Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja

Liikeriskien hallinta

Liiketoiminnan nelikenttäanalyysi
Nelikenttäanalyysi (SWOT) on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan
analysointimenetelmä. Analyysin avulla voidaan selvittää yrityksen vahvuudet ja
heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Nelikenttäruudukon avulla
yritys pystyy vaivattomasti arvioimaan omaa toimintaansa.
Pk-yrityksen yksinkertainen työväline
Yrityksen toimintaa voidaan arvioida monin eri tavoin. Keskeistä on aina selvittää sekä yrityksen
nykytilaan että sen tulevaisuuteen vaikuttavat asiat.
SWOT –analyysi on yksinkertainen tapa ryhmitellä
yrityksen toimintaan vaikuttavia lukuisia tekijöitä
havainnolliseen nelikenttämuotoon.
Strength = Vahvuus
Weakness = Heikkous
Opportunity = Mahdollisuus
Threat = Uhka
Nelikenttäanalyysi sisältää sekä yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien (nykytilanteen) että sen
uhkien ja mahdollisuuksien (tulevaisuuden) analysoinnin. Yrityksen vahvuudet ovat niitä toimenpiteitä tai resursseja, joita yritys pystyy hyödyntämään. Heikkoudet puolestaan ovat tekijöitä, joita
yrityksen täytyy parantaa pystyäkseen toimimaan
tehokkaasti. Terve liiketoiminta on mahdollista
vasta kun myös yrityksen tulevaisuutta vaarantavat
uhat ja menestymistä edesauttavat mahdollisuudet
tunnetaan.

SWOT-analyysin suorittaminen
Nelikenttäanalyysi sopii käytettäväksi kaikentyyppisissä yrityksissä ja organisaatioissa. Tarkastelu voi
koskea joko koko yritystä tai yksityiskohtaisemmin
jotakin yritystoiminnan osaa. Yksityiskohtainen tarkastelu on rajatumpi, eli kohteena voivat olla esimerkiksi markkinat, tuotteet tai henkilöstö.
Parhaimmillaan SWOT-analyysi on yksinkertainen
menetelmä, jota voidaan käyttää yrityksessä joko
yksin tai ryhmässä työskennellen. Yksi hyvä tapa
on, että jokainen tekee analyysin ensin yksin ja
kirjaa nelikentän ruutuihin yrityksen vahvuuksia,
heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tämän jälkeen kaikkien ajatukset kootaan ryhmätyönä yhteen. Tällaisella aivoriihi-menetelmällä kyetään
yrityksen tila selvittämään mahdollisimman kattavasti.

Analyysin teossa kannattaa noudattaa seuraavia
periaatteita:
• Tee mahdollisimman yksinkertainen ja käytännönläheinen analyysi.
• Pidä erillään nykytila (vahvuudet, heikkoudet) ja
ne tekijät, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa liiketoiminnan onnistumiseen (uhat, mahdollisuudet).
• Pyri löytämään nelikentän jokaiseen ruutuun yritystäsi kuvaavia tekijöitä. Kirjaa kaikki mieleen
tulevat asiat ruudukkoon. Mitä enemmän ideoita
syntyy, sitä parempi.

Analyysista päätöksiin
Analyysin jälkeen yrityksen on syytä käydä läpi jokainen nelikentän ruutu. Konkreettiset toimintaratkaisut kumpuavat näistä nelikentän ruutuihin kirjatuista asioista:
• Vahvista vahvuuksia ja hyödynnä niitä jatkossakin.
• Korjaa ja paranna löydettyjä heikkouksia. Kaikkia
heikkouksia ei voida poistaa, mutta niiden vaikutusta pitää pyrkiä lieventämään.
• Hyödynnä mahdollisuudet resurssien mukaisesti.
• Varaudu uhkiin hyvällä suunnittelulla, jolloin ikävät
asiat eivät tule yllätyksenä.
SWOT -analyysin avulla yritys pystyy melko vaivattomasti ja nopeasti saamaan selville sekä yrityksen
nykytilan että tulevaisuudessa kehittämistä vaativat
seikat. Menetelmän suosio piilee juuri sen yksinkertaisuudessa.
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Nelikenttäruudukko yrityksen tilan ja toiminnan arviointiin
Yritys:

Ryhmä/arvioija:

Tarkastelun kohde:

Päiväys:
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Heikkoudet

Uhat

Mahdollisuudet

