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Problempræsentation 
Er der overhovedet nogen, der interesserer sig for 
det, I vil lave? 
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Formål 
En problempræsentation har til formål at undersøge problemets 
betydning for kunden eller afdække behovet, som kunden ser det.  

En problempræsentation har IKKE til formål at overbevise kunden om 
noget som helst. Det vigtigste er i stedet at få kunden til at tale om sig 
selv og egne problemer og behov.  

Jo mere kunden har talt under mødet, des bedre. Lyt og stil spørgsmål.  
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Forberedelse 
Lav en problempræsentation 
En problempræsentation indeholder følgende elementer i nævnte 
rækkefølge: 

1. Opfattet problem – beskriv hvad det er for et problem I har 
identificeret, og hvordan I opfatter det. 
 

2. Eksisterende løsninger – opsummer de vigtigste eksisterende 
løsninger på markedet og hvordan de løser problemet. 
Ekisterende løsninger er ikke nødvendigvis den samme type 
løsning, men de de bedste nuværende alternativer til at løse 
problemet.  
 

3. Egen løsning – præsenter den måde, som I selv har tænkt jer at 
løse problemet. Men det er ikke nødvendigt at vise den egentlige 
løsning i denne omgang.  
 

4. Spørg efter andre kundeemner, som kunne være interesseret i 
løsningen. Det er dels en test af, om der findes andre emner, men 
også af om kunden er så begejstret, at man vil give andres navne 
videre.  

 Husk at ordet “præsentation” ikke automatisk betyder PowerPoint. Find en 
form, der aktiverer kunden I stedet for at lade dem passivt lytte passivt. 

 

Tre vigtigste svar 
Definer de tre vigtigste ting at finde ud af under kundemødet. Hvad er det I 
vil have be- eller afkræftet? 

Da det er vigtigt at lade kunden tale og ikke bare svare på spørgsmål, kan en n 
samtale med et kundeemne tage mange drejninger undervejs.  

Derfor er det vigtigt at huske på, hvad det er vigtigst at få svar på.  
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Svarskema 
Lav et skema til at notere resultater af mødet. Fx nedenstående skema.  

Til opsummering af flere kunders svar er der desuden et par hjælpeskemaer 
sidst I dette dokument.  

Gennemførelse af probleminterview 
Det er meget krævende både at skulle gennemføre interviews, notere svar og 
være opmærksom på kundens kropssprog og andre usagte signaler.  

Derfor er det en klar fordel at være mindst to personer til at gennemføre 
interviewet.  

Dels for at lade én fokusere på interviewet mens den anden fokuserer på at 
lytte og observere. At lytte og observere kunne endda deles mellem to 
personer.  

Undgå at lyde som om I prøver at sælge noget. Det vil ofte få paraderne op 
hos kunden.  

Men prøv alligevel til sidst at få kunden til at forpligte sig på noget – i alt fald 
hvis kunden har været positiv overfor jeres løsning. Det kan evt. blot være en 
forespørgsel om et nyt møde, når jeres løsning er klar til fremvisning.  

At bede kunden forpligte sig på noget, er en afprøvning af om de mener, 
hvad de siger.  

Indledende kontakt 
Når I kontakter en mulig kunde i forbindelse med et probleminterview, kan 
det være en fordel at fremhæve, at I formålet med mødet er et forstå kundens 
behov, ikke at sælge.  

Hvis kundeemnet ser det som et salgsmøde, vil paraderne være oppe, og man 
vil være mere forsigtig med at give købssignaler, der efterfølgende kan føles 
som forpligtende.  
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Hjælpeskema til probleminterview 
Nedenstående skema kan bruges til at strukturere jeres noter i det 
enkelte probleminterview.  

Det giver mulighed for at notere: 

• Forberedte uddybende spørgsmål, der kan få kunden til at tale.  
• Kundens svar undervejs.  
• Kundens ikke-sproglige reaktioner: Kropssprog, stemmeleje, 

humør etc. 

Forståelse af 
problemet og kunden 

Uddybende 
spørgsmål 

Kundens svar Kundens 
reaktioner 
(kropssprog, 
humør etc.) 

Beskrivelse af 
problemet 
 

   

Kundens umiddelbare 
opfattelse af problemet 
 

   

Betydning for kunden: 
Konsekvenser og 
relaterede problemer. 
 

   

Kundens løsninger: 
Hvordan løser kunden 
det i dag? 
 

   

Test af løsning    
Vores løsning: 
Kundens umiddelbare 
reaktion på vores idé 
 

   

Kritiske funktioner og 
egenskaber 
 

   

Mulige barrierer for 
køb 
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Grundlæggende 
værdi: 
Hvordan ville kundens 
live være bedre med 
vores løsning? 
 

   

Henvisninger: 
Kender kunden andre, 
der kunne have 
interesse i løsningen? 
 

   

Test af 
forretningsmodel 

   

Pris 
Hvornår ville prisen 
være for høj? 
Hvad ville du finde 
betænkeligt billigt? 
 

   

Kanaler 
Hvor ville du 
foretrække at læse om 
produktet? 
Hvor ville du 
foretrække at kunne 
købe det? 
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Opsummering og scoring 
Når I har talt med flere kunder, kan nedenstående skema bruges til at 
opsummere reaktioner i form af en kvantitativ score – fx fra 1 til 5: 

• Opfattelse af problemet – vor vigtigt er det at få løst? 
• Opfattelse af eksisterende løsninger – hvor utilfreds er man med 

disse? 
• Opfattelse af vores løsning – hvor begejstret er man? 
• Samlet score. 

Den samlede score kan være med til at indikere, hvor de primære 
segmenter findes.  

 

Kundenavn Opfattelse af 
problemet 

Opfattelse af 
eksisterende 
løsninger 

Opfattelse af 
vores løsning 

Score 
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Problem og løsning 
Nedenstående kan hjælpe med til at opsummere: 

• Hvilke problemer oplever kunderne? 
• Hvordan oplever de aktuelle løsninger i forbindelse med lige 

netop dette problem? 
• Hvordan ville de ønske, at en ny løsning løste lige netop dette 

problem? 

 

Problemer Aktuel løsning Ny løsning 
Hvilke problemer 
oplever kunderne? 

Hvordan oplever de 
den aktuelle løsning? 

Hvad ville de ønske af 
en ny løsning? 

   
   
   
   
 


