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Mission 
Varför vi finns 

Värden 
Vad som är viktigt 

för oss 
Vision 

Vart vill vi vara/vart är vi på 
väg 

Strategi 
Vägen till visionen 

Verksamhetsplan 
Vad vi ska satsa på i år 

BAKGRUND 
Som bakgrund till THS Vision ligger dels organisationens mission som 
beskriver varför organisationen finns och även dess värden, det vill 
säga vad som är viktigt för organisationen. 

THS Mission 
THS Mission definieras i organisationens stadgar §1.2 
Ändamål; 
 
THS har till huvudsakligt ändamål att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 
förutsättningarna för studier vid Kungliga Tekniska högskolan. THS ska verka för god 
sammanhållning och kamratskap mellan de studerande vid Kungliga Tekniska högskolan. 

THS Värdegrund 
THS verksamhet genomsyras av en värdegrund. Dessa ord utgör våra kärnvärden och definierades 
med syftet att användas som ett verktyg vid strategiskt och operativt arbete. 

Identitet:  Gemenskap och stolthet. Vi bygger tillsammans upp studentkåren vid KTH, med 
en uttrycklig stolthet för vårt lärosäte och vilka vi är. 

Strävan:  Utveckling genom framåtanda. Vi ska alltid bli bättre, som individer och som 
organisation, genom höga krav på oss själva och vårt förbättringsarbete. 

Arbetssätt:  Glädje i deltagande. Vi bygger vår verksamhet på de aktiviteter och plattformar vi 
skapar åt varandra. Det arbetet måste vara roligt och attraktivt. 

Syfte 
Syftet med THS Vision är att beskriva vad organisationen ska sträva efter. Dokumentet är tänkt att 
vara vägledande i framtagandet av både långsiktiga och kortsiktiga strategier för organisationen. 

Mål 
Målet med THS Vision är att skapa en kontinuitet i, samt långsiktig utveckling av, organisationen 
som inte begränsas av de korta mandatperioderna. 

Historik 
Antagen av Kårfullmäktige 2013-09-26. 

Reviderad av Kårfullmäktige 2016-05-25 enligt beslut 1516-KF-08018. 
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THS VISION 
Visionen är uppbyggd som ett hus, med en övergripande vision som dess tak. Visionen bryts sedan 
ned i fyra pelare som symboliserar olika arbetsområden och mer specifika visioner medan 
fundamentet står för den stabila grund som hela den övriga verksamheten vilar på. 

Den övergripande visionen lyder: “THS ger alla studenter1 en meningsfull studietid, fritid och 
framtid.” 

 

 

                                                      
1 Med studenter menas både forskar- och grundutbildningsstuderande. 
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Fundament 
THS verksamhet vilar på en stark organisation. 

THS är en välmående organisation såväl strukturellt som ekonomiskt. Det är självklart för alla 
studenter på KTH vad THS är och gör. Alla studenter känner en stark tillhörighet till universitetet 
och studentkåren. THS värnar om god demokrati och representerar alla studenter och 
verksamheten återspeglar alla studenters intressen samt genomsyras av mångfald och jämlikhet. 

Framtid 
Alla studenter ska få sitt drömjobb. 

THS möjliggör för alla studenter på KTH får det jobb de vill efter att studierna är förbi. Studenter 
får chans att träffa potentiella arbetsgivare redan under studietiden och vet vad de vill göra när de är 
klara med studierna. 

Utbildning 
Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin 
studietid. 

THS möjliggör för alla studenter på KTH att ha en kvalitativ studiemiljö och utbildning. 
Kursupplägg, pedagogik och studiemiljö verkar gemensamt för att forma Sveriges bästa ingenjörer 
och arkitekter. 

Studiesocial - fritid 
Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande 
fritidsaktiviteter. 

THS har ett varierat utbud av föreningar och aktiviteter. Alla studenter känner gemenskap och har 
någonstans att vara under sin fritid. 

Studiesocialt - vardag 
Alla studenter har en problemfri vardag. 

THS möjliggör för studenter på KTH att helhjärtat kunna fokusera på sina studier. Vardagliga 
nödvändigheter såsom bostad, mat, hälsa och kurslitteratur ska inte ligga till grund för oro eller ta 
fokus från studierna. 
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