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Hvilke direkte omkostninger har produktet?
Leverandører og samarbejdspartnere?
Hvilke processer er omkostningskrævende?
Største risici?

•

Hvilke nøgleprocesser har
virksomheden?
Er disse nedskrevet og
kortlagt?
Hvilke data registreres for
at styre produktionen?
Nøgleleverandører?
Kritiske og ukritiske processer og opgaver?

•

•

Hvem er ansat og hvem
ejer virksomheden?
Hvilke kompetencer er til
stede?
Hvem arbejder på hvilke
nøgleprocesser i virksomheden?
Er de rigtige folk ansat?
Hvilke opgaver løses eksternt?

Omkostninger

Hint: Segmenter kan være
geografisk, kundetyper, køn,
alder, etc.
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•

•
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Hvem er kunderne?
Hvordan er de segmenteret?
Hvordan markedsfører I?
Hvilke kanaler bruger I?
Er markedet stigende,
stagnerende eller faldende?
Er der gennemført kundeundersøgelser?
Hvem er konkurrenterne?

Produktion
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Marked og kunder

Menneskelige ressourcer

Hint: „Why“ er IKKE at tjene
penge

•

•
•
•

Hvad er kerneproduktet/
ydelsen?
Hvad gør produktet godt?
Hvad er det for en pain
produktet løser for kunderne?
Hvad opnår kunderne ved
at købe produktet?
Er produktet unikt?
Hvordan differentierer det
sig fra andre?

•

•

Hvorfor eksisterer virksomheden
Hvad er formålet?
Hvad er missionen?
Er virksomheden konkurrencedygtig?
„Kost-drevet“ eller „værdi-drevet“ virksomhed?

Produkt

Eksistens og strategi

Modenhedsanalyse
Hvilke indtægtskilder har
virksomheden?
Hvordan er de fordelt på
omsætning? Og indtjening?

Hvem er interessenter i
virksomheden?
Hvorledes plejes disse
interessenter?
Hint: Interessenter kan være
kunder, leverandører, investorer, ansatt ...

•

•

•

Interessenter

•

•

Indtjening

Trusler
Svagheder

Muligheder

Eksterne
Styrker

Interne

SWOT-analyse
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