
© Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken
School of Economics, www.hanken.fi 



Hanken i ett nötskal

© Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi 



Hankens historia

» Grundad 1909
» Universitetsstatus 1927
» Huvudsakligen 

finansierat av 
Undervisnings- och 
kulturministeriet.

» Vasa enheten 
grundades 1980
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Hanken idag +lägg till källa

» Undervisningsspråk: svenska och engelska

» 4 institutioner och ett språkcenter

» Internationellt ackrediterad: EQUIS, AACSB och AMBA

» Internationellt rankad: FT och U-Multirank

© Hanken

» 2 500 studenter (2 383 EK och EM, 117 ED)
» 22% vid Vasa enheten

» 117 forskande och undervisande personal (årsverken)

» 109 administrativ personal (årsverken)

April 2019



Strategisk profilering

» Enda fristående handelshögskolan i Finland

» En forskningsorienterad handelshögskola

» Internationell inriktning

» Förespråkar socialt ansvar i all sin verksamhet

» Nära samarbete med näringslivet

» Nationellt och internationellt samarbete och nätverk
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Styrkeområden

Ett styrkeområde är ett 
forskningsområde där 
forskningen är internationellt 
konkurrenskraftig.

» Konkurrensanalys och 
servicestrategi

» Finansiering, redovisning
och företagsstyrning

» Ansvarsfull organisering

» Att leda för tillväxt och 
välmående
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Forsknings- och kompetenscentra
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» Centren är knutna till institutionerna vid Hanken och arbetar 
också i nära kontakt med näringslivet.

CCR Centre for Corporate Responsibility

CERS Centre for Relationship Marketing and Service Management

EPCE Erling-Persson Centre for Entrepreneurship

GODESS Gender, Organisation, Diversity, Equality and Social 
Sustainability in Transnational Times

HCCG Hanken Centre for Corporate Governance

HECER Helsinki Centre of Economic Research

HUMLOG Institute The Humanitarian Logistics and Supply Chain 
Research Institute

IPR University Center Centre for intellectual property rights

WCEFIR Wallenberg Centre for Financial Research



Akademiska utbildningar
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» Kandidatutbildning 
(3 år)

» Huvudsakligt undervisningsspråk svenska

» Ca 60% av kurserna på engelska inom magisterutbildningen

» Årligen antas ca 250 nya studenter*

» Magisterutbildning (2 år)
» Årligen antas ca 140 nya studenter

» Undervisning på svenska och engelska

» Doktorandutbildning (4 år)
» Alla huvudämnen

» Årligen antas ca 20 nya studenter

* Ansökningsår 2018



Ämnen

© Hanken

Sju huvudämnen

 Entreprenörskap och företagsledning

 Finansiell ekonomi

 Företagsledning och organisation

 Handelsrätt

 Marknadsföring

 Nationalekonomi

 Redovisning

 Logistik och företagsansvar 

Övriga ämnen
 Ekonomisk politologi

 Informationsbehandling

 Statistik

Språk
(Svenska, finska, engelska, 

franska, tyska, ryska, spanska)

(enbart magister- och forskarnivå)



Inriktningar i det engelskspråkiga
magistersprogrammet

» Business and Management
» International Strategy and Sustainability
» Humanitarian Logistics
» Marketing 

» Financial Analysis and Business Development
» Finance
» Accounting
» Governance and Commercial Law

» Economics

» General Management (Vasa)
» Accounting and Commercial Law
» Marketing, Management & Entrepreneurship
» Finance

» Intellectual Property Law

Mer information: www.hanken.fi/masters
© Hanken

http://www.hanken.fi/masters


Studentutbyte

» Hanken har över 100 
samarbetsuniversitet i fler än 35 
länder

» En termin utomlands
(utbytesstudier eller praktik) ingår
i kandidatstudierna

» Ca. 240 utresande
utbytesstuderande årligen

» Idag tar Hanken emot ca 170 
utbytesstuderande årligen

» Alla utbytesstuderande får hjälp
och stöd av tutorer

© Hanken



Hanken Alumni

» Över 14 000 alumner i 70 länder världen över
» Ca 22% av Hankenalumnerna arbetar utomlands

» Engagerat alumnnätverket
» Ca 10 alumnevenemang årligen i Helsingfors och Vasa

»Hankendagen (Helsingfors och Vasa)

»Internationella alumndagar (Stockholm, London, Bryssel, Zürich, Berlin)

» Över 50 mentorer ställer upp årligen för studerande & nyblivna alumner

» Hanken Expatriate nätverket

» Aktiv kommunikation
» Månatligt alumnbrev

» Hankentidningen publiceras fyra gånger om året

» Hanken Alumni grupper på Facebook och LinkedIn

© Hanken



Samarbete med näringslivet

Alumnverksamhet Partnerprogrammet

Fortbildning

Fundraising

Karriärtjänster

Forskningssamarbete Samarbete inom utbildning

Business Lab



Hanken 2025
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