
SWOT-analyse 
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats 

 

Interne forhold 
Stærke sider Svage sider 

 
Vi har en helt præcis målgruppe 
Vi er har en god struktur 
 
 
Vi har ingen udgifter  
Vi er unge der laver et produkt til andre unge  
 
Vi er mange medarbejder i en lille virksomhed   
Viden på kerne områder 
 
 
 
 

Vi har ikke nogen samarbejdspartner  
Vi har ikke nogle faste kunder 
 
Vi har ikke nogen erfaring  
Vi har ikke nogen brand/navn 
 
Vi ikke professionelle/vi ikke færdige uddannede  
Vi har ingen markedsføring  
 
Vi har i perioder ustabile medarbejder  
 
  

 

Eksterne forhold 
Muligheder Trusler 

 
De andre konkurrenter er meget dyrere end os  
Vi er mere målrettet på målgruppen end vores konkurrenter 
 
Vi ikke så afhængige af kunder som vores konkurrenter  
Vi har mulighed for at analysere de andres produkter og gøre vores endnu 
bedre/anderledes 
 
 

 
At der mange konkurrenter der har mere erfaring og flere kunder end os 
At vores konkurrenter har gode anmeldelser fra tidligere kunder  
 
At vi har stor konkurrence  
Vi er ukendte det kan påvirke at potentiale kunder vil vælge etablerede 
virksomheder i stedet for os  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

  



Forklaring 
En SWOT-model er en situationsanalyse, ved hjælp af hvilken virksomhedens interne og eksterne forhold kan 

beskrives, analyseres og vurderes. 

Under interne forhold stilles virksomhedens stærke sider (Strengths) over for virksomhedens svage sider 

(Weaknesses). Her vurderes virksomhedens tekniske, økonomiske og menneskelige ressourcer. Andre forhold som 

fx produkt, koncept, distribution, beliggenhed mv. kan også vurderes. 

Under eksterne forhold vurderes muligheder (Opportunities) og trusler (Threats) i virksomhedens omverden. Her 

vurderes virksomhedens kunder, konkurrenter, leverandører, finansielle forhold og samfundsforhold. De eksterne 

forhold er alle de faktorer, som påvirker virksomheden, men som virksomheden ikke har indflydelse på. 

SWOT-modellen giver et samlet overblik over virksomhedens situation. Modellen kan med fordel bruges til at samle 

delkonklusioner fra andre analyser. Modellen opstilles ofte forud for en ændring i virksomhedens strategi for at skabe 

overblik over virksomheden i udgangssituationen. 

(Østergaard, 2015, ¶SWOT-opstilling) 

 


