
        Motion angående ett bildande av CaseGrupp  
 
Med anledning av att jag, Daniel Keyvanpour, märkt att det finns ett behov av en CaseGrupp hos                 
sektionen och att det är hög tid att sektionen följer den trend som i princip samtliga D-sektioner på                  
KTH/CHA/LTH har, så anser jag att en CaseGrupp på D-sektionen bör införas som antingen ett               
underutskott till Näringslivsutskottet eller ett självständigt utskott med nära samarbete med           
Näringslivutskottet.  

I dagsläget ser jag ett behov men också en möjlighet att förbättra medlemmarna i sektionen inom tre                 
områden: problemlösningsmetodik och analytisk tränande, kommunikation och gruppdynamik        
samt presentationsteknik, vilka skulle förbereda medlemmarna inför arbetslivet ännu mer. Just           
dessa tre pelare är viktiga verktyg som behövs ute i arbetslivet. Tanken är att medlemmarna av                
Data-sektionen ska införskaffa sig lärdomar som kompletterar ens utbildning som civilingenjör,           
som hen sedan kommer ha nytta av i praktiken både idag och i framtiden. 
 
Ett typiskt jobb fungerar så att du får ett problem på ditt skrivbord, sedan, i samarbete med andra                  
löser problemet, sedan presentera sitt resultat på ett övertygande vis. Vilket är precis vad vi               
väntas kunna prestera senare i rollen som ingenjör. Detta är exakt vad en CaseGrupp skulle               
anordna, case-fall med riktiga problem från företag som medlemmarna under anordnade           
event/workshops ska lösa, med det tillkommer även lunchföreläsningar med         
inspirationsföreläsare från näringslivet samt företag som kommer och håller föredrag om t.ex.            
presentationsteknik. Det är detta som kallas presentations-case 
 
Vidare finns det även en efterfrågan på att utbilda medlemmarna i intervju-case, allt fler företag såsom                
Microsoft, Google, Deloitte, Accenture, KPMG, Netlight tillämpar någon form av case med fokus             
på problemlösning och kommunikation vid deras rekrytering, och ur egen erfarenhet vet jag             
många som fallit vid denna process från vår sektion, endast för att de inte visste hur ett case                  
skulle lösas. Det är detta som kallas intervju-case  

Sedan skulle en CaseGrupp, förutom att utbilda sektionsmedlemmarna också arbeta internt mot själva             
sektionen för att lösa och analysera eventuella frågor/problem som sektionen har, till exempel att              
analysera och undersöka varför väldigt många inte tar examen i tid eller att om varför t.ex antalet                 
sökande minskar (om det skulle ske) 

Med anledning av ovanstående yrkar jag, Daniel:  

Att sektionen ordnar en undersökning delvis framställd av mig, som skall vara klar och färdigställd               
minst 15 läsdagar innan vårmötet 2018. där intresset för ett eventuellt CaseUtskott/Grupp undersökes             
hos medlemmarna, för att sedan eventuellt gå vidare till ett bildande av ett utskott, om ett sådant                 
intresse skulle finnas dvs. 

Daniel Keyvanpour 


