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Vil du vide, hvad dine kunder, samarbejdspartnere og interessenter mener om dine ydelser og 

samarbejdsrelationer?  Kunne du tænke dig kvalificeret hjælp med at udvikle nye ideer til gavn 

for dine kunder? Husker du at undersøge, hvordan dine ydelser modtages af dine kunder? Har du 

styr på, om du og dine medarbejdere opfylder jeres kunders ønsker og behov? Er du sikker på, at 

alle ideer til ændring af nuværende ydelser samt ideer til helt nye ydelser indgår som en naturlig 

del af en fremtidig strategi?

Konsulenthuset ABILDGAARD tilbyder din virksomhed hjælp med at: 

• Afdække udvalgte kundegruppers holdninger til jeres kerneydelser.

• Afklare, hvordan du opfattes som leverandør og samarbejdspartner. 

• Sammenstykke ny viden, der kan styrke dig i at iværksætte nye strategier.

• Sammenfatte andres opfattelser af din virksomheds kompetencer.

Ved hjælp af fokusgruppeinterviews bidrager kunder, borgere, institutioner og andre interes-

senter med deres syn på din virksomheds evne til at opfylde serviceaftaler, levere ydelser i nye 

sammenhænge osv. Det kunne eksempelvis være en kommunal entreprenør som Vej & Park.

Konsulenthuset ABILDGAARD tilbyder:

• Fokusgruppeinterviews med en repræsentativ gruppe, der drøfter et givent emne af stor 

relevans for virksomheden. Ideen er på kort tid at afdække en række forskellige synspunkter på 

emnet. Dynamikken i gruppen bringer diskussionen op på et højt fagligt, kreativt og udbytterigt 

niveau. 

• Fokusgruppeinterviews som en kvalitativ metode til at indsamle information, er specielt veleg-

net til at afdække ubevidste motiver og holdninger hos kunder, samarbejdspartnere og øvrige 

relevante relationer.  Hvordan kommer du i gang? Ja, det er lettere, end du tror:

• Du vælger 4-8 deltagere og orienterer dem om formålet. Mål defineres.

• Konsulenten fra Konsulenthuset ABILDGAARD udarbejder interviewguide og 

    afstemmer den med dig. 

• Fokusgruppeinterviews gennemføres med en interviewleder og en referent.    

• Konsulenten udarbejder et referat fra fokusgruppeinterviewet, som vil være 

    udgangspunkt for opfølgende analyser og handlingsplaner, nye strategier m.m.  

• Afsluttende holdes et møde mellem din virksomhed og konsulenthuset ABILDGAARD,   

    hvor fokusgruppeinterviewets resultater og nye konkrete tiltag og perspektiver 

    præsenteres og debatteres. 

Resultatet af fokusgruppeinterviewet med deltagelse af nuværende og potentielle nye kunder har givet os et stærkt grundlag for at målrette vores 
aktiviteter i nye strategier. De gennemførte fokusgruppeinterviews har desuden givet os en specifik viden om kvaliteten af vores ydelser i mange 
sammenhænge. Denne nye viden øger vores motivation og engagement for stadig at skabe innovation og forandringsparathed i Vej & Park. 
Leo Kristoffersen, driftschef, Vej & Park, Odder Kommune.


