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Erhvervscase: Et skriftlige oplæg på 2 normalsider + titelblad og litteraturliste  

 
Formalia Erhvervscasen skal som minimum indeholde følgende: 

 

• Titelblad med fagets navn – Ledelse i praksis 

• Casens titel og evt. undertitel 

• Den studerendes fulde navn 

• Vejleders navn  

• Navn på uddannelsesinstitutionen 

• Måned  og år for udarbejdelse af Erhvervscasen 

• Evt. påtegning om fortrolighed 

• Antal tegn inklusivt mellemrum (figurer tæller ikke som tegn). 

 

Herefter følger en indholdsfortegnelse og derefter selve erhvervscasen  

 

Erhvervscasen må maksimalt have et omfang på 2 normalsider svarende 

til 2 x 2.400 tegn  

 

Afslutningsvis følger en side med litteratur-henvisninger 

 

Situation og 

virksomhed 

En kort beskrivelse af virksomheden i forhold til Erhvervscasens 

problemstilling 

 

Opgaveskriver En meget kort beskrivelse af dig selv i forhold til problemstillingen 

 

Fx: Jeg er mellemleder i produktionen i firma Xxxxx og har været i nuværende 

job i 2 år. Jeg har 7 medarbejdere der refererer til mig. Jeg referer selv til 

produktionschefen. Jeg er involveret i nedenstående problemstilling ved, at 

jeg……… 

 
Problemstilling  
 
 
 
 
Problemformulering 

Under dette punkt kan du forklare, hvori udfordringen eller problemet består   

 

Fx: Det der gjorde, at jeg valgte denne case er …………… 

 

Under dette punkt kommer din præcise problemformulering  

 

Fx: Hvordan kan jeg som leder bidrage til, at …………… 
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Metode 
 
 
Teori 
 
 
Empiri 
 

 

Her skriver du hvilken/hvilke metoder du vælger at bruge til at afdække din 

problemformulering  

Her nævner du de teorier eller modeller, du planlægger at bruge i dine 

analyser og begrunder valget af disse 

Hvilken viden har du brug for at indsamle for at svare på din problem-

formulering?  

 

Her skal du nævne de dataindsamlingsmetoder, som du har valgt at bruge 

samt begrunde, hvorfor du har valgt dem.  

 

De valgte dataindsamlingsmetoder kan fx være observationer, interviews, 

undersøgelser, data osv.  

 

Det kan være tale om henholdsvis kvantitativ eller kvalitativ metode eller 

begge dele (metodetriangulering).  

 

Fx: Som metode til at afdække min problemformulering har jeg gjort brug af 

kvantitativ metode i form af …  

 

Fx: For at komme et spadestik dybere har jeg herefter valgt at bruge 

kvalitativ metode idet jeg har gennemført… 

 
 

 

  Til den mundtlige eksamen skal du fremlægge  

 
Analysen De helt centrale resultater fra dine analyser 

Handlingsplanen De absolutte vigtigste handlinger i processen samt en handlings-

plan inkl. tidsplan for tiden efter eksamen 

Konklusionen Start med at gentage problemformuleringen. Hvilket begrundede resultat 

nåede du frem til. Resultatet skal være et svar på din problemformulering.  

 

Endvidere dine refleksioner over dit arbejde med casen og en refleksion 

over, hvad du har lært af arbejdet med erhvervscasen 

 

 

Eksamensformen for Ledelse i praksis er en mundtlig eksamen kombineret med udarbejdelse af en 
Erhvervscase. Eksamensformen er nærmere beskrevet i Studieordningen for Akademiuddannelsen i 
Ledelse. Udarbejdelsen af erhvervscasen skal altid følge retningslinjerne i den gældende studieordning. 

  


