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Vad är viktigt vid bedömning av långsiktig 
konkurrens- och överlevnadsförmåga?

1. Affärsidén?
 Vad är affärsidén?
 Vilket kundbehov tillfredsställer företaget?
 Vilka/vilken är kunderna/marknaden?
 Vilket är erbjudandet?
 Varför ska kunden välja just detta?
 Vad är unikt och överlägset i jämförelse med andra konkurrenter?

2. Produkter och tjänster
 Är företaget starkt beroende av en produkt/tjänst?
 Kommer mer än 50 % av omsättningen från en produkt/tjänst eller nyckelperson?
 Kommer mer än 50 % av vinsten från en produkt/tjänst eller nyckelperson?
 Är samtliga produkter/tjänster lönsamma?
 Har produkterna/tjänsterna positivt täckningsbidrag?
 Var befinner sig produkterna/tjänsterna på livscykeln?
 Är det enkelt att plagiera produkterna/tjänsterna?
 Har företaget nya produkter/tjänster på gång?

3. Marknad
 Arbetar företaget på en stor eller liten marknad?
 Hur utvecklas företagets marknad; ökar eller minskar den?
 Är marknaden starkt beroende av
  -allmänna konjunkturen, privatkonsumtion - och/eller företagsinvesteringar
  -skattesystemet
  -miljöfrågor
  -övriga politiska beslut eller faktorer?
 Hur stor är marknadsandelen?
 Hur utvecklas marknadsandelarna?

4. Konkurrenter och konkurrenssituation
 Vilka är företagets konkurrenter? Känner företaget till konkurrenternas styrka och  
 svagheter?
 Hur utvecklas företaget i förhållande till konkurrenterna?
 Hur skulle företaget påverkas om ytterligare en konkurrent kom in på marknaden?
 Hur ”binder” företaget upp sina viktigaste kunder?
 Kan företaget förbättra positionen i förhållande till konkurrenterna?
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5. Kunder och kundstruktur
 Vilken är företagets kundstruktur;
  -vilka branscher
  -antal kunder och typ av kund
  -sällanköp eller ofta
 Styrs försäljningsansträngningarna mot kunder som företaget vill ha?
 Är företaget beroende av ett fåtal kunder?
 Står någon enstaka kund för mer än 25 % av omsättningen?
 Finns anledning att förändra kundstrukturen?
 Utnyttjas kundregistret på ett optimalt sätt?
 Vet företaget vad kunderna har för uppfattning om företaget?
 Vad är viktigast för att säkerställa återköp från de viktigaste och lön- 
 sammaste kunderna?
 Har kreditbedömning gjorts på de kunder företaget har fordringar på?   
 Hur bevakas negativa förändringar?
 Tål företagets eget kapital att de två största kunderna går i konkurs?

6. Lokaler, utrustning, inköp, leverantörer och lager
 Är lokalerna ändamålsenliga vad gäller hyra, expansionsmöjligheter, läge  
 och affärsidén?
 Fyller maskinparken dagens krav vad gäller effektivitet och miljö?
 Vilka serviceavtal finns? Vilka är oundvikliga? Förlängs de automatiskt?
 Har företaget koll på leverantörernas ekonomi och överlevnadsförmåga?
 Erhålls optimal leverantörskredit på varu- eller tjänsteköp?
 Är företaget beroende av ett fåtal leverantörer? 
 Hur ofta omprövas valet av leverantör?
 Vad ska företaget göra själva och vad borde man köpa?
 Följer företaget löpande upp kapitalbindningen i förråd och varulager?
 Finns fungerande lagerredovisning?

7. Organisation och företagsledning
 Är företaget starkt beroende av VD:s kunnande och närvaro?
 Har ledningen stor erfarenhet av branschen?
 Har man lång erfarenhet av företagsledning?
 Har man klart för sig företagets starka respektive svaga sidor?
 Finns ledningsgrupp, om ja, hur arbetar den med beslut och beslutsupp- 
 följning? Är den aktiv? Rätt kompetensstruktur för dagens hot och möjlig- 
 heter?
 Hur sker informationsflödet?
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8. Styrelse och rådgivare
 Har företaget en aktiv och fungerande styrelse?
 Kompletterar styrelsen ledningen på ett bra sätt vad gäller erfarenhet,   
 kompetens och kontakter?
 Har styrelsen några externa ledamöter?
 Finns flerårig erfarenhet av den aktuella branschen i styrelsen?

9. Personal
 Hur hög är personalomsättningen?
 Har personalen en rätt anpassad utbildningsnivå?
 Hur hög är frånvaron?
 Hur ser ålderspyramiden ut?
 Hur är företagets relativa löneläge?
 Hur mycket satsas på personalens vidareutbildning?
 Är all personal motiverad och odlas rätta attityder?

10. Finansiell stabilitet
 Hur utvecklas effektivitetstalen jämfört med branschen?
 Hur utvecklas företagets cash flow?
 Är skuldsättningsgraden rimlig med tanke på bransch och konjunktur-  
 känslighet?
 Är andelen fasta kostnader rimlig?
 Vad avkastar rörelsen jämfört med konkurrenterna och företagets finan- 
 siella kostnader?
 Vad avslöjar rörelsemarginal och omsättningshastighet jämfört med  
 branschen?
 Hur utvecklas riskkvoten (ingångna ansvarsförbindelser i relation till allt 
 eget riskbärande kapital)?

11. Ekonomisk planering, styrning och uppföljning
 Har företaget fortlöpande planering och uppföljning av likviditeten?
 Ser företaget fortlöpande över kapitalhanteringsrutinerna?
 Finns policy för hantering av olika risker?
 Finns tillfredsställande för- och efterkalkyleringsrutiner?
 Styrs företaget med hjälp av budget och budgetuppföljning?
 Är redovisningen upplagd på ett ändamålsenligt sätt? Kan man fortlöp- 
 ande se var man tjänar pengar och var det finns anledning att sätta in  
 åtgärder?
 Har företaget ekonomisk planering på längre sikt?
 Analyserar man fortlöpande företagets svaga respektive starka sidor?
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12. Ägare
 Har ägaren/ägarna tidigare varit inblandad i företagskonkurs?
 Finns flerårig erfarenhet av den aktuella branschen bland ägarna?
 Är ägare, styrelseordförande samt VD samma person?
 Disponerar ägarna mer kapital i en krissituation (finns förmågan  
 respektive viljan)?
 Hur stor del av vinsten har delats ut de tre senaste åren?
 Hur mycket har erhållits i koncernbidrag de tre senaste åren?
 Hur mycket har lämnats i koncernbidrag (och/eller överförts genom   
 ”överdebitering”) de senaste tre åren?
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Huvudkontor Kontakt  Firma
UC AB Växel: 08-670 90 00 E-post: sales@uc.se Org.nr. 556137-5113
Årstaängsvägen 21 B Fax: 08-670 90 20 Webb: uc.se 
117 88 Stockholm   


