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Sammanfattning 
Ny innovation och teknik har påverkat utvecklingen av produktutvecklingsprocesser 

och Sveriges största bankkoncerner har mer eller mindre blivit tvungna att anpassa sina 

produkter och tjänster utefter nya kundkrav, det kan därför anses lämpligt att involvera 

kunderna i processen. Detta genom att samla in kundinformation och låta kunderna 

påverka processen i en större utsträckning. Sveriges största bankkoncerners 

betalningslösningar fortsätter att utvecklas och att betala med elektroniska pengar har 

kommit att förändra bankernas produktutvecklingsprocesser av betalningslösningar. 

Denna process ska inte endast skapa innovativa produkter utan också genomföras med 

kontinuerlig kvalité, skarpt fokus och prioritering, snabba aktiviteter, team fokus, 

kundinvolvering, uppföljning och med en slutprodukt med starka konkurrensfördelar 

och som tillfredsställer kundernas behov. 

 
Syftet med studien är att med hjälp av Sveriges fyra största bankkoncerner; 

Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB, skapa den optimala 

produktutvecklingsprocessen och påvisa vart i denna process kundinvolvering, 

kundpåverkan och insamling av kundinformation bör ske. Detta med hjälp av ett 

framtaget analysverktyg, ett resultat av studien, som kan tillämpas för att analysera i 

vilken utsträckning kunderna kan anses vara involverade och påverka en 

produktutvecklingsprocess.  

 

I dagsläget involverar bankerna inte kunderna i produktutvecklingsprocessen i 

tillräckligt stor utsträckning. Kundinformation samlas in men implementeras inte alltid 

och tillfällen där kunderna kan vara involverade och påverka är få. Genom att modifiera 

processen och eliminera samt addera nya processfaser och i dessa involvera kunderna 

med kompletterande metoder har en optimal produktutvecklingsprocess framtagits med 

fokus på insamling av kundinformation, kundinvolvering och kundpåverkan.   Denna 

process är avsedd att stärka bankernas konkurrensfördelar genom att sätta kunden i 

fokus.  

 
Nyckelord 
Produktutvecklingsprocess, Betalningslösningar, Kundinformation, Kundinvolvering, 

Kundpåverkan.  
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Abstract 
New innovation and technology have influenced the development of product 

development processes and the four largest banks in Sweden have more or less been 

forced to adapt their products and services along new customer requirements. It may 

therefore be considered appropriate to involve customers in this process. This by 

collecting customer information and allow customers to influence the process to a 

greater extent. The payment solutions of Sweden’s largest banks' continue to evolve and 

to pay with electronic money has come to change banks' product development processes 

of payment solutions. This process should not only create an innovative product but 

should also be performed with continuous quality, sharp focus and prioritization, fast 

action, team focus, customer involvement, follow-through, and with a final product with 

strong competitive advantages that satisfies customer needs. 

 
The purpose of this study is with help from Sweden's four largest banking groups; 

Handelsbanken, Swedbank, Nordea and SEB, create the optimal product development 

process that includes customer involvement, customer impact, and clearly indicate 

where and how the collection of customer data should occur. This, with the help of a 

developed analysis tool - as a result of the study, can be applied to analyze the extent to 

which customers can be considered to be involved and influence the product 

development process.  

 
The four banks do not involve customers in a sufficiently large extent in the current 

situation in their product development processes. Customer information is collected but 

not always implemented and the instances where customers may be involved and 

influence are too few. By modifying the process and eliminating and adding new 

process phases and in these involve customers with complementary methods has an 

optimal product development process been developed with a focus on the collection of 

customer information, customer involvement and customer impact. This process aims to 

create competitive advantages for banks through increased customer focus.  

 
Keywords 
Product development process, Payment solutions, Costumer information, Costumer 

involvement, Costumer impact.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  

Schierz et al. (2009) beskriver moderna betalningslösningar, d.v.s. de som är aktuella 

idag och som kommer att utvecklas i den snara framtiden, som mobila. De ersätter 

andra former av betalningslösningar och fokuseras på mobiltelefoner men kan även 

omfatta andra mobila kommunikationsanordningar. Den svenska riksbanken har 

beräknat att ca 95 % av mängden svenska kronor (ca 2200 miljarder kronor) är 

elektroniska pengar vilket har kommit att förändra bankers strategier att ta fram nya 

betalningslösningar (Svenska Bankföreningen, 2014). Denna process belyser Engwall 

(2004) och beskriver den som en produktutvecklingsprocess som innebär framtagandet 

av nya innovativa produkter. En linjär process som består av flertalet processfaser och 

som utförs i en bestämd ordning som även visat sig vara involverad och påverkad av 

kunder. Målen med en produktutvecklingsprocess är inte endast att lyckas skapa nya 

innovativa produkter utan även att genomföra en process med kontinuerlig kvalité, 

skarpt fokus och prioritering, snabba aktiviteter, team fokus, kundinvolvering och 

uppföljning. Slutprodukter som ska tillhandahålla starka konkurrensfördelar och 

tillfredsställa marknaden, mål som inte alla produktutvecklingsprocesser uppnår 

(Cooper, 2001).  

 
Tekniken har utvecklat moderna betalningslösningar och teknologin i dessa har kommit 

att påverka bankbranschens produktutvecklingsprocesser (Lehrberg, 2005). Samtidigt 

förklarar Engwall (2004) att produktutvecklingsprocesserna är utmanande för nutidens 

företag då den största delen av produktutvecklingen sker genom mindre justeringar av 

redan befintliga produkter. Banbrytande och innovativa produkter kräver nytänkande, 

modern teknologi och ofta annorlunda arbetsmetoder. Författaren menar att kunderna 

innehar mer information och Mellin påstår (2014) att fokus bör ligga på att föra dialoger 

med kunderna och se över deras attityder och beteenden. Det är därför avgörande för ett 

företag att beakta kundernas krav och behov gällande betalningslösningar. Något som 

Sveriges största bankkoncerner; Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB, gjorde då 

de gemensamt utifrån kundernas behov utvecklade mobiltelefonslösningar för betalning 

i butiker Bart, samt transaktioner mellan privatpersoners bankkonton Swish. Två 

moderna betalningslösningar som varit med och öppnat upp en helt ny marknad inom 

bankbranschen.  
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1.2 Problemdiskussion  

Inom bankernas domäner har det under de senaste åren vuxit fram helt nya företeelser 

och Mellin (2014) menar att bankbranschen, som med stolthet inte har förändrats under 

de senaste hundra åren, nu står inför en stor branschförändring. Bankerna erbjuder 

fortfarande samma traditionella tjänster och har tidigare lyssnat mycket lite på 

kundernas behov vilket nu har kommit att förändras.  

 
I takt med att tekniken har ökat har banktjänsterna samtidigt fått konkurrens från andra 

typer av aktörer, framförallt beträffande betalningslösningar som är på väg att flytta sig 

utanför bankernas kontroll. Den afrikanska mobilbetalningstjänsten M – pesa, står 

utanför bankerna och är ett typexempel på denna branschförändring (Svenska 

Bankföreningen, 2014). Då andra aktörer, förutom bankerna, idag tillhandahåller 

betalningslösningar kan det anses vara väsentligt för dem att stärka sina 

produktutvecklingsprocesser och lägga mer fokus på kunderna.  Enligt Klioutch och 

Leker (2011) finns det en stor utvecklingspotential med att involvera sina kunder i 

produktutvecklingsprocessen då forskning har visat att detta kan leda till minskade 

produktutvecklingsresurser, en ökad kvalité och förbättrad produktivitet.  

 
Cooper (2001) uttrycker vidare vikten av aktörerna som är involverade i 

produktutvecklingsprocessen och menar att de är avgörande för slutprodukten. De 

definierar problem, har idéer och skapar samband som leder till innovativa produkter. 

Von Koskull (2009) menar att processen bör innefatta insamling av kundinformation, 

kundinvolvering och kundpåverkan. Kaulio (1998) påstår att kundinvolveringen i 

produktutvecklingsprocessen kan ske i olika faser och likaså kan kundinformation 

implementeras vid olika tillfällen vilket sker genom olika metoder. Kundinvolveringen 

kan ske direkt eller indirekt genom marknadsundersökningar eller feedback i form av 

klagomål och förslag. Dessa aspekter kan Sveriges största bankkoncerner; Swedbank, 

Handelsbanken, Nordea och SEB anses behöva ta tillvara på och arbeta med i en större 

utsträckning.  

 
Von Hippel (2005) menar att förtroendet mellan kunderna och bankerna bör vara 

ömsesidigt och att parterna effektivare kan dra nytta av varandra. Om kunderna 

kommunicerar sina behov och blir mer involverade i bankernas 

produktutvecklingsprocesser av betalningslösningar kan partnerna gemensamt skapa 
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nya innovativa produkter och tjänster som kan gynna samtliga aktörer. Det är dock av 

stor vikt att bankerna implementerar och använder kundinformationen samt låter 

kunderna påverka processen för att kundernas idéer ska kunna komma till användning.  

 
Problematiken menar Von Koskull (2009) ligger i hur kundinformation ska användas 

för att stärka produktutvecklingsprocessen. Cooper (2001) menar att utformningen av 

produktutvecklingsprocessen bör utgå från kundernas åsikter och reaktioner från tester 

av prototyper. Vad som vidare går att diskutera är om bankerna tillämpar 

kundinformation och i så fall i vilken utsträckning kunderna kan bedömas vara 

involverade. För att kunna göra denna bedömning kan ett analysverktyg anses behöva 

utvecklas för att kunna skapa en produktutvecklingsprocess som fokuserar på insamling 

av kundinformation, kundinvolvering och kundpåverkan. Ett konkret analysverktyg som 

idag inte återfinns i litteraturen.  
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1.3 Problemformulering 

Hur och när kan kunderna hos Sveriges största bankkoncerner anses vara involverade 

och påverka produktutvecklingsprocessen av betalningslösningar? 

 
1.4 Syfte  

Att med hjälp av ett framarbetat analysverktyg skapa en optimal 

produktutvecklingsprocess och påvisa vart i denna process kundinvolvering, 

kundpåverkan och insamling av kundinformation bör ske.  

 
1.5 Disposition  

Beskrivning och disposition av studiens delar presenteras i nedanstående tabell.  
 

Kapitel Beskrivning 

2 Teoretisk referensram  Är studiens referensram. Här presenteras teori om 

produktutvecklingsprocesser, metoder för kundinvolvering, 

kundpåverkan och användning av kundinformation som 

mynnar ut i det framarbetade analysverktyget.  

3 Metod Beskriver synsätt, angreppssätt och tillvägagångssätt för 

studien. 

4 Empiri Presenterar bankkoncernernas produktutvecklingsprocesser 

och ger svar på frågorna från de semi-strukturerade 

intervjuerna.  

5 Analys  Innehåller en analys bestående av en jämförelse mellan 

bankkoncernernas produktutvecklingsprocesser och teorier 

med hjälp av det framtagna analysverktyget.  

6 Slutsats Innefattar en illustration av den optimala 

produktutvecklingsprocessen med fokus på kundinvolvering, 

studiens bidrag samt förslag till framtida forskning.  

 

  
Figur 1. Disposition av studien (Egen, 2015) 
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2 Teoretisk referensram  

2.1 Produktutvecklingsprocessen  

Cooper (2001) presenterar Stage-Gate processen som illustrerar en konceptuell och 

verksamhetsmodell för processen av en ny produkt från idé till lansering. Syftet med 

processen är att beskriva för företag hur de kan effektivisera sin process av nya 

innovativa produkter. Processen består av olika aktiviteter, kvalitetskontroller och 

fortsätt/avta kontrollpunkter. Nedan illustreras processen som helhet och med fortsatt 

riktning i mer detaljerade illustrationer.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. The Typical Stage-Gate Model (Cooper, 2001 s. 130) 

Varje processteg är designat för att samla in nödvändig information för att lyckas flytta 

projektet vidare till nästkommande steg (Cooper, 2001). Stegen är tvärfunktionella och 

det finns inget specifikt ”Research & Development” steg. Processen består av fem 

huvudsakliga steg; Discovery, Scoping, Building the Business Case, Development, 

Testing and Validation och slutligen Launch. Mellan varje steg finns det en gate som 

ska illustrera beslutspunkter och kvalitetskontroller gällande om projektet ska fortsätta 

eller avta. Här sammanstrålar de involverade personerna och all ny information 

sammanförs (Cooper, 2001).  

 
Strukturen i en gate består av krävda delresultat som ska vara synliga och baserade på 

en standardiserad mall för varje gate som bestäms utefter outputen från föregående gate 

samt kriterier mot vilka projektet bedöms. Dessa inkluderar krav och knock-out frågor 

som ska spegla projektet samt eliminera missanpassade projekt fort.  

 
De fem stegen illustreras i ytterligare detalj nedanför.  
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DISCOVERY STAGE 

Discovery Stage är den första avgörande fasen i processen då en idé är lika viktig som 

den efterföljande processen. Det spelar ingen roll om idén är extraordinär om inte 

processen för att genomföra den håller samma standard. Vissa företag anser att detta 

steg i processen är så pass viktigt att det blir ett formellt steg i processen. Discovery 

Stage inkluderar teknisk research, undersökning av nya tekniska möjligheter och arbete 

med användare för att hitta outvecklade områden (Cooper, 2001). 

 
GATE 1: IDEA SCREEN & STAGE 1: SCOPING 

 

 

 

 

 

Figur 3. The Stage-Gate Model (Cooper, 2001, s. 133) 

Gate 1 handlar om att avsätta resurser. Om projektet blir godkänt att fortskrida efter gate 

1 inleds en utredning - Scoping Stage. Gate 1 syftar till att fastställa ”måste” och 

”borde” kriterier. Kriterierna handlar om strategisk inriktning, projektets 

genomförbarhet, omfattning av möjligheter, marknadsattraktionskraft, produktfördelar, 

förmåga att utnyttja resurser, attraktionskraft och om projektet matchar företagets 

policy. Finansiell översikt sker i en senare processfas (Cooper, 2001).  

 
I Scoping fasen bestäms projektets tekniska meriter och marknadspotential. Stage 1 

involverar en Scoping process där ytliga undersökningar genomförs. Dessa innefattar 

enligt Cooper (2001) A preliminary market assessment som innebär aktiviteter som inte 

kräver en mängd resurser som inkluderar internetsökning, bibliotekssökning, kontakt 

med huvudanvändare, fokusgrupper och test av konceptet med potentiella användare. 

Syftet är att bestämma marknadsstorlek, marknadspotential och kundacceptansen. 

Parallellt inleds preliminary technical assessment med fokus på intern värdering av 

produktkonceptet för att bedöma utveckling och tillverkningsvägar, tekniska och 

juridiska hinder. Likaså beaktas tid och kostnader (Cooper, 2001). Andersson och 

Bosch (2005) styrker detta och menar likaså att Scoping behandlar vad som ska 

Discovery Stage 1 Gate 
1 

Idea Screen 

Scoping 
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inkluderas i produktkonceptet baserat på den research som tagits fram. Cooper (2001) 

diskuterar vidare och sammanfattar att Stage 1 involverar en kort process av 

insamlandet av teknisk- och marknadsinformation för att skapa grunden för Stage 2.  

 
GATE 2: SECOND SCREEN & STAGE 2: BUILDING THE BUSINESS CASE 

 
 

 
 

 

 

 

Figur 4. The Stage-Gate Model (Cooper, 2001, s. 135) 

 
Gate 2 är en upprepning av gate 1. Projektet utvärderas med informationen som togs 

fram i Scoping-fasen. Om projektet godkänns förflyttas det till nästa processfas som 

omfattar tyngre omkostnader. Projektet jämförs ytterligare med de uppsatta kriterierna 

från gate 1. En grundläggande kostnadskalkyl kan skapas i denna fas (Cooper, 2001).  

 
I fas 2 skapas förutsättningar för produktutvecklingen och en affärsmodell tas fram 

genom en detaljerad utredning. Fasen är kritisk då mycket tid och energi avsätts. 

Målgruppsdefiniton, produktkoncept, produktpositionerings-strategi, produktfördelar, 

värdeproposition, produktegenskaper, krav och specifikationer sammanställs. I denna 

fas förekommer även en marknadsundersökning för identifiering av kundernas wants, 

needs och preferences samt en konkurrensanalys och test av koncept. En prototyp ska 

presenteras för potentiella kunder för att mäta reaktioner. Kundernas åsikter påverkar 

utformningen av produktutvecklingsprocessen. En teknisk värdering skapas och 

fokuserar på projektets möjligheter. Kundernas wants och needs blir underlag för en 

teknisk och ekonomisk genomförbar lösning och ett Business Case utvecklas. I denna 

fas kan även patent och andra juridiska åtgärder ses över (Cooper, 2001). En detaljerad 

affärsanalys sammanställs, innehållande diskonterat kassaflöde och en 

känslighetsanalys för riskhantering, som ett underlag till Business Caset. Fasen kräver 

input från flera olika informationskällor vilket den potentiella projektgruppen hantera 

(Cooper, 2001). Business Caset ska motivera projektet och sedan godkännas för att 

kunna flyttas vidare till nästa fas (Laage-Hellman, Lind & Perna, 2014).  

Stage 1 Gate 
2 Stage 2 

Second Screen 

Scoping Building 
Business Case 
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GATE 3: GO TO DEVELOPMENT & STAGE 3: DEVELOPMENT 
 
 

 

 

 

 

Figur 5. The Stage-Gate Model (Cooper, 2001, s. 138) 

 

Gate 3; fortsätt till spenderingsfas är det sista steget där projektet kan avslås innan det 

går vidare till nästa steg där investeringar och högre omkostnader krävs. Kvaliteten, den 

finansiella analysen och utförandet av gate 1 och 2 säkerställs. I gate 3 skapas även 

projektgruppen och en projektledare utses (Cooper, 2001). I fas 3 utförs tester 

(labbtester och alpha tester) för att se till att produkten möter kraven under 

kontrollerbara förhållanden. Vad som blir output av fas 3 är en testad produktprototyp. 

Denna fas kräver tekniskt arbete och marknadsanalyser. Detta är ett arbete som skiftar 

mellan kundernas feedback och den tekniska utvecklingen för att skapa en så bra 

kombination som möjligt. Samtidigt skapas en detaljerad testplanering, 

marknadslanseringsplan, produktion- och verksamhetsplan. En uppdaterad finansiell 

analys genomförs  och juridiska- och patentfrågor utreds (Cooper, 2001).  

 
GATE 4: GO TO TESTING & STAGE 4: TESTING AND VALIDATION 
 

 
 

 
 

 

Figur 6. The Stage-Gate Model (Cooper, 2001, s. 139) 

 
Här sker en genomgång av föregående utvecklingsfas och en ytterligare 

kvalitetsprövning. Den finansiella analysen bearbetas med ny och mer relevant data. 

Test och valideringsplaner för nästa steg godkänds för omedelbar tillämpning. 

Stage 2 Stage 3 Gate 
3 

Go to Development 

Development 
Building 

Business Case 

Stage 3 Stage 4 Gate 
4 

Go to Testing  

Development Testing & 
Validation 
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Marknads- och verksamhetsplaner genomgås för framtida genomförande (Cooper, 

2001). I fas 4 testas hela lönsamheten för projektet, produkten i sig, produktionen, 

kundernas acceptans och den finansiella planen. Om det visar sig att aktiviteterna i fas 4 

visar på ett negativt resultat flyttas projektet bak till fas 3 där arbetet görs om (Cooper, 

2001).  

 

GATE 5: GO TO LAUNCH & STAGE 5: LAUNCH 
 

 

 
 

 
 

Figur 7. The Stage-Gate Model (Cooper, 2001, s. 140) 

 

Produktutvecklingsprocessens sista gate öppnar dörrarna till full kommersialisering – 

marknadslansering och fullständig produktion. Det är det absolut sista steget då 

projektet fortfarande kan avslås och fokuserar på kvalitetstesternas resultat som gjordes 

i Testing-fasen samt Validation-fasen. Kriterierna för att få passera denna gate 

fokuseras på den förväntade finansiella returen och förväntningen på lanseringen 

(Cooper, 2001). Den sista fasen inkluderar både implementering av marknadsplanen, 

verksamhetsplanen och produktionsplanen. Med tanke på den förhoppningsvis 

genomtänkta handlingsplanen och backningen med resurser bör detta vara 

förutsättningarna för en lyckad lansering av en ny produkt (Cooper, 2001). 
 

  

Stage 5 Stage 4 Gate 
5 

Go to Launch 

Testing & 
Validation 

Launch 
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Post-Launch Review 

POST-LAUNCH REVIEW 

 

 

 

 

 
 

Figur 8. The Stage-Gate Model (Cooper, 2001, s. 141) 
 
Produkten blir med tiden en standardprodukt och det är då produktens prestanda 

recenseras. Någonting som kallas post-audit tas ut som involverar en kritisk bedömning 

av projektet innehållande både styrkor och svagheter och en diskussion om lärdomar 

från projektet samt vad som kan göras för att göra nästkommande projekt bättre 

(Cooper, 2001). Att efter en lansering se över de ekonomiska kriterierna från 

utvecklingsfasen kommer ha en positiv inverkan på framtida produkters framgång då 

projektgruppen tillhandahåller lärdom (Story et al. 1998). För att möjliggöra en ny 

produktprestanda är försäljnings- och marknadsandelars åtgärder de mest använda 

kriterierna (Griffin & Page 1993). Denna bedömning avslutar 

produktutvecklingsprocessen (Cooper, 2001).  

  

Gate 
5 Stage 5 P.L.R 

Go to Launch 

Launch 
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2.2 Användning av kundinformation 

Information kan enligt Baohong och Shibo (2011) samlas in och komma till användning 

genom att företag observerar kundens feedback såväl genom olika 

kommunikationskanaler som genom kundens användning och reaktioner av en produkt 

eller tjänst. Utifrån kundobservationer får företag fram ny och användbar 

kundinformation som kan användas för att justera och lägga grunden för 

beslutsunderlag. Kundernas kommande reaktioner på företagets justeringar och 

beslutsfattanden som resulterat i en produkt eller tjänst, ger företaget en hint om hur de 

enligt kunderna bör vidareutveckla produkten eller tjänsten. Detta innebär vidare att 

lärande och beslutsfattande delvis kan sägas grunda sig på kundinformation som företag 

samlar in (Baohong & Shibo, 2011).   

 
Baker (1993) menar att det finns en möjlighet att fördela den insamlade 

kundinformationen i olika kategorier. Kundinformation innefattar information om 

kundens demografiska faktorer, ekonomiska relationer mellan företag och kund, 

kundens levnadssituation samt information om vilken media kunden använder. Kundens 

demografiska information handlar om vem kunden är, kundens ålder, civilstånd, arbete 

samt inkomst. Kundinformation som behandlar kundens och företagets relation till 

varandra innefattar vad, hur mycket, hur ofta och när kunden väljer att konsumera. Om 

företaget har som syfte att fördjupa sig mer i kunden kan de välja att samla in och 

använda kundinformation om kundens levnadssituation, kundens attityder samt ta reda 

på vad som driver kunden. Information om vilka medier kunden använder innefattar att 

ta reda på via vilka kanaler (TV, radio, sociala medier etc.) denna använder, nätverkar 

och är aktiv på.  

 
Von Koskull (2009) menar vidare att det finns ett flertal faktorer som påverkar om 

företag använder den insamlade kundinformationen eller inte. Många företag gör idag 

flera marknadsundersökningar per år och detta på ren rutin då det funnits en 

föreställning om att ju fler marknadsundersökningar företag genomför desto mer 

kundorienterat anses företaget vara. Marknadsundersökningar utförs ofta för utförandets 

skull och inte för nyttjandets och implementerandets skull. Mycket resurser läggs därför 

på att utföra marknadsundersökningar men få resurser läggs på att analysera och 

implementera resultaten i själva produktutvecklingsprocessen (Von Koskull, 2009). 
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En annan faktor som påverkar användandet av kundinformation kan vara att 

informationen är svårtolkad och upplevs vara svår att implementera i 

produktutvecklingsprocessen. Informationskällan spelar även en avgörande roll för om 

kundinformationen implementeras eller inte. Enligt Von Koskull (2009) visar forskning 

att finansiellt attraktiva kunder anses tillföra pålitlig och värdefull information och 

därför spelar företagets förtroende för informationskällan en viktig roll för 

kundimplementeringen i produktutvecklingsprocessen. Personliga preferenser påverkar 

även informationsanvändningen och Baker (1993) menar att företag allt för ofta fatta 

sina affärsbeslut utan att ta hänsyn till relevant kundinformation då personliga 

preferenser påverkar besluten. Von Koskull (2009) menar att om företag har en 

förförståelse kring den insamlade kundinformationen tenderar informationen att 

användas oftare jämfört med om den känns främmande och överraskande för företaget.  
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2.3 Kundinvolvering  

Det finns ett flertal metoder som kan tillämpas för att involvera kunderna i 

produktutvecklingsprocessen. Kunderna kan involveras och påverka processen såväl 

direkt som indirekt genom att företag implementerar information från kunderna vid 

olika tidpunkter i processen eller efterfrågar input eller feedback från kunderna under 

processen (Kaulio, 1998). Von Koskull (2009) menar vidare att kunder ofta omedvetet 

påverkar företags produktutvecklingsprocesser genom att företag kontinuerligt samlar in 

och lagrar information om kunden via så kallade kundkort (exempelvis ICA, KappAhl 

och andra bonuskort etc.). Genom kundkorten får företag specifik information om när, 

var och vad kunden konsumerar, värdefull information som företag kan nyttja och 

implementera i produktutvecklingsprocessen. Kaulio (1998) presenterar de vanligaste 

metoderna som företag kan tillämpa för att involvera kunderna i 

produktutvecklingsprocessen, vilka är; QFD, User-oriented product development, 

Concept testing, Beta testing, Costumer idealized design, Lead users method och 

participatory ergonomics som kort och koncist beskrivs nedan: 

 
QFD (Quality function development) är en metod som utgår från kundernas behov och 

som driver den inledande designfasen i produktutvecklingsprocessen. Kunderna har en 

stor påverkan på den inledande designfasen men lämnas dock inget större utrymme i 

följande processfaser.  

 
User-oriented product development är en metod som innefattar en genomgående analys 

av användarkrav. Fältundersökningar genomförs med hjälp av olika prototyper för att 

avgöra vilken grad av utvecklingslösningar som krävs för att lösa användarnas problem.  

Prototyperna testas av användarna och utifrån resultaten inleds 

produktutvecklingsprocessen.  

 
Concept testing är en metod som involverar kunder i konceptdesignsfasen genom att de 

får utvärdera och dela med sig av sina synpunkter kring skisser, prototyper eller 

modeller av den framtida produkten.  

 
Beta testing är en metod som syftar till att avgöra om produkten fyller den funktion som 

den är avsedd att fylla i kundens miljö. Metoden innebär vidare att företag med hjälp av 

utvalda kunder utvärderar prototyper. Skillnaden mellan Concept testing och Beta 

testing är att produkten har nått ett senare stadium vid beta testing.  
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Costumer idealized design innefattar en metod som involverar och tillåter utvalda 

kunder att påverka den faktiska designen av nya produkter vilket ofta berör den första 

fasen i processen. Metoden utförs genom fokusgrupper där de utvalda kunderna 

gemensamt och öppet diskuterar fram nya produktidéer.  

 
Lead users method  är en metod som innefattar en samarbetsprocess mellan företag och 

“lead users”. Lead users är användare som i ett tidigt stadie möter behov som framöver 

kommer bli generella för hela marknaden. Samarbetet berör vidare hur företag kan 

bemöta de problem eller behov som lead users upplever i det tidiga stadiet och utefter 

dem utveckla en lösning för hela den kommande marknaden (Kaulio, 1998).  

 
Kaulio (1998) menar vidare samtliga metoder kan fördelas i olika kategorier beroende 

på om metoderna används för att utveckla produkter for, with eller by kunderna.  

 
Design for: Innefattar produkter som är utformade utifrån kundundersökningar, 

uppgifter om användare, kundbeteende och allmänna teorier som används som 

kunskapsbas för produktutvecklingen, men där kunden vidare inte påverkat 

utvecklingsprocessen. Informationsinsamlingen om kunderna har ofta i detta 

tillvägagångssätt skett genom specifika studier av kunder genom intervjuer eller 

fokusgrupper. QFD-metoden använder denna ansats.  

 
Design with: Innefattar en produktutvecklingsprocess med fokus på kunden och som 

utnyttjar data om kundernas preferenser, behov och krav. I detta tillvägagångssätt ingår 

även demonstration av olika lösningar och koncept som kunden kan påverka och 

reagera på vilket skapar en ansats som upprätthåller en formell dialog med kunderna. 

Denna ansats tillämpas av User-oriented product development, Concept testing och 

Beta testing.  

 
Design by: Innefattar en produktutvecklingsprocess där kunden kontinuerligt är 

involverad och påverkar utformningen av sin egen produkt. Klioutch och Leker (2011) 

menar att många kunder aktivt söker sig till företag som involverar sina kunder och 

leverantörers i produktutvecklingsprocessen då de upplever ett behov av att vilja 

påverka utvecklingen. Ansatsen fokuserar vidare på deltagande där kunden och 

utvecklaren båda är aktivt involverade i hela utvecklingsprocessen. Metoder som 

använder denna ansats är Costumer idealized design och Lead users (Kaulio, 1998). 
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2.4 Kundpåverkan  

2.4.1 Begärd & Ickebegärd kundpåverkan  

På grund av att kunder besitter olika kompetenser och kunskaper hävdar Brockhoff 

(2003) att kunder bör involveras vid olika stadier i produktutvecklingsprocessen.  Den 

moderna produktutvecklingsteknologin har gjort det möjligt att sortera och ta vara på 

värdefull kundinformation som kan implementeras vid specifikt valda stadier i 

produktutvecklingsprocessen. Kundinformation kan vidare komma från begärda och 

ickebegärda informationskällor.  Brockhoff (2003) lyfter fram kundernas initiativ till att 

vilja vara involverade i företags produktutvecklingsprocesser och menar att det distinkt 

går att urskilja två olika typer av initiativ. Författaren menar att om initiativet kommer 

från kunden är kundinformationen ickebegärd medan om initiativet kommer från 

företaget är kundinformationen begärd. Den ickebegärda kundinformationen kan 

komma från flera olika informationskällor men utgörs främst av kundernas klagomål 

och förslag.   

 
Kundklagomål är en kostnadseffektiv och värdefull informationskälla som under en 

längre tid endast har används för att mäta kvalitetskontroller av produkter. Nya 

undersökningar lyfter dock fram potentialen i att utnyttja kundklagomålen i syfte att 

utveckla nya produktidéer och produktförbättringar. Återkommande kundklagomål har 

visat sig vara värdefulla att ta vara på för att specifikt kunna utveckla nya produkter för 

att fylla ett otillfredsställt behov på marknaden, medan enstaka klagomål ofta används 

för att utveckla produktförbättringar.  Det finns dock en risk i att implementera 

kundklagomål i processen då kunderna kanske inte speglar det faktiska kundsegmentet 

vilket skapar begränsningar kring användandet av kundklagomål som informationskälla 

(Brockhoff, 2003).  

 
Förslag kring nya produktidéer och produktförbättringar kommer ofta från nöjda eller 

potentiella kunder som upplever ett önskvärt eller otillfredsställt behov. Eftersom 

kommunikationskostnaderna har sänkts på grund av den utvecklade internettekniken, 

förväntas antalet kundförslag att öka framöver vilket medför att företag automatiskt får 

mer tillgång till kundinformation. Även fast inflödet av kundförslag ökar innebär det 

inte direkt att antalet nya förslag ökar. Däremot når kundförslag med sannolikhet fram 

till rätt potentiell leverantör vilket skapar ett större värde för såväl kunden som för 

företaget. Att vidare bedöma värdet av ett kundförslag kan skapa svårigheter då idéer 
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ges bort gratis. Därför är det väsentligt att företaget och kunden förhandlar fram en 

belöning för att undvika eventuella framtida tvister. Informationen från förslag från 

kunder möter vidare samma kritik som informationen från kundklagomål (Brockhoff, 

2003).  

 

Den begärda kundinvolveringen medför jämfört med den obegärda kundinvolveringen 

en del aspekter som företag måste beakta. När initiativet om att samla in 

kundinformation kommer från företaget, skapas ofta en förväntan om belöning hos 

kunderna som kompensation för att de bidrar till produktutvecklingsprocessen. Denna 

förväntan om belöning finns således inte när kunden själv följer sin impuls och ändå 

omedvetet bidrar och påverkar processen ur en annan infallsvinkel. Brockhoff (2003) 

lyfter vidare fram att den begärda kundinvolveringen kan betraktas som såväl direkt 

som indirekt och förklarar dess skillnader.  

 
2.4.2 Direkt och Indirekt kundpåverkan  
Vid den direkta kundinvolveringen kan företaget påverka vilka kunder de vill ska svara 

eller delta i produktutvecklingsprocessen. Företaget kan självklart inte tvinga de utvalda 

kunderna att svara eller delta men får således en större kontroll över 

informationsinsamlingen. De utvalda kunderna som svarar och deltar vill ofta veta vart 

deras bidrag implementeras och hur de förbättrar produktutvecklingsprocessen för att 

kunna erhålla belöning (Brockhoff, 2003). 

 

I den indirekta kundinvolveringen tar företaget initiativet om att samla in 

kundinformation men kan således inte påverka vilka av kunderna som kommer reagera 

och svara på produkten eller idén. Detta sker exempelvis när företag skickar ut 

kundmeddelanden om nya produkter i syfte att erhålla input och feedback från 

kunderna, eller om företaget lanserar en tävling för att fånga in reaktionerna på den 

specifika produkten. Kundmeddelanden genererar antingen ”gillanden” eller 

”ogillanden” medan tävlingar och andra kundinvolverande aktiviteter genererar nya 

förslag på produktförbättringar vilka erhålls genom deltagare som hade en positiv 

upplevelse av produkten. Vid specifika tävlingar och deltagande kundaktiviteter är 

kundernas förväntningar höga vilket kan skapa en besvikelse hos kunderna om 

förväntningarna inte uppfylls. Det finns även en risk med att svarande och deltagande 

kunder inte ger en korrekt bild av kundsegmentet då företag inte kan kontrollera vilka 

som deltar och svarar (Brockhoff, 2003). 
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Figur 9. Alternativa former av kundinvolvering (Brockhoff, 2003, s.471) 

 
Brockhoff (2003) presenterar ett flertal urvalskriterier som företag kan tillämpa för att 

avgöra vilka kunder de vill involvera i produktutvecklingsprocessen. Författaren lyfter 

fram följande urvalskriterier:  

 

• Involvera ”lead users” 

• Involvera kunder med hög efterfrågepotential 

• Involvera kunder med hög teknisk förmåga och nytänkande 

• Involvera kunder med specifik kunskap och kompetens 

 

Att involvera ”lead users” menar Von Hippel (2005) kan identifiera tidiga 

produktegenskaper som tenderar att öka på en kommande efterfrågemarknad. Genom att 

dra nytta av ”lead users” i ett tidigt stadie kan företag undvika alltför konservativa 

förslag som representerar gårdagens efterfrågan på marknaden. Att samarbeta och 

involvera kunder som har en hög efterfrågepotential menar Brockhoff (2003) är ett 

urvalskriterie som bygger på att dessa kunder har en hög nivå av engagemang då de 

känner sig eftertraktade, vilket gör dem till unika bidragsgivare till 

produktutvecklingsprocessen. Att involvera kunder med hög teknisk kunskap och 

nytänkande tillför ny input till produktutvecklingsprocessen. Det fjärde och sista 

kriteriet handlar om att involvera kunder med specifik kunskap och kompetens som 

företaget efterfrågar.  

  

Form av initiativ  

Ickebegärd 
kundinvolvering 

Begärd 
kundinvolvering 

Indirekt  Direkt 

Urvalskriterier 

Klagomål Förslag 
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Hur samlas information in? 
 
Hur används information i respektive steg? 
 
Hur ofta samlas information in? 
 
Påverkar personliga preferenser 
informationsinsamlingen?  
 
Vad finns det för förtroende och förförståelse för den 
insamlade informationen?  
 
Hur tolkas och bearbetas informationen? 
 
Hur implementeras den i 
produktutvecklingsprocessen?  
 

 

 

2.5 Analysverktyg 
 
  1. PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Steg 
1 

Steg 
2 

Steg 
3 

Steg 
4 

Steg 
5 

Är kunden involverad i processens steg?  
 

JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ 

2. ANVÄNDNING AV KUNDINFORMATION 

 
JA/NEJ 

 
JA/NEJ 

 
JA/NEJ 

 
JA/NEJ 

 
JA/NEJ 

Kan kunden påverka processens steg?  

Steg 
1 

Steg 
5 

Steg 
4 

Steg 
3 

Steg 
2 

Samlas information in i respektive steg?  
 

 
JA/NEJ 

 
JA/NEJ 

 
JA/NEJ 

 
JA/NEJ 

 
JA/NEJ 

3. KUNDINVOLVERING 

Steg 
5 

Steg 
4 

Steg 
3 

Steg 
2 

Steg 
1 

Hur involveras kunden i processen? 
Vilka metoder används för att involvera 
kunden? 
 
Designa för kunden- QFD-metoden 
 
Designa med kunden- User-oriented 
product development, Concept testing & 
Beta testing- metoden 
 
 
Designad av kunden - Costumer idealized 
design & Lead users-metoden 

 
JA/NEJ 

 
JA/NEJ 

4. KUNDPÅVERKAN 

Steg 
1 

Steg 
2 

Steg 
3 

Steg 
4 

Steg 
5 

 
JA/NEJ 

Är kundens påverkan begärd eller 
ickebegärd? Hur då? Varför? 
 
Hur påverkar kunden processen? 
Direkt eller indirekt? 
 
Via vilka kanaler kan kunden påverka 
processen? 
 
 

Figur 10. Analysmodell (Egen, 2015) 
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2.5.1 Förklaring av analysverktyg  
 Nedan presenteras hur det framtagna analysverktyget detaljerat är menad att tillämpas 

när en forskare har som syfte att analysera i vilken utsträckning en kund påverkar och är 

involverad i en specifik produktutvecklingsprocess.  

 

 

I analysverktygets första fas illustreras och kartläggs den specifika processen. 

Illustrationen av processen kan utföras såväl av forskare som av respondenter som ingår 

i studien. Processen kan bestå av ett obestämt antal processfaser (i verktyget presenteras 

en process med fem faser). Utifrån processens samtliga faser besvaras frågorna vart i 

processen aktören är involverad, påverkar samt vart information samlas in. Dessa frågor 

besvaras genom att forskaren fyller i svarsalternativen JA/NEJ vilket ger en 

övergripande insikt över processens utformning. Samtliga svarsalternativ JA från den 

första fasen först vidare till analysverktygets andra fas.  

 

 

Utifrån frågorna i den andra analysfasen analyseras användning av kundinformation i de 

faser i processen som kartlagdes i den första fasen (i verktyget fas 2, 4 och 5). Svaren 

kan skilja sig åt i faserna vilket i så fall bör analyseras. Vilka likheter, skillnader och 

samband kan forskaren se av informationsanvändningen i respektive processfas?  

 

 

Utifrån frågorna i den tredje analysfasen analyseras  kundinvolvering i de faser som 

kartlagdes i den första fasen (i verktyget fas 4). För att kunna analysera 

kundinvolveringen måste forskaren besvara på vilket sätt kunden involveras i processen 

samt ta reda på vilken metod som tillämpas för kundinvolvering. Är processens faser 

utformade för, med eller av kunden?  

 

 

I analysverktygets fjärde fas analyseras  kundpåverkan utifrån de faser som kartlagdes i 

den första fasen (i verktyget fas 1 och 3). Forskaren behöver ta reda på om  

kundpåverkan är begärd eller ickebegärd (efterfrågas eller inte),  sker direkt eller 

indirekt samt via vilka kanaler kunden kan påverka processen?   

1. PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

2. ANVÄNDNING AV KUNDINFORMATION 

3. KUNDINVOLVERING 

4. KUNDPÅVERKAN 
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3 Metod   

3.1 Forskningens angreppssätt 
 
3.1.1 Flerfaldig forskningsstrategi  
Studien som genomfördes tillämpade en flerfaldig forskningsstrategi då en kvalitativ 

forskningsmetod i form av kvalitativa intervjuer tillämpades i kombination med en 

deduktiv forskningsinsats då forskningen tog avstamp i teorin. Den flerfaldiga 

forskningsstrategin har vuxit fram genom begreppet multi-strategy och utgör en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder som har påståtts vara 

omöjliga att kombinera. Författarna Bryman och Bell (2010) menar däremot att den 

flerfaldiga forskningsstrategin är fullt genomförbar och därför tillämpades denna i 

studien. Ett kunskapsteoretiskt synsätt är vidare evigt förknippat med en version av hur 

världen är och ska uppfattas och Bryman och Bell (2010) lyfter fram ett exempel av en 

flerfaldig forskningsstrategi som är när; ett deduktivt synsätt antas tillsammans med en 

kvalitativ forskningsmetod, vilket är tillvägagångssättet för denna studie. Att den 

kombinerade forskningsstrategin användes i studien, oaktat dess kritik, grundar sig i att 

forskarna dels ville få fram mjuka och beskrivande värden genom kvalitativa intervjuer 

och dels ville skapa en deduktiv grundad forskningsstruktur där teorin var menad att 

styra datainsamlingsprocessen.  

 
3.1.2 Deduktivt synsätt  
Studien som genomfördes tillämpade ett deduktivt synsätt då utgångspunkten utgick 

från teorin som la grunden för den framtagna intervjuguiden som styrde forskningens 

datainsamlingsprocess vilket Bryman och Bell (2010) förespråkar. Den framtagna 

teoretiska referensramen användes som grund för att utforma intervjuguiden som 

tillämpades i den kvalitativa datainsamlingsprocessen. Det deduktiva synsättet som 

tillämpades i studien valdes då forskarna utifrån förförståelse från den teoretiska 

referensramen ville studera om den framtagna teorin stämde överens och kunde 

appliceras på bankernas produktutvecklingsprocesser. Den deduktiva 

forskningsprocessen består av sex forskningssteg: teori, hypotes, datainsamling, 

resultat, hypoteser bekräftas eller förkastas och teori revideras (Bryman & Bell, 2010). 

Då den deduktiva forskningsansatsen rymmer undantag från den linjära processen, 

menade forskarna i studien att se forskningsprocessen ur ett brett spektra då synen på 

teori kan förändras under forskningens gång vilket Bryman och Bell (2010 ) bekräftar.  
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3.2 Kvalitativ forskning 

Studien som genomfördes grundar sig på en kvalitativ forskning innefattande kvalitativa 

intervjuer som valdes med anledning av att forskarna ville skapa en djupare förståelse 

för hur bankernas kunder kan anses vara involverade och påverka 

produktutvecklingsprocesser. Enligt Bryman och Bell (2010) fokuserar kvalitativ 

forskning på ord och inbegriper mer djupgående och levande beskrivningar och då 

studien syftade till att specifikt beskriva hur kunderna påverkar bankernas 

produktutvecklingsprocesser ansågs den kvalitativa forskningsprocessen vara lämplig.   

 
Mogens (1995) menar att den kvalitativa forskningsprocessen tillämpas bäst i 

teoriutvecklingsfasen men kan även tillämpas i vad författaren benämner den 

tillämpande forskningen som studien utgick från. Vad som avser den tillämpade 

forskningen är när forskare använder utvecklade teorier och begrepp för att kunna 

besvara forskningsfrågor. Enligt Bryman och Bell (2010) bygger den kvalitativa 

forskningen på en induktiv, tolkande och konstruktionistisk forskningsprocess. I studien 

gjordes ett begreppsligt och teoretiskt arbete som sedan jämfördes med empiriskt 

insamlat material. Studien avslutades med en sammanställning av forskningens resultat 

som låg till grund för slutsatsen; den optimala produktutvecklingsprocessen.   

 

Vad som ytterligare belyses av Bryman och Bell (2010) är att den kvalitativa 

forskningsprocessen är mindre regelstyrd vilket gör den svårare att genomföra samt mer 

kontroversiell. Detta ansågs dock som en fördel då det fanns ett större utrymme att 

tillämpa ett mer öppet och kreativt tänkande vid de kvalitativa intervjuerna.  

 

3.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 

I studien tillämpades semi-strukturerade intervjuer då denna metod enligt Bryman och 

Bell (2010) anses vara så pass flexibel att dess fokus kan anpassas för varje enskild 

intervju. Då forskarna antog att den mänskliga faktorn skulle kunna påverka utfallet av 

intervjuerna ansågs den semi-strukturerade intervjun vara lämplig för studien. Enligt 

författarna ligger fokus vid kvalitativa intervjuer på respondentens egna uppfattningar, 

synsätt och ståndpunkter vilket forskarna i studien specifikt ville fokusera på.  
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I studien framtogs en genomarbetad intervjuguide innehållande såväl frågor som teman. 

En förstudie genomfördes för att testa de framtagna intervjufrågorna, dels för att få 

input och synpunkter från ”testrespondenten” och dels för att forskarna själva skulle 

kunna reflektera och dra erfarenheter och lärdomar från förstudien. Detta då Bryman 

och Bell (2010) menar att det  är väsentligt hur respondenten uppfattar frågor vilket kan 

testas i en förstudie.  

 
Semi-strukturerade intervjuer utgår i stort sett från samma ordningsföljd men kan 

anpassas för varje enskild intervju vilket passade studiens intervjugenomförande. Semi-

strukturerade intervjuer har enligt Bryman och Bell (2010) sitt fokus på fylliga och 

detaljerade svar och för att forskarna i studien skulle kunna få ut så utförliga svar som 

möjligt, utformades intervjuguiden till att lämna stort utrymme för respondenten att 

kunna tala fritt. Under intervjuerna tillkom även följdfrågor utefter respondenternas svar 

vilket medförde att ordningen på intervjuguidens frågor och teman kom att förändras.  

 
Flertalet frågor i intervjuguiden syftade till att besvaras genom att respondenterna blev 

ombedda att illustrera och beskriva sin produktutvecklingsprocess av 

betalningslösningar. Detta medförde att ordningsföljden av intervjuguidens frågor och 

teman  kom att variera vilket Bryman och Bell (2010) menar är vanligt förekommande. 

För forskarna i studien var det till en fördel att låta intervjun röra sig i olika riktningar 

då det belyste vad respondenterna ansåg sig vara viktigt och relevant.  
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3.4 Urval  

3.4.1 Icke-sannolikhetsurval 

I studien tillämpades ett icke-sannolikhetsurval då forskarna specifikt menade att 

studera Sveriges fyra största bankkoncerner och utifrån detta urval valdes respondenter. 

Christensen (2010) menar att det finns goda skäl att tillämpa ett icke-sannolikhetsurval 

när forskaren vill få fram expertinformation eller har som syfte att studera komplexa 

uppfattningar inom ett specifikt område.  Hartman (2004) tydliggör att urvalsmetoden 

inte sker slumpmässigt och kan vara enklare och mer ekonomisk. Denna metod 

tillämpades då studiens syfte inte kunde besvaras av respondenter som inte besatt den 

expertinformation som efterfrågades d.v.s. information om produktutvecklingsprocesser 

av betalningslösningar.  

 
Christensen (2010) menar att icke-sannolikhetsurval ger forskare en heltäckande bild 

och insikt i forskningsproblem genom djupare intervjuer med ett fåtal utvalda 

intervjuobjekt. Detta la grunden för studiens val av specifika respondenter i syfte att 

erhålla ett informationsrikt resultat. En annan anledning till varför forskarna i studien 

tillämpade ett icke-sannolikhetsurval grundade sig i att forskarna direkt kunde utesluta 

ett sannolikhetsurval då hela studien baserades på specifika personer och dess 

kunskaper, erfarenheter och syn.  Christensen (2010) menar att det finns ett flertal 

urvalsmetoder inom ramen av icke-sannolikhetsurval som bland annat inkluderar den 

strategiska urvalsmetoden som tillämpades.  

 
3.4.2 Strategiskt urval  

Det strategiska urvalet bygger på systematiska bedömningar av vilka enheter som 

utifrån analytiska och teoretiska syften antas vara mest relevanta för studien. Då syftet 

med studien var att samla in detaljerad information kring hur 

produktutvecklingsprocessen av betalningslösningar ser ut inom de fyra största 

bankkoncernerna; Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB, utfördes ett strategiskt 

urval av respondenter från respektive bank. Detta menar Christensen et.al (2010) är en 

passande urvalsmetod om en arbetsprocess ingående ska studeras på ett företag. Det 

strategiska urvalet grundar sig i att: bankerna gemensamt har flest antal kunder i 

Sverige och därmed även har störst inflytande och påverkan på den svenska 

marknaden. Nedan presenteras urvalsramen;  
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Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat-och företagskunder och har 

totalt 463 kontor på den svenska marknaden. Handelsbanken öppnar 2-3 kontor i 

månaden och har som mål att alltid finnas tillgänglig både lokalt och via internetbanken 

(Svenska Handelsbanken, årsredovisning, 2014).  

 
Swedbank är Sveriges största bank till antalet kunder (8 miljoner privatkunder och 600 

000 företags-och organisationskunder) och när banken utvecklar produkter och tjänster 

är målet att skapa långsiktigt bra lösningar för bankens kunder (Swedbanks 

årsredovisning, 2014).  

 
Nordea fokuserar mycket på den digitala omvandlingen och är störst på den 

internationella marknaden. Kundernas behov och bankens relationsstrategi är 

utgångspunkten för att uppnå Nordeas uppsatta mål; att tillgodose kundernas framtida 

behov (Nordea årsredovisning, 2014).  

 
SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) är en relationsbank som fokuserar på att skapa 

värde för sina kunder genom att ha ett starkt fokus på fullserviceerbjudanden och är en 

av de fyra största bankerna genom att de tillhandahåller ett brett och kompletterande 

sortiment till såväl privatpersoner och företag. SEB har totalt 3000 stora företagskunder, 

400 000 små och medelstora företagskunder och 4 miljoner privatkunder (SEB 

årsredovisning, 2014).  

 
3.4.3 Val av respondenter  

Forskarna i studien ansåg att de utvalda respondenterna motsvarade och representerade 

förhållandet i studiens forskningsområden, vilket Bryman och Bell (2010) belyser är 

viktigt. Samtliga respondenter var involverade i produktutvecklingsprocessen för 

betalningslösningar på respektive bank. Det fanns under urvalsprocessen först tankar på 

att undersöka hur bankernas produktutvecklingsprocesser av betalningslösningar såg ut 

på lokal nivå då mindre lokala bankkontor kan antas ha en närmare relation till sina 

kunder. Urvalet blev dock uteslutet då forskarna i kontaktprocessen med lokala 

bankkontor hänvisades att vända sig direkt till samtliga huvudkontor.  

 
För att få en mer övergripande förståelse över vilka processfaser, delmoment, 

beslutspunkter samt aktörer som påverkar och involveras i bankernas 

produktutvecklingsprocess av betalningslösningar, ansågs det lämpligt att intervjua högt 
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uppsatta personer som har ansvar och inflytande i respektive banks 

produktutvecklingsprocesser. Forskarna i studien vände sig till respektive huvudkontor i 

Stockholm där beslutsfattanden kring verksamheternas utveckling av produkter 

beslutas. Respondenterna kontaktades via telefon för tidsbokning av möte. Forskarna i 

studien har på grund av sekretess valt att utesluta respondenternas namn, de presenteras 

därför endast genom befattningstitel. Nedan presenteras urvalsramen för respektive 

banks respondent;  

 
På Handelsbanken intervjuades produktchefen för bankens betalningar som även är 

ansvarig för ”produktägarna” d.v.s. personerna som tar fram nya produkter och driver 

projekt från idéfas till lanseringsfas. Intervjupersonen är involverad i samtliga processer 

och har även ansvaret att godkänna eller lägga ner föreslagna projekt. Eftersom 

produktchefen har ett stort inflytande på bankens betalningstjänster ansågs personen 

vara lämplig att intervjua i studien.  

 
På Swedbanks huvudkontor intervjuades en affärsutvecklare som framförallt varit 

involverad i framtagningen av betalningslösningen Swish som är en mobil 

betalningslösning. Intervjupersonen ansåg lämplig att intervjua då personen i dagsläget 

arbetar med de nyaste betaltjänsterna mot mobilappar som är en växande och 

konkurrerande marknad.  

 
På Nordeas huvudkontor intervjuades en ”Senior Business Developer” som på heltid 

arbetar med ”Mobile and emerging payments” d.v.s. framtidens betalningar inom e-

handelsområdet. Personen hade full insikt i bankens moderna betalningslösningar då 

denne dagligen arbetar med utvecklingen av moderna betalningslösningar och därför 

ansågs personen vara lämplig att intervjua i studien.  

 
På SEBs huvudkontor intervjuades en ”produktspecialist” på mobila och digitala 

betalningar. Intervjupersonen bedömdes vara relevant att intervjua då denne dagligen 

arbetar med produkter som berör mobila och digitala betalningar och därför ansågs 

kunna ge en översiktlig bild över bankens produktutvecklingsprocesser av 

betalningslösningar.  
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3.5 Operationalisering  

Operationaliseringen och framtagningen av intervjuguidens frågor och teman som 

tillämpades vid de semi-strukturerade intervjuerna är baserad på teoretiska faktorer som 

är hämtade från den teoretiska referensramen. De teoretiska faktorerna är fördelade och 

fokuserade på studiens fyra analyseringsfaser som innefattar 

produktutvecklingsprocessen, användning av kundinformation, kundinvolvering och 

kundpåverkan. Intervjuguidens innehållande frågor och teman är vidare generaliserade 

och utformade från ”frågor att besvara” som mer ingående visar kopplingen mellan hur 

de teoretiska faktorerna tillämpats för att utforma intervjuguiden i studien. Frågorna 

under rubriken ”frågor att besvara” ska vidare besvaras genom intervjuguidens frågor 

och teman samt av samtliga respondenters illustrationer av respektive 

produktutvecklingsprocess.  
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ATT 
ANALYSERA 
PROCESSEN 

 
 
 
 

 
TEORETISKA FAKTORER 

 
 
 
 

 
FRÅGOR ATT BESVARA 

 
 
 
 
 
INTERVJUGUIDE/TEMAN 

 
 
 
 

 
KÄLLA 

Produkt-
utvecklings-
processen  

Idéstadie 
 
Informationsinsamling från 
marknaden  
 
Utveckling av Business Case 
(BC) 
 
Framtagning av prototyp 
 
Pilotstudie 
 
Lansering  
 
Efterföljning och 
vidareutveckling   
 

Hur ser idéfasen ut? 
 
Om, när och hur genomförs 
marknadsundersökningar? 
 
Hur utformas Business Caset?  
Vad är viktigt att tänka på?  
 
Hur ”förtestas” produkterna  
och vilka ingår i pilotstudierna? 
 
Hur går lanseringen till och hur 
följs den upp?   
 
Vilka delar av processen är mest 
kritiska? 
 
I vilken fas i processen krävs  
mest tid och resurser? 

 
 
 
 
 
Illustrera den generella 
produktutvecklings-
processen när arbetet av 
nya betalnings-
lösningar tas fram. 
(Berätta om de olika 
faserna, från idéfasen 
till lanseringsfasen).  
 
 
  

 
Cooper 
(2001) 
 
Andersson 
och Bosch 
(2005) 
 
Laage-
Hellman, 
Lind & 
Perna 
(2014) 
 
Story et al. 
(1998) 
 
Griffin & 
Page (1993) 
 

Användning av 
kund-
information 

Rutinmässig/Specificerad 
informationsinsamling  
 
Demografisk information 
Ekonomiska relationer 
mellan kund och företag 
Kundens levnadssituation 
Kundens medier  
Tolkbar information 
Kundobservationer  
Förtroende och förförståelse 
för informationskällan 
 
Personliga preferenser 

Vilken kundinformation kommer 
till användning? 
 
Hur och när används och 
bearbetas kundinformation?  
 
Hur analyseras och tolkas 
kundinformation?  
 
Påverkar personliga  
Preferenser insamlingen av 
information? 

 
Vilken är den viktigaste 
informationen ni kan få 
av era kunder? 
 
Hur och när använder 
ni er av information och 
feedback från era 
kunder i 
produktutvecklings-
processen? (Utgå från 
den illustrerade 
processen).  
 
 

 
 
 
 
Baker 
(1993) 
 
Von Koskull 
(2009) 
 
Baohong 
Shibo (2011) 

Kund-
involvering 

Design for (QFD-metoden).  
 
Design with (User-oriented 
product development, 
Concept testing och Beta 
testing). 
 
Design by (Costumer 
idealized design och Lead 
users). 

 
 
Vilken metod använder bankerna 
för att involvera sina kunder i 
olika delar av processen?  
 
 

 
 
Vart i 
produktutvecklings-
processen involverar ni 
era kunder?(Utgå från 
den illustrerade 
processen).  
 

 
Von Koskull 
(2009) 
 
Kaulio 
(1998) 
 
Klioutch och 
Leker (2011) 

Kund-
påverkan 

Begärd & ickebegärd 
kundpåverkan (klagomål & 
förslag) 
 
Direkt och indirekt påverkan 
 
 

Kommer den insamlade 
kundinformationen från  
begärda eller ickebegärda 
informationskällor?  
(klagomål & förslag) 
 
Har kunden en direkt eller indirekt 
påverkan på processen?  
 
Vilka kunder låter ni påverka er 
process? Alla kunder eller 
specifikt utvalda? Kan det skilja 
sig vid olika faser i processen? 

Hur använder ni er av 
marknads-
undersökningar?  
 
Tar ni vara på 
kundernas klagomål och 
förslag? 
 
Hur upplever ni att 
kunderna påverkar 
produktutvecklings-
processen? 

 
 
Brockhoff 
(2003) 
 
Von Hippel 
(2005) 
 
 
 

Figur 11. Operationalisering (Egen, 2015) 
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3.6 Förstudie  

Urvalet i förstudien bestod av utvecklingschefen av NOX Finans som är en del av 

Fortnox. NOX Finans erbjuder sina kunder en faktureringstjänst där kunden kontrollerat 

kan skapa och bevaka sina fakturor och där NOX Finans hanterar och ansvarar över hela 

administrationen och betalningsprocessen inklusive kravhantering och inkasso. Valet av 

urvalet grundar sig på att faktureringstjänsten dels lanserades så sent som i december 

2014 och kan därför anses vara en relativt ny tjänst på marknaden, och dels för att 

forskarna kunde se kopplingar mellan NOX Finans och Sveriges största bankkoncerners 

tjänster. Under förstudien låg fokus på att studera produktutvecklingsprocessen av NOX 

Finans i syfte att skapa förståelse för hur, vart och när Fortnox kunder varit involverade 

och påverkat processen. Forskarna valde att intervjua utvecklingschefen för NOX 

Finans då respondenten ansågs ha en fullständig insikt i den tekniska utvecklingsdelen 

av produktutvecklingsprocessen, från start till lansering.  

 

Intervjuguiden delades upp i tre tidsperspektiv: dåtid, nutid och framtid. Anledningen 

till uppdelningen grundar sig i att forskarna ville ta reda på om kundens involvering och 

påverkan på processen skiljt sig åt i de olika tidsperspektiven, samt för att få en 

uppfattning kring hur företaget planerar att involvera och låta dem påverka processen i 

framtiden. Under förstudien spelades intervjun in för att forskarna skulle kunna få med 

sig en detaljrikt intervju med respondentens egna uttalanden och sätt att beskriva 

produktutvecklingsprocessen. Dalen (2015) menar att forskare vid förstudier bör testa 

den tekniska utrustningen, dels för att säkerställa att den fungerar men även för att den 

tekniska utrustningen är ett viktigt hjälpverktyg vid analyseringsprocessen.  

 

I förstudien involverade sig en utomstående person som hade mycket att tillägga i 

intervjun. Utifrån denna händelse drog forskarna lärdom av att vara förberedda på att 

fler respondenter kan involveras och vilja påverka intervjuns utformning. Under 

förstudien uppkom ett flertal nya insikter och perspektiv som kom att ändra 

intervjuguiden. Dalen (2015) menar att forskare ofta måste korrigera intervjuguiden 

efter en förstudie då nya begrepp kan ge nya infallsvinklar och intervjufrågor kan visa 

sig ge otillräckligt uttömmande svar eller vara svåra att svara på. Följande insikter och 

lärdomar erhölls genom förstudien;  
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• Respondenten blev ombedd att illustrera produktutvecklingsprocessen i ett lite för 

sent stadie av intervjuprocessen. Forskarna kom till insikt med att låta 

respondenten/respondenterna illustrera produktutvecklingsprocessen i början av 

intervjun då det underlättar för forskarna att följa med i utvecklingen av produkten 

och förstå alla dess sammanhang och återkopplingar.  

 

• Att inte endast låta intervjuguiden bestå av frågor, utan istället utgå från fler teman 

för att låta respondenten/respondenterna mer fritt få beskriva och tala kring 

produktutvecklingsprocessen. I förstudien upplevdes intervjun vara lite väl styrd från 

forskarnas perspektiv.  

 

• I förstudien upptäckte forskarna utifrån respondentens svar att intervjufrågorna inte 

var tillräckligt baserade på kundernas involvering och påverkan. För mycket fokus 

visade sig ligga på de tre tidsperspektiven dåtid, nutid och framtid och forskarna kom 

till insikt med att de går att erhålla de tre tidsperspektiven genom att omformulera en 

del frågor.  

 

• Då forskarna i förstudien var medvetna om att intervjun skulle kretsa kring NOX 

Finans specifika produktutvecklingsprocess, baserades frågorna kring denna process. 

I kommande intervjuer har forskarna ingen kännedom kring vilken eller vilka 

specifika eller generella produktutvecklingsprocesser bankkoncernerna kommer 

illustrera och diskutera och därför kom forskarna till insikt med att intervjuguiden 

behövde bli mer generell.  

 

Följande åtgärder och korrigeringar behövde vidtas och beaktas efter förstudien;  

 

• Låta respondenten/respondenterna illustrera produktutvecklingsprocessen i ett tidigt 

stadie av intervjun.  

• Utveckla och korrigera intervjuguiden genom att involvera fler teman. 

• Utveckla och basera fler intervjufrågor med fokus på kundens involvering och 

påverkan. 

• Ta bort de tre tidsperspektiven dåtid, nutid och framtid i intervjuguiden.  

• Utforma en mer generell intervjuguide som inte fokuserar på en specifik 

process/produkt.  
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3.7 Utformning av intervjuguide  

Intervjuguiden grundar sig på operationaliseringen som berör de fyra teman 

produktutvecklingsprocessen, användning av kundinformation, kundinvolvering samt 

kundpåverkan som i sin tur framtogs genom den teoretiska referensramen. Enligt 

Bryman och Bell (2010) finns olika typer av intervjufrågor och i intervjuguiden 

tillämpades framförallt inledande frågor i syfte att introducera respondenterna för 

studien och dess övergripande teman.  Resterande frågor bestod av kompletterande 

frågor samt följdfrågor som ställdes utifrån respondenternas illustrationer av 

produktutvecklingsprocessen.  

 
Intervjuguiden som tillämpades i studien (se bilaga 1) bestod av åtta teman och fyra 

frågor. Anledningen till att forskarna utformade fler teman jämfört med frågor, 

grundade sig i att forskarna ansåg att teman gav respondenterna större möjlighet att tala 

fritt utan att bli styrda och inriktade av specifika frågor. Intervjuguiden inleddes med tre 

inledande frågorna som introducerade respondenten för ämnet. Den första frågan 

berörde varför banker bör arbeta med produktutveckling i syfte att få ett perspektiv på 

hur respektive bank ser på betydelsen av produktutveckling. Den andra frågan berörde 

varför respektive bank ansåg sig tillhöra Sveriges fyra största bankkoncerner i syfte att 

få en förståelse för i vilken uträckning de själva anser sig vara störts. Den tredje frågan 

berörde vilka betalningslösningar respektive bank arbetar med i dagsläget för att se om 

de skiljer sig åt mellan bankerna och för att få ett perspektiv på hur bankerna planerar 

att arbeta med framtagningen av betalningslösningar i framtiden.  

 
Respondenterna blev under intervjuerna ombedda att illustrera samtliga 

produktutvecklingsprocesser som respektive bank arbetar med specifikt berörande 

betalningslösningar.  Intervjuguiden bestod därför av teman som kunde appliceras på de 

illustrerade produktutvecklingsprocesserna, oavsett hur de skulle illustreras. 

Intervjuguidens teman berörde kundinvolvering, kundpåverkan, olika faser och beslut, 

resursfördelning och kundinformationens betydelse för produktutvecklingsprocessen. 

Genom att låta respondenterna få illustrera processen och fritt tala kring den kunde 

forskarna erhålla värdefull information om hur respondenterna i egen ordningsföljd och 

med egna ord beskriver och upplever processen.  
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3.8 Studiens intervjuprocess 

3.8.1 Förberedelse och genomförande  
Innan intervjuguiden framtogs fördjupade forskarna sig i ämnet och ett klart och tydligt 

syfte formulerades. Detta menar Trost (2010) och Häger (2007) är av stor vikt då det 

krävs förberedelser inför intervjuerna för att kunna ställa relevanta följdfrågor. 

Forskarna förberedde sig dels genom att noggrant lära sig intervjuguiden mer eller 

mindre utantill och dels genom att diskutera vilka eventuella följdfrågor som 

respondenterna skulle kunna tänkas ställa. För att få respondenterna att känna sig 

bekväma i intervjumomentet inledde forskarna intervjuprocessen med att förklara och 

tydliggöra studiens syfte och ändamål.  

 
Intervjuerna spelades in för att underlätta bearbetningen av materialet och för att 

säkerställa att forskarna uppfattat respondenterna på ett tillförlitligt sätt. Bryman och 

Bell (2010) menar att respondenter kan känna sig obekväma när intervjuer spelas in då 

kännedom om att specifika citat och uttalanden kan komma till användning i studien. 

För att undvika detta förklarade forskarna tydligt hur det insamlade intervjumaterialet 

skulle tillämpas i studien i syfte att skapa förtroende för forskarna. Häger (2007) lyfter 

specifikt fram detta förtroende och menar att ett skapat förtroende leder till att 

tillgången till information ökar. Forskarna fokuserade på att lyssna och inte avbryta 

respondenterna för rädsla för tystnad, utan lät respondenterna svara utan att bli avbrutna 

för att de själva skulle kunna fylla ut tystnaden. Intervjuerna avslutades med att 

forskarna tackade för intervjun och gav löfte om att återkomma när materialet 

bearbetats.  

 
3.8.2 Bearbetning av intervjumaterial  
Forskarna har i studiens sammanhang valt att inte transkribera det insamlade materialet 

utan istället valt att satsa på att utförligt sammanfatta och bearbeta intervjuerna utifrån 

de fyra teoretiska teman produktutvecklingsprocessen, användning av information, 

kundinvolvering samt kundpåverkan. Anledningen till att transkribering uteslöts  

grundar sig i att forskarna endast var intresserade av att studera det empiriskt insamlade 

materialet som berörde de fyra specifika teman. Forskarna gav även respondenterna ett 

löfte om att få godkänna det sammanställda intervjumaterialet före publicering, i syfte 

att skapa ytterligare förtroende. Detta är vad Bryman och Bell (2010) kallar 

respondentvalidering vilket kan stärka studien och det insamlade materialets 

tillförlitlighet.  
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3.9 Studiens tillförlitlighet  

Då urvalsramen för studien var så pass specifik ansåg forskarna det vara lämpligt att 

beakta studiens eventuella förändring av tillförlitlighet om en eller flera respondenter av 

någon anledning skulle få förhinder att delta i studien. Forskarna ansåg dock att 

tillförlitligheten inte skulle förändras i någon större utsträckning eftersom att fokus i 

studien låg i att studera hur och på vilket sätt bankers kunder är involverade och 

påverkar produktutvecklingsprocesser av betalningslösningar och inte specifikt hur de 

fyra skiljer sig åt. För att öka sannolikheten att samtliga banker skulle kunna delta i 

studien vidtog forskarna tidiga åtgärder. Bankerna blev kontaktade med god 

tidsmarginal vilket ökade chanserna för att de skulle kunna avsätta tid.  

 
Att forskarna dessutom riktade sig till samtliga huvudkontor i Stockholm utgjorde också 

en större målgrupp för studien då fler bankmän eventuellt skulle kunna ersätta den 

inbokade respondenten om denne mot förmodan skulle få förhinder. Detta då Bryman 

och Bell (2010) menar att sjukdom och andra personliga anledningar alltid utgör en risk 

för inställda intervjuer. Andra faktorer som forskarna ansåg skulle kunna påverka 

studiens tillförlitlighet var om forskarna skulle visa sig intervjua ”fel” personer med 

otillräcklig kunskap. För att undvika detta tydliggjordes studiens syfte och det specifika 

forskningsområdet ”produktutvecklingsprocesser av betalningslösningar” som 

kommunicerades vid telefonkontakten med samtliga respondenter. Detta skedde i ett 

tidigt stadie under forskningsprocessen och vid två tillfällen byttes respondenten ut till 

en mer lämpad kandidat. En ytterligare faktor som eventuellt skulle kunna påverka 

studiens tillförlitlighet var om respondenten skulle kunna misstolka intervjuguidens 

frågor. För att undvika detta stämde forskarna av med respondenterna om de förstått 

samtliga frågor korrekt. 

 
Studiens tillförlitlighet byggde även på att säkerställa att respondenternas 

intervjumaterial uppfattades korrekt av forskarna själva. Begreppet tillförlitlighet 

användes därför även för att mäta responsvalideringen som enligt Bryman och Bell 

(2010) är då forskaren går tillbaka till respondenten för att säkerställa att händelserna 

uppfattats korrekt. Enligt Mogens (1995) är kvalitativa metoder mest sårbara när det 

gäller tillförlitlighet och med detta i åtanke vidtog forskarna extra noggrannhet vid 

responsvalideringen. Författaren menar att sårbarheten ligger på standardiseringen då 

öppna intervjuer ofta utförs på olika sätt på grund av den mänskliga faktorn.   
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3.10 Studiens analysverktyg  

Analysverktyget utvecklades i syfte att kunna applicera det på det insamlade empiriska 

materialet. Verktyget tillämpandes för att sortera, bearbeta och tolka informationen för 

att kunna dra en slutsats i vilken utsträckning bankerna samlar in kundinformation, 

involverar kunderna samt låter dem påverka bankernas produktutvecklingsprocesser. 

Analysverktyget består av fyra analysfaser som innefattar produktutvecklingsprocessen, 

användning av kundinformation, kundinvolvering och kundpåverkan. Nedan beskrivs 

hur respektive analysfas tillämpades i studien för att analysera den insamlade datan.  

 
Produktutvecklingsprocessen - den första analysfasen tillämpades för att analysera om 

och vart kundinformation samlas in, kunderna är involverade samt påverkar bankernas 

respektive processfaser. Detta genom att applicera respektive banks processer i denna 

analysfas.  

 
Användning av kundinformation – den andra analysfasen innefattade arbetet med att 

analysera i vilken utsträckning respektive bank använde sig av sin insamlade 

kundinformation. Hur mycket information samlas in? Hur ofta samlas information in? 

Hur behandlas, tolkas och används och implementeras informationen i processen?  

 
Kundinvolvering – den tredje analysfasen fokuserade på att kartlägga i vilken 

utsträckning och på vilket sätt kunden är involverad i processen. Den tredje fasen 

fokuserade även på att ta reda på vilka metoder och tillvägagångssätt bankerna använder 

för att involvera kunderna i processen.  

 
Kundpåverkan – den fjärde analysfasen syftade till att analysera i vilken utsträckning 

kunden direkt eller indirekt påverkar respektive banks produktutvecklingsprocess. 

Kundernas informationskanaler och sätt att påverka processen analyserades även i den 

sista analysfasen.  

 
De fyra analysfaserna genererade följande analysrubriker: Lämpligt antal faser i en 

produktutvecklingsprocess, Lämpligt antal faser att samla in och använda 

kundinformation, Lämpligt antal faser att involvera kunderna, Lämpliga metoder att 

involvera kunderna med och Lämpligt antal faser att låta kunderna påverka, som 

forskarna ansåg var lämpliga för kunna lägga grunden för den optimala 

produktutvecklingsprocessen.  



  
 

34 

3.11 Källkritik  

Nedan presenteras forskarnas syn och motivering till val av källor ur en kritisk 

synvinkel. Källkritiken är uppdelad utifrån studiens kapitel Inledning, Teori samt 

Metod. Forskarna har valt att utesluta vad andra teorier och författare menar hur 

granskning av källkritik ska genomföras då forskarna tagit fram tre egna faktorer; 

källans årtal, pålitlighet samt funktion i att komplettera och stödja andra källor. 

Forskarna har haft som målsättning att tillämpa källor som är från 2000-talet och 

framåt, om denna faktor inte uppfyllts har forskarna sett en skälig anledning till att 

tillämpa källan ur en specifik synvinkel.  

 
Lehrberg (2005) lyfter fram teknikutvecklingen vilket Schierz et al. (2009) diskuterar 

och sammankopplar med mobila betalningslösningar. Svenska Bankföreningen (2014) 

ger ett perspektiv på hur bankerna förändrats på grund av teknologin samtidigt som 

Engwall (2004) ett flertal gånger återkopplar dessa ämnen till 

produktutvecklingsprocessen som andra författare lyfter fram i inledningen, framförallt 

författarna Klioutch och Leker (2011) som trycker på kundinvolveringen i denna 

process. Cooper (2001), Von Hippel (2005), Mellin (2014), Von Koskull (2009) samt 

Kaulio (1998) tillämpades också i inledningen då de diskuterar och presenterar ett flertal 

teorier i den teoretiska referensramen. Samtliga källor bortsett från Kaulio (1998) är 

från 2000-talet men ansågs ändå lämplig då författaren kompletterar med värdefull 

information som underlag för studien.  

 
Teorierna som stöd produktutvecklingsprocessen utgick från Cooper (2001) som 

forskarna ansåg var en trovärdig källa då flertalet författare (efter research) visade sig 

hänvisa och återkoppla till Coopers produktutvecklingsprocess. Forskarna ställde sig 

källkritiskt till källans årtal men då samtliga författare som hänvisade till Cooper var 

från senare årtal (2005 och framåt) ansågs källan vara pålitlig då den visade källans 

relevans/pålitlighet. Processens olika faser och steg kompletterades även av ett flertal 

andra författare (Andersson & Bosch, 2005, Laage-Hellman, Lind & Perna (2014), 

Story et al. (1998) och Griffin & Page (1993) som kompletterade processens 

delmoment. Teorierna som stöd användning av kundinformation har utgått från artikeln 

”Konsumentens roll och inflytande i produkt- och tjänsteutveckling” av Von Koskull 

(2009) som tydligt beskriver hur kundinformation kan användas och vilka faktorer som 

kan påverka användningen. Källan kompletteras av Baker (1993) som beskriver vilka 
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olika former av kundinformation som kan samlas in samt av Baohong och Shibo (2011) 

som lyfte fram företags lärande och användning av kundinformation vid beslutsfattande 

och vidareutveckling.  

 

Teorierna som stöd kundinvolvering utgick framförallt från Kaulio (1998) som lyfte 

fram ett flertal intressanta metoder som kan tillämpas när kunden involveras i 

produktutvecklingsprocess. Under researchprocessen fann forskarna fler författare som 

lyfte fram olika metoder som även var från senare årtal men då Kaulio (1998) 

presenterade en mer fullständig samling av flertalet metoder tillämpades källan. Källan 

kompletterades även av tidigare nämnd författare Von Koskull (2009) som diskuterade 

att kunder kan involveras i processen såväl medvetet som omedvetet. Klioutch och 

Leker (2011) kompletterar även teorierna genom att lyfta fram vilka fördelar företag kan 

få genom att involvera sina kunder och leverantörer i produktutvecklingsprocessen.  

 

Teorierna som stöd kundpåverkan utgick från Brockhoff (2003) som lyfte fram begärd 

och ickebegärd kundpåverkan samt direkt och indirekt kundpåverkan. Källan bedömdes 

vara relevant då författaren konkret och utförligt förklarade hur kunder kan påverka 

produktutvecklingsprocesser, och av denna anledning har källan tillämpats i en stor 

utsträckning i stycket. Von Hippel (2005) kompletterar teoristycket genom att diskutera 

hur kunden även kan påverka processen genom lead users.  

 

Forskarna har använt källan Bryman och Bell (2010) som en utgångspunkt och ett 

uppslagsverk då de genomgående beskriver olika delar inom kvalitativ metod. Dalen 

(2015)  tillämpades i förstudien då författaren tydligt beskriver hur denna kan 

genomföras. Häger (2007) tillämpades i metoden då källan beskriver intervjuprocessens 

olika steg och delmoment såsom förberedelser och utförande vilket även kompletterades 

av Trost (2010). Hartman (2004) samt Christensen (2010) gav forskarna riktlinjer kring 

hur ett urval kan tas ut vilket även stöddes av Bryman och Bell (2010). Jacobsen (2002) 

stödde Bryman och Bells (2010) metodteorier om deduktivt synsätt och Mogens (1995) 

stödde Bryman och Bells (2010) kvalitativa forskningsprocess. Att källan är från år 

1995 bedömde forskarna vara godtagbart då källan stöds av Bryman och Bell (2010).   
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Figur 12. Handelsbankens produktutvecklingsprocess (Egen, 2015) 

 

Handelsbanken har åtta processfaser som börjar hos en produktägare d.v.s. en person 

som är ansvarig för produktidén och driver processen framåt. Faktorer som påverkar 

produktägaren och uppstarten av processen utgörs av lagar och regler, teknik, kunder, 

konkurrenter, omvärlden samt bankens support där kundinformation samlas in och 

analyseras. Alla idéer förverkligas inte utan endast ett fåtal idéer går vidare i processen 

och utvecklas till ett Business Case. Ett Business Case innefattar först och främst en 

strategi för generering av intäkter. Det ska kännas bra för banken att ta betalt för en 

produkt och kunden ska förstå nyttan och värdet av den. Nästa steg i processen består av 

en förstudiefas där brainstorming utförs internt för att formalisera idén. Är idén 

genomförbar förs den vidare till en utredningsfas där banken behöver ställa sig ett antal 
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frågor. ”Vi behöver fråga kunden; skulle du kunna använda en sådan här tjänst?, 

teknikern; skulle vi kunna bygga en sådan här tjänst?, och legalt; kan vi erbjuda en 

sådan här tjänst?” (Respondent Handelsbanken, 2015). Utifrån utredningen flyttas 

projektet vidare till NPC (New Product Committee) som är ett dokument som 

Handelsbanken måste ta hänsyn till som innefattas av kostnader, priser, risker etc. 

Utifrån dokumentets punkter fattas ett beslut över vilka resurser (kapital, arbetskraft, 

kompetens etc.) som krävs. ”När vi har tagit beslutet ”ja men vi vill göra detta” så ska 

ett underlag tas fram som mer detaljerat beskriver vad som ska tas fram och vilka mål 

som finns med” (Respondent Handelsbanken, 2015). Längs med utredningsfasen 

återfinns därför något som kallas projektkontor där en person följer upp hela projektet 

(speciellt vid utrednings-och beslutsfasen) med syfte att bestämma när idén ska 

presenteras, för vem den ska presenteras, när den ska lanseras och vilka 

avrapporteringsgrupper som behövs.   

 

Efter utredningsfasen fastställs tydliga IT-och intäktsmål, samt affärsmässiga- och 

tekniska krav. En IT-kommitté fattar ett beslut om vilket Business Case som får 

förverkligas. Efter detta sker utvecklingen av produkten som testas av en testavdelning. 

Denna avdelning sätter även upp ett användningsfall för att möjliggöra en sista 

avstämning innan lansering som tar 30 % av tiden av hela produktutvecklingsprocessen. 

I denna test kan kunderna ibland bli involverade genom externa piloter. Efter 

lanseringen sker en aktivitet som innefattar insamling av kundfeedback. Hos 

Handelsbanken sker många produktutvecklingsprocesser parallellt med varandra och det 

återfinns ofta en idé i varje fas för att förhindra onödiga tidsfördriv i processen. 

Handelsbanken satsar på kontinuitet och ständig förändring. De mest kritiska 

aktiviteterna i processen ligger i mellanfaserna av processen och berör framförallt att 

hitta rätt sak, att komma fram till ett beslut och snabbare kunna prioritera i faserna. ”Det 

är ju viktigt att vi nyttjar våra resurser (kronor och personer) på rätt sätt. Det är mycket 

tyckande genom hela processen och därför skulle vi behöva våga fatta lite mer beslut i 

mitten av processen” (Respondent Handelsbanken, 2015).  
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Figur 13. Swedbanks produktutvecklingsprocess (Egen, 2015) 

 

Swedbank har sju processfaser som inleds med en idéfas. En idé kan antingen komma 

direkt från en kund men likväl från en rådgivare ute på bankkontoren. I denna dialog 

tillhandahåller Swedbank information från kunderna vilket kan vara ett första steg mot 

en ny idé. En idé kan även komma från tidigare misslyckanden då erfarenheter blir till 

lärdomar. Swedbank tar ställning till den finansiella frågan och menar att idéer ibland 

prioriteras bort, även då de möjligtvis kan ha ett värde för en kund men att det finns en 

svårhet i att prioritera en idé framför en annan som genererar mer intäkter. Vad som 

ytterligare påverkar idéfasen är att det kan uppkomma oförutsägbara händelser eller 

möjligheter såsom en ny storkund, då fokus läggs på att se till att dennes specifika krav 

tillfredsställs för att få företagskunden. ”Om en jättestor företagskund där ute säger att 

de är beredda att bli kund på Swedbank med allt de tillhandahåller men att de har vissa 

specifika krav för att bli de, då måste vi leva upp till de sakerna vilket påverkar 

idéfasen” (Respondent Swedbank, 2015). Efter idéfasen görs ett Business Case som 

innefattar en affärsmodell som baseras på potential, genomförbarhet, komplexitet, 

teknik, resurser, kriterier, mål, siffervärden och mjuka värden. Business Caset 

presenteras för flera stakeholders som beslutar om produktidén är genomförbar eller 

inte beroende på mängden resurser. Parallellt med behovsfasen, förstudiefasen och 
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utvecklingsfasen sker en omvärldsanalys för att ta reda på vad konkurrenterna arbetar 

med i nuläget för att Swedbank ska kunna hitta sin egen nisch. Det ligger stor vikt vid 

den ekonomiska modellen i ett Business Case då ett utvecklingsprojekt konkurrerar med 

andra utvecklingsprojekt och på så sätt tillåter inte den utvecklingsbudget som finns att 

alla idéer går att satsa på utan det handlar om att prioritera. Swedbank bjuder i vissa fall 

in kunder till produktutvecklingsmöten där de samlar in konkret feedback.  

 

Går business caset igenom startar utvecklingsfasen bestående av affärs- och IT 

medarbetare. Den faktiska produkten skissas fram och dess funktioner utvecklas. Detta 

arbete går fram och tillbaka mellan ritbordet tills en faktisk produkt är framarbetad. ”IT 

försöker omvandla skissen till den faktiska produkten som sker lite som en cykel, man 

provar sig fram, är detta det som vi ville få fram? om inte – går vi tillbaka till ritbordet 

och skissar vidare” (Respondent Swedbank, 2015). När produkten är framtagen övergår 

den till lanseringsfasen. Innan lansering utförs ibland även en intern pilotstudie men 

detta utgör inte en fast fas. Lanseringen följs upp av en måluppföljning där 

förbättringsmöjligheter, effektivitet och lärdomar analyseras i syfte att kunna ta med 

inputen och resultaten till nästkommande idéfaser.  
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Figur 14. Nordeas produktutvecklingsprocess (Egen, 2015) 

 

Nordea har fem processfaser och arbetar idag med internt uppstyrda processer för hur 

ett projekt ska ledas. Fokus ligger på att arbeta så agilt som möjligt med ett prof of 

concept tänk, vilket innebär att de arbetar i sprintar – sätter krav, testar, utvärderar och 

lanserar i delar, men likaså finns det ett management tänk där ett Business Case ska 

uppvisas för att få möjlighet till finansiering. Lagar och regler, konkurrenter, kunder och 

teknik utgör de fyra största faktorer som påverkar och lägger grunden till en idé i 

idéfasen. De fyra faktorerna påverkar även varandra. Efter en idéfas skapas ett Business 

Case där tydliga mål arbetas fram för att få godkännande till en utvecklingsbudget. Om 

Business Caset godkänns byggs ett prof of concept vilket innefattar en metod för 

förverkligande och genomförande av produktidén. I utvecklingen av ”prof of concept” 
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kan interna och externa piloter genomföras. Interna piloter genomförs på Nordeas 

medarbetare och externa piloter genomförs på kunder som involveras genom frivillig 

anmälan. ”Vi börjar ofta med internpiloter – vi har 30 000 anställda som är vanliga 

människor och därför kan de även ge ett kundperspektiv” (Respondent Nordea, 2015). 

Efter de interna eller externa pilotstudierna utvärderas och uppdateras prof of concept 

med insamlad feedback. Kundinformation från sociala medier samlas även in och 

kompletterar underlaget i prof of concept-fasen. Vidare görs en plan för vad som ska ske 

de närmaste två månaderna i form av del-lansering, utvärdering och förändringar och 

sedan släpps den faktiska produkten i delar/omgångar.  

 

Det finns längs med hela processen måste- kriterier som styr genomförandet av 

projektet och bildar en, i sig, egen process. ”Steg för steg ska följas och alla dokument 

ska uppdateras så att man visar på vad man har gjort. Det är denna process vi bryter 

ner och gör flera gånger” (Respondent Nordea, 2015). Denna projektprocess lägger 

grunden och bryts ned för att skapa den mer detaljerade produktutvecklingsprocessen. 

Banken menar att projektprocessen driver projektet framåt medan 

produktutvecklingsprocessen fokuserar på att utveckla, gå framåt, bakåt, förändra och 

förbättra.  
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SEBs produktutvecklingsprocess av betalningslösningar består av sex processfaser som 

inleds med en idéfas. Själva idén kan uppstå från bankkontor, kunder eller anställda. 

Efter idéfasen finns olika beslutsgrupper som specifikt arbetar med utvecklingen av nya 

idéer. Grupperna representerar olika IT system och tar sig an olika sorters idéer 

beroende på vad de berör. Under respektive beslutsgrupp finns en tillhörande grupp som 

har som syfte att fånga upp idéer och föra dem vidare till beslutsgrupperna men likaså 

kan de själva ta beslut om mindre uppdrag. Ett Business Case framarbetas och 

presenteras för dessa grupperna innehållande uppskattningar om antalet användare, 

GEC 
IT-BOEARD 

 

Prio- 
lista 

 

Prio- 
lista 

 

Prio- 
lista 

 

Agila 
team

Agila 
team

Agila 
team

 

20 h 40 h 

  

Figur 15. SEBs produktutvecklingsprocess (Egen, 2015) 
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transaktioner, funktioner, kostnader och intäkter. Om någon av de tillhörande grupperna 

säger ja till en produktidé hamnar den på en prioriteringslista. Utifrån listan utvecklas 

sedan krav som IT får ta del av. IT har likaså olika prioriteringslistor där idén kan 

hamna i olika fack och påbörja utvecklingen av en process. ”IT killarna prioriterar sina 

case och säger JA/NEJ beroende på om idén hör hemma där och om de kan lösa det 

rent tekniskt eller inte” (Respondent SEB, 2015).  

 

Teamen hos SEB arbetar agilt där de olika sprintarna står för olika områden såsom 

utredning, tidsperspektiv och nedbrytning av projekt. Är produktidén inte utformad 

tillräckligt tydligt åker den tillbaka till beslutsgrupperna för förbättring. ”Processen för 

lite större produktidéer kallar vi för Venture Processen och finns till för projekt som 

exempelvis Swish”(Respondent SEB, 2015). Venture processerna kräver fler beslut och 

mer resurser och tar längre tid att utveckla. De agila teamen som arbetar med samtliga 

processer består av utvecklare, interna testanalytiker och IT- och affärskravare. Tiden 

estimeras i sprintarna och antalet projekttimmar ställs upp. En sprint förklarar med 

andra ord en utvecklingsprocess.  

 
Följande processfas utgörs av lanseringsfasen som kan ske i olika former, både av en 

del-lansering och av en lansering av ett större färdigställt projekt. Del-lanseringen kan 

ske om SEB känner att de först vill släppa en grundfunktion i en produkt för att sedan 

kunna släppa efterföljande uppdateringar. I vissa fall sker interna eller externa 

pilotstudier innan lansering där medarbetare och kunder får testa produkten och 

utvärdera den, dock menar SEB att det ofta är brist på tid vilket gör denna fas svår. Är 

det ett stort projekt innefattas också ibland ett informationsprojekt och en utbildning. 

Många projekt är så komplexa att det krävs såväl intern som extern information som 

består av instruktioner vilket skapar konsekvenser för en lansering av ett större projekt. 
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4.2 Användning av kundinformation 

Att använda kundsupporten och bankkontoren som är utspridda över landet är en vanlig 

strategi för att samla in kundinformation menar samtliga banker. När en kund ringer in 

registreras samtalet beroende på vad samtalet berör. Får supporten in en mängd samtal 

som berör ett specifikt område tolkas informationen som att det är någonting som bör 

ändras och förbättras. ”Vi använder kundernas frågor och information om specifika 

funktioner och tolkar det som att vi har en funktion som på något sätt kan utvecklas, 

göras enklare och effektiviseras” (Respondent handelsbanken, 2015). På så sätt används 

kundinformation till att förbättra befintliga funktioner och bankerna kan även genom 

denna informationskanal se om det finns en bugg i systemet och i så fall åtgärda 

problemet omgående.  

 

Samtliga banker har bankkontor utspridda över hela landet och ser detta som ytterligare 

ett sätt att samla in kundinformation som kan användas till 

produktutvecklingsprocesserna av betalningslösningar. Att ha bankkontor på fler ställen 

förutom huvudkontoren leder till att bankerna kommer närmare kunderna och på så sätt 

kontinuerligt kan tillhandahålla värdefull information. I samtliga banker samlas 

kundinformation in och förmedlas vidare till huvudkontoren för att rätt bankmän ska få 

ta del av den specifika informationen och kunna arbeta vidare med den. Respondenten 

på Nordea menar att banken använder information från kunderna i en större utsträckning 

idag jämfört med vad de gjorde förr vilket grundar sig i den ökade teknikutvecklingen 

som har underlättat insamlingsmetoderna av kundinformation.  

 

Samtliga banker belyste hur viktig kundinformation är vilket bankerna påvisade genom 

att tydliggöra hur mycket tid och resurser de lägger ner. Vid stora projekt lägger SEB 

ner ca 48 timmar i månaden på insamling och analysering av kundinformation. 

Bearbetningen av informationen sker ofta genom tre möten (vardera två timmar långa) 

där specialister inom olika områden (IT, jurister, affärsutvecklare) ingår. Nordea har en 

hel organisation som på heltid samlar in kundinformation. För betalningslösningen 

Swish så har Nordea även en byrå som bevakar getswishs egna Twitter-och Facebook 

konton. ”Det sitter ca 10 medarbetare på banken i Sverige som på heltid arbetar med 

att analysera kundinformation, plus en mängd sådana som jag själv som lägger ett par 

timmar i veckan på framförallt analys av information” (Respondent Swedbank, 2015).  
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Respondenten på Swedbank menar att den viktigaste informationen de kan få från sina 

kunder är om de använder produkten eller inte. ”Använder inte kunden produkten så 

har du gjort någonting fundamentalt fel sen betyder inte det att alla kunder är nöjda 

även fast de använder produkten men det är i alla fall ett väldigt gott tecken om de gör 

det” (Respondent Swedbank, 2015). Bankerna får även in information från kunderna 

genom att de mejlar direkt till banken och beskriver problem, lämnar klagomål samt ger 

förslag och nya idéer, information som bankerna sedan analyserar och använder i 

vidareutveckling. Respondenten på Nordea menar att kunderna sällan kommer med helt 

ny idéer men att de ofta hjälper bankerna med att prioritera kommande 

produktutvecklingar samt ger bankerna nya perspektiv på produkter vilket kan lägga 

grunden för nya produktutvecklingar. På Swedbank sker marknadsundersökningar på 

årlig basis där de samlar in information som sedan fördelas ut på produktägare. ”Den 

feedback man får är kopplad till ens egen produkt och då får man möjlighet att använda 

informationen i den egen roadmapen för sin produkt” (Respondent Swedbank, 2015). 

De andra bankerna håller med men respondenten på SEB menar dock att deras årliga 

enkäter mer fokuserar på banken som helhet och inte på specifika produkter eller 

funktioner.  

 

För samtliga banker är sociala medier är en viktig kanal för kundinsamling framförallt 

Facebook. Genom denna kanal kan bankerna tillhandahålla användbar information som 

även bedöms vara sanningsenlig med kundernas riktiga åsikter, tankar och idéer menar 

respondenten på Nordea. Respondenten menar vidare att det är bättre att ta tillvara på 

den information som kunderna inte själva är medvetna om att de bidrar med och denna 

typ av information kommer ofta även till användning i produktutvecklingsprocesserna 

av betalningslösningar. Kunderna ger därför ifrån sig information via sociala medier 

som bankerna inte har efterfrågat.  Att kontinuerligt bevaka sociala medier genom hela 

processen är någonting som vidare återfinns hos alla fyra banker. Att använda sociala 

medier för att se hur behovet ser ut är också ett alternativ menar respondenten på 

Nordea. ”Vi kan utveckla någonting och säga att vi ”tror nog att behovet finns” och då 

går vi ut och tittar på hur det ser ut på sociala medier. Det kan också vara så att vi 

visste om att det fanns ett behov, men då frågar vi oss frågan ”hur viktig är den?” och 

går ut och kollar på sociala medier vad kunderna säger” (Respondent Nordea, 2015).  
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SEB lyfte fram att de har medarbetare som kontinuerligt sitter och bevakar sociala 

medier. Banken har bland annat ett Facebook-team som rapporterar insamlad och 

användbar kundinformation till internetbanken som vidarebefordrar informationen till 

arbetsgrupperna som arbetar med betalningslösningar. ”Kundförslag, positiv och 

negativ feedback får vi in i form av Facebook och de som jobbar med detta är väldigt 

aktiva och tar in kunders synpunkter vilket sker kontinuerligt under processerna” 

(Respondent SEB, 2015). Respondenten på Swedbank lyfte även fram att de använder 

information om kundernas rutiner när kunderna använder en specifik funktion. På så sätt 

kan de se kundens mönster och fokusera produktutvecklandet av betalningslösningar på 

funktioner som används flitigare än andra.  

 

Samtliga banker menar att feedback från kunderna är en väldigt viktig informationskälla 

när det handlar om användning av kundinformation. Att ta tillvara på feedback menar 

respondenten på Handelsbanken underlättar till nästkommande projekt då man lärt sig 

vad som kan göras bättre, utvecklas och effektiviseras. Respondenterna på SEB och 

Swedbank menar också att de mäter kundnöjdhetsindex för att se hur kunderna ställer 

sig till bankerna. Synpunkter gällande vad de är nöjda med och vad de inte är nöjda med 

är ett bra mått att hålla reda på. Vad respondenten på Swedbank upplyser är att de anser 

att det är så pass viktigt att ta tillvara på vad kunden tycker att de ibland bjuder in 

kunder till möten hos banken för att tillhandahålla mer feedback och information. 

Denna information vidarebefordras sedan till de personer som är i behov av 

kundinformationen och på så sätt nyttjas informationen mer effektivt.  
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4.3 Kundinvolvering  

Alla fyra banker belyser att kunderna framförallt är involverade i idéfasen av 

produktutvecklingsprocessen. Först och främst handlar det om att kunderna på olika sätt 

och med olika verktyg kan tillföra produktidéer och värdefull information som leder till 

att en produktutvecklingsprocess sätts igång. I idéfasen kan kunderna också vara 

involverade på så sätt att bankerna ser på kundbehovet som finns genom sociala medier 

eller via andra informationskanaler.  

 

På Handelsbanken, Nordea och SEB är kunderna även involverade i fasen efter idéfasen 

d.v.s. i utrednings-och utvecklingsfasen. Här involveras kunderna på olika sätt och 

respondenterna från Handelsbanken och SEB menar att kunderna involveras i ett tidigt 

stadie för att bankerna ska kunna stämma av om utvecklingsprocessen är på rätt spår 

eller inte. Nordea involverar sina kunder redan vid utrednings-och utvecklingsfasen 

genom en extern pilotstudie för att se vad deras reaktioner blir. Efter den externa piloten 

tillhandahålls feedback och annan information som sedan analyseras innan arbetet 

fortsätter. Någon form av produkttest genomförs med olika strategier på samtliga 

banker och den vanligaste metoden är att genomföra en intern pilotstudie där 

medarbetare involveras istället för kunderna. Att medarbetarna involveras i pilotstudier i 

större utsträckning jämfört med kunderna grundar sig dels i att bankerna ofta inte vill gå 

ut för tidigt med en produkt på marknaden och dels på grund av bankernas tidsbrist.  

 

Kunden kan även involveras i produktutvecklingsprocessen i ett senare stadie. 

Respondenterna från SEB, Swedbank och Handelsbanken menar att kunder ibland bjuds 

in för att de ska kunna ge värdefulla åsikter för vidareutveckling av den pågående 

produktutvecklingsprocessen. Respondenten på Handelsbanken menar att det skapar 

möjligheter att se tecken på kundacceptans och även chansen att direkt fråga kunderna 

om de har några aktuella önskemål eller krav inför den framtida produkten. I dessa 

möten kan kunderna även få testa produktprototyper för att de ska kunna skapa sig en 

djupare förståelse för hur produkten är tänkt att fungera. Utifrån kundens upplevelse av 

prototypen kan kunden ge ifrån sig användbar och konkret feedback. ”Vi visar våra 

kunder prototyper ibland och låter dem få klicka runt och testa produkterna sen frågar 

vi även om de ”själva skulle vilja göra det här?”, vilket vi bland annat gjorde vid 

framtagningen av Swish” (Respondent Handelsbanken, 2015). Detta menar 

respondenten vidare visar om det finns en kundacceptans hos kunden eller inte.  
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SEBs respondent lyfter fram en strategi som de tillämpar för att involvera kunder i 

processen som inte återfinns hos någon av de andra bankerna. Respondenten menar 

nämligen att de har skapat någonting som de kallar ”personas”. ”En personas är en 

person som finns i verkligheten och återspeglar en stor grupp av våra kunder. Nu har vi 

tagit fram en företagare som är 35 år, driver ett företag och som omsätter så och så 

mycket. Vi har flera personas som vi använder ganska mycket för att tillhandahålla 

information angående olika produkter och de finns ju i verkligheten så vi kan alltid 

fråga dem vad de tycker om någonting och vad de skulle föredra” (Respondent SEB, 

2015).  

 

Respondenterna från både SEB, Nordea och Swedbank belyser svårigheterna med att 

involvera kunderna i deras produktutvecklingsprocesser. ”Det är svårt att involvera 

kunderna och ta tillvara på deras åsikter när man själv som bank vill stå för en sak och 

ha en viss approach” (Respondent Nordea, 2015). SEBs respondent menar å andra 

sidan att det handlar om tidsperspektivet och att det ofta kan kännas som att 

kundinvolveringen hamnar i kläm för att det finns för ont om tid då kunden involveras 

precis innan lansering och att det då kan bli knappt med tid att analysera och 

tillhandahålla feedback. Swedbanks respondent håller med både SEB och Nordea och 

menar att det är svårt att tillgodose alla kunders viljor då många tycker olika. Denne 

menar också att det finns en fin balansgång för hur man ska bemöta kunders önskemål. 

”Vi vill ju fortfarande visa att vi tar till oss det dem säger men vi kanske inte kan 

implementera just det de önskar – det är viktigt att visa att vi finns där, lyssnar och tar 

till oss och sedan motiverar till varför vi gör de valen vi gör” (Respondent Swedbank, 

2015). Att svara på kommentarer menar Swedbanks respondent också är av stor vikt då 

de här får en chans till att motivera varför en speciell funktion eller produkt inte kan 

utvecklas och kan genom det förhoppningsvis skapa förståelse hos kunden.  
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4.4 Kundpåverkan  

Samtliga banker bekräftar att kunderna framförallt har en stor påverkan i idéfasen av 

processen. Detta gör kunderna genom att framföra sina behov, krav och efterfrågan. Hur 

denna information sedan förs vidare skiljer sig från bank till bank.  Hos Handelsbanken 

menar respondenten att kunden påverkar processen via supporten genom att från början 

ringa in och berätta vart och hur ett problem upplevs samt vad som kan förbättras. Utan 

denna information är det svårt för bankerna att känna till befintliga fel och 

förbättringsmöjligheter. Här är alltså kundernas påverkan väldigt viktig menar samtliga 

banker. Swedbank påvisar tydligt hur viktig kundpåverkan är för dem: ”Att kunden 

påverkar indirekt eller direkt i vårt utvecklingsarbete är så naturligt, de ska påverka 

och därför är det en självklarhet” (Respondent Swedbank, 2015).  

 

Respondenterna från Handelsbanken och Nordea påvisar klart och tydligt kundens 

påverkan i utrednings-och utvecklingsfaserna. ”Kunderna har störst påverkan i 

utredningsfasen där deras tankar och åsikter tas till hand om väldigt noga” 

(Respondent Handelsbanken, 2015). Tillvaratagandet av all feedback från de externa 

pilotstudierna och enkätformulären, menar respondenten från Nordea, är sättet kunden 

påverkar i deras utvecklingsfas. Handelsbankens respondent konstaterar även att 

kunderna har en stor påverkan efter att en produktlansering har genomförts i form av 

feedback, åsikter och reaktioner. Handelsbanken följer alltid upp projekt ett halvår eller 

år efter och då samlas även feedback in från kunderna vilket resulterar i att banken kan 

förbättra de negativa aspekterna kunderna upplevde. Detta ger banken en möjlighet att 

implementera feedbacken till nästkommande projekt. Kunden kan även påverka 

produktutvecklingsprocessen genom sociala medier. ”Kunderna har stor påverkan 

genom sociala medier, som de förmodligen inte är medvetna om. Många saker sägs 

förmodligen bara för att få det sagt men de är nog inte medvetna om att vi banker 

spenderar mycket tid på att observera den information de delar med sig av” 

(Respondent Nordea, 2015).  

 

Respondenterna från Nordea, Swedbank och SEB belyser alla tre problemet med att 

kunderna inte får tillräckliga möjligheter att påverka processen i en större utsträckning. 

”Vi är ett kunddrivet företag även fast vi är en bank och vill vi behålla våra kunder så 

måste vi lyssna på dem mer” (Respondent Swedbank, 2015). SEBs respondent 

kompletterar detta och menar att problemet hos dem idag ligger i att när idéfasen väl är 
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genomförd och projektet har blivit prioriterat så är det bråttom till utvecklingsfasen 

vilket försvårar arbetet med att involvera ett större antal aktörer på grund av tidsbrist. 

Respondenten menar också att när projektet väl har blivit prioriterat och fokus ligger på 

att detaljera utvecklingen för att komma igång med första sprinten så kan det bli ont om 

tid. Detta då delmomentet ska genomföras så fort som möjligt på grund av att projektet 

ska in i nästa sprint som redan kan börja tre dagar efter. Respondenten från SEB menar 

att det ibland kan vara så att en produktidé utvecklas och på grund utav brist på 

kommunikation och kundpåverkan så stämmer den slutliga produkten inte överens med 

kundernas önskemål och behov.  

 

Att kunderna kan påverka processen innebär samtidigt att bankerna ständigt måste hålla 

sig uppdaterade på marknaden. ”Kundens påverkan påverkar på så sätt att vi måste 

vara uppdaterade med vad som händer i den tekniska utvecklingen och resten av 

omvärlden. Om vi skulle stänga in oss så hade vi inte haft någon aning om vad som 

släpps ut på marknaden vilket skulle resultera i att vår framtagna produkt kanske inte 

alls är inom det som marknaden vill ha” (Respondent Swedbank, 2015). Respondenten 

menar att det alltid är en risk att lansera helt nya produkter, dels på grund av längre 

utvecklingscykler och dels på grund av ovissheten för hur kunderna kommer reagera på 

produkterna. Dock finns det en fördel med att arbeta på ett stort företag då det oftast 

finns tillräckligt med finansiella medel för att misslyckas och sedan börja om igen.  
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Figur 16. Tillämpat analysverktyg (Egen, 2015) 
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5.1 Lämpligt antal faser i en produktutvecklingsprocess  

Bankernas produktutvecklingsprocesser skiljer sig åt genom antal processfaser samt 

genomförande av dessa. Handelsbankens process består av åtta faser, Swedbanks sju 

faser, Nordeas fem faser och SEBs sex faser. Antalet faser har dock ingen större 

betydelse för processen då fokus bör ligga på informationsinsamling, kundinvolvering 

och kundpåverkan. Det går vidare att jämföra bankernas processer med Coopers (2001) 

process som forskarna i studien anser är den mest optimala 

produktutvecklingsprocessen dock går det att kritisera såväl bankernas som Coopers 

processer. En fördel med Coopers (2001) process kan anses vara de delmoment ”Gate” 

som författaren implementerar mellan processfaserna (Idea, Preliminary Investigation, 

Business Case, Development, Testing & Validation och Market Launch) då de innefattar 

kvalitetskontroller och beslutsprioriteringar. Bankerna har inga tydliga ”Gate” i sina 

processer vilket kan anses vara en orsak till varför vissa processfaser blir stressiga och 

mindre effektiva. Coopers (2001) process innefattar en utvecklingsfas följt av en testfas. 

Denna ordningsföljd kan kritiseras då testfasen bör vara en del av utvecklingsfasen för 

att undvika att produkter utvecklas utan kundens feedback.  

 

Handelsbanken och Swedbank har fasta förstudiefaser vilket även Cooper (2001) 

förespråkar. Dock kan denna processfas elimineras genom ett mer gediget arbete i 

idéfasen. Nordeas avslutande processfas Utvärdering/uppdatering bör lyftas då den 

innan lanseringsfasen ger möjlighet till implementering av kundinformation från 

testfasen. Detta kan anses vara en värdefull processfas. Vidare kan Coopers (2001) 

process med undantag och korrigering från ovanstående kritik antas vara en lämplig 

process. Med kritiken i åtanke skapas en produktutvecklingsprocess innefattande sex 

faser: Idéfas, Business Case, Utvecklingsfas, Utvärdering/uppdateringsfas, 

Lanseringsfas samt Feedbacksfas.  
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5.2 Lämpligt antal faser att samla in och använda kundinformation 

Det går att konstatera att samtliga banker kontinuerligt samlar in information om och 

från sina kunder, frågan är dock hur effektivt och i hur stor utsträckning denna 

information kommer till användning samt i vilka processfaser informationsinsamling 

effektivast bör ske. Handelsbanken samlar in kundinformation i fem av åtta 

processfaser, Swedbank en av sju faser, Nordea två av fem faser och SEB två av sex 

faser. Samtliga banker samlar in kundinformation i processernas första faser vilket kan 

anses lämpligt då information används för att skapa en översikt över vad kunderna 

efterfrågar. Handelsbanken samlar även in och använder kundinformation i Business 

Case-fasen, utredningsfasen, utvecklingsfasen samt kundfeedbacksfasen, Nordea i 

Business Case-fasen och SEB i pilotstudiefasen vid externa piloter. Antalet faser där 

kundinformation bör samlas in kan diskuteras och det går att konstatera att antalet inte 

spelar någon större roll om inte informationen kommer till användning i processen 

vilket Von Koskull (2009) menar är viktigt då fokus bör ligga på att agera och 

implementera kundinformation.  

 

Om kundinformationen är begärd eller ickebegärd kan även anses ha en betydelse för 

användningen av kundinformationen menar Brockhoff (2003). Samtliga banker utför 

årliga marknadsundersökningar som är en form av begärd informationskälla och 

författaren menar att dessa är mindre värdefulla och kostnadseffektiva jämfört med 

ickebegärda informationskällor. Då ickebegärda informationskällor mer konkret kan 

anses spegla kundernas uppriktiga åsikter och tankar genom klagomål och förslag bör 

bankerna byta informationsinsamlingskällor och lägga mer tid och resurser på 

ickebegärda informationskällor. 

 

Det går vidare även att konstatera att samtliga banker har insett att kunderna ständigt är 

uppkopplade och aktiva på olika sociala forum och därför kontinuerligt bevakar dessa. 

Bankerna lyfte framförallt fram att de bevakar Facebook och Twitter. Att även avsätta 

tid och resurser och bevaka och samla in information via LinkedIn, bloggar och 

Instagram etc. samt hela tiden hålla sig uppdaterade kring vilka nya forum som är 

aktuella, kan anses lämpligt. Vad som dock kan ifrågasättas är uppriktigheten i sociala 

medier då mycket publiceras med fokus på uppmärksamhet. Baker (1993) menar att 

personliga preferenser påverkar beslut vilket kan ses påverka kundernas sätt att uttrycka 

sig.  
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Swedbank bjuder in kunder till produktutvecklingsmöten och fokusgrupper för att 

erhålla feedback. Detta initiativ bör dock komma från kunden och inte från banken 

vilket Nordea ibland gör genom externa piloter där kunder involveras genom frivillig 

anmälan. Om kunderna som Klioutch och Leker (2011) uttrycker sig ”upplever ett 

behov av att vilja påverka utvecklingen”, kan frivillig anmälan ses som en fördel då 

kunderna bidrar med mer engagemang.  

 

Samtliga banker fördelar den insamlade kundinformationen i olika kategorier vilket 

Baker (1993) förespråkar. Vad som däremot bör lyftas är frågan om vem/vilka som 

borde samla in kundinformation samt hur överlämning bör ske då författaren menar att 

personliga preferenser påverkar insamlandet. För att effektivisera och säkerställa 

relevansen av insamlad kundinformation kan bankerna därför rekommenderas utforma 

en specifik lista med information som produktutvecklarna efterfrågar och är i behov av 

att implementera i produktutvecklingsprocessen. Denna lista bör förmedlas ut till 

samtliga informationsinsamlingskanaler och kontinuerligt checkas av. 

 

De mest effektiva och trovärdiga informationskällorna kan anses vara en kombination 

av ickebegärda informationskällor via sociala medier samt fokusgrupper och kundmöten 

med frivillig anmälan.  Det kan anses lämpligt att samla in och använda 

kundinformation i framförallt idéfasen, utvecklingsfasen (genom piloter/tester av 

prototyper) samt i den sista kundfeedbacksfasen då denna information bör beaktas för 

vidareutvecklingen av produkten eller av nya produkter. I dessa faser bör den 

rekommenderade checklistan även tillämpas.  
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5.3 Lämpligt antal faser att involvera kunderna   

Samtliga banker menar att de involverar sina kunder i idéfasen, fas 1 av 

produktutvecklingsprocesserna. Vad som dock är intressant att lyfta fram är att 

bankerna ofta samlar in kundinformation utan kundernas medvetande. Kunderna kan 

därför inte anses vara aktivt involverade i fas 1 men påverkar genom att 

kundinformation används för att utveckla nya produktidéer. Vad som skiljer bankerna åt 

är däremot deras metoder att involvera kunderna i processen vilket är relaterat till 

kundernas engagemang och antal involverade tillfällen i processen. Handelsbanken 

involverar sina kunder vid tre fasta tillfällen i processen, Nordea och SEB vid ett 

tillfälle och Swedbank bjuder in kunder till kundmöten vid behov, dock sker inte detta 

vid någon fast fas. Swedbank, SEB och Nordea ser svårigheter med att involvera sina 

kunder i processen pga. tid-och resursbrist, motsägelser mellan kundernas och 

bankernas åsikter och personliga preferenser samt rädslan för att visa produkter för 

tidigt för kunderna. Detta resulterar i förlust av extern input.  

 
Att inte aktivt involvera kunderna i någon processfas kritiseras av Cooper (2001) då 

författaren menar att produktprototyper ska presenteras för potentiella kunder i syfte att 

erhålla feedback för vidareutveckling. Att pga. tidsbrist endast involvera medarbetare i 

interna piloter kan därför inte heller anses spegla ett rättfärdigt och trovärdigt 

kundperspektiv då medarbetare har en insikt i banken. Att avsätta mer tid och resurser 

för att kunna utföra externa pilotstudier kan därför anses vara att föredra och borde 

utgöra ett fast steg i produktutvecklingsprocessen. Det går vidare att konstatera att 

kunderna bör vara aktivt involverade vid minst ett tillfälle i processen 

(testfas/pilotstudie). Att aktivt involvera kunderna i idéfasen kan även tänkas bespara tid 

och resurser längre fram i processen om involveringen sker genom frivillig anmälan då 

kunderna enligt Brockhoff (2003) kan betraktas ha ett större engagemang.  
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5.4 Lämpliga metoder att involvera kunderna med 

Samtliga banker kan anses använda sig av Kaulios (1998) olika involveringsmetoder 

men kombinerar och tillämpar metoderna olika. Samtliga banker utgår från QFD-

metoden som lägger fokus på att utveckla/designa produkter till kunderna. 

Handelsbanken, Nordea och SEB kan även anses utveckla/designa produkter med 

kunderna då de tillämpar metoderna Concept testing och Beta testing genom att de visar 

upp prototyper som kunderna kan påverka, testa och reagera på, i såväl ett tidigt som 

senare stadie i processen.  

 
SEB menar att de involverar kunderna i hela processen genom sina ”personas” vilket 

enligt Klioutch och Leker (2011) i så fall skulle innebära att kunden och utvecklaren är 

aktivt involverade genom hela processen. Detta kan inte påstås vara sant eftersom de 

används för att tillhandahålla information. En ”personas” kan inte anses ge en fullt 

trovärdig och rättfärdig bild då endast en person inte kan anses spegla en population 

pga. att personliga preferenser påverkar. Vidare går det att utesluta att bankernas 

betalningslösningar utvecklas/designas av kunderna och därför kan framförallt Idealized 

design-metoden inte anses tillämpas samtidigt som Lead users -metoden bör lyftas. 

Samtliga banker tillämpar inte Lead users- metoden vilket Kaulio (1998) menar kan 

vara en fördel då lead users i ett tidigt stadie möter behov. Brockhoff (2003) förespråkar 

även att Lead users har en högre nivå av engagemang då de känner sig eftertraktade, 

vilket gör dem till unika bidragsgivare till produktutvecklingsprocesser.  

 
User-oriented product development-metoden tillämpas inte utav någon av bankerna 

vilket kan vara förståeligt då metoden involverar kunderna i idéfasen genom att de får 

testa prototyper, vilket kan anses ske i ett för tidigt stadie. Att istället tillämpa Costumer 

idealized design- metoden i idéfasen kan anses vara mer lämpligt då kunderna genom 

fokusgrupper och kundmöten diskuterar fram nya produktidéer.  Att kombinera metoder 

som såväl utvecklar och designar produkter för, med och av kunderna kan anses vara en 

lämplig kombination. Att inledande framförallt tillämpa Costumer idealized design- 

metoden med kompletterande delar från QFD-metoden i idéfasen, följt av Beta testing-

metoden i utvecklingsfasen (externa piloter) kan anses tillföra en större mängd 

användbar och konkret kundinformation till produktutvecklingsprocessen. Att även vid 

lämpliga tillfällen beroende på typ av produkt involvera Lead Users kan tillföra 

ytterligare värdefull information.   
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5.5 Lämpligt antal faser att låta kunderna påverka  

Samtliga banker låter sina kunder påverka i den första fasen av 

produktutvecklingsprocessen – idéfasen. Hos samtliga banker är denna påverkan 

ickebegärd, vilket Brockhoff (2003) förespråkar, då det sker utifrån kundens initiativ i 

form av klagomål och förslag. Handelsbanken låter sina kunder påverka i fem av åtta 

faser, Swedbank i en av sju faser, Nordea i tre av fem faser och SEB i två av sex faser. 

Av den informationen går det tydligt att avläsa att Handelsbanken låter sina kunder 

påverka produktutvecklingsprocessen i flest steg vilket bör lyftas. Att låta kunden 

påverka processen i den mängd som Handelsbanken gör kan rekommenderas då det 

resulterar i ett arbete med kunden i fokus. Även riskerna att lansera en produkt som 

marknaden inte efterfrågar kan bedömas minska vilket även kan leda till känslan av 

betydelsefullhet hos kunderna som Brockhoff (2003) anser är viktigt.  

 

Handelsbanken och Nordea utför externa piloter vilket leder till att kunderna har en stor 

kundpåverkan genom åsikter och deltagande. Nordea tar det ytterligare ett steg när de 

genomför ickebegärda externa piloter i form av att anmälan sker på eget initiativ från 

kunderna vilket leder till en högre grad av engagemang (Klioutch & Leker, 2011). SEB 

och Swedbank kan rekommenderas ta efter de andra bankerna och införa externa 

piloter. På SEB sker en extern pilot i vissa fall innan lansering men på grund av tidsbrist 

är detta inte en fast fas i processen vilket medför att kunden inte kontinuerligt kan 

påverka. Denna fas kan anses behöva utföras tidigare i processen för att undvika ett 

produktutvecklingsarbete utan kundens behov i grunden. Brockhoff (2003) belyser 

vikten av feedback vilket bankerna också har anammat som ett tillvägagångssätt att låta 

kunderna kunna påverka processen. Dock är det endast Handelsbanken som har 

feedbacksfasen som en fast fas i processen och alltid följer upp genomförda projekt. De 

andra bankerna kan därför förslagsvis behöva implementera en fast feedbacksfas. 

 

De faser som kan anses vara lämpliga att låta kunderna påverka i är idéfasen, 

utvecklingsfasen (i form av externa piloter) samt i en feedbacksfas efter lansering. I 

dessa faser samlas även information från kunderna in och möjliggör då begärd och 

ickebegärd påverkan. Att låta kunderna påverka i dessa faser kan resultera i att bankerna 

i ett tidigare skede kan få reda på vad kunderna efterfrågar, vilken nytta kunderna ser i 

produkten samt dra nytta av kundreaktionerna efter produktlansering. Samtliga banker 

låter sina kunder ha en ickebegärd påverkan i idéfasen genom sociala medier. Om detta 
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är en positiv eller negativ faktor kan diskuteras då kunderna är omedvetna om att de 

påverkar. Att vara mer tydlig ut mot kunden och berätta graden av påverkan kan vara att 

föredra då det kan utveckla en högre grad av engagemang och känsla av 

betydelsefullhet. Vad som dock skulle kunna bli negativt i denna aspekt är att graden av 

tillförlitlighet kan sjunka då kunderna blir medvetna om sin påverkan och på grund av 

det minskar eller förändrar den utgivna informationen. Tvärtom kan också medveten 

kundpåverkan resultera i ökad grad av information.  

 

Vad som även bör lyftas är kundernas förväntningar om belöning vid deltagande och 

påverkan i produktutvecklingsprocessen vilket Brockhoff (2003) menar kan vara 

avgörande för graden av engagemang. Bankerna kan därför rekommenderas att införa 

någon form av belöning eller ersättning vilket kan innefattas av tackmail, gåvor och 

förmånliga erbjudanden.  
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Extern 
Pilot 

6 Slutsats 
6.1 Den optimala produktutvecklingsprocessen 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Den optimala produktutvecklingsprocessen med fokus på insamling av 

kundinformation, kundinvolvering och kundpåverkan innefattar sex processfaser. En 

idéfas där kundinformation samlas in via sociala medier och fokusgrupper/kundmöten 

genom frivillig anmälan och med hjälp av en checklista. Kunderna involveras genom 

QFD-och Costumer Idealized design-metoden, kunderna påverkar och erhåller 

ersättning. En Business case-fas där projektet konkretiseras - strategi, resurser, koncept, 

mål, budget och genomförbarhet. En Utvecklingsfas där kunderna involveras i externa 

piloter genom Beta-testing metoden, information samlas in utifrån en checklista, 

kunderna påverkar och erhåller belöning för deltagande. En utvärderings- och 

uppdateringsfas där kundinformation implementeras. En lanseringsfas där produkten 

lanseras på marknaden och avslutande en feedbacksfas där kundernas feedback utifrån 

en checklista samlas in, reaktioner tolkas och analyseras, som sedan används till 

vidareutveckling och framtida projekt.  

Idé  Business Case  Utveckling 

 
Utvärdering/ 
Uppdatering  Lansering Feedback  

Insamling av kundinformation 

 Kundinvolvering 

Kundpåverkan 

Kvalitetskontroll och beslutsprioritering   

Figur 17. Den optimala produktutvecklingsprocessen (Egen, 2015) 
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6.2 Studiens bidrag  

Studien har resulterat i ett såväl teoretiskt som empiriskt bidrag.  

 
Det tentativa bidraget utgörs av den framtagna analysmodellen som kan tillämpas när 

forskare har som syfte att analysera i vilken utsträckning kunder påverkar och är 

involverade i en specifik produktutvecklingsprocess. Kunderna kan utgöras av såväl 

företag, leverantörer och andra intressenter.  

 
Det empiriska bidraget utgörs av den framtagna produktutvecklingsprocessen för 

optimal insamling av kundinformation, kundinvolvering och kundpåverkan. Bidraget 

gynnar Sveriges största bankkoncerner genom att de får underlag till att effektivisera 

sina nuvarande produktutvecklingsprocesser av betalningslösningar och även erhåller 

information om hur de på ett mer effektivt sätt kan involvera sina kunder och möta 

deras behov.  

 
6.3 Förslag till framtida forskning  

Forskarna i studien anser att det är av stor vikt att fortsätta studera 

produktutvecklingsprocesser då ny teknik och innovation ständigt utvecklas och på så 

sätt påverkar dessa processer. Till framtida forskning rekommenderas forskare att 

studera kundens perspektiv på kundinvolvering i produktutvecklingsprocessen och 

undersöka i vilken utsträckning kunderna själva vill bli involverade och kunna påverka 

denna process. Forskningen har även lämnat utrymme och en möjlighet att studera och 

mäta huruvida konkurrenskraften av en produktutvecklingsprocess kan anses öka 

genom att kunderna involveras i en större utsträckning.  Då forskningen avgränsades till 

Sveriges största bankkoncerner återfinns även en möjlighet att studera andra branscher 

och företag.  
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Figur 9. Alternativa former av kundinvolvering (Brockhoff, 2003, s.471) 

Figur 10. Analysverktyg (Egen, 2015) 

Figur 11. Operationalisering (Egen, 2015) 

Figur 12. Handelsbankens produktutvecklingsprocess (Egen, 2015) 
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Bilagor 
Bilaga 1 Studiens Intervjuguide  

Varför anser ni att ni bör arbeta med produktutveckling?  

 

Ni anses vara en av Sveriges fyra största bankkoncerner, varför tror ni att ni är en av 

dem fyra? 

 

Vilka betalningslösningar arbetar ni med i dagsläget? 

 

Illustrera er generella produktutvecklingsprocess som ni används när nya 

betalningslösningar tas fram.  

 

Delar av processen som är mest kritiska.  

 

Faser i processen som kräver mest tid och resurser.  

 

Vilken del i produktutvecklingsprocessen anses vara viktigast - motivering.  

 

Vart i produktutvecklingsprocessen involverar ni era kunder? 
(Utgå från den illustrerade processen).  
 

Den viktigaste informationen som kan tillhandahållas från kunderna.  

 

Hur och när används information och feedbacken från kunderna i 

produktutvecklingsprocessen? (Utgå från den illustrerade processen).  

 

Användningen av marknadsundersökningar samt klagomål och förslag.  

 

Hur upplevs det att kunderna påverkar produktutvecklingsprocessen.  

 


