
Så här anser vi att du ska skriva ditt case för ett högt omdöme/betyg.

Bakgrund
Du har genomgående  en bra och tydlig struktur i bakgrund och karaktärsbe-
skrivning. Du har broderat ut karaktärerna och gett dem ett ”liv”. Du har även 
lagt upp arbetet och gett det en tydlig struktur, det fick du av mig i beskriv-
ningen.

Reflektion
Men, många skriver alldeles för lite under reflektion, koppling till teorin, i 
detta fall den företagsekonomiska processen. Här kan du skriva  en hel bok. 
Koppla samman karaktärerna och processerna med den företagsekonomiska 
och organisatoriska  processen. Var befinner sig varje karaktär? I vilken fas är 
företaget? Hur påverkar deras privata situation deras agerande på arbets-
platsen? Koppla samman det holistiska perspektivet.

Analys
De flesta missar även analysen och när du gör din analys är den på tok för 
kort. Här ska du koppla  samman den teoretiska  diskussionen med vad du 
faktiskt har för erfarenheter och tankegångar om ämnet och dess karaktärer. 
I reflektionen bara pratar du men här ska du säga  något, visa att du faktiskt 
förstår och kan arbeta i ämnet.

Sammanfattning
Gör alltid en sammanfattning av din diskussion eftersom det blir lättare  för 
dig själv och för betraktaren att följa din diskussion. Många personer är för 
lite strukturerade. I sammanfattningen används med fördel punktform, d v s 
en liten rubrik som du därefter förklarat med en liten textmassa.

Lösning
De flesta av er ger inte en operativ plan för hur du ska lösa problemet och då 
har du ju faktiskt missat frågeställningen, eller hur? Dina slutsatser är 
normalt grumliga och därmed svåra att använda. En ypperlig skriftlig lösning 
är att specificera en lösning som är kopplat till varje problem samt att ge en 
lösning för företaget som helhet. Lösningarna kan med fördel beskrivas i 
punktform med tillhörande förklarande textmassa. Tex,

- Bakgrund
- Problem.
- Koppling till relevanta teorier.
- Lösning.
- Lösningens effekter.

Reflektion
Var distinkt och visa på en tydlig och välformulerad reflektion med en stark 
koppling till teorin. Du ska även ta fram en strukturerad lösning som är en 
operativ plan som går att använda direkt av företagsledningen. 

Din lösning ska vara en projektplan där företaget tydligt ser ljuset i tunneln. 
Planen ska ge beställare, ledning och medarbetare hopp om en bättre och 
ljusare framtid. Tänk på att det måste till en viss kritisk massa [text] för att 
du ska kunna leverera en kvalitativ lösning.
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