
Hur du använder denna checklista med 15 steg för hur 
man undviker fuskbyggare: 

1. Fyll i företagens namn. 
2. Fyll i ett plus (+) eller ett minus (-) för respektive 

företag beroende på svaret.
3. Räkna ihop och se vad du får för resultat.

Företag 1 Företag 2 Företag 3

1. Kontrollera företaget på Allabolag.se 
Är företaget på väg upp eller ned över en 5-års-period? 
Upp är plus, ned är minus. 

2. Hur länge har företaget funnits? 
Fem år eller mer är plus, mindre än 5 år är minus. 

3. Hur många anställda har företaget? 
Tio anställda eller fler är plus, färre är minus . 

4. Hur är företagets ekonomi? 
Gröna siffror är plus, röda är minus. 

5. Har styrelsen eller ägare bytts ut under senaste tiden? 
Om företaget gått bra men nyligen bytt ägare eller styrelse så är 
det minus, annars plus. 

6. Har ägare suttit i andra bolag som har gått i konkurs? 
Om ja så är det minus, om nej så är det plus. 

7. Kontrollera att företaget har betalat sina skatter och avgifter. 
Har företaget inte betalat sina skatter eller sociala avgifter så 
välj annat företag. 

8. Ta referenser. 
Ta minst tre referenser, om de är väldigt nöjda så är det plus, är 
de inte nöjda så är det minus. 

9. Läs recensioner på till exempel Reco.se 
Merparten goda recensioner är plus, annars minus. 

10. Kräv godkänd arbetsmiljö. 
Har företaget offererat godkänd arbetsmiljö med ställning och 
räcken runt huset så är det plus, annars välj annat företag. 

11. Besök företaget. 
Städat och i ordning på företagets verkstad och bland papper 
och i företagets bilar är plus, annars minus. 

12. Granska och jämför offerter. 
Har offererat komplett är plus, bristfälligt är minus. 

13. Hur lång garanti lämnas? 
10 år eller mer är plus, mindre är minus. Företag som funnits 
kortare än 10 år får dock minus på denna punkt. 

14. Förstå det som handlas upp. 
Denna punkt ger dig som handlar upp större trygghet. 

15. Anlita en konsult/besiktningsman. 
Denna punkt ger dig som handlar upp större trygghet.

Totalt:

Fyll i företagens namn här:


