Center for Sociologisk Analyse

Om Center for Sociologisk Analyse

Den sociologiske indsigt

Når I benytter Center for Sociologisk Analyse, sikrer I jer
viden indsamlet med videnskabelig præcision og
grundighed. Vi har det sociale aspekt i den menneskelige
tilværelse som omdrejningspunkt, og fokus i vores
sociologiske analyser er således samspillet mellem
mennesker og grupper. Vi interesserer os både for
måden, samspillet organiseres på, og for den gensidige
påvirkning, det enkelte menneske og gruppen har på
hinanden. Gennem vores sociologiske analyser kan vi
være med til at synliggøre eller fremhæve mekanismer,
der ikke altid er klare for de sociale aktører selv.

Center for Sociologisk Analyse har den sociologiske metode
som omdrejningspunkt for vores undersøgelser. Vi finder det
altafgørende, at den indsamlede data bringer ny viden til en
problemstilling. Uanset hvad jeres interesser eller udfordringer
er, har vi metoden, der kan finde de rigtige svar, så I kan
komme videre og skabe de forandringer, der skal til for at nå
jeres mål.

Vi tror på god service, højt fagligt niveau og klare
brugbare resultater, som nemt kan implementeres i
hverdagen.
Med vores nordjyske aner går vi hos Center for
Sociologisk Analyse ikke efter at være det største
analysebureau på markedet, men vi bestræber os på at
være det bedste. Vi arbejder helt bevidst med få
virksomheder ad gangen, således at alle virksomheder
får den særlige opmærksomhed, vi mener, der skal til
for at udføre gode analyseopgaver.
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Vi har gennem mange år specialiseret os i at anvende
kvalitative metoder til at komme i dybden med de
problemstillinger, som vi præsenteres for i vores
analyseopgaver. Med afsæt i de fordele som nærhed,
følsomhed og interesse giver, anvender vi for eksempel
kvalitative interviews hyppigere, end det ellers er traditionen
blandt analysebureauer. Vi har kapacitet til at anvende
kvalitative interviews i situationer, hvor det kan virke
uoverskueligt, og hvor andre analysebureauer typisk vil
indsamle data ved brug af spørgeskemaer.

I situationer, hvor organisationer eller virksomheder
ønsker et overblik over et område, anbefaler vi ofte at
bruge netop spørgeskemadata, der er indsamlet via
elektroniske, telefoniske eller postomdelte spørgeskemaer.
Der er dog en tendens til, at sådanne undersøgelser
bliver gennemført på en måde, så resultaterne bliver
overfladiske i et forsøg på at lave billig vidensindsamling. Center for Sociologisk Analyse ønsker at
bryde denne tendens og frembringe viden, der baserer
sig på et højt statistisk niveau, men som på samme tid
er håndtérbart og let at implementere i hverdagen.

Den skræddersyede løsning
Hos Center for Sociologisk Analyse får du uden merpris den
kvalitet som den sociologiske metode åbner mulighed for. Vi har
gennemtestede koncepter, der danner grundlag for en række
skræddersyede løsninger fra virksomhed til virksomhed og fra
problemstilling til problemstilling. I samarbejde med jer
identificerer vi indsatsområder, så konkrete handlinger kan
sættes i gang og præsenteres i overskuelige og let tilgængelige
resultater.

Fordelen er, at vi ikke udelukkende arbejder efter
statiske modeller, men tilrettelægger hver undersøgelse individuelt efter kundens behov og ønsker.
Vi målretter altid undersøgelserne til den enkelte
organisationskultur og stiller skarpt på jeres udvalgte
interesseområder. Dermed får I en skræddersyet
løsning, der sørger for, at jeres problemstilling kommer i
centrum og at kvaliteten af resultaterne giver jer sikre
afsæt til fremtidige beslutninger.

Cases
Region Nordjylland

Cembrit

HTH Køkkener

· Stikprøve blandt 20.000 siddende
patienttransporter i Region
Nordjylland

· Mere end 300 interviews fordelt
over hele landet

· 100 interviews med kunder
fordelt over hele landet

· Forbedring af den organisatoriske gennemsigtighed

· Synliggørelse af forskelle mellem forskellige branchers behov

· 100 interviews med håndplukkede potentielle kunder

· Kvantitativt og kvalitativt overblik over befordringsområdet

· Kortlægning af fremtidens marketingsindsats på landsplan

· Justering af national B2Bsalgsstrategi

- tilfredshedsundersøgelse

- kundeanalyse

- loyalitetsundersøgelse
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