi ses där!
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Studenthälsan
Socialmästeriet arbetar 
också med frågor som rör 
främst psykisk, men även 
fysisk hälsa. Om du någon 
gång under din handelstid 
känner dig stressad eller 
mår dåligt finns vi här för 
dig. Vi samarbetar med 
Studenthälsan i Stock-
holm, som erbjuder gratis 
medicinsk och psykologisk 
rådgivning samt kurser i 
områden som stress. Stu-
denthälsan ligger ett sten-
kast från Handelshögsko-
lan, på Norrtullsgatan 2.

Festmästeriet
Vi är SUs festisar.  Vi för-
söker alltid att hitta på nya 
idéer och koncept inför 
varje fest, ju knäppare de-
sto bättre! Vi skapar möj-
ligheter för folk att umgås, 
ha kul och festa, på en och 
samma gång. Våra fester är 
inte alltid så stora, men de 
är inte som något annat du 
varit på.

Master Club
Master Club, är det andra 
fristående projektet under 
SU. MC är ett gäng på runt 
20 festglada masterstuden-
ter som med event siktar 
på att öka integrationen 
mellan bachelor- och mas-
terstudenter. Du kommer 
att få uppleva allt från roli-
ga pub crawls, mysiga film-
kvällar, formella middagar 
och stora sagolika fester. Vi 
lever efter mottot ”Student 
Life At Its Best” – något 
som helt enkelt genomsy-
rar allt vi gör. Ha en grym 
sommar så ses vi i höst!
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Hwett & Etiquette
Den omåttligt populära 
sittningen Hwett & Etiqu-
ette äger rum i slutet på 
Kulturveckan – och här kan 
man vänta sig ett oerhört 
bra avslut på en underbar 
vecka. Klä upp dig i din fi-
naste klänning eller smok-
ing och gör dig redo för 
en trevlig sittning med en 
minst lika grym efterfest. 
Låt det roliga börja!

Småttingkommittén
Introduktionen är ett av 
två fristående projekt un-
der SU. Som kårens ab-
solut mest uppskattade 
och framför allt roligaste 
projekt är det svårt att be-
skriva introduktionen på 
bara ett par korta rader. Du 
kommer alldeles snart att 
få uppleva den och förstå 
hur fantastiskt introduk-
tionen och småttingkom-
mittén är. Vi ses snart!

Mårten gås
Mårten Gås är en sittning 
som låter dig visa upp din 
stolthet för Skåne, utfors-
ka dess traditione eller 
helt enkelt kämpa emot 
Skåningarna. Med inställ-
ningen ”Skåna mot resten” 
hålls en fantastiskt rolig 
sittningn med mycket god 
mat, snaps och eventuellt 
svartsoppa. Så vilken sida 
du står på, det väljer du.  



Hur långt vill du att första 
steget i din karriär ska vara? 
Vad sägs om 2 000 mil?
Hos EY arbetar du globalt på riktigt. Från start. Du 
blir genast del av ett team, får snabbt eget ansvar 
och har ofta daglig kontakt med andra länder. Vi och 
våra kunder finns i över 150 länder, så du förstår 
hur lärorikt och utvecklande det är. Och vilket 
nätverk du bygger.
ey.com/se/karriar #BetterQuestions



Programutskottet (PU) anordnar det som studenterna minns 
om 20 år, men har glömt dagen efter. Vår mission är att 
förgylla DIN studietid med massa roliga fester och sittningar 
samt sprida röd kärlek på skolan. PU är kårens äldsta utskott 
och med det kommer ett stort ansvar för traditioner.

Sedan 1921 har generationer av mästare och marskalkar 
både ordnat fantastiska fester samt festat fantastiskt. Vi 
är ett litet utskott, något som skapar en stark gemenskap. 
De vänner man får genom PU är vänner för livet. Som ny 
student på Handels är det mycket att ta in och de vi vill ge 
er under introt är sittningar och fester där ni framförallt får 
tillfälle att träffa många nya människor att lära känna. Mitt 
tips till dig småtting och småtta är att vara med på så mycket 
som möjligt under introt, det är en fantastisk tid där alla är 
jämlikar och alla lika måna om att träffa nya människor. 

Vi ordnar Intropubarna, Uppsamlingheatet, Rebusjakten och 
er första sittning; HMGPSS. Allt för att ge dig en oförglöm-
lig start på de bästa åren i ditt liv! Håll utkik efter de röda 
overallerna… 

PUss, 

Fredrik Agmén
Klubbmästare 17/18

programutskottet
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IFS + Gasque + Zilliz
När du pluggat dina första 
månader på Handels är det 
äntligen dags att växa upp 
och gå från Småtting till 
Enok eller Enucka. Hur gör 
man det? Jo, man ser till 
att överleva Gasquehelgen. 
IFS:sen inleder helgen med 
storslagen, traditionsenlig 
pub. Därefter vankas lör-
dagens högtidliga Gasque.  
Håll hårt i smokingflugan! 
De tappraste själarna ses 
sedan vid lunch på söndag-
en för att festa festernas 
fest: ZILLIZ! Gurkskivor i 
taket och (fint) främman-
de från Finland – kom och 
upplev livets liv!

Julbalen
Vad är det perfekta sättet 
att högtidligt rama in och 
fira en intensiv hösttermin 
på? Givetvis genom Han-
dels Julbal! Det är den mest 
storslagna och vackraste 
sittningen vi har att erbju-
da. Detta vill du inte missa 
för allt världen! 

Dödsrycksveckan
Då Kåråret tar slut i febru-
ari byts gamla talanger ut 
mot nya stjärnskott. Se till 
att ha pluggat ordentligt 
innan den här veckan drar 
igång, för det kräver sin 
kämpe att fira både mån-
dag, onsdag, fredag och lör-
dag. Få dig ett gott skratt 
under Roastens hyllning till 
den avgående Kårstyrelsen 
och följ upp det med Om-
festen där du äntligen får 
chansen att festa om den 
fest du missat eller helt en-
kelt den du tyckte mest om. 
Fredagens högtid, Årsfes-
ten, bjuder på sagolik sitt-
ning med en efterföljande 
ZILLIZ!
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Vårsitz
När knopparna börjat bris-
ta och solen tittar fram är 
det dags att fira in våren! 
Denna fest går i överrask-
ningarnas tecken… Hur vå-
ren firas in kan man aldrig 
veta, så se till att ta reda på 
det!

Handels Sommarfest
Tentorna är över och du har 
klarat av ditt första år på 
Handels! Gör som resten av 
skolan och en massa andra 
tillresta studenter – gå på 
den berömda Sommarfes-
ten. Över tusen personer 
festar in på små timmarna 
för att fira den kommande 
sommaren av frihet. Väl-
kända namn på scen, som-
marvärme och kall öl. Oroa 
er inte, på Sommarfesten är 
ni alla i trygga händer!

Övrigt
Utöver de större fester-
na kommer din vardag på 
Handels ständigt att vara 
fylld av mindre, men ack 
så roliga, festligheter. Den 
som vill kommer definitivt 
att få sitt lystmäte! 

55



näringslivsutskottet

Välkommen till Handelshögskolan i Stockholm och student-
kårens Näringslivsutskott! 

NU består av ca 100 aktiva medlemmar som tillsammans 
skapar olika projekt, föreningar och möjligheter. Inom kåren 
är det NU som är länken mellan studenterna på Handelshög-
skolan och näringslivet, och vi hoppas kunna hjälpa dig att 
hitta just ditt drömjobb! Vi arrangerar företagspresentatio-
ner, karriärsmässor, föreläsningar, en karriärvecka i London 
samt diverse projekt och fester – det finns med andra ord 
något för varje Handelsstudent.

Här finns det oändligt med möjligheter att starta nya projekt 
och initiativ. NU är den perfekta platsen för dig som vill träf-
fa människor – från kåren, skolan och näringslivet, samti-
digt som du får utvecklas både personligt och professionellt.

Vi i NU ser fram emot att vara en del av din tid som student 
på Handels! Varmt välkommen till Handels, till kåren och till 
NU. Du har ett gäng helt fantastiska år framför dig – vi ses i 
augusti! 

Carl Kugelberg
 
Ordförande för Näringslivsutskottet 17/18
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Innovation Day
Innovation day är en inspi-
rationsdag arrangerad av 
Entrepreneurship Society 
som syftar till att uppmärk-
samma entreprenörskap 
och innovation. Tidigare 
år har dagen bestått av fö-
reläsningar, workshops, 
CV-fotografering, LinkedIn 
- skola, härliga kvällsmingel 
och mycket mer!

Entrepreneurship
Society
Är du nyfiken på entrepre-
nörskap? I så fall är Entre-
preneurship Society rätt 
plats för dig! ES har som 
syfte att finnas till för alla 
entreprenörskapsintres-
serade studenter på sko-
lan. Genom att anordna 
föreläsningar, tävlingar, 
workshops, studiebesök, 
kreativa event och projekt 
vill vi inspirera fler till att 
försöka hitta sin entrepre-
nöriella sida. Detta gör vi 
bland annat med vår kära 
samarbetspartner SSE Bu-
siness Lab.
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Consulting Society
Consulting Society är för-
eningen för dig som vill lära 
dig mer om vad det innebär 
att jobba som konsult. Vi 
erbjuder ett brett utbud av 
utbildande evenemang som 
utvecklar din caselösnings-
förmåga och förbereder 
dig för intervjuprocessen. 
Ingen tidigare erfarenhet 
krävs utan alla är välkomna 
att engagera sig. Om du är 
intresserad av consulting är 
vi rätt förening för dig!

Career Day
Career Day är ett av kårens 
yngsta projekt med syftet 
att guida skolans studenter 
genom den uppsjö av karri-
ärsmöjligheter som väntar 
efter examen. I år kommer 
Career day vara uppdelat på 
två dagar och bestå av allt-
ifrån lunchpaneler till stu-
diebesök. Målet är att du 
som tagit del av dessa da-
gar ska ha kommit ett steg 
längre i beslutet kring vad 
du vill göra (eller inte göra) 
när du studerat färdigt.



Company Group
Företagspresentationer är 
ett perfekt sätt för dig att 
komma i kontakt med NU, 
näringslivet och framtida 
arbetsgivare. Företagsgrup-
pen ansvarar för kontakten 
med företagen och arrange-
manget kring alla de nästan 
100 företagspresentationer 
som NU anordnar varje år. 
Det kommer tidigt ges möj-
lighet för dig som småtting 
att testa på uppgiften som 
NU-prao där du får vara 
med bakom kulisserna och 
träffa företagen under mer 
avslappnade former.

Guldräven
Guldräven är en entre-
prenörskapstävling som 
anordnas årligen sedan en 
lång tid tillbaka. Tävlingen 
är öppen för alla som har 
en idé de brinner för och 
som tror att de har vad 
som krävs för att verkställa 
den på bästa sätt. Utvalda 
bidrag får möjligheten att 
pitcha sin idé framför en 
jury bestående av fram-
trädande individer från 
näringslivet. Vinnaren har 
tidigare år bland annat 
vunnit en plats på start-up 
hubben Norrsken House i 
Stockholm. 59

Women’s finance day
Den 12 september står Handelshögskolans ekport öp-
pen för att låta er inspireras av karriärmöjligheter inom 
finansvärlden. Utöver en välfylld mässa med svenska och 
utländska företag inom finans arrangeras gästföreläs-
ningar, workshops och andra roliga event. Avslutningsvis 
träffas studenter och företagsrepresentanter under min-
dre formella förhållanden och njuter av god mat och un-
derhållning tillsammans. 

WFD är Handels första mässa under läsåret som du abso-
lut inte vill missa!
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Festmästeriet
NUs Festmästeri är ett sätt 
för kommitten att skapa 
oförglömliga stunder som 
för alltid kommer finnas 
inom NU. Genom att bi-
behålla traditioner, samt 
utveckla nya så sammanför 
Festmästeriet NU som hel-
het. Näringslivsutskottet 
skulle inte vara detsamma 
utan dess fantastiska in-
ternkultur. Detta innefatt-
ar allt ifrån den årliga kräft-
skivan, till en storslagna 
fester i rotundan.

London Investment 
Banking Week
Är du intresserad av att 
få en inblick i hur det är 
att jobba på inom finans-
sektorn i London? Under 
första veckan i oktober 
arrangeras en resa till Lon-
don, under vilken vi besö-
ker ett flertal internationel-
la banker. Dagarna kommer 
bland annat bestå av pre-
sentationer, workshops och 
networking. Det här är en 
unik möjlighet att skapa sig 
en bra grund för jobb utom-
lands.

Frankfurt Finance 
Week
Är du intresserad att jobba 
utomlands inom finans? 
Då är det här den perfekta 
resan för dig! Vi har inte 
bara tagit konceptet från 
London Investment Ban-
king Week till Frankfurt, 
utan även adderat andra 
typer av finansföretag. Re-
san kommer gå av stapeln 
första veckan i november.



Stockholm Student 
Investment Fund
Är du intresserad av att lära 
dig mer om hur det är att 
jobba med en fond? Då är 
det här rätt projekt för dig. 
SSIF är ett av kårens nyaste 
projekt och erbjuder många 
olika sätt att engagera sig. 
Den här chansen vill du 
inte missa!

Catalogues
Varje år skapar NU två ka-
taloger: The Internship Ca-
talogue och The Full-time 
and Part-time Catalogue. 
Dessa distribueras till alla 
studenter som har 2 år, 
eller mindre, kvar av sina 
studier. De är fyllda med 
spännande internships och 
heltidsjobb som man som 
student kan söka till.

Sales Group
Sales Group är delen av NU 
som arbetar med att eta-
blera relationer med nya 
samarbetsföretag. Tycker 
du att det är kul att sälja? 
Tycker du att utbudet av 
företag som kåren erbjuder 
studenter att komma i kon-
takt med är för smalt? Då 
är detta ett projekt för dig! 
Sales Group finns till för att 
just dina karriärintressen 
ska uppmärksammas.
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Varmt välkommen småtting, till MedU – kårens kreativa oas!

Om MedU ska beskrivas med hashtags är de garanterat #kreati-
vitet och #kommunikation. Det är här du kommer hänga om 
du antingen brinner för eller har minsta lilla intresse för bland 
annat design, fotografi, journalistik, filmskapande, radio etc. – allt 
som kort och gott har med media och kommunikation att göra. 
Du kanske tänker: ”Men jag har ingen erfarenhet av sånt… :(”. 

Ingen fara! Vi har gott om härliga Meduiter som gladeligen 
hjälper dig. Kom ihåg, även den bästa fotografen började som 
amatör. Vi håller dessutom i fantastiskt roliga och engagerande 
workshops för alla som vill lära sig om allt från fotografering/film 
till hur man använder redigeringsprogram. Brist på erfarenhet 
ska vara ditt sista bekymmer! Den härliga skaran som engagerar 
sig i MedUs olika projekt välkomnar er småttingar med öppna 
armar för att visa er hur underbart kul vi har tillsammans. Vi 
fotogaferar, skriver galna manus, skapar fantastiska tidningar, 
producerar kreativ film, spelar in spektakulära podcasts, anordnar 
grymma företagsmässor, håller i inspirerande TEDx-event, spelar 
Mario Kart, dominerar i Beer Pong och tusen andra roligheter.

För att summera, Mediautskottet ser till att skapa och dokumen-
tera den bästa tiden i era liv. Vi gör kåren snyggare, roligare och 
får den att synas utåt!

Puss och kram från en taggad Meduit!

Asmir Mahmuljin
Ordförande för Mediautskottet 17/18

mediautskottet

62





Handels-TV
”Bond. James Bond.”
Kårens alldeles egena film-
produktionsbolag. Vi gör 
allt ifrån egna produktio-
ner till olika reklamfilmer 
för kårens alla projekt. 
Humorn och kreativite-
ten spränger dagligen nya 
gränser i ett av kårens skö-
naste projekt! Spana gärna 
in www.vimeo.com/media-
committee för att se några 
av våra senaste produktio-
ner. HandelsTV filmar allt 
och ångrar inget! 
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M2
Ett av kårens mest levande 
och kreativa projekt är me-
dia- och marknadsförings-
mässan M2. Ett fullspäckat 
schema förgyller Handels 
några dagar varje vår där 
studenter inspireras till att 
följa sina drömmar inom 
media och marknadsföring. 
Spännande föreläsningar 
varvas med möjligheten att 
få kontakt med just din drö-
marbetsgivare. Förra året 
avslutades hela spektaklet 
med en bal på det kungliga 
slottet, hur underbart är inte 
det? Gå in på m2.sasse.se för 
att se hur det såg ut!

TEDxSSE
För dig som inte vet känner 
till TED Talks är det bland 
de mest inspirerande före-
läsningarna från världens 
alla hörn som grundar sig 
I det gemensamma temat 
“Ideas worth spreading.” 
Vi på Handels är inte säm-
re och TEDxSSE är vårt 
bidrag! Gå in på ted.com 
för ett smakprov och kom 
sedan med ett öppet sin-
ne och låt dig inspireras av 
TEDxSSE! 



Minimax
I denna tidning kan man 
läsa om allt som berör li-
vet på Handels. Alla som 
vill bidra för att skapa en 
intressant och underhål-
lande läsning är välkomna 
- oavsett om man vill skri-
va, fotografera, göra layout 
eller bara tycka till inför ett 
kommande nummer. Re-
daktionen ser fram emot 
ditt bidrag! 

Radio Kaos
Handels egna podcast är 
tillbaka i ny tappning. Här 
kombineras satiriska in-
slag med mer eller mindre 
seriösa diskussioner kring 
aktuella ämnen, där inget 
är för heligt för att kritise-
ras. Låter det spännande? 
Drömmer du kanske om att 
vara med? Se upp för vad 
du önskar! 

Fokus
Chansen är minst sagt stor att din framtida profilbild på 
Facebook är tagen av någon av de entusiastiska fotogra-
ferna inom kårens härliga fotoförening Fokus. Vimmel-
bilder, porträttbilder, besök till Fotografiska – vad du än 
gillar inom fotografi är Fokus platsen för dig. Ta chansen 
och gå med i en av skolans största och mest aktiva fören-
ingar samtidigt som du lär dig om fotograferande!
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it-utskottet
Bästa småtting, välkommen till ITU!  

ITU ansvarar för kårens digitala närvaro. Det innebär att 
vi sköter kårens hemsida, sasse.se, och att vi säkerställer 
att kåren arbetar med den mest optimala teknologin. 
Utöver sådana ansvarsområden arrangerar vi event för 
att ta tillvara på studenternas intresse för IT. Dessa 
event är allt från lunchföreläsningar och workshops till 
mer avslappnande spelkvällar. Inom IT-utskottet har 
du alltid möjlighet att utveckla dina kunskaper inom 
den digitala världen samtidigt som vi har riktigt kul 
tillsammans. 

Vårt nyrenoverade utskottsrum på Saltmätargatan är 
kårens vardagsrum och perfekt för en paus i studierna. 
Kom hit med din lunch, spela en FIFA-match eller bara 
häng, rummet är väldigt sällan tomt! 

Det finns en plats för alla inom IT-utskottet. Har du en 
IT-relaterad idé är ITU the place där du kan förverkliga 
den idén. Jag, min styrelse och resten av utskottet är alla 
mycket taggade på att få träffa just dig och låta dig bli en 
del av den underbara ITU-gemenskapen.

Vi ses i höst!  

Jakob Hammarskjöld
Ordförande för IT-utskottet 17/18
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Din framtid är just din och ingen annans. Det är du som 
sätter målen och får det att hända. Men som landets 
ledande företag inom revision och rådgivning kan vi 
öppna dörrar och skapa möjligheter som ger dig kunskap, 
erfarenheter och nätverk du har nytta av hela livet. 

Börja med att lära känna oss och din framtid på 
www.pwc.se/student

Vad vill du uppnå?
Låt oss ge dig möjligheter.

Gaming
Vad vore en värld utan da-
taspel? ITU säkerställer 
möjligheten för studenter 
att spela dag ut och dag in, 
i sitt eget tempo eller under 
fartfyllda tävlingar. Våra 
datorer håller högsta klass 
och vi har ett antal olika 
konsoler som bara väntar 
på dig!
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SASSE.SE
Kårens hemsida, sasse.se, är 
Handelsstudentens största 
informationskälla gällande 
allt som rör kåren. ITU ad-
ministrerar och utvecklar 
hemsidan så att håller abso-
lut högsta klass. Om du är in-
tresserad av webbutveckling 
eller -design skulle vi älska 
att ha dig i vårt webbteam. 

Learn 2 Code
Ett projekt för nybörjare 
och noviser som vill lära sig 
den magi som ligger bakom 
dagens moderna under-
verk. Utbildningen leds av 
studenter på skolan som är 
väl bekanta med såväl kom-
mandotolk som Java. 



Din framtid är just din och ingen annans. Det är du som 
sätter målen och får det att hända. Men som landets 
ledande företag inom revision och rådgivning kan vi 
öppna dörrar och skapa möjligheter som ger dig kunskap, 
erfarenheter och nätverk du har nytta av hela livet. 

Börja med att lära känna oss och din framtid på 
www.pwc.se/student

Vad vill du uppnå?
Låt oss ge dig möjligheter.



På Sveavägen börjar studierna, men också möjligheten att nå 
bortom Sveriges gränser. IntU är SASSEs fönster till världen 
utanför. Vi skickar studenter till hela världen och tillför ett 
globalt perspektiv till kårens medlemmar.
 
Genom våra internationella projekt får studenter chansen att 
studera länder samt globala fenomen och trender på djupet. 
I de regionala föreningarna får studenter från olika årskurser 
och program möjlighet att utforska och omfamna olika 
kulturer. Exchange Committee tar emot de utbytesstudenter 
som kommer till SSE, och ser till att deras vistelse i Sverige 
blir oförglömlig. Med Stockholm Model United Nations 
(SMUN) ges tillfälle att engagera sig i internationella 
socioekonomiska och politiska frågor, och genom AIESEC får 
du möjlighet att åka på internship runt om i hela världen.
 
Med vårt breda utbud av aktiviteter hoppas vi att vi har 
något att erbjuda alla – oavsett om du är intresserad av Kinas 
affärsliv eller av att dricka sangria. Hur underbart livet på 
Handels än kan tyckas vara finns det en hel värld där ute som 
väntar - bara du öppnar fönstret!
 
Varmt välkommen till studentkåren och till IntU! 

Maria Bergsten
Ordförande för Internationella utskottet 17/18

internationella utskottet
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Exchange Committee
Exchange committee tar 
hand om alla inkomman-
de utbytesstudenter. Varje 
termin rekryterar vi en ny 
kommitté som anordnar 
event och aktiviteter. Sve-
rige och den svenska kultu-
ren står i fokus och på agen-
dan finns aktiviteter såsom 
en resa till Lappland, IKEA, 
en kräftskiva och Valborgs-
firande. Det finns även 
möjlighet att vara fadder 
där man i ”buddygrupper” 
mixas med utbytesstuden-
ter där kontakter kan kny-
tas och erfarenheter utby-
tas. Vi ser fram emot ditt 
engagemang i Exchange 
Committee.
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Global Outlook
Vill du veta mer om sko-
lans utbyten och stipen-
dier? Eller är du sugen på 
en karriär utomlands? Se 
till att komma på IntUs 
temadagar Global Outlook 
– kårens fönster ut mot 
världen! Under dagarna 
anordnas bland annat en 
mässa med Handels part-
neruniversitet. Dessutom 
erbjuds seminarier och 
workshops kring interna-
tionella karriärvägar och 
självklart anordnas roliga 
saker tillsammans med In-
tUs regionala föreningar. 
Detta vill du inte missa – 
kanske vill du till och med 
vara med och anordna det?

Pitch Project
Missa inte den unika chan-
sen att få starta ett helt 
nytt projekt! Genom Pitch 
Project får du möjligheten 
att med en internationell 
koppling utforma ett helt 
nytt projekt inom IntU. 
Efter att ha pitchat din pro-
jektidé kan juryn ge just dig 
chansen att tillsammans 
med din projektgrupp för-
verkliga denna idé. Detta 
är ett perfekt projekt för 
dig som är entreprenöriell, 
kreativ och älskar nya ut-
maningar!

Focus CSR
Focus CSR är ett projekt 
med syfte att visa hur före-
tags ekonomiska intressen 
kan kombineras med ett 
socialt ansvarstagande som 
maximerar nyttan för både 
företagen och planeten. 
Projektet ger dig en inblick 
i den snabba omställningen 
till en hållbar framtid och 
hur företag arbetar med 
att nyttomaximera - skapa 
långsiktig hållbarhet för fö-
retaget och vårt samhälle. 
Ta chansen att engagera dig 
för en hållbar framtid!



Exchange Japan
Tror du att det finns mer 
att upptäcka av den japan-
ska kulturen än manga och 
rå fisk? Vill du lära känna 
människor från andra si-
dan världen, marknadsföra 
Sverige i Japan och upp-
täcka Tokyos smultronstäl-
len tillsammans med lokal-
befolkningen? I så fall är 
Exchange Japan antagligen 
det perfekta projektet för 
dig! Exchange Japan är ett 
internationellt samarbete 
mellan handels studentkår, 
KTH och Hitotsubashi uni-
versitet.

73

AIESEC
Drömmer du om att arbe-
ta internationellt? Är du 
intresserad av globala frå-
gor, utveckla ditt ledarskap 
och kulturella utbyten? 
Gå med i AIESEC, världen 
största organisation driv-
na av enbart studenter! 
Ta chansen att få interns-
hips och volontärarbeta i 
126 olika länder, lär känna 
människor från hela värl-
den och få ovärderlig ar-
betslivserfarenhet. Om du 
är intresserad av att arbeta 
med AIESEC som organi-
sation, ansök till Handels-
högskolans egna AIESEC 
projektgrupp!

Effektiv Altruism
Effektiv Altruism (EA) är 
en ny och snabbt växande 
förening med huvudsakligt 
syfte att bringa samman 
de skarpaste hjärnorna och 
bästa tillgängliga evidensen 
för att lösa de viktigaste 
globala utmaningarna. EA 
SASSE anordnar föreläs-
ningar, karriärworkshops 
och ett resestipendium till 
den årliga konferensen EA 
Global som vanligen hålls 
under sommaren i San 
Fransisco eller Oxford. 

Stockholm Model
United Nations
Varje år i november går 
Skandinaviens största 
Model United Nations av 
stapeln på Handelshögsko-
lan. SMUN är en fantastisk 
möjlighet att få inblick i 
hur det är att vara FN-de-
legat; öva dig i att hålla tal, 
träffa och ha kul med 200 
delegater från världen över! 
Vill du engagera dig ytterli-
gare, finns möjligheten att 
vara med och organisera 
hela konferensen. Oavsett 
på vilket sätt du är engage-
rad är det otroligt lärorikt 
och ett minne för livet! Sök 
till SMUN 2017!
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Brittiska Föreningen
Success is not final, failure 
is not fatal: it is the courage 
to continue that counts. Så 
Brexit schmexit – Vi älskar 
fortfarande den lilla ön! 
Kom och njut av Afternoon 
tea, pubrundor, Premier 
League, Sherlock, ta tåget 
till Hogwarts eller få hand-
fasta tips till en karriär 
eller fortsatt utbildning i 
Storbritannien. Vi garan-
terar att med oss kommer 
du att få dricka alldeles för 
mycket te och äta enorma 
mängder scones. Welcome! 

Kinesiska Föreningen
Gillar du dumplings, kung-
fu och fengshui? Då är kine-
siska föreningen något för 
dig! Vi vill sprida den fan-
tastiska kinesiska kulturen 
och väcka Handelsstuden-
ternas intresse för Mittens 
rike. Under året kommer 
det ordnas workshops, 
middagar och annat kul. Så 
vare sig du är Kinaexpert 
eller bara har ätit fyra små 
rätter, tycker du Kina är 
spännande är du varmt väl-
kommen! Huan yin!

El Club
El club är föreningen för 
alla som gilla Spanien, La-
tinamerika eller överhu-
vudtaget något spanskt. 
Även om du inte är riktigt 
säker på att du gilllar något 
spansk, så är förmodligen 
El club rätt för dig ändå. 
Så häng med på tequila-
provning, tapaskvällar, se 
El clásico eller bara mys 
med oss framför en Al-
modóvar-film. Eller varför 
inte en galen helkväll på 
någon salsaklubb?
Bienvenidos a El Club! 

Der Verein
Der Verein är skolans störs-
ta och mest anrika lands-
förening. Oavsett om du 
inte kan ett ord tyska eller 
är född och uppväxt bland 
Tysklands gröna ängar 
finns det något för dig i 
Der Verein. Gemenskap är 
nyckelordet och tillsam-
mans skapar vi årligen flera 
roliga händelser med inslag 
av bratwurst, lederhosen 
och bayersk öl. Oktober-
fest och vår årliga resa till 
Tyskland tillhör våra mest 
uppskattade event. I DV 
kan du engagera dig precis 
hur mycket eller lite du vill.
Herzlich Willkommen!
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Hebreiska Föreningen
Vill du lära dig mer om och 
uppleva en antik kultur 
med ett lättsamt gäng? Då 
är hebreiska föreningen 
för dig! I kårens hebreiska 
förening kan du uppleva 
det bästa med judisk och 
hebreisk kultur - från sab-
batsmiddagar till lektioner 
i hebreiska, eller bara socia-
lisera över falafel och hum-
mus. Judisk anknytning 
eller kunskaper i hebreiska 
är inget krav - vi välkomnar 
alla! Baruch haba!

L’Association 
Française
Bienvenu à L’Association 
– frankofilernas rödvins-
stinna tillflyktsort på Han-
delshögskolan! Till tonerna 
av Edith Piaf ur en raspig 
grammofon sätter vi flärd 
på ditt studentliv. Kom och 
delta i, eller var med och 
arrangera, allt från mindre 
vinkvällar eller språkcaféer 
till extravaganta sittningar 
i sann renässansanda – allt 
som krävs är ett intresse 
för vad som helst franskt.

Amerikanska Föreningen
Vill du att din tid på han-
dels ska vara precis som 
en American pie-film? Då 
har du hittat rätt! Ameri-
kanska föreningen värnar 
om amerikansk kultur och 
tradition, och anordnar 
beer-pong turneringar, 
den legendariska Thanksgi-
vingsittningen och mycket 
mycket mer! Vi har även ett 
samarbete med utbytesstu-
denter från toppuniversitet 
i USA.  Suktar du efter Col-
lege-känslan, vill hänga över 
en omgång King’s Cup eller 
är du bara väldigt intresserad 
av amerikansk näringsliv?
Bring it on!
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Finska Föreningen
Bastu, Muminfamiljen, 
saltlakrits, Finlandia-vod-
ka, Finlandsfärjan, segling, 
skärgården- det finns så 
mycket härligt i de tusen 
sjöarnas land, Finland. 
Oberoende av om du har 
släktband till vårt grann-
land i öst eller bara är nyfi-
ken på hur det kan vara när 
den finska folksjälen släpps 
loss är du varmt välkom-
men på Finska föreningens 
bastukvällar och andra my-
siga evenemang. Kom med 
och ha fantastiskt roligt i 
otvunget och avslappnat 
sällskap!

Danska Föreningen
Ælskar du också tungrots-r? 
Gillar du korv? Insisterar 
du också på att kalla farfar 
før ”bedstefar”? I så fall ær 
Danska føreningen otvi-
velaktigt något før dig! Vi 
brinner før allt rødvitt – så-
væl øl som att snacka skit 
– och umgås på det minst 
pretentiøsa sætt man kan 
tænka sig. Vælkommen!

Norrländska 
föreningen
Här delar vi kall öl på 
bastuflottar som systrar 
och bröder. Vi drar iväg på 
långweekends till Norr-
landsfjällen och dricker HB 
och sjunger snapsvisor med 
gäll röst på kräftskivor och 
midsommarfester. Oavsett 
om du är född med Norr-
landspulsen i ditt hjärta 
eller bara vill hitta konst-
rasten till StureP-livet så 
är du varmt välkommen in 
i Norrlandsfamiljen!



Big numbers,
bigger people

18 out of the 53 consultants at our Stockholm office went  
to SSE, just like you. We are sure that this is no coincidence. 

QVARTZ is one of Scandinavia’s leading management consulting companies.  
We represent a Nordic alternative to the traditional consulting model. Combining 
the ability to tackle and solve complex problems with the ability to mobilise and 
engage client organisations, we refuse to take refuge in standard methodologies. 
At QVARTZ, we configure client teams to match client needs, always keeping 
a dual focus on strategy and execution. We call it Next Practice. QVARTZ is a 
testament to the fact that great things can be achieved by a unified, talented and 
prepared team.

We all come in need of a little help now and then. During your years as at SSE, you 
will most likely come across big numbers to crush. To help you get started, we 
sponsor calculators for all new bachelor students, which will be handed out within 
the next couple of weeks.

www.qvartz.com



idrottsutskottet

Är du snabbare än Usain Bolt eller en större målspruta än 
Lotta Schelin? Eller är du kanske precis som jag; en sportfa-
natiker i alla dess former? Idrottsutskottet (IdU) är kårens 
största utskott, här samlas vi som har en passion för sport – 
oavsett om det handlar om att spela, titta på eller coacha.

Varje vecka erbjuds en idrottsbuffé med träningar där man 
kan spela alltifrån hockey och basket till dans och MMA. 
Träningarna formar också lag som senare åker på turneringar 
tillsammans. Senast var vi i Valencia, där lyckades cheerle-
adinglaget vinna en silvermedalj (domarskandal, vi borde ha 
vunnit) och fotbollslaget vinna en bronsmedalj (domarskan-
dal i semin, vi åkte ut på straffar).
 
IdU handlar inte bara om fysisk aktivitet. Löpande har vi 
projekt för att främja hälsa och välmående bland studenter. 
Vi anordnar även events där vi samlas för fantastiskt häng 
och underbar stämning framför stora idrottsevenemang på 
storbild.

Det viktigaste att komma ihåg är att ALLA alltid är välkomna 
på våra aktiviteter, oavsett nivå och kön. It is all fun and 
games. Välkommen!

Mens sana in corpore sano – A healthy mind in a healthy body.

Gustav Alé Svensson
Ordförande för idrottsutskottet 17/18
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Handels Traders
Är du en vinnare ut i finger-
spetsarna som vågar testa 
något nytt? Då är Handels 
Traders din nya familj! Pro-
va på Amerikansk Fotboll 
på en nivå som passar alla. 
Oavsett vilka egenskaper 
du har så finns det en plats 
för dig! Traders vann Stu-
dent-SM 2013, nu är siktet 
satt på att återta tronen. 
Var med och hjälp oss till 
framtida segrar, antingen 
på planen eller skrikandes 
på läktaren. 
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Handels Capitals
Har du ett förflutet som 
hockeyspelare eller är du 
kanske fortfarande aktiv? 
Då är Handels Capitals 
ditt lag! Vi tränar en gång 
i veckan och har till våren 
2018 som mål att spela 
i UHL - Sveriges högsta 
Universitetshockeyliga. 
Tillsammans är vi en tight 
grupp med mycket skratt 
och sköna målgester! Dess-
utom har vi kårens snyg-
gaste matchställ! Låter det-
ta som något för dig? Tveka 
inte att ta kontakt! Vi vill 
ha just dig!

Basketlaget
Vi är ett blandat gäng tjejer 
och killar som träffas en 
gång i veckan och spelar 
tillsammans. De flesta av 
oss har spelat en del tidi-
gare, men vi välkomnar 
självklart alla nya spelare, 
nybörjare som mer rutine-
rade. Några gånger per år 
åker vi på nationella och 
internationella turnering-
ar, vilket är otroligt kul! Vi 
kombinerar trevligt um-
gänge med en härlig nivå 
på spelet. Välkommen förbi 
våra träningar!

Golfsällskapet
Oavsett om du tävlar på 
elitnivå eller är en riktig 
hackare på golf, så är alla 
varmt välkomna till vårt 
sällskap. Vi kollar på de 
större tävlingarna i puben 
tillsammans, och anordnar 
en årlig storslagen tävling. 
Vi gör golfen till något mer 
än bara en sport!



Handels Taxes, 
herr- och damfotbollslaget
Oupptäckt Marta eller 
hobbylirare? Kom och lita 
fotboll med Handels Taxes! 
Det spelar ingen roll om du 
kickat boll på elitnivå eller 
hemma på gården, ju fler 
desto bättre! Här hittar du 
roliga träningar och nya 
vänner från olika årskurser. 
Vi delar svett, skratt och 
tårar från segrar och för-
luster. Varje termin upple-
ver vi kårens höjdpunkt på 
internationella turneringar 
med prestigefyllda match-
er, kämparglöd och fest. 
Damma av fotbollsskorna 
och kom och spela med oss! 
Vi ses på planen!

Volleybollaget
SASSE Salmons är ett 
skönt gäng med deltagare 
från många länder och alla 
skolans program och års-
kurser. Vi välkomnar nya 
deltagare, oavsett nivå, 
och kan garantera att just 
du kommer trivas. Laget 
har satt ribban högt både 
vad det gäller spel och 
fans-stämning under de år-
liga internationella turne-
ringarna. Under förra året 
vann vi i både Koblenz och 
Barcelona! Är du tillräckligt 
engagerad kan du få följa 
med och bidra till ännu mer 
glädje, spel och förhopp-
ningsvis medaljer. Vi ses!

Innebandylaget
För dig som gillar klubba 
och boll är måndagskvällar-
na under din tid på Handels 
bokade. Vi är ett härligt 
gäng som samlas en gång 
i veckan och lirar. Alla är 
välkomna, motionärer som 
proffs. Kom ner om du vill 
uppleva något av det bästa 
en måndagskväll har att 
erbjuda!
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SASSE Runners
Runt kvarteret, Lidingö-
loppet eller Marathon? 
Oavsett hur mycket du har 
sprungit tidigare kan du 
hänga med. Vi träffas re-
gelbundet för att springa 
tillsammans och uppmunt-
rar alla nivåer av löpare 
att hänga på. Vi springer 
så att alla kan ha kul och 
träna tillsammans genom 
att anpassa passet till de 
löpare som är närvarande. 
På så vis kan du nå ditt trä-
ningsmål, ha riktigt kul och 
dessutom dela det hela med 
andra.



SASSE World Cup
Lyckades du aldrig riktigt 
komma med i VM-truppen 
i fotboll, innebandy eller 
tennis? Var bara lugn, du 
har fortfarande en chans 
kvar att representera ett 
land i världssammanhang, 
närmare bestämt i våra 
interna SASSE World Cup 
turneringar.
SASSE World Cup-tur-
neringarna är en salig 
blandning av skönt häng, 
prestigefyllda matcher, ex-
pertkommentatorer, dun-
kande musik och fint väder. 
Välj ett land och forma ett 
lag med dina bästa kompi-
sar till de olika turnering-
arna. Tror du att ert lag har 
det som krävs för att nå en 
plats på IdU’s wall of fame?

Handbollslaget
Kom och lira handboll med 
ett avspänt gäng en gång i 
veckan. Till oss ska du alltid 
känna dig välkommen att 
komma och spela! Ta chan-
sen att träna med oss, så 
har du möjlighet att hänga 
med på matcher och turne-
ringar som ger minnen för 
livet!
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Fitness Society
Gillar du att träna i grupp 
eller utomhus med kropps-
vikten som redskap? Häng 
då med oss i Fitness So-
ciety! Här kan du träna 
allt från Body Shape till 
Freeletics och dessutom 
slipper du betala för dyra 
gymkort. Vi håller till på 
Friskis&Svettis eller ute 
i olika parker runtom i 
Stockholm. Du är mer än 
välkommen att haka på!

Surfresan 2017
”Surfing är en sport där en 
person med eller utan hjälp 
av en surfbräda glider…” – 
Wikipedia.

Vill du glida runt med oss? 
Häng med i solen, poolen, 
på brädan eller med en 
drink i solstolen och upplev 
årets största och roligaste 
resa med nya och gamla 
handelsvänner. Låter salta 
vågor, paraplydrinkar och 
röj på medelhavets skönas-
te klubbar som något för 
dig? Joina oss!



Sasse Martial Arts
Har du alltid drömt om att 
kicka som Jackie Chan? El-
ler har du någon gång öns-
kat att bli starkare och mer 
självsäker? Då är SASSE 
Martial Arts något för dig! 
Här kan du prova på olika 
kampsporter, med duktiga 
instruktörer. Välkommen 
att prova på, ingen förkun-
skap behövs!

Dansgänget
Det spelar ingen roll om du 
aldrig någonsin har dansat 
tidigare eller om du dansat 
sen du knappt kunde gå. 
Med oss kan du få chan-
sen att både dela med dig 
av dinna egna kunskaper 
inom dans, samt lära från 
andra duktiga som delar 
med sig av sina erfarenhet-
er. Vi hoppas verkligen att 
du är sugen på att komma 
och svettas med oss!

Skidresan
Älskar du vita kullar, att 
pumpa puder eller carva 
fram genom manchester? 
Kanske trivs du precis 
lika bra med att sitta och 
softa i solen tills du hör 
den pumpande basen från 
Afterskin? Handels årliga 
alpresa är något du inte 
vill missa, oavsett om du 
är ute efter svindlande has-
tigheter i backen, eller de 
röjigaste tentafesterna stu-
dietiden har att erbjuda! I 
mars 2018 kommer ca 100 
Handelsstudenter lämna 
tentamörkret bakom sig 
för att åka på en oförglöm-
lig resa. Vill du vara med 
och anordna den? Sök till 
Skidkommittén!

Sports & Business Day
Sports & Business Day är 
en mässa där handelsstu-
denter får inspireras av den 
underbara blandningen 
näringsliv och sport/hälsa. 
Tävlingar hålls, sportagen-
ter föreläser och studenter 
förtär nötbars och hälso-
drycker. Välkommen till en 
mässa där du bl.a lär dig hur 
företag arbetar med sport 
och hälsa för att förbättra 
resultaträkningen och hur 
Sverige på samhällsnivå 
finansierar ungdomsidrott 
för att bli ett så hälsosamt 
land som möjligt.
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Tennissällskapet
Är tennis din sport så kan 
du redan nu boka in alla 
måndagskvällar för året. VI 
är ett skönt gäng tennisin-
tresserade som träffas varje 
måndag för att spela tennis 
tillsammans. Om vädret 
tillåter, håller vi ibland till 
utomhus! Det spelar ingen 
roll om du har 5 Wimble-
dontitlar i bagaget eller är 
en total nybörjare, alla är 
välkomna! Tränar du till-
räckligt hårt finns även en 
möjlighet att representera 
SASSE, både nationellt så 
som internationellt!

Badmintonsällskapet
Dissa lillördagen på Café 
opera, byt ut helröret mot 
bollröret och skriv upp dig 
hos badmintonsällskapet! 
Varje onsdagskväll ses vi 
på Frescati för en timmes 
badminton, ett lysande till-
fälle att få träffa människor 
och svettas. Om intresse 
finns erbjuds dessutom 
möjligheten att delta i tur-
neringar och tävlingar. Vi 
ses i höst!
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Simsällskapet
Är du intresserad av sim-
sport? Då är simsällskapet 
här för dig! Oavsett om du 
är nybörjare, proffs eller 
bara har snubblat över ”10 
anledningar till att dejta 
en simmare” är du hjärt-
ligt välkommen! Vi snackar 
simsport och erbjuds att 
åka på nationella turne-
ringar. Blir vi ett stort gäng 
till hösten, hoppas vi kunna 
simma tillsammans regel-
bundet. Vi ses i höst!

Cheerleadinglaget
Varmt välkommen att trä-
na, tävla och ha kul med 
oss i SASSE Cheerleading! 
Under terminerna tränar 
vi inför årets två interna-
tionella turneringar, samt 
uppträder på matcher och 
events. Förra våren var vi 
27 deltagare och vann täv-
lingen i Barcelona! Erfaren-
het är inget krav och alla är 
välkomna på våra träning-
ar. Kom och prova på, alla 
är välkomna! Vi ser fram 
emot att träna, uppträda 
och resa med dig!
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Utöver utskotten så finns några fristående projekt i kåren, som har engagerat 

tusentals handelsstudenter genom åren.

engagara
mera!



handelsdagarna

Välkommen till Handelshögskolan, SASSE och Handels-
dagarna! 

Handelsdagarna, SASSEs största årliga projekt, är en 
arbetsmarknadsmässa som går av stapeln i februari varje år. 
Projektets syfte är att skapa en mötesplats där Handelshög-
skolans studenter kan komma i kontakt med spännande 
potentiella arbetsgivare. 

Handelsdagarna är ett projekt skapat för och av Handelshög-
skolans studenter. Kommittén kommer i början av hösten 
att öppna ansökningarna till den projektgrupp som kommer 
att skapa Handelsdagarna 2018. Ta chansen att lära känna 
en mängd drivna människor, jobba med mycket företagskon-
takt, delta på en rad roliga events och gå på grymma fester! 
På Handelsdagarna.se kan du läsa mer om Handelsdagarna 
och de positioner som finns. Du kan också hitta bilder och 
annat spännande på vår Facebook och Instagram! Vi ses!

Hannes Hjärne & Elin Ruland
Projektledare för Handelsdagarna 2018
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handels
plantskola
Utbildning vid Handelshögskolan är tradition i 
många familjer. Från barnsben visar föräldrarna 
vägen för sina barn genom, det som sedan 
urminnes tider har kallats för, Handels Plants-
kola. Förskolan ligger precis bakom Handels 
och tar varje år in mellan 5-15 barn som redan 
tidigt skolas in i vad som komma skall. Lek och 
mellis blandas med vett och etikett och enkla 
ekonomiska termer. Det är därför viktigt för oss 
som Handelsstudenter att visa ett gott intryck 
inför barnen. Hälsa alltid vänligt, och ta er 
gärna tid att leka med barnen på raster mellan 
föreläsningarna!
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Vad är väl ett Handelsspex? Det kan ju vara askalas och 
superskoj eller alldeles alldeles… SPEXTAKULÄRT! 

Spexet är resultatet av långt, kreativt, stundtals kuligt 
och oförglömligt arbete med smink, kostym och dekor, 
nätter tillbringade med sångskrivning, inspelning och 
klippning av filmer och ett oändligt tjötande av koreo-
grafi och repliker.

Ett spex är ingen vanlig trist teaterföreställning. 
Publiken sitter inte bara och glor idisslandes utan 
deltar högljutt och ypperligen studentikost genom hela 
showen!
Men kanske allra roligast har man ju på och bakom 
scenen. Med vad som förmodligen är världens härligaste 
gäng och ett manus som gör alla i eld o lågor – så är det 
stundtals ganska roligt, faktiskt.

Oscar Stein
Spexgeneral  2017/18

handelsspexet





Kör bara kör!

Friedmans Apostlar är Handelshögkolans studentkör 
och förmodligen kårens roligaste projekt. Hos oss får 
man sjunga, festa och umgås med folk från alla möjliga 
årskurser. Vi har gig på tillställningar såsom Nobelef-
terfesten, går lucia på Google och är ett traditionellt 
inslag i skolans ceremonier. Varje år åker vi på en 
legendarisk resa, som Montenegro eller Istanbul, och 
ett mytomspunnet körläger - det vill du inte missa!

Man behöver inte vara en virtuos notläsare eller 
utbildad operasångare - tycker du om att sjunga skall 
du självklart söka till oss! För att testa på Friedmans 
och inte minst den berömda “Friedmansfikan” så är 
höstens första rep öppna för intresserade. Välkomna!
 
På Skam-norska: Kroppen din trenger kör.

Molly Guggenheimer
Ordförande för Friedmans apostlar 2017/18

friedmans
apostlar
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sittningsguide

Missa inte ”hur-man-går-på-sittning-sittning” under 
introveckan! Där lär du dig alla regler och knep för en 
lyckad Handelssittning.

Ingen sittning utan visor. Samtliga sittningar inleds 
med ”Handels Lov” som du hittar till höger. Lär dig 
den! Du kommer att använda den. Man sjunger även 
många andra sånger, som alla hittas i de små sång-
häften som placeras på din plats vid alla sittningar.

Där det finns dryck ska det givetvis skålas. Att skåla 
kan ses som en trivial och enkel sak, men det finns 
en del regel man bör ta i beaktande. Skåla alltid med 
dem som sitter närmast dig och glöm inte att hålla 
ögonkontakt med dem du skålar med! ooooooooooo-
hohhhh tjuvskål!

Vid vissa sittningar finns av tradition en bestämd 
meny, som exempelvis under Mårten Gås-sittning-
en, då serveras det alltid svartsoppa. Det finna alltid 
tillgång till vegetariska och veganska alternativ. När 
fördrink serveras är den oftast bubblande och intas 
tillsammans med de andra gästerna innan man sät-
ter sig till bords. Under middagen serveras vanligtvis 
vin, eller ett alkoholfritt alternativ.

Klädseln varierar beroende på vilken typ av sittning 
det är. Det kan vara allt från ett tema, så som Har-
ry Potter, till frack som är den finaste  klädseln. Den 
vanligaste klädkoden är smoking. Smokingen är den 
näst finaste aftonklädseln efter fracken. Om du inte 
bär smoking ska du bära en klänning av valfri längd, 
form och färg.

Steg nummer ett till en lyckad fest är att komma i 
tid. Är tiden satt till “19.00” betyder det att du att du 
senast kan komma 19.15. Står det däremot “19.00 
exakt” så kom på detta klockslag och inte alls senare. 
Sittningen hållar sedan på i ungefär 3 timmar, och 
brukar sedan följas av en efterfest.

Tid

Att skåla

Att sjunga

Klädsel

Mat & Dryck

Dina kommande år på Handels kommer förgyllas med sittningar och andra festliga sammankomster. För att 
förbereda dig inför vad som sker på dessa och vad du kan förvänta dig har du här en liten guide.





akademisk kvart [Akade-
misk kvart] subst traditionell försening, 
gäller ej vid tentor. Blir ofta längre 
med tiden och är starkt säsongsbe-
roende.
atrium [atrium] (pl. atriet) subst 
luftig innergård där mången föreläs-
ningspaus spenderas.
aula [aula] (pl. -n) subst
föreläsnings-salen nummer ett. I en 
trevlig atmosfär med ett benutrymme 
värdigt ett charterflyg försöker du se 
vad professorn skriver till ljudet av 
300 klickande fyrfärgspennor.
blanka [blanka] (blankade, blankat)  
verb avstå eller inte lämna in en tenta.
CFR [si:ef:ar] (förk. för Center for Re-

tailing)  subst Handelshögskolans lokaler 
på Saltmätargatan.
dödsryck [dödsryck] (pl. -et) subst 
kårårets sista vecka då de nyvalda 
representanterna tillträder sina poster 
och de avgående firas av med ett 
riktigt ståhej.  
enok [enok] subst 1 toalett i källaren. 
2 manlig handelsstudent som överlevt 
gasquen.
Enoksro [enoksro] subst kårens 
egen sommarstuga i Saltsjöbaden.
Eunucka [eunucka] subst 1 toalett 
i källaren. 2 kvinnlig handelsstudent 
som överlevt gasquen.
Excelkursen [excelkushn] subst 1 
Sena kvällar i pc-salarna och mentala 
utbrott. Högst oklar studentnytta.
Finlandsfärja [Finlandsfarja] 
verb vedertagen teambuildingövning.  
FuM [fum] (förk. för kårfullmäktige)  
subst kårens beslutande organ (jfr. 

riksdagen) bestående av 25 ledamöter 
och upp till 25 suppleanter.
företagspresentation [före-
tagspresentation] (pl. -en) subst en 
presentation av ett företag om dess 
verksamhet. Hålls av företag som är 
intresserade av att anställa dig.
företagsrep [företagsrep] (pl. -en) 
subst Personerna anställda på de fö-
retag som kommer till skolan. Dessa 
lönar det sig att vara trevlig mot.
förfest [förfest] (pl. -en) subst en 
fest före en sittning eller en kväll på 
Stures. Planer smids, blickar möts, 
klänningar och flugor rättas till.
gasque [gask] (pl. -en) subst en 
sittning med efterföljande pub som 
markerar slutet på din tid som småt-
ting och din första tentaperiod.
GC [ge:ce] (förk. för Global Chalenges) 
subst obligatorisk kurs under de första 
två åren på Handels. Antingen hatar 
man det eller så älskar man det. GC 
liknar inget annat på skolan.
GPA [jii:pii:ejj] (förk. för Grade 

Point Average) subst betygssnitt för 
högskolestudier.
Hassan [hassan] subst entreprenör, 
samhällsbyggare och legend. Brygger 
även gott kaffe.  
handels lov [handels lov] subst 
första sången på alla sittningar. Obli-
gatorisk kunskap för alla handelsstu-
denter.
Hanken [hankn] subst vad Handels 
Finska motsvarighet som ofta kom-
mer på besök till vissa högtider.
hets [hets] (pl. -en) subst vad fick du 
på tentan? Har du något sommarjobb? 

Jaha, du läser dubbelt? Har du gjort 
aktivitetsuppgiften? Hur mycket tittar 
företagen på betygen? Hetsen är stor, 
men låt den inte påverka dig.
Lyckeborg [lyckeborg] subst du 
kommer märka vem han är och du 
kommer aldrig glömma honom.
inskrivningsnummer [in-
skrivningsnummer] (pl. -numret) subst 
personnummer som du tilldelas under 
din första dag på Handels.
inspring [inspring] (pl. -et) subst 
kort reklamavbrott från studenterna 
under en föreläsning.
KAW [kaw] (förk. för Knut och 

Alice Wallenberg-salen)  subst högskolans 
innersta lokal. Även den plats på 
skolan med sämst täckning. Plats för 
föreläsningar, seminarier, företagspre-
sentationer och mycket mer.
kopparport [kopparport] (pl. 
-en)  subst dörr till kårlokalerna från 
Kungstensgatan. Används för spring 
mellan kårlokalerna i huvudbyggnaden 
och lokalerna på Saltmätargatan.
kåridor [kåridor] (pl. -en)  subst 
Kårlokalernas highway, korridoren 
som binder ihop alla utskottsrum på 
Sveavägen.
kårpoäng [kårpoäng] (pl. -en)  subst 
driver alla, men ingen vet vad det är 
eller hur det ska användas.
kårportal [kårportal] (pl. -en)  subst 
kårens alldeles egna hemsida med 
matnyttig information om företags-
presentationer, sittningar etc. 
www.sasse.se
kårräv [kårräv] (pl. -en)  subst stu-
dent som är övertygad om att karriä-

akademisk kvart - kårräv
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ren börjar i högskolans källarregioner.
kårstyrelse [kårstyrelse] (pl. -n)  
subst kårens verkställande organ (jfr. 
regeringen) som består av utskottens 
ordföranden samt presidiet. Glider 
runt i skolan iförda lila overaller.
Obsan [obsan]  subst kupperad och 
lummig park bakom skolan. Förkort-
ning för observatorielunden.
omfest [omfest] (pl. -en)  subst fest, 
igen. Återfinns under dödsrycks-
veckan.
omstart [omstart] (pl. -en)  subst 
start, igen. Utropas av publiken 
under handelsspexet.
omtenta [omfest] (pl. -n)  subst ten-
ta, igen. Har du kuggat eller blankat 
en tenta är det här tillfället för dig 
att skriva den på nytt.
outstanding [autstennding]  
(förk. för Course Direcotor’s Award 

for Outstanding Performance) subst 
utmärkelse som delas ut till ytterst få 
studenter som utmärker sig särskilt 
under vissa kurser. 
patet [patet] (pl. -en)  subst tidigare 
befattningshavare inom kåren.
portal [portal] (pl. -en)  subst skolans 
intranät för studenter där du hittar 
information från skolan samt kurs-
hemsidorna med matnyttig informa-
tion från dina föreläsare. portal.hhs.se
pub [pub] (pl. -en)  subst 1 lokal i hög-
skolans källare. Då och då förvandlas 
puben till just en pub för festliga 
aktiviteter. 2 namn på vissa fester i 
ovannämnda lokal.
Ragnar/Torsten [Ragnarr 
Toshtn]  subst föreläsningssalar, inte 

perosner.
rotunda [rotunda] (pl. -n)  subst 
cirkulär legendarisk samkvämslokal 
under aulan. Svettigt värre under 
somliga pubar.
Ruben/Fredrik [Rubn fredrick]  
subst föreläsningssalar, inte perosner.
Rådmansgatan [rådmansgatan]   
subst tunnelbanestation på gröna linjen 
precis utanför kårlokalerna och Han-
delshögskolans lokaler på Sveavägen.
SASSE [sasse] (förk. för Student 
Association at the Stockholm School of 

Economics)  subst kåren på engleska.
sittning [sittning] (pl. -en)  subst 
som en studentskiva, men bättre och 
mer städat. Mat blandas med dryck 
och sång och följs vanligtvis av dans 
natten lång.
småtting [småtting] (pl. -en)  subst 
är du tills du överlevt din första 
tentaperiod och tillhörande gasque se 
gasque.

sommarfest [sommarfest] (pl. 
-en)  subst tusen personer festar med 
hela sitt hjärta under en lidelsefull 
juninatt ända fram till soluppgången. 
Tentorna och ditt första år är över.
spex [spex] (pl. -et)  subst oför-
glömliga föreställningar framförda 
av studenter. Finns i två versioner; 
småtting- och handels- (vanlig).
spons [spons] (pl. -et)  subst Pro-
dukter som företag utskänker – vem 
är bäst på att samla användbara saker?
SPSS [es:pe:es:es] (förk. för Statistical 
Product and Service Solutions)  subst 
statistikprogram som tidigare använts 
flitigt under första året på Handels. 

Klart användarfientligt.
STATA [stata] subst statistikprogram 
som ersätter SPSS under ditt första 
år på Handels. Otroligt nog ännu 
mer användarfientligt än SPSS. 
stora salen [stora salen] subst 
Stor sal på Holländargatan ovan-
för kårlokalerna på Saltmätargatan. 
Används främst under sittningar och 
tentamen.
strannis [strannis] pers. smeknamn 
på skolans rektor Lars Strannegård.
Stures [stures] (förk. för Sturecom-

pagniet)  subst på torsdagar välbesökt 
förströelselokal på Stureplan.
Studentpalatset [studentpalat-
set]    subst pluggpalats med studiesalar 
och grupprum för tentamenplugg 
eller grupparbete, ett stenkast från 
Handelshögskolan.
tentamen [tentamen] subst 
skriftlig examination som du måste 
genomgå för att officiellt ha klarat 
en kurs.
toaletten [toalleten] subst tidigare 
konstinstallation i atriet som både lät 
och luktade illa. Ersattes udner 2017 
till studenters stora glädje.
valfläsk [valflesk] (pl. -et)  subst 
samling floskler som kandidaterna till 
förtroendeposterna inom kåren vräker 
ur sig innan valet.
zilliz [sillis] (pl. -en)  subst gurkor 
i taket, hattar, sill, lunch, sång, röj, 
nubbe och studentikositet i överflöd.ångest [ångest] (pl. -en)  subst drabb-
ar även den bästa handelsstudent in-
för tentor och efter fester. Men oroa 
dig inte! Vad gör det om 100 år?

kårstyrelse - ångest
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packlista

rotundanskor

utklädnader

finkläder

matlådor 

kaffetermos

mysiga hoodies

plunta

inte miniräknare

linjal

Ungefär hälften av alla som börjar på Handels flyttar till Stockholm från en annan ort. 
Här är några särskilda packningstips från oss som flyttade hit förra året!

När du dansar i kårens egna klublokal så 
kommer du att behöva ett par sköna skor 
du inte är rädd om.

Det finns många fester som har ett sär-
skilt tema, så det är ingen dum idé att ta 
med någon rolig klädsel.

Självklart finns också finare sittningar, 
därför kan det vara bra att ta med finare 
kläder som du har.

Att vara student är slitsamt, men matlå-
dor förenklar det mesta!

När du inte har någon mer energi att 
plugga så är det skönt att kunna förlita 
sig på sitt kaffe.

Från småskolan till universitet så är  
linjalen flitigt använd , även på Handels.

psssst!  se sida  77 
(Tack QVARTZ <3) 

Rotundan må vara billig, men lördsgakväl-
lar på Stures är desto dyrare..

Under tentaperioder vill du inte ha obe-
kväma kläder, så ta med något skönt!
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vart köper man böckerna?

när köper man böckerna?

behöver man köpa böckerna?

kurslitteratur

Böcker kan både köpas nya online eller i olika bokaffä-
rer. Men det vanligaste är att man köper från studenter-
na som läste kurserna året innan.

Vissa köper böckerna långt i förväg, medans andra hets-
köper dem mitt under kursen.

Det är alltid upp till en själv om man vill köpa böckerna 
eller inte. Böckerna går att låna och ofta finns mycket 
av materialet att tillgå online. Hur viktigt det är att ha 
böckerna skiljer sig från kurs till kurs.

packlista
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följ oss på 
snapchat!

smattingintro17

www.SASSE.se

och instagram!

@smattingintro2017

Så snart du blivit medlem i kåren så får du tillgång till sasse.se, som är 

kårens egna hemsida. Här hittar du information om rekrytering, schema 

och anmälningar till alla kårevent och företagspresentationer. Det är helt 

enkelt allt om kåren samlat på en webbsida.



5 facebook-tips

1. Bli vän med Småttingintro Tjugohundrasjuttton

2. Gilla sidan "Småttingintro 2017"

3. Gilla "The Student Association at the Stockholm 
              School of Economics"

4. Gå med i SASSE Members

5. Gå med i "Sharing is Caring 2017"
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Vad: Introduktionsveckornas egna facebookprofil

När: Så snart som möjligt!

Vad: Introduktionsveckornas egna facebooksida

När: Så snart som möjligt!

Vad: Studentkårens facebooksida

När: När som helst

Vad: Grupp för alla medlemmar i kåren

När: Så snart du blivit kårmedlem

Vad: Din egna årskursgrupp för att hjälpa varandra med plugg

När: När kurserna dragit igång



Tack!
För att ni vill vara med och bidra till två fantastiska introduktionsveckor





kontaktuppgifter

Stormamma 
(B&E)
Jessica Sköldin
070 667 84 15

STORPAPPA 
(B&E)
Sten Lindmark
070 334 12 66

Stormamma 
(retail)
Johanna Sjödin
073 390 25 52

STORPAPPA 
(retail)

Andreas Nilsson
076 308 06 07
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Oss kan du fråga vad som helst, både innan och undet småttingintrot!






