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Sammanfattning 
Empati mellan interaktionsdesigners och utvecklare är viktigt för att samarbetet ska fungera och för 
att parterna ska kunna kommunicera med varandra. Detta tillsammans med förmågan att se 
situationer ur varandras perspektiv är något som påverkar samarbetet avsevärt. Empati bygger på 
förståelse, förstår man andra personers perspektiv kan man också känna empati för andra 
personers prioriteringar och ta hänsyn till dessa. Det är också av stor vikt att interaktionsdesigners 
och utvecklare har en gemensam bild av situationen och de projekt de arbetar med. En förstudie 
som genomfördes under hösten 2013 visade att interaktionsdesigners upplevde att utvecklare inte 
känner empati för deras arbete vilket de upplevde har skapat problem i samarbetet. För att få en 
djupare förståelse för detta genomfördes en fenomenologisk studie där nio interaktionsdesigners 
intervjuades. Resultatet visade att interaktionsdesigners upplevde att utvecklare ibland ändrar i en 
design utan att diskutera detta med dem vilket gör att syftet med designen kan falla bort och i vissa 
fall känner interaktionsdesigners inte igen sin design i den färdiga produkten. De upplevde även att 
utvecklare ser på design som något onödigt eller lyxigt som inte behövs för att ta fram bra 
produkter. Utvecklingen har istället varit det som ses som viktigt och prioriterats i projekten. 
Interaktionsdesigners har även upplevt denna bristande förståelse på organisatorisk nivå, 
exempelvis när kunder inte köpt deras tjänster fram tills att produkten är färdig. Därför har det inte 
funnits möjlighet till avstämning mellan interaktionsdesigner och utvecklare under tiden utvecklare 
implementerar designen. Missförstånd har då uppstått och produkten har inte nått sin fulla 
potential. Vissa anser att en stor del av problemet grundar sig i detta, att utvecklare inte i sitt arbete 
uppmuntras diskutera designen eller följa upp implementationen med den som skapat designen. 
 

Summary 
Empathy between interaction designers and developers is important in order for the collaboration 
to work and for them to be able to communicate with each other. This, as well as the ability to see 
situations from other persons perspective, is something that affects collaboration significantly. 
Empathy builds on understanding, if one understands other persons perspective one can also feel 
empathy for other persons priorities and take these in to consideration. It is also of great 
importance that interaction designers and developers have a common picture over the situation 
and the projekts they are working with. A pre study was carried out in the fall of 2013 and showed 
that interaction designers felt that developers does not have empathy for their work, which they 
experienced has created collaboration problems between them. In order to create a deeper 
understanding for this, a phenomenological study was carried out where nine interaction designers 
were interviewed. The result showed that interaction designers felt that developers sometimes 
changes a design without discussing it with them, which can lead to deviations from the purpose of 
the design and in some cases the designers does not recognize their design in the developed 
product. The interaction designers also felt that developers think design is something unnecessary 
or luxury that is not needed in order to create successful products. The development is instead 
seen as what is important and what is prioritized in the projects. Interaction designers have also 
experienced this lack of understanding at an organizational level, for example when customers 
have not bought their service all the way, until the product is done and ready for release. Because 
of this there has not been possible for the interaction designers and the developers to talk to each 
other during the development process. Misunderstandings have then occured and the product has 
not lived up to its full potential. Some believe that a big part of the problem originates from this, that 
developers in their work is not encouraged to discuss the design with the interaction designer that 
created it. 
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1 Inledning 
Projekt som syftar till att ta fram nya tekniska produkter drivs av bland annat interaktionsdesigners 
(benämns härefter designers) och utvecklare. Designers är de som specificerar hur produkten ska 
se ut utifrån användares behov (Moule, 2012) och utvecklare är de som implementerar detta. 
Utveckling sker idag ofta agila och intresset för dessa metoder har på senare tid ökat (Adikari et al, 
2013), mycket på grund av att de innebär en syn på förändring som passar föränderliga 
affärsklimat och nyskapande teknologi (Cockburn, 2002). Traditionell interaktionsdesign (benämns 
härefter design) sker enligt vattenfallsmetoder (Moule, 2012) och då dessa ska integreras i agila 
metoder uppstår ofta problem på grund av de skilda arbetssätten. 
 
Traditionell design innebär att hela projektet planeras i förväg och designen utforskas i sin helhet 
innan en slutgiltig design skapas och överlämnas till utvecklare som i sin tur implementerar denna. 
Användare ligger då i fokus även i utvecklingen eftersom att designers förmedlat deras behov i det 
som de lämnat över till utvecklare. I och med detta tillvägagångssätt går det ofta lång tid mellan det 
att användarbehov samlas in, specifikationen av designen görs och utvecklingen av den. Sy (2007) 
menade att det där finns en risk att utvecklare implementerar något annat än det som designers 
tagit fram. 
 
I agila metoder, exempelvis Scrum, utforskas en design kontinuerligt i kortare så kallade sprinter 
som bygger på varandra. Designen delas alltså upp i mindre delar som under en sprint färdigställs 
och lämnas över till utvecklare för implementation. När en design är implementerad så lämnas den 
över till designers för ytterligare testning och finjusteringar. Att helheten i en design byggs upp allt 
eftersom kan enligt Sy (2007) ge agila metoder fördelar, exempelvis då data som används som 
grund för designen alltid är aktuell och problem som upptäcks kan direkt åtgärdas utan att det blir 
en kostsam och tidskrävande process. När en design delas upp på detta sätt är det viktigt att 
utvecklare och designers kommunicerar med varandra under hela projektets gång, utöver 
överlämningar, för att minska risken för att missförstånd uppstår. 
 
Då utvecklare är de som ska implementera designen är det viktigt att de förstår det som lämnas 
över till dem och det arbete som ligger till grund för detta. Detta gäller både vattenfallsprojekt och 
agila projekt. Förståelsen är viktig för att designen ska implementeras i sin helhet så att syftet med 
den behålls (Sy, 2007) och för att parterna ska kunna kommunicera med varandra (Blanchard, 
Carew & Parisi-Carew, 1996). Speciellt viktigt är det då teamen är distribuerade vilket Smith, 
Gulliksen och Bannon (2006) påpekade. De menade att det är väldigt viktigt att ha designers som 
förmedlar användarens behov i och med den ökade distributionen av utvecklingsteam, designers 
och användare. Då många olika aspekter kan skilja sig mellan platserna där dessa befinner sig är 
det viktigt att ha rätt fokus och en förståelse för exempelvis kultur och oskrivna regler som 
användare omedvetet följer. Att design är viktigt måste utvecklare alltså förstå. Redish et al (2002) 
och Champney, Kokini och Stanney (2011) har gjort studier som visat att så inte är fallet, de fann 
att utvecklare såg på design som något onödigt. 
 
En förutsättning för att utvecklare och designers ska förstå varandra är att de kan se aktuella 
projekt ur varandras perspektiv (Decety & Jackson, 2006). Då empati definieras som förmågan att 
förstå och tolka andras upplevelser, känslor och idéer (Davis, 1980; Everding & Huffaker, 1998; 
Hynes, Baird & Grafton, 2006) är det viktigt att undersöka varför utvecklares empati för design är 
låg och sedan arbeta för att öka deras förståelse och därmed empati. Redish et al (2002) menade 
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att relationen mellan utvecklare och designers till stor del avgör utvecklares vilja att implementera 
en design. Är de inte villiga att göra det kommer produkterna inte nå upp till sin fulla potential 
(Kneifel & Guerrerro, 2003). 
 

1.1 Problemställning 
För att designers och utvecklare ska kunna samarbeta på ett effektivt och framgångsrikt sätt måste 
empati och förståelse mellan dem finnas. Samarbetet kräver också att de kommunicerar med 
varandra för att undvika missförstånd när det som designats ska implementeras. Utvecklare 
behöver alltså förstå designen och arbetet som ligger bakom detta. En förstudie (se kapitel 4. 
Förstudie) visade att bristande empati mellan utvecklare och interaktionsdesigners var ett problem. 
För att uppnå empati och förståelse måste det först undersökas hur problemet yttrar sig så att rätt 
åtgärder kan tas fram. Detta är extra viktigt då designers och utvecklare ska arbeta i samma agila 
team, vilket blir allt vanligare (Adikari, Mc Donald & Campbell, 2013). Att undersöka hur designers 
upplever utvecklares empati och förståelse för design är något som inte har gjorts tidigare, det 
finns alltså ingen vetskap om hur designers upplever fenomenet. Tidigare studier inom området 
design, utveckling och empati har endast undersökt designers och utvecklares empati för 
användaren och beställare men inte för varandra (exempelvis Gestwicky och McNely, 2012). 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Denna studie syftar till att beskriva designers upplevelse av utvecklares empati och förståelse för 
designarbetet. Detta behöver besvaras då problemet måste lösas för att en integration av design i 
agil metod ska vara möjlig. 
 
Följande frågeställning kommer att besvaras: 
 
Hur upplever interaktionsdesigners utvecklares empati för designarbetet? 
 

1.3 Studiens upplägg 
Denna studie har sin grund i en förstudie som genomfördes under hösten 2013. Där undersöktes 
ett projekt i vilket utvecklare arbetade agilt enligt metoden Scrum och designers arbetade enligt 
vattenfallsmetod. Förstudien hade två delsyften där det första var att undersöka hur designers och 
utvecklare arbetade tillsammans i det aktuella projektet när de inte hade en gemensam metod att 
följa och det andra var att undersöka i litteraturen hur andra team har arbetat vid en integration av 
design i utvecklares agila metod. Resultatet visade på fem problemområden i det aktuella 
projektet; empati, planering, överlämningar, möten och integration. Utifrån dessa valdes empati 
som fördjupningsområde till denna studie. Ett ramverk togs fram i förstudien baserat på 
litteraturgenomgången, detta visade framförallt på vikten av nära samarbete och tät kommunikation 
mellan utvecklare och designers. För att kunna arbeta på det sättet ramverket föreslår krävs det att 
designers och utvecklare har empati och förståelse för varandra. Det är alltså detta denna studie 
grundar sig i vilket visualiseras av Figur 1. 
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Figur 1 Från förstudie till masteruppsats 

 

1.4 Avgränsningar 
Inga åtgärdsförslag kommer att implementeras i denna studie. Detta då studien endast syftar till att 
beskriva upplevelsen av fenomenet. 
 
Utvecklares upplevelse av fenomenet kommer inte att undersökas. Detta beror på att utvecklare 
som arbetar med aktuella designers inte har tid att intervjuas. 
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen presenteras på följande sätt: 
 

1. Teori: vattenfallsmetod och agil metod presenteras först, följt av vilka aspekter som är 
viktiga i en integration av design i agil metod. Sedan presenteras begreppet empati är vilket 
kan beskrivas som förmågan att tolka och förstå andra personer. Perspektivtagande är en 
stor del av empati och presenteras sedan. Därefter presenteras teorier kring samarbetet 
mellan utvecklare och designers och vad som kan påverka huruvida detta samarbete 
fungerar bra eller ej i form av gemensamma mentala modeller och common ground. 

 
2. Metodteori: hur en fenomenologisk studie ska gå till och varför den är den mest passande 

metoden för den aktuella studien presenteras här. 
 

3. Förstudie: metod, resultat och analys från förstudien presenteras i sammanfattad form. 
 

4. Metod: hur data samlats in och analyserats enligt fenomenologisk metod presenteras. 
 

5. Resultat: vad och hur designers upplevt utvecklares empati för design beskrivs. 
 

6. Diskussion: resultatet diskuteras i relation till litteraturen och brister i den valda metoden 
diskuteras. 

 
7. Slutsats: de viktigaste slutsatserna i resultatet presenteras 
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2 Teori 
Nedan presenteras den teoretiska bakgrunden. Detta med syftet att bygga upp en förståelse för 
hur metoderna traditionell design enligt vattenfallsmetod och agila metoder skiljer sig åt och vad 
som krävs inom empati för att team med designers och utvecklare ska ha ett fungerande 
samarbete. 
 

2.1 Metoder inom design och utveckling 
Då traditionell design och agila metoder ska kombineras uppstår problem på grund av de aspekter 
som skiljer metoderna åt. Eftersom att fokus i denna studie inte ligger på metodernas delmoment 
så presenteras endast en sammanfattning av de viktigaste aspekterna i metoderna för att få en 
förståelse för hur dessa fungerar och hur de skiljer sig åt. 
 

2.1.1 Vattenfallsmetod 
Moule (2012) beskrev användarcentrerad design (UCD) som en vattenfallsmetod vilken 
övergripande består av fyra faser; utforskande, insikt, koncept och design. Den utforskande fasen 
innebär att problemet och användares kontext ska utforskas och designern ska förstå sig på 
dessa. Användares kontext är sådant som visionen för produkten, vilka märken det finns och hur 
den aktuella marknaden ser ut. Insiktsfasen bygger vidare förståelsen för detta genom att det 
skapas personas och användarberättelser. I konceptfasen börjar skissandet och testningar av 
prototyper görs. Den sista fasen, design, innebär detaljerad design samt implementering av 
produkten och uppföljning över tid. Innan man går vidare till nästa fas så färdigställs den aktuella 
fasen helt. Nedan visas arbetsflödet i UCD, se Figur 2. 
 

 
Figur 2 Arbetsflöde i UCD, vattenfallsmetod 

 
UCD är en typ av vattenfallsmetod som innebär att hela designen utforskas innan den slutgiltiga 
prototypen skapas och lämnas över till utvecklare, enligt Sy (2007). När traditionella metoder av 
denna typ används inom design kan ofta syftet med designen falla bort i en implementation. Sy 
(2007) menade att detta beror på att det går så pass lång tid mellan specificering av en design och 
implementering av denna. Designens funktioner riskerar då att levereras utan att vara helt 
färdigställda då projekt av denna typ ofta har fler utvecklare än designers och då alla funktioner i 
en design ska implementeras samtidigt kan designers inte förmedla alla dessa. 
 

2.1.2 Agil metod 
I den agila metoden Scrum, vilket är en av de vanligaste agila metoderna, sker arbetet i så kallade 
sprinter. I dessa utförs utvecklingsarbete, granskning av sprinterna, dagliga möten där arbetet 
diskuteras och eventuellt revideras samt sprintåterblickar för att möjliggöra förbättringar. En sprint 
är ungefär 30 dagar lång och innebär att arbetet delas upp i mindre delar, därmed är risken för 
ökade kostnader inte är lika stor som i ett klassiskt vattenfallsprojekt (Schwaber & Sutherland, 
2011). 
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Inför varje sprint görs en planering tillsammans med teamet där det planeras för vad som ska 
levereras i slutet av sprinten och hur teamet ska arbeta för att kunna leverera det. Vad som är 
viktigast i produktbackloggen, där kraven för produkten finns samlade i form av en lista med 
poster, presenteras av en produktägare. Det diskuteras även vad som kommer att hinnas med och 
teamet skapar sig här en gemensam förståelse för sprinten och sprintmål formuleras tillsammans 
efter att antalet poster valts ut. Utvecklingsteamet skapar sedan en sprintbacklogg som utgör 
planering för hur de aktuella posterna från produktbackloggen ska byggas i den kommande 
sprinten. Sprintarbetet pågår fram tills det att produkten är färdig, detta kallas inkrement (Schwaber 
& Sutherland, 2011). En visualisering av arbetsflödet i Scrum visas i Figur 3. 

 
Figur 3 Arbetsflödet i Scrum, agil metod 

 
Agila metoder skiljer sig från klassiska metoder på flera sätt enligt Sy (2007) och Adikari et al 
(2013). Ingen traditionell efterforskning görs i början av ett agilt projekt. På grund av detta skapas 
inte lika många dokument som specificerar det som hittats i efterforskningarna. De menade att 
detta kräver mycket tid i början av projektet och resulterar ofta i många dokument då den aktuella 
produkten undersöks genom att intervjuer med användare genomförs, personas skapas, produkten 
definieras och så vidare. Sy (2007) menade att denna process sker i iterationer i agila projekt där 
teamet istället bara fokuserar på ett fåtal funktioner i varje iteration. Designers behöver då inte 
arbeta med hela designen utan kan dela upp denna i mindre delar utan kan prioritera och arbeta 
med de viktigaste aspekterna först.  
 
Kautz (2009) menade att agil utveckling är kundorienterat och att ett mål med metoden är att 
kunna leverera produkter på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt genom leveranser av 
designförslag efter varje sprint i processen. I och med sprintarbetet utforskas hela produkten 
grundligt och det som hör till under hela processen och inte bara i början av processen. Kunden 
involveras då i utvecklingen och det samarbetet möjliggör kontinuerlig utforskning av produkten i 
fråga. Kunden är den som huvudsakligen ger information om produktens användare och vad de 
behöver i produkten. Kautz (2009) påpekade också att det därför är viktigt att ha i åtanke att 
kunden inte är produktens slutanvändare. 
 

2.2 Integration av design i agil metod 
Att kombinera användarcentrerad design och agila metoder ger enligt Sy (2007) flera fördelar. Det 
agila bidrar med att snabbt kunna leverera en produkt och användarcentrerad design bidrar med 
att tillgodose användares behov. Agila metoder riskerar annars att leverera produkter med 
funktioner som inte används då utvecklare i dessa projekt ibland går på vad som vore häftigt om 
produkten kunde göra eller uteslutande på vad kunden beställer och inte på vad användaren 
verkligen behöver. Patton (2002) menade att detta medför en risk då kunden inte är 
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slutanvändaren. Att integrera dessa två metoder innebär också att utvecklare och designers måste 
arbeta nära varandra för att utvecklare inte ska missförstå designens syfte eller frångå denna i en 
implementation, då det i agila metoder skapas väldigt lite dokumentation kring designen (Sy, 
2007). Regelbunden och tät kommunikation och diskussion mellan designers och utvecklare är 
därför väldigt viktigt (Sy, 2007; Nodder & Nielsen, 2009). 
 
På grund av att traditionell design och agil metod skiljer sig åt i många aspekter och det inte gjorts 
mycket forskning på en integration av dessa (Hussain, 2009) kan det lätt uppstå problem då ett 
försök till integration görs. Exempelvis att dela upp ett större designarbete i mindre sprinter eller att 
inte planera inför mer än kommande sprint kan ses som två stora utmaningar för traditionell design 
att integreras i agil metod. Intresset för agila metoder har ökat de senaste åren (Adikari et al, 2013) 
och det finns några studier som presenterar en fungerande integration av design i agil metod. 
Exempel på detta återfinns bland annat i Miller (2005), Sy (2007), Budwig, Jeong och Kelkar 
(2009) samt Nodder och Nielsen (2009). Hur en integration enligt dem bör gå till presenteras 
nedan i 2.2.1 Ramverk för integration. 
 

2.2.1 Ramverk för integration 
Kommunikation är avgörande för en framgångsrik integration av design i agil metod (Miller, 2005; 
Hart, 2010). För att designers och utvecklare lätt ska kunna samarbeta i ett agilt projekt så föreslog 
bland annat Miller (2005), Sy (2007) och Budwig et al (2009) sprint noll, som innebär att 
designteamet startar sitt arbete innan utvecklingen startar, detta så att designteamet sedan ligger 
en sprint före utvecklarna för att skapa ett smidigt arbetsflöde. Design och utveckling sker då 
parallellt i var sitt spår med ett väldigt nära samarbete. 
 
Den design som görs innan de ordinarie sprinterna startar leder till att alla i projektet får en 
gemensam förståelse och insikt i produktens mål och vem användaren är redan innan projektet 
startar (Beyer & Holzblatt, 1998; Sy, 2007; Nodder & Nielsen, 2009). I detta tidiga arbete kan också 
funktionalitet och användardata analyseras och prioriteras inför kommande sprinter för att bidra till 
tydligare översikt över projektet och underlätta arbetet i kommande sprinter (Sy, 2007). Teamen 
kan då fokusera på designen och implementationen under kommande sprinter (Felker, Slamova & 
Davis, 2012). 
 
Miller (2005) och Hart (2010) menade att det är väldigt viktigt att designers och utvecklare 
kommunicerar dagligen så att risken för att stöta på problem minskar då de arbetar i separata spår. 
Exempelvis så bör både designers och utvecklare närvara på dagliga scrummöten för att kunna 
diskutera och lösa problem redan innan de uppstår. Där kan de även diskutera möjliga tekniska 
begränsningar och liknande för att undvika att arbeta på en design som sedan inte kan 
implementeras. Både designers och utvecklare vet på detta sätt alltid vad som pågår i de olika 
spåren. Utvecklare har i och med dessa dagliga möten lättare att förstå designen då den ska 
implementeras och designers kan hålla sig uppdaterade om de tekniska möjligheterna, båda 
spåren kan då undvika onödigt arbete. 
 
När förarbetet är gjort går arbetet över till sprint ett. Då implementerar utvecklarna det som kräver 
lite design och det som kommer att utgöra produktens grundläggande arkitektur samtidigt som 
designers börjar med att skapa prototyper. Dessa testas och itereras och lämnas sedan över till 
utvecklare i sprint två som där implementerar dem. I sprint två gör designers även kontextuella 
intervjuer för att förbereda dataunderlaget till prototyper som ska skapas i kommande sprinter. Det 
utvecklare implementerat i sprint ett testas här av designers som eventuellt uppdaterar designen 
och lämnar över det i sprint tre. Denna korsvisa överlämning mellan spåren fortsätter till det att 
produkten är färdigställd (Miller, 2005; Sy, 2007). En visualisering av arbetsflödet visas i Figur 4. 
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Figur 4 Ramverk för integration 

 
Eftersom att viss design ibland inte går att dela upp och leverera i mindre delar till utvecklarna utan 
kräver mer långsiktigt designarbete så föreslog Sy (2007) designsegment. Detta innebär att en 
komplex design delas in i mindre delar som bygger på varandra och kan bearbetas agilt inom 
designspåret men inte lämnas över till utvecklingsspåret förrän hela den komplexa designen är 
färdig. Arbetet delas alltså upp i sprinter men efter varje sprint så lämnas inte designen som 
skapats över till utvecklarna utan designers använder dessa för att bygga upp designen stegvis 
och leverera den då samtliga delar är inbyggda i designen. 
 
Det krävs alltså att designers och utvecklare kommunicerar regelbundet och ofta för att kunna 
samarbeta smidigt i agila projekt. För att kunna göra detta måste de känna empati för varandra och 
förstå varandras prioriteringar. Vad är då empati och hur ska utvecklares förståelse för design öka? 
 

2.3 Empati 
Empati definieras som förmågan att förstå och tolka andras upplevelser, känslor och idéer (Davis, 
1980; Everding & Huffaker, 1998; Hynes et al, 2006). För att utvecklare och designers i ett projekt 
ska förstå varandra måste de känna empati för varandra och kunna se projektet ur varandras 
perspektiv menade Decety och Jackson (2006). De måste förstå varandras prioriteringar och vad 
som är viktigt för att projekt ska kunna slutföras i tid och med god kvalité. Har de förståelse för 
varandra kommer de också att känna empati för varandras arbete och kunna synkronisera sina 
prioriteringar, se Figur 5. Trots att människor kan känna empati för andra så betyder dock inte det 
att människor alltid agerar på ett empatiskt sätt i sådana situationer. Kontexten spelar stor roll och 
likaså den emotionella koppling som finns mellan personerna. 



 

8 
 

 
Figur 5 Empati påverkar samarbetet 

 
Davis (1996) menade att frågan om varför vi inte alltid agerar osjälviskt länge har cirkulerat. 
Eftersom att vi människor vill se till våra egna viljor så är vi också villiga att göra det på bekostnad 
av andra. Davis menade att empati handlar om just detta, vår förmåga att sätta oss in i andras 
situationer och känna deras känslor, exempelvis känna glädje för att någon annan är glad. När 
begreppet introducerades sågs det som förmågan att känna det andra människor känner. Davis 
(1996) menade att empati handlar om att förstå andras känslor snarare än att känna dem. Detta 
utvecklades vidare under 1930-talet till att vara en viktig egenskap för att kunna fungera i en social 
värld, därmed även en vital del för vår sociala utveckling. 
 
Det finns de som definierar empati som förmågan att förstå känslomässiga erfarenheter hos en 
annan person (Decety & Jackson, 2006). Begreppet empati används dock både för kognitivt, 
perceptuellt och känslomässigt rolltagande, vilket ofta skapar förvirring (Davis, 1996). Trots att 
empati definieras olika så finns tre grundpelare inom begreppet empati som de flesta är överens 
om; ett emotionellt gensvar på en annan persons känslor, att man är kognitivt kapabel till att se 
något ur en annan persons perspektiv och att kunna reglera sina egna känslor (Decety & Jackson, 
2006). 
 
På grund av att det används flera olika definitioner av empati så är det viktigt att skilja på dem och 
tydligt förklara vilken definition som menas när man pratar om empati (Davis, 1996). Skiljer man 
inte på dessa begrepp går det inte heller att säga vad de enskilt bidrar med och hur de påverkar 
människans beteende och reaktioner gentemot andra (Davis, 1980). Davis (1996) förklarade 
kognitivt rolltagande som den process som pågår då vi exponeras för en annan person som 
uttrycker en ofta negativ känsla. Perceptuellt rolltagande menade han handlar om hur objekt 
uppfattas av en annan person med ett annat fysiskt utgångsläge. Känslomässigt rolltagande syftar 
mer till begreppet sympati menade Davis (1996), vilket inte blev ett erkänt begrepp förrän 1950-
talet, det är också på grund av detta som empati har använts för både kognitivt rolltagande och 
känslomässig reaktion och skapat förvirring. 
 
Viktigt är att personen som känner empati för någon annan kan skilja dessa känslor från sina egna 
(Batson et al, 1997; Decety & Jackson, 2006). Oavsett om empatin är medveten eller inte så sker 
processen i samma område i hjärnan enligt Decety och Jackson (2006), det finns då en risk för att 
blanda ihop vilka känslor som tillhör vem vilket i sig kan framkalla ångest eller känslomässig stress. 
Vidare menade de att detta blir stressande eftersom att personen som känner empati för en annan 
person istället upplevde dennes känslor som sina egna när denne egentligen borde se till den 
personens behov. Genom att vara medveten om sina egna känslor kan man också reflektera över 
dem och reglera dem till viss mån, vilket är väldigt viktigt för att lättare känna empati för andra 
personer och agera utifrån detta. 
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I denna studie handlar begreppet empati om kognitivt rolltagande, hur en person gör för att 
föreställa sig situationer ur en annan persons perspektiv. Detta benämns oftast för 
perspektivtagande (Davis, Conklin, Smith & Luce, 1996; Hoffman, 2000) och presenteras nedan. 
 

2.3.1 Perspektivtagande 
Både emotionella och kognitiva aspekter av empati har stor inverkan på oss. Båda aspekterna kan 
verka självständigt eller tillsammans med det är sällan som emotionell empati uppstår utan någon 
kognitiv förståelse för den andra personens perspektiv på situationen (Kerem, Fishman & 
Josselson, 2001). Trots att det finns många definitioner av empati så är perspektivtagande det 
begrepp inom området som de flesta forskare är överens om (Stiff, Dillard, Somers, Kim & Sleight, 
1988). 
 
För att kunna ta en annan persons perspektiv krävs det att sätta sina egna viljor åt sidan och helt 
fokusera på personen i fråga. Detta är en medveten kognitiv process (Davis, 1996) som handlar 
om att se bortom sig själv (Davis, 1980). Har en person god perspektivtagandeförmåga är det liten 
risk att denne upplevde den andra personens känslor som sina egna istället för att känna empati 
för personen som verkligen upplevde dem (Davis, 1980). Denne kommer alltså mest troligt inte att 
blanda ihop sina egna känslor med den observerade personens, vilket Decety och Jackson (2006) 
nämnde som en risk. 
 
Perspektivtagande möjliggör för oss att inte tänka egocentrerat och istället anpassa vårt beteende 
till andras förväntningar för att skapa goda relationer mellan oss själva och andra (Davis, Conklin, 
Smith & Luce, 1996). Vidare menade Davis et al (1996) att representation av det observerade då 
förändras, det kommer att få egenskaper från vår självbild då den kognitiva representationen av 
jaget och det observerade överlappar varandra. Detta överlapp ökar som ett resultat av 
perspektivtagande. Rolltagande påverkar alltså processen där kognitiva representationer av andra 
bildas. 
 
Ytterligare en aspekt som perspektivtagande påverkar är hur kommunikationen mellan kollegor 
upplevdes inom organisationer, enligt Everding och Huffaker (1998). Då kollegorna uppfattas som 
att kunna se på något ur varandras perspektiv så upplevde de också att kommunikationen mellan 
dem fungerar bättre. Det i sig gör att kollegor uppfattar varandra som att de förstår varandras 
perspektiv och på grund av det har ett bra arbetsklimat. Att förstå sambandet mellan 
perspektivtagande och hur bra kommunikationen upplevdes kan vara en ingång till att förbättra 
samarbete och interaktion mellan kollegor och team (Park & Raile, 2010; Stiff, Dillard, Somers, Kim 
& Sleight, 1988). För att effektivisera arbete i team menade Stevens och Champion (1994) att 
kommunikation är avgörande. Perspektivtagande kan möjligtvis leda till att komplikationer som ofta 
uppstår i tvärfunktionella team inte leder till problem (Park & Raile, 2010). Genom att arbeta 
tillsammans med att lösa ett problem eller skapa något uppmuntrar till att deltagarna i en sådan 
aktivitet ser på problemet eller situationen ur andra personers perspektiv. Det uppmuntrar även 
öppen kommunikation och skapar empati mellan deltagarna vilket i sin tur leder till att de lättare 
kan samarbeta (Everding & Huffaker, 1998). 
 
Perspektivtagande kan också ses som en empatihöjande metod, en metod där en person stävar 
efter att förstå vad en annan person tänker och känner (Blatt, LeLacheur, Galinsky, Simmens & 
Greenberg, 2010; Batson, Elklund, Chermok, Hoyt & Ortiz, 2007). Det är också bevisat att 
perspektivtagande förbättrar kommunikation och även minskar stereotypskapande samt leder till 
god attityd i grupper (Vescio, Sechrist & Paolucci, 2003). Figur 6 visar hur perspektivtagande, 
empati och fungerande samarbete i team är sammankopplat. 
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Figur 6 Perspektivtagande påverkar empati och samarbete 

2.3.2 Samarbete i team 
Kommunikation är väldigt viktigt för att ett team ska fungera bra. Det är viktigt att förstå varandra 
och att lyssna på de som har ett annat perspektiv på problemet trots att man inte delar deras 
åsikter (Blanchard et al, 1996). Designers och utvecklare är olika, prioriterar olika i projekt och har 
lärt sig att ta sig an problem på olika sätt. Kanske är det därför extra viktigt att kommunicera tydligt 
med varandra och försöka förstå varandras perspektiv. Liang, Liu, Lin och Lin (2007) menade att 
det möjligtvis kan bidra till att den negativa påverkan minskar gällande meningsskillnader i teamet 
och dess påverkan på samarbetet. 
 
I en studie av Zhang, Stafford, Dahliwal, Gillenson och Moeller (2014) beskrevs det hur konflikter 
kan uppstå mellan testare och utvecklare av en mjukvara. Då testning är en del av designers 
arbete bör även de aspekter de tar upp kunna ses mellan designers och utvecklare. Zhang et al 
(2014) menade att en stor del av orsakerna till konflikter som uppstår är att testares uppgift är att 
hitta fel i mjukvaran som utvecklare kodat, detta för att syftet med testares arbete är att upprätthålla 
kvalitét och effektivitet i produkterna samtidigt som utvecklare vill ha en snabb process att ta fram 
produkterna. Mål, erfarenhet och hur de ser på vikten av deras arbete skiljer sig mellan testare och 
utvecklare, vilket även det leder till konflikt i teamet. Testare upplevde på grund av detta att de 
ständigt får arbeta för att få samma respekt som utvecklare får i projekt. 
 
Mycket utveckling sker idag i låglöneländer på grund av att företag vill spara pengar och 
konkurrera med varandra menade Smith et al (2006). Då användare ofta befinner sig på en annan 
kontinent blir det extra viktigt att designen som tas fram av designers förmedlas på ett tydligt sätt 
till utvecklare för att användare fortfarande ska vara i fokus vid utvecklandet av en produkt. Det 
finns stora kulturella skillnader mellan människor när det gäller symboler, värderingar, handlingar 
och liknande och detta kan vara avgörande för en väl designad produkt. Vidare förklarade Smith et 
al (2006) att det i sig också kan avgöra hur designers och utvecklare kan samarbeta och 
kommunicera i en produktutvecklingsprocess. 
 
Även själva utvecklingen sker ofta distribuerat inom utvecklingsteamen som ibland sitter på olika 
platser i världen (Smit, Wohlin & Gorschek, 2010). Detta tyder på att den mänskliga faktorn, 
användaren, blir mer och mer viktig att undersöka då det geografiska och kulturella avståndet 
mellan utvecklare och användare har blivit allt större. Hur kommunikationen ska ske mellan 
användare och utvecklare är väldigt viktig, speciellt då miljöerna utvecklingen sker i är komplexa 
och därför kräver tydlig kommunikation även utvecklare emellan (Abdel-Hamid, 1996; Fagerholm & 
Münch 2013). Designers är de som förmedlar användares behov och hur de upplevde att en 
produkt är att använda till utvecklarna. Därför krävs det också tydlig kommunikation mellan 
utvecklare och designers för att undvika missförstånd och för att projekt ska resultera i en 
framgångsrik produkt. 
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Förstudien till detta projekt visade dock att avståndet mellan utvecklare och användare inte 
behöver vara geografiskt stort för att missförstånd ska uppstå. Designers roll är att förmedla vad 
användaren behöver och berätta för utvecklare på vilket sätt systemet behöver utformas och 
fungera för att användare ska vilja använda systemet och vara nöjda med det. Att utvecklare och 
användaren arbetar med olika saker, eller ens är olika personer räcker som ett avstånd som 
skapar olika preferenser när det gäller användande av ett system. De problem som uppstår gäller 
inte heller bara mellan utvecklare i samma distribuerade team, alla inblandade i det distribuerade 
projektet måste kunna kommunicera problemfritt och förstå varandra för att projektet ska gå 
smärtfritt framåt. 
 

2.3.3 Utvecklares empati och förståelse 
Relationen mellan utvecklare och designers är väldigt viktig för utvecklares vilja att arbeta med det 
designers levererar till dem enligt Redish et al (2002). De menade att tillit och respekt ökar denna 
vilja och det i sin tur byggs upp bland annat av att ha gemensamma mål för produkten i fokus, ett 
nära samarbete i analys av data och arbetets resultat, att alla förstår produkten samt att designers 
tydligt visar att det är produkten i sig som utvärderas och inte utvecklarna trots att det är de som 
skrivit koden. 
 
Om utvecklare inte finner designen valid eller inte förstår det långsiktiga syftet med en design så 
kommer designen inte att implementeras i sin helhet (Kneifel & Guererro, 2003). Det kommer då 
att levereras produkter som inte nått sin fulla potential. På grund av detta måste designers se till att 
utvecklare förstår vikten av att studera användare och varför designrekommendationerna ser ut 
som de gör för den aktuella produkten menade Kneifel och Guerrero (2003). Enligt Champney et al 
(2011) ser utvecklare ofta på designarbete som onödigt eller lyx, därför är det viktigt att förändra 
denna syn och få utvecklare att förstå meningen med design. Utvecklare måste förstå designers 
perspektiv och varför design är viktigt att prioritera tillsammans med utvecklingen, vilket Figur 7 
visar. 
 

 
Figur 7 Förståelsen påverkar perspektivtagande och samarbetet 

 
Tekniker som ökar empatin och förståelsen 
Champney et al (2011) beskrev försök som gjorts för att utvecklare ska känna empati för 
designarbetet. Bland annat har det tidigare gjorts försök där utvecklare är med och utför visst 
designarbete, exempelvis är med på intervjuer med användare eller är närvarande på 
användartester. Detta tar dock mycket tid från utvecklarnas ordinarie arbete och är ett kostsamt 
tillvägagångssätt. Därför måste man hitta ett sätt att göra detta på som mer direkt går att koppla till 
projektets mål för att se hur design bidrar till att uppfylla dessa, alltså hitta ett mätbart sätt att 
påvisa vikten av design för att utvecklare ska visa på empati för sina designkollegor. 
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Ett sätt att ta sig an problemet är att involvera utvecklare delvis i designen. Redish et al (2002) 
beskrev en kommunikationsteknik mellan utvecklare och designers som gör att designers lättare 
kan sälja in en design till utvecklarna. Tekniken innebar följande steg: 
 
1. Identifiera typiska handlingar användaren kommer utföra, även användarprofiler tillsammans 

med utvecklare. 
2. Bjud in och uppmuntra utvecklare att observera användbarhetstester. 
3. Samla dessa utvecklare och be dem skriva ner vad de observerat för problem på en post it 

utan att diskutera dessa med andra. 
4. Sätt upp alla post its på en vägg och låt alla läsa igenom dessa tyst för sig själva och alternativt 

lägga till problem som saknas. 
5. Sortera problemen efter område och ta bort eventuella dubletter. 
6. Namnge områdena och rösta sedan fram vilka problem som är viktigast exempelvis genom att 

varje deltagare har tio röster att fritt distribuera bland problemen. 
 
Denna teknik leder enligt Redish et al (2002) till att utvecklare får vara med och prioritera problem 
och diskutera designen innan den bestäms av designers, vilket gör att utvecklare tidigt kan börja 
arbeta med de problem som kommit upp under användbarhetstester och utvecklarnas perspektiv 
kommer att spela in i den slutgiltiga designen som sedan tas fram. 
 
Det Redish et al (2002) menade var att designers behöver jobba på att utvecklare ska förstå vikten 
i deras arbete och detta kan göras genom exempelvis användbarhetstestning och 
användbarhetsgenomgångar. Detta hävdar de öppnar upp möjligheter för att utvecklare och 
designers arbetar och diskuterar den aktuella produkten tillsammans. Designers måste då tydligt 
förklara att syftet med användbarhetstester är att hitta problem men inte glömma bort att påpeka 
det som är bra med produkten också och även försöka upprätthålla ett närmare samarbete under 
tiden utvecklingen pågår, exempelvis genom att prata med utvecklarna kontinuerligt efter 
överlämningen av en design och se hur produkten växer fram. Görs detta kommer även 
utvecklarna känna att designers har deras arbete i åtanke vid framtagandet av en design. 
 
Utvecklare kan dock inte vara med på vilket designmoment som helst enligt Kneifel och Guerrerro 
(2003). De är oftast inte beredda eller villiga att göra kvalitativa analyser på intervjuer med 
användare, istället föreslog de att utvecklare kan vara med och diskutera intervjuerna kort efter att 
de genomförs, precis innan själva analysfasen startar. De menade att detta gör att utvecklare är 
mer villiga att implementera designen eftersom att de har en förståelse för användarna. Det bör 
öka utvecklares förståelse för designarbetet då de får se direkt var designen har sin utgångspunkt 
och varför de ser ut som de gör. 
 
Kognitiv genomgång (cognitive walkthrough) är en annan teknik som kan öka utvecklares empati 
och förståelse för design (Wharton, Rieman, Lewis & Polson, 1994) och går ut på att utvärdera en 
design. Fokus ligger på hur lätt produkten i fråga är att lära sig, detta då andra aspekter på 
användbarhet, exempelvis hur lätt produkten är att använda, korrelerar med inlärningen. Denna 
aktivitet kan genomföras både enskilt och i grupp. Då kognitiv genomgång genomförs i grupp 
presenterar designern sin design för exempelvis en grupp med utvecklare eller andra designers. 
Vem användaren är och vilka uppgifter denne ska kunna utföra i systemet och även vilka uppgifter 
som är korrekta för att lyckas med en handling är definierat i förväg och presenteras för gruppen. 
Designern går sedan igenom uppgifterna steg för steg och gruppen diskuterar om användaren 
kommer att använda systemet i rätt syfte, om användaren kommer utföra korrekta handlingar och 
om användaren kommer se att den valda handlingen kommer att leda denne till målet. Under 
genomgången antecknas eventuella problem som måste lösas i designen, vad användaren måste 
veta för att kunna använda systemet på rätt sätt och vilka antaganden man har gjort angående 
användaren. Detta används sedan för att förbättra designen. 
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Det finns alltså ett antal olika tekniker som kan tillämpas för att öka utvecklares förståelse för 
design. Att arbeta med detta är dock något som bör göras redan i utbildningen av utvecklare, 
menade Åberg (2010). Han undersökte blivande utvecklares upplevelse av en kurs i användbarhet, 
detta på grund av att kursen fått lågt betyg i utvärderingar. Studiens resultat visade att utvecklare 
inte vill engagera sig i design, de vill skriva kod och tyckte att det var onödigt att utforska 
användbarhet på det sätt som presenterades i kursen, exempelvis genom pappersprototyper, 
samtidigt som de ansåg att användbarhet kunde utföras av vem som helst bara de kommit i 
kontakt med någon form av gränssnittsarbete tidigare. På grund av detta ansåg de inte heller att 
design är ett yrke som ska tas på allvar. De ansåg även att kursen i användbarhet inte gav någon 
ny kunskap, att de redan visste det som de behövde för att kunna skapa användbara produkter på 
grund av att de tidigare gjort uppgifter som var relaterade till detta, exempelvis implementerat en 
hemsida. De blivande utvecklarna upplevde att det var oklart vad användbarhet var, Åberg (2010) 
menade att det därför är viktigt att introducera begreppet i utbildningen av utvecklare då de senare 
troligtvis kommer att arbeta i team med designers vars huvudsakliga syfte är att arbeta med just 
användbarhet. 
 
För att förbättra kursen i användbarhet så att blivande utvecklare bygger upp en förståelse för att 
det är viktigt att ta hänsyn till den aspekten föreslog Åberg (2010) bland annat att kursen bör ha 
starkare koppling till arbetslivet. Detta för att motivera utvecklare genom att de därmed får se hur 
teknikerna som presenteras i kursen, prototyper och personas exempelvis, används i arbetslivet 
och att de verkligen används. Studenterna trodde inte att dessa tekniker användes i verkligheten, 
vilket är en syn som är viktig att förändra. Åberg (2010) ansåg också att det var viktigt att förtydliga 
syftet med kursen och att utforma övningarna så att de blivande utvecklarna ser de direkta 
effekterna av att arbeta med användbarhet, exempelvis genom att låta dem utvärdera och förbättra 
något de själva tidigare implementerat. Andra åtgärdsförslag för kursen var att se den i ett större 
perspektiv för att förtydliga hur den relaterar till andra kurser så att det blir tydligt hur användbarhet 
kan användas i ett större perspektiv. Detta då de blivande utvecklarna tyckte att kursen skilde sig 
så pass mycket från de andra kurserna och att ämnet inte togs upp i dessa. Åberg (2010) föreslog 
därför att de andra kurserna bör introducera begreppet användbarhet så att utvecklarna har 
någorlunda kunskap om vad det innebär innan de går in i den kursen. 
 
Det är alltså viktigt att introducera begreppet användbarhet tidigt i utbildningen av utvecklare för att 
de ska förstå vikten av att arbeta med detta när de sedan går ut i arbetslivet. Utöver de tekniker 
som ovan nämnts för att öka utvecklares förståelse för design och underlätta kommunikation 
parterna emellan kan gemensamma mentala modeller och common ground påverka de 
aspekterna. Detta presenteras vidare nedan. 
 

2.3.4 Gemensamma mentala modeller 
Mentala modeller innebär interna representationer en person har av omvärlden (Gentner & 
Stevens, 1983). De möjliggör för människor att förstå syfte, funktion och tillstånd i ett system och 
förutsäga hur systemet kommer att se ut och agera i framtiden (Rouse & Morris, 1986). Modellerna 
hjälper oss att interagera med omvärlden på ett framgångsrikt sätt (Jonker, van Riemsdijk & 
Vermeulen, 2011) och kan likt perspektivtagande användas för att förbättra samarbete i team 
(Jonker et al, 2011). 
 
Ett system kan exempelvis vara ett team (Jonker, et al 2011). Att ha gemensamma mentala 
modeller gör att deltagare i team vet hur de ska reagera på händelser i teamet, de kan också 
skapa förväntningar för vad som kommer att hända i teamet och med produkten de arbetar med. 
Med hjälp av dessa modeller får de en förståelse för teamet och dess medlemmar (Mohammed, 
Ferzandi & Hamilton, 2010), se Figur 8. 
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Figur 8 Gemensamma mentala modeller påverkar förståelsen och samarbetet 

 
Ett team går igenom fyra steg för att skapa gemensamma mentala modeller: kunskap, lärande, 
förståelse och genomförande. Kunskap innebär att teamet tillsammans genomför aktiviteter där de 
exponeras för information som är avgörande för att lösa teamets uppgift, genom att diskutera detta 
i teamet bygger de upp en gemensam bild om vem i teamet som har kunskap om vad, de bygger 
alltså upp teamets metakunskap (McComb, 2007). Lärande är det steg där den gemensamma 
mentala modellen utvecklas utifrån informationen som samlades in i föregående steg. Detta leder 
till att deltagare i ett team förstår varandra genom att de vet vilken kompetens, bakgrund och 
kunskap samtliga deltagare i teamet har. Detta bör bidra till att teamet uppfyller sina mål. 
Förståelse som är det tredje steget innebär att teamet utvecklar en förståelse för de olika 
perspektiv som finns inom teamet (Yu & Petter, 2014). Mål och värderingar bearbetas här (Warner, 
Letsky & Cohen, 2005; Bossche, Gijselaers, Segers, Woltjer & Kirschner, 2011) så att teamet till 
slut har en gemensam grund att stå på inför det fjärde steget, genomförande, som innebär att 
teamet har en gemensam förståelse och då kan genomföra handlingar som gör att teamets mål 
uppnås (Yu & Petter, 2014). 
 
Team som inte har en gemensam förståelse för arbetet och relationerna mellan deltagare i teamet 
har svårt att leverera en framgångsrik produkt menade Yu och Petter (2014). Enligt dem är 
gemensamma mentala modeller viktiga speciellt för team som inte har möjligheten att 
kommunicera konstant i och med att de är geografiskt distribuerade och även för team som är 
väldigt stressade. Agila team kan också dra stor fördel av dessa gemensamma modeller då de 
skulle underlätta för teamet att anpassa sig till förändringar som kan ske, exempelvis att kunden 
ändrar fokus för projektet. Espinosa et al (2001) menade att gemensamma mentala modeller kan 
hjälpa distribuerade team att kunna kommunicera med varandra. De menade att effekten 
gemensamma mentala modeller har på ett team är större för distribuerade team än för team som 
sitter tillsammans då förändring i kommunikationen blir större. 
 
Agila metoder bör underlätta för utvecklingsteam att skapa gemensamma mentala modeller både 
för hur kommunikationen ska ske i teamet och hur samarbetet ska se ut. Detta på grund av att det 
är vanligt att utvecklingsteam som inte har en gemensam förståelse för projektet riskerar att 
misslyckas (Levesque, Wilson & Wholey, 2001). Det agila arbetssättet stöttar också 
kommunikation och koordination inom team vilket i sin tur gör att roller och kunskapsområden blir 
tydliga i teamet och det blir då lättare att skapa gemensamma mentala modeller (Yu & Petter, 
2014). 
 

2.3.5 Common ground 
Clark (1996) menade att common ground är summan av två eller flera personers gemensamma 
kunskap och antaganden. Han hävdade att detta behövs för att personer ska kunna utföra 
handlingar tillsammans, exempelvis om två personer ska prata om något måste båda personerna 
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vara medvetna om detta något. Common ground handlar alltså om den gemensamma kunskapen 
personer har om omgivningen till skillnad från gemensamma mentala modeller som istället innebär 
att personer vet vilken kunskap, kompetens och prioriteringar andra personer har. Common ground 
hjälper alltså till i skapandet av gemensamma mentala modeller då kunskap om kontexten är viktig 
i dessa sammanhang (Yu & Petter, 2014). 
 
Common ground finns inte bara där från början hävdade Clark (1996), det byggs upp allt eftersom 
del för del och är något som måste etableras med varje person vi interagerar med. Första steget är 
att se vad som finns gemensamt mellan oss och personen vi interagerar med, om vi båda tillhör 
samma grupp människor, exempelvis ett utvecklingsteam. Det finns ingen tydlig start för när vi 
börjar bygga upp en common ground med någon, Clark (1996) menade att vi börjar bygga upp 
information om olika typer av människor redan då vi är spädbarn och att detta sedan påverkar hur 
vi förstår dem senare i livet.  
 
Clark (1996) beskrev två typer av common ground; personlig och gemensam (communal). 
Personlig common ground innebär den information om någon vi har baserat på de interaktioner vi 
haft med den personen och är alltså större för de personer vi känner väl och umgås med ofta. 
Gemensam common ground innebär information om en person som vi har baserat på vilken grupp 
människor vi anser att den personen tillhör, exempelvis kön eller etnisk grupp. 
 
Common ground är viktigt för att team ska fungera bra enligt Espinosa et al (2001). Bland annat så 
kommer utvecklare som har samma kännedom om mjukvaruprocesser och liknande inte bara 
prestera bra på var sitt håll, de kommer även att kunna kommunicera med varandra utan problem 
och ha en organiserad delad kunskap som kommer att underlätta kommunikationen mellan dem 
och förutsäga projektets framtida stadier. Espinosa et al (2001) menade också att om ett team är 
distribuerat på olika platser så kommer deras common ground i konversationer vara mindre än i de 
team som sitter på samma plats, vilket även påverkar deras gemensamma mentala modeller som 
ovan nämnts. 
 
Sammanfattningsvis har detta kapitel behandlat empati som handlar om att förstå och tolka andra 
personer, att kunna se något ur en annan persons perspektiv (Davis, 1980; Everding & Huffaker, 
1998; Hynes et al, 2006). Perpektivtagande kräver en förståelse för personen i fråga. Denna 
förståelse kan byggas upp genom att i team skapar gemensamma mentala modeller. Det krävs 
också en common ground för att team ska fungera bra (Espinosa et al, 2001) och för att de ska 
kunna kommunicera problemfritt (Clark, 1996). Hur empati bryts ner till dessa mindre delområden 
visas i Figur 9. 
 

 
Figur 9 Empati förklaras av flera delområden 
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3 Metodteori 
För att uppnå en så verklighetstrogen bild som möjligt över hur designers upplevde utvecklares 
empati för designarbetet valdes en metod där deras upplevelser inte tolkas utan istället 
återberättas med deras egna ord. Denna metod är fenomenologi och resulterar i att vi kan förstå 
andras sätt att tänka och även förstå hur de upplevde omvärlden. Egidius (1986) menade att en 
fenomenologisk inställning ibland ses som en förutsättning för detta och att metoden bidrar till att vi 
kan skapa modeller som är helt baserade på hur var och en upplevde omvärlden, utan att det har 
tolkats eller på något sätt förutbestämts. 
 
Fenomenologi anses vara den mest passande metoden för studiens syfte att beskriva designers 
upplevelse av utvecklares empati och förståelse för design. Creswell (2013) menade att grounded 
theory är en metod som liknar fenomenologi, men att använda Grounded theory istället ger ett 
resultat som består av en teori byggd på tolkningar av intervjuer med designers. Den 
fenomenologiska metoden ger en beskrivning av upplevelsen, återberättat med designers egna ord 
utan att det har tolkats vilket resulterar i att essensen i fenomenet beskrivs precis så som det 
upplevts. 
 

3.1 Fenomenologi 
Ordet fenomenologi betyder läran om hur något visar sig, hur det framträder och dess motsats är 
vad som ligger till grund för hur saker och ting ter sig (Egidius, 1986). Husserl var den som tog 
fenomenologin från att handla om spekulationer om de yttersta tingen och alltings ursprung och 
han ansåg att de begrepp som används bland annat inom forskning och vid skapande av teorier 
ska undersökas, menade Egidius (1986). Detta gjorde att filosofin blev en begreppsanalyserande 
verksamhet, alltså mer av en vetenskap skrev Egidius (1986) och påpekade vikten av att förstå 
begreppen inom humanvetenskap. Detta på grund av att innebörden hjälper till i förståelsen av 
begreppens samband och hur man ska förhålla sig till dem. 
 
Bengtsson (1991) menade att fenomenologi är en vetenskaplig rörelse och inte bara en filosofisk 
sådan. Förutom att ha en egen syn på hur data ska analyseras inom vetenskapen så påverkar 
även fenomenologin övriga vetenskapliga metoder bland annat genom att det inte bestäms teman 
innan analyser genomförs och att fokus ligger på de enskilda individernas upplevelse av ett 
fenomen eller att det är fenomenen i sig som undersöks och inte hur och varför de uppstår. 
 
Inom fenomenologi eftersträvas realism. Fokus ligger därför på det som upplevts och att se 
erfarenheter och alla möjliga aspekter innan något sägs om ett fenomen. Fenomenologisk metod 
går ut på att inte styras av något förutbestämt för att kunna studera fenomenens opåverkade natur 
(Bengtsson, 1991). Bachelor och Joshi (1993) menade att fenomenologi som kvalitativ metod ger 
en djupgående förståelse över informanternas upplevelser och beteenden. Bengtsson (1991) 
förklarade vidare att fenomenen därmed kan tematiseras och beskrivas utifrån sig själva. För att 
frångå det metafysiska menar Husserl att existensen ska sättas inom parentes och att man endast 
ska utgå från innehållet i erfarenheten. Relaterat till detta menade Egidius (1986) att sociologisk 
forskning måste utgå från människors sätt att uppfatta sin verklighet för att man ska kunna hitta 
förklaringar till beteenden. 
 
Intresset för fenomenologi som metod har ökat i och med den föränderliga värld vi lever i (Egidius, 
1986). Genom fenomenologi är det möjligt att undersöka människors tankeprocesser och 
upplevelser av bland annat det och dem vi interagerar med och kan därmed sätta oss in i hur 
andra tänker och prioriterar för att kunna agera därefter. Vikten av detta inom 
kognitionsvetenskapen påpekas tydligt: 
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 ”Vinsten härav blir att vi gemensamt kan utforma ändamålsenliga och fungerande tanke-, 
 upplevelse- och handlingsmodeller, avpassade efter vars och ens aktuella begripande av 
 omvärlden och sätt att fatta livsvärlden” (Egidius, 1986, s73) 
 
Vidare menade Egidius (1986) att utforskning av bland annat personer eller situationer endast går 
att göra genom att forskaren sätter sig in i personens verklighet och försöker återuppleva det i ett 
historiskt och kulturellt sammanhang istället för att hänvisa till yttre faktorer för att kunna förklara 
personerna eller situationerna. Det viktiga är alltså att förstå betydelsen av fenomenet i kontexten 
för att helt kunna bygga upp en förståelse för en person eller situation. 
 
Fenomenologer fokuserar på att beskriva det gemensamma i upplevelsen av ett fenomen hos 
deltagare. De samlar in data från de som upplevt fenomenet och skapar sedan en beskrivning över 
essensen i deras upplevelse. Vad de upplevt och hur de upplevt det är det som utgör resultatet 
(Creswell, 2013). Fenomenologi skiljer sig från övriga metoder då det är fenomenens struktur och 
grundelement som är intressant, alltså upplevelsers och beteendens betydelse. Det är individens 
upplevelser som är i fokus och detta är viktigt att ha i åtanke under datainsamlingen i en 
fenomenologisk studie. Informanterna ska känna sig trygga i situationen att berätta om sina 
upplevelser och dessa ska inte påverkas av exempelvis en intervjuledare på något sätt. Om detta 
görs på rätt sätt så kommer informanternas verkliga erfarenheter att komma fram och utgöra den 
huvudsakliga källan för datainsamlingen (Bachelor & Joshi, 1993). 
 
Intervjuer och observationer är vanliga tekniker för att samla in data inom fenomenologi (Bachelor 
& Joshi, 1993). Intervjuerna behandlar upplevelsen av ett fenomen. För att få informanterna att 
berätta om sina personliga upplevelser och inte påverka denne ställs öppna frågor i början av 
intervjun för att sedan basera kommande frågor på det informanterna berättat för att få en 
detaljerad berättelse. Observationer har som syfte att beskriva kontexten i vilken en aktivitet utförs 
och kan vara både deltagande och icke deltagande. Bachelor och Joshi (1993) menade att det 
som skiljer dem åt är hur mycket observatören deltar i aktiviteten, från att interagera och vara med i 
gruppen som observeras till att stå utanför och endast observera aktiviteten. 
 
Resultatet som sedan kommer från fenomenologiska studier är insikt i ett fenomen och beskrivning 
av insikten (Bjurwill, 1995). Fenomenologi beskrivs enligt Bjurwill (1995) som att vi ser på världen 
utan förutfattade meningar och kan relatera våra erfarenheter till varandra och en helhet. Till detta 
får vi också tillgång till andra synsätt än vårt eget och vi kan vara kritisk till vårt eget tänkande och 
inte kategorisera världen förrän alla olika tolkningar har undersökts. 
 
För att forskaren ska vara öppen till fenomenet som studeras görs något som kallas för bracketing, 
detta innebär att forskaren sätter sina egna känslor till och föreställningar om fenomenet (Streubert 
& Carpenter, 1999). Eftersom att det kan vara svårt att inte ha några förutfattade meningar om ett 
fenomen så måste forskaren bestämma på vilket sätt den personliga förståelsen kommer att 
introduceras i studien. Att exempelvis inte dela med sig av sina egna erfarenheter till den som 
intervjuas kan minska påverkan intervjuledaren har på informanterna (Creswell, 2013). Forskarens 
uppgift är alltså att återberätta informanternas upplevelse av ett fenomen och inte att tolka det. 

3.1.1 Analys av data 
Fenomenologisk dataanalys är induktiv, data har alltså inte kategoriserats innan insamlingen 
gjorts. Analysen är en följd och en fördjupning i data och syftar till att förtydliga fenomenet som 
studerats (Bachelor & Joshi, 1993). Det finns flera sätt att gå tillväga i en fenomenologisk analys 
beskrivna i litteraturen. De huvudsakliga stegen som ingår i analysen är dock gemensamma för de 
flesta, dessa gemensamma steg sammanfattas nedan: 
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1. Forskaren skriver ner det denne vet eller har erfarenhet av gällande fenomenet i fråga. 
2. Datainsamling görs, exempelvis genom intervjuer med de som har erfarenhet av fenomenet. 
3. Meningar i data som beskriver fenomenet tas fram. 
4. Meningarna som tagits fram kopplas samman i teman, de meningar som behandlar samma 

upplevelse sätts med varandra. 
5. Utifrån teman beskrivs upplevelsen av fenomenet, vad informanter upplevt och hur. (Bachelor 

& Joshi 1993; Bjurwill, 1995; Creswell 2013) 
 
Det är detta tillvägagångssätt som tillämpats i denna studie. Hur detta gjorts presenteras i 5. 
Metod.  
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4 Förstudie 
En förstudie genomfördes där ett större projekt undersöktes där bland annat utvecklare och 
designers var inblandade. Utvecklarna arbetade agilt enligt Scrum och designers i projektet 
arbetade efter traditionell vattenfallsmetod. Syftet med förstudien var att se hur dessa två grupper 
samarbetade utan att ha en gemensam metod att följa och vilka eventuella problem som där 
uppstod. Följande frågeställningar undersöktes: 
 
• Hur fungerar samarbetet i projektet mellan designers och utvecklare? Vilka eventuella problem 

och lösningar har uppstått på grund av avsaknad gemensam metod? 
 
• Hur har andra team löst integrationen mellan traditionell design och agil metod? 
 
• Finns det några samband mellan det undersökta projektet och hur andra team har löst en 

integration? 
 

4.1 Metod 
Fallstudie valdes som metod till förstudien. Detta då fallstudier syftar till att ta reda på hur och 
varför något händer. I fallstudier ställs ingen hypotes om detta utan det fokuseras på att studera ett 
verkligt fenomen (Yin, 2008). I förstudien var fenomenet som studerades samarbetet mellan 
designers och utvecklare när det saknas en gemensam metod. Detta undersöktes genom 
intervjuer med fyra designers som arbetade med användbarhet i det aktuella projektet. Intervjuerna 
innehöll öppna frågor kring intervjudeltagarens upplevelse av samarbetet mellan designers och 
utvecklare samt integrationen av design och agil metod. Samtliga intervjuer spelades in för att 
sedan grovtranskriberas och tematiseras. Här identifierades ett antal teman som presenteras i 4.2 
Resultat. Resultatet matchades sedan med teorin för att se vilka likheter och skillnader det fanns 
mellan dessa, vilket presenteras i 4.3 Analys. 
 

4.2 Resultat 
Utifrån intervjuerna identifierades fem problemområden i projektet. Dessa är integrationen, möten, 
överlämningar, planering och empati. Samtliga presenteras nedan i separata underkapitel. 

4.2.1 Integration av design 
En integration av designers i agil metod har varit svårt i det aktuella projektet då ingen vetat hur de 
ska gå tillväga, detta har skapat flera problem. Exempelvis så har kravarbetet och designers arbete 
har inte skett innan själva sprinterna startade. Designers har därför behövt stressa i sitt arbete för 
att kunna leverera något till utvecklarna så att de alltid har en design att utgå ifrån i 
implementeringen. Det nämndes att designer stressades fram för att kunna hålla utvecklare 
sysselsatta. Att minska denna stress genom att ha visst designarbete innan utvecklingen startar 
skulle minska denna stress och troligtvis leda till mer kvalité i arbetet. 
 
I Scrum skapas det backloggs inför varje sprint. Detta innebär att prioritera och planera vad som 
ska göras den kommande sprinten. Idag gör endast utvecklarna detta men det bör ske gemensamt 
med designers för att deras prioriteringar också ska finnas representerade i planeringen. Längden 
på sprinterna bör också anpassas efter detta och även hur arbetet sker i sprinterna, vilken del av 
designen som kan delas upp och hur mycket som måste levereras till kommande sprint. 
 
Det finns en önskan om att rollerna i projektet ska vara tydligare och att någon med kunskap om 
både design och utveckling ska sätta veckomål baserat på bådas prioriteringar. Att ha flera 
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kravägare är ett alternativ som kom upp för att både design och utveckling ska prioriteras i 
projektet. 
 
En intervjudeltagare nämner att planeringen i ett agilt designprojekt bör utformas så att alla blir en 
del av teamet och följer framväxten av produkten från början till slut. Detta istället för att lämna ifrån 
sig något som man sedan aldrig ser igen och då inte kan följa upp och förbättra. Om alla skulle 
följa framväxten på detta sätt skulle förståelse för designen vara högre hos utvecklarna och 
förståelsen för utvecklingen vara högre hos designers. Samarbetet och kommunikationen skulle då 
troligtvis förbättras. 
 
Slutligen så är distributionen av projektet ett problem för en integration. Projektets deltagare sitter 
på olika delar i landet och då förloras den personliga kontakten och möjligheten till att enkelt 
diskutera och resonera sig fram till bra beslut tillsammans. Detta har de försökt lösa via Skype men 
flera intervjudeltagare hävdar att detta ändå är ett problem. 
 

4.2.2 Möten 
Ett av de största problemen när det gäller möten i projektet är att de dagliga scrummötena inte har 
inkluderat både utvecklare och designers trots att det finns en önskan om att designers ska vara 
med på dessa. Detta har gjort att de inte kunnat diskutera läget i projektet kontinuerligt och på så 
vis kunnat förebygga att problem uppstår. Istället har de haft möten först när problemen har 
uppstått vilket lett till att lösning av dessa då tagit mer tid än det annars behövts. Det nämndes 
under intervjuerna att designers tidigare har varit med på de dagliga scrummötena men språket 
som talades på dessa var för tekniskt för att de skulle förstå, därför slutade de närvara på dessa 
möten. Istället borde mötena omformats till att passa alla som var där för att möjliggöra diskussion 
och förebyggande av problem eller möjligtvis lösning av dem i ett tidigt skede. En intervjudeltagare 
nämner att användande av artefakter på möten möjligtvis skulle kunna hjälpa de olika deltagarna 
att lättare förstå det som presenteras. 
 
Mötena har inte uppmuntrat till diskussion och feedback utan har istället blivit endast ett forum för 
presentation av det utvecklarna implementerat. Detta grundar sig i att mötena har varit för stora för 
att det ska gå att hålla en givande diskussion. Kopplat till detta så har helhetsbilden i projektet 
försvunnit när mötena senare har delats upp i de olika mindre teamen som projektet består av. Här 
gäller det att hitta en balans mellan att ha lagom stora möten för att diskussioner ska kunna hållas 
och att behålla helheten med alla delar av projektet representerade. 
 

4.2.3 Överlämningar 
Eftersom att utvecklare och designers inte arbetar efter samma metod så har de inte heller 
synkroniserade deadlines vilket har skapat problem kring överlämningar av design. Utvecklare 
upplevde att överlämningarna inte sker i tid och designers upplevde att utvecklare ibland frågar om 
en design till nästkommande vecka och inte förstår att det ibland inte hinns med att skapa en god 
design med god användarupplevelse på så kort tid. Ibland har utvecklare fått vänta på att en 
överlämning ska göras från designers och detta har skapat irritation och stress i projektet. 
 
Att utvecklare gör antaganden i designen har också skapat problem. Detta har en grund i att det 
ibland har saknats specifikationer i överlämningarna från designers till utvecklare. Om 
kommunikationen mellan dem skulle varit bättre och regelbunden skulle inte antaganden behöva 
göras från utvecklares håll, det skulle då enkelt gå att diskutera vad som menas och lösa 
problemet innan det uppstått. Detta skulle inte heller behöva göras om designers arbete låg en 
sprint före utvecklarnas eftersom att designarbetet då inte skulle behöva stressas fram på samma 
sätt för att hålla utvecklare sysselsatta. Att göra en överlämning personligen skulle också lösa 
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detta problem då designen skulle presenteras av den som skapat den och eventuella frågetecken 
skulle kunna diskuteras direkt. 
 

4.2.4 Planering 
Planeringen i projektet har inte inkluderat designers arbete utan det har endast planerats för 
utvecklingen. Exempelvis har det planerats för hur lång tid något kommer ta att implementera, men 
det har inte planerats för när designen för den implementationen ska göras och inte heller 
planerats för att designen tar tid att göra. Detta har lett till att man har tänkt sig att hinna med mer 
än vad det funnits tid till. För att arbetet ska kunna flyta på och designers alltid ska kunna leverera 
något till utvecklarna utan att behöva stressa fram en design bör samtliga aspekter av projektet 
prioriteras och inkluderas i planeringen. Möjligtvis bör en från varje mindre team vara med och 
skapa planeringen för att diskussioner ska kunna hållas och den bästa planeringen ska kunna tas 
fram. Tidigare har projektledaren utformat planeringen själv, detta bör alltså förändras för att få en 
mer genomförbar planering. 
 
Att göra detta tillsammans skulle också ge en mer organiserad bild över projektet och då skulle 
även vissa saker gå att förutse. Exempelvis vilka krav som kommer in skulle kunna förutses och 
därmed skulle det också gå att strukturera upp hur kraven ska komma in, vilket är viktigt enligt 
intervjudeltagare. Det nämndes även att en gräns för när kraven kan komma in bör sättas för att 
strukturera upp projektet ytterligare då det nu upplevdes att projektet aldrig blir klart eftersom att 
nya krav kommer in allt eftersom. 
 

4.2.5 Empati 
Designers i projektet upplevde att andra i projektet inte ser deras roll som viktig. De får ofta kämpa 
för att förklara och bevisa varför det är viktigt att ha användaren i fokus då man tar fram nya 
produkter. Utvecklare har på grund av detta gjort antaganden i designen då de inte förstår orsaken 
till att den ser ut som den gör. Detta riskerar då sämre användbarhet av produkten och irritation 
uppstår mellan utvecklare och designers. 
 
Då utvecklarna arbetar efter Scrum och designers inte integrerats eller introducerats till denna 
metod så kan det saknas förståelse för det agila arbetssättet utanför utvecklingsteamet. Eftersom 
att detta inte fungerat så kan det finnas en viss motvilja hos designers att arbeta efter Scrum. Om 
planering och prioritering skulle göras tillsammans av utvecklare och designers så skulle troligtvis 
förståelsen mellan dem öka och designers skulle stegvis kunna närma sig en integration i Scrum. 
 
Empatin måste alltså komma från båda håll, designers måste förstå Scrum som arbetssätt och 
också vad som är viktigt för utvecklare samtidigt som utvecklare måste förstå arbetet som ligger 
bakom en design och vad den grundar sig i. De måste hjälpa varandra för att de smidigt ska kunna 
gå vidare i projektet med bådas prioriteringar i fokus för att det ska bli ett lyckat projekt. 
 

4.3 Analys 
Analysen kopplar samman intervjuerna och lösningen andra team har gjort i en integration av 
design i agil metod, Scrum. 
 

4.3.1 Förarbete 
Ett designarbete innan sprinterna, som föreslogs av Miller (2005), Sy (2007) och Budwig et al 
(2009) har inte gjorts i detta fall. Designers och utvecklare har därför inte haft samma prioriteringar 
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eller samma bild över projektet innan arbetet i sprinterna startat. Avsaknad gemensam bild av 
användaren och gemensam förståelse för projektet har lett till problem i skapandet av backloggs 
då designen där inte fått ta plats. Designers och utvecklare skulle här kunna göra en gemensam 
planering av projektet genom att utgå ifrån exempelvis målgruppsanalyser för att kunna förutse 
vilka moment som senare i projektet kommer att behöva klaras av. Bådas arbete blir då prioriterat, 
alla skulle arbeta efter samma tidsplan och förståelse för varandras arbete skulle troligtvis öka 
samtidigt som planeringen blir mer verklighetstrogen. Ytterligare ett problem som skulle lösas är att 
utvecklarna inte längre skulle behöva göra antaganden i designen då de redan har en 
grundläggande förståelse för vem användaren är och designers har inte behövt stressa i 
framtagandet av designen och därmed har större chans att tänka igenom samtliga aspekter. Att 
missförstå tekniska restriktioner och förutsättningar skulle troligtvis inte heller göras till lika stor 
grad då detta diskuterats i förarbetet i sprint noll. 
 

4.3.2 Arbete i sprinterna 
Ett grundläggande problem i projektet är att designers arbete inte skett en sprint före utvecklarnas, 
vilket föreslogs av bland annat Miller (2005), Sy (2007) och Budwig et al (2009). Bland annat så 
har det orsakat att deadlines har varit svåra att hålla då utvecklare och designers arbetat samtidigt 
på samma del i projektet. Om förarbetet gjorts och de gemensamt gjort en planering baserat på 
detta skulle utvecklarna i sprinterna inte behöva be om designleveranser till nästkommande vecka 
och skapa stress i projektet. Designers skulle då kunna bearbeta designen noggrant i sprinterna 
och kunna lämna över designen precis innan den sprint i vilken utvecklarna ska implementera den. 
Det skulle i sin tur leda till mindre antaganden från utvecklarnas sida och mindre tid skulle gå åt till 
att reda ut oklarheter i designen och förståelsen för varandras arbete skulle öka redan i förarbetet. 
 
Arbetet mellan designers och utvecklare bör ske närmare än det gör nu. Närmare arbete möjliggör 
tät kommunikation, som är viktigt för att teamet ska fungera (Miller, 2005; Hart, 2010), samt 
möjlighet till kontinuerlig diskussion runt både design och utveckling. Detta skulle möjliggöras av att 
hela tiden ha personliga överlämningar och på så vis förbättra samarbetet och öka förståelsen för 
varandras arbete. Visst försök till närmare samarbete har gjort då designers har fått tillgång till 
utvecklarnas planeringsverktyg. Att designers där kan lägga in poster allteftersom de upptäcker 
vad som behöver göras är dock något som behöver kontrolleras för att det inte ska fyllas på poster 
kontinuerligt så att projektet aldrig blir klart. Det som fylls i där bör också diskuteras mellan 
utvecklare och designers för att undvika missförstånd. 
 

4.4 Slutsats 
Majoriteten av problemen har sin grund dels i att det inte finns någon gemensam planering för allas 
arbete och dels att designers och utvecklare inte förstår varandras arbete. Det har endast 
planerats för hur lång tid implementationen av något kommer att ta och inte hur lång det kommer ta 
att arbeta fram designen för det som ska implementeras. Då planeringen inte gjorts tillsammans 
finns det ingen förståelse för varandras arbete, då designarbetet inte får ta plats och inte ses som 
lika viktig som utvecklarnas arbete så uppstår irritation i projektet.  
 
Förståelsen för design är något som designers i projektet får kämpa för. De upplevde att andra i 
projektet inte förstår vikten av deras arbete och att de därför får stressa fram design för att hålla 
utvecklare sysselsatta. Deras design förändras ibland av utvecklare som anser sig hitta bättre sätt 
att lösa problemen på. Utvecklare gör också antaganden om det är något som inte är helt tydligt i 
designen, detta riskerar kvalitén på produkten och kan leda till att syftet med designen faller bort. 
 
Ett närmare samarbete och förbättrad kommunikation och därmed förståelse skulle göra att det 
aktuella projektet fungerade bättre. Det måste finnas en förståelse för att allas arbete i projektet är 
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viktigt och att alla i projektet är involverade i det av en anledning. När de byggt upp en förståelse 
för varandras arbete och då kan prioritera och planera tillsammans kommer projektet flyta på 
smidigt. Detta kommer också att vara ett steg på vägen mot en integration av design i Scrum då 
kommunikation och samarbete där är en viktig faktor.  
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5 Metod 
Förstudien resulterade i fem olika problemområden, av vilka empati valdes som 
fördjupningsområde för denna studie. För att kunna beskriva hur informanterna upplevde 
fenomenet valdes fenomenologi som metod. Det initiala steget i en fenomenologisk studie är att 
forskaren skriver ner vad denne har för erfarenhet av fenomenet i fråga. Den erfarenhet som 
forskaren i denna studie har av empati för design hos utvecklare representeras därför av förstudien 
som beskrevs i föregående kapitel. 
 

5.1 Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 9 designers som hade varierande ålder och 
arbetslivserfarenhet. Den som arbetat kortast tid som designer hade arbetat ungefär 6 månader, 
den som arbetat längst tid hade arbetat över 10 år och däremellan var resterande relativt jämnt 
fördelade. Samtliga designers arbetade på samma företag där de är konsulter.  
 
Intervjuerna började med att informanterna blev informerade om de grundläggande etiska kraven, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa kommer 
från Vetenskapsrådet (2002) som presenterar dem som krav för forskning. Det första av dessa 
krav, informationskravet, innebär att forskaren ska informera deltagare att deras deltagande är 
frivilligt, informera om att deltagare kan avbryta deltagandet när som helst, informera om studiens 
syfte och informera om att intervjuerna bara används i studiens syfte. De tre följande kraven 
handlar om att det som informerats också ska hållas, samtyckeskravet innebär att deltagare kan 
avbryta sitt deltagande när som helst, konfidentialitetskravet innebär att inga utomstående ska 
kunna ta del av deltagarnas personuppgifter och deltagarna ska inte heller kunna identifieras 
utifrån data. Nyttjandekravet är det slutliga kravet och innebär att insamlad data endast används i 
den aktuella studiens syfte.  
 
Intervjufrågorna förbereddes innan intervjuerna och såg ut på följande sätt: 
 
• Vill du börja med att berätta vilken titel du har och sedan beskriva ditt arbete? 
• Hur samarbetar du normalt med utvecklare? 

• Är det något som fungerar speciellt bra eller dåligt? 
• Hur ser du på utvecklares förståelse för designarbetet? Förstår utvecklare designarbete? 
• Om empati definieras som förmågan att förstå och tolka andras upplevelser och kunna se något 

ur en annan persons perspektiv hur ser du på utvecklares empati för designarbetet? Upplevde du 
att utvecklare förstår designarbetet? 
• Hur ser utvecklare på att samarbeta med designers? 

• Hur mycket har du jobbat med utvecklare som inte suttit på samma arbetsplats? Hur mycket av 
det du berättat är kopplat till det? 

• Har du något du vill tillägga? 
 
Dessa frågor anpassades efter det informanterna berättade och följdfrågor kom även till baserat på 
detta. Intervjuerna genomfördes individuellt och ljudet spelades in med informanternas 
medgivande. Samtliga intervjuer gjordes inom en veckas spann och alla intervjuer gjordes på 
informanternas aktuella arbetsplats.  
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5.2 Analys 
Inspelningarna grovtranskriberades veckan efter att de genomfördes, enligt det Norrby (2004) 
menade, att det viktiga är vad intervjudeltagaren säger och inte på vilket sätt de säger det. 
Transkriberingarna analyserades enligt fenomenologisk metod. Meningar togs först fram som 
förklarar fenomenet, meningarna placerades sedan under rubriker och kopplades på så sätt 
samman till teman. En beskrivning över upplevelsen av fenomenet skrevs sedan, alltså vad 
informanterna har upplevt och hur de upplevt det. Detta presenteras i 6 Resultat.  
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6 Resultat 
Intervjuerna resulterade i ett antal teman som bland annat visar att designers upplevde att 
utvecklare har låg empati för designarbetet. Resultatet är uppdelat i två delar, Tabell 1 nedan är 
resultatets första del och visar vad och hur designers upplevde utvecklares empati. Detta 
förtydligar varför designers upplevde utvecklares empati som låg. Tabell 2 beskriver fenomenets 
kontext, vilket Egidius (1986) menade är av betydelse för att förstå ett fenomen. 
 

Del 1: interaktionsdesigners upplevelse av utvecklares empati 

Vad Hur 

Bristande 
förståelse för 
design 

Utvecklare 
anser att de 
kan skapa 
designen 
själva 

Utvecklare tar 
egna beslut 
gällande 
designen 

Missförstånd 
att design är 
något en 
person har 
inom sig 

Utvecklare och 
beställare 
anser att 
designen inte 
behöver vara 
klar när den 
släpps 

Talar olika 
språk 

Designers 
måste 
motivera sitt 
arbete 

Utvecklare ser 
det inte som 
sin uppgift att 
förstå design 

Utvecklare tar 
designkritik 
som kritik mot 
dem 
personligen 

  

Design ses 
som ett 
komplement 
till utvecklare 

Design 
prioriteras inte 
lika högt som 
utveckling 

Utvecklare 
respekterar 
design men 
vill inte arbeta 
med det 

   

Samarbetet 
fungerar 

Utvecklare har 
ett rakt sätt att 
kommunicera 

Arbeta 
tillsammans 
så att 
spontana 
diskussioner 
kan uppstå 

När utvecklare 
diskuterar 
designen med 
designers 
minskar 
missförstånd 

Prototyper 
underlättar 
diskussion 

 

Tabell 1 Resultat del 1: interaktionsdesigners upplevelse av utvecklares empati 
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Del 2: fenomenets kontext 

Vad Hur 

Gemensam 
arbetsplats 

Bygga upp en 
personlig 
relation 

Designers 
måste ses 
som en del av 
teamet 

   

Problem på 
organisatorisk 
nivå 

Att leverera i 
tid ses som 
viktigare än att 
leverera 
kvalitét 

Låg kostnad 
att implemen-
tera går före 
användbarhet 
i produkter 

Missförstånd 
för agila 
projekt 

Utveckling sker 
ofta utomlands, 
svårt att 
kommunicera 
design 

Designers 
tjänster köps 
inte fram tills 
det att 
produkten är 
färdig 

Ingen 
gemensam 
titel för design 
 

    

Tabell 2 Resultat del 2: fenomenets kontext 

 

6.1 Del 1: designers upplevelse av utvecklares empati 
Designers upplevde att utvecklares empati för design är låg, detta yttrar sig på följande sätt: 
 

6.1.1 Bristande förståelse för designarbete 
Flera av de designers som intervjuades upplevde att utvecklare har låg förståelse för det arbete 
designers utför. 
 
Utvecklare anser att de själva kan skapa designen 
Mycket av detta tros bero på att utvecklare själva har genomfört kurser i hur man skapar 
gränssnitt, berättade en designer, de har då fått lära sig ett visst program och att man där kan välja 
vilket designelement man vill ha och sedan anses det vara färdigt. Utvecklare anser då att de 
själva kan göra detta och förstår inte att det ligger ett gediget arbete bakom varje design, att valet 
av designelement baseras på vad användaren behöver. Kopplat till detta så upplevde designers 
även att utvecklare inte förstår hur mycket man kan lära sig på kvalitativa metoder, att ett fåtal 
användare kan ge väldigt mycket information om hur väl en design fungerar. Designers menar i 
samband med detta att de kan uppfattas som omständiga då de vill förankra svar på frågor i något 
konkret utifrån användare, att det ibland inte finns några enkla svar på de frågor utvecklare ställer 
till designers. 
 
Utvecklare tar egna beslut gällande designen 
Designers upplevde att utvecklare ofta tar egna beslut gällande designen och inte implementerar 
den så som den design de lämnat över ser ut. De berättade att de ibland inte känner igen designen 
som de lämnat över i den implementation som utvecklare gjort eftersom att vissa utvecklare anser 
att man kan förändra delar designen utan att det får konsekvenser för användbarheten. Designers 
upplevde också att utvecklare gör antaganden i designen då det är oklarheter som uppstår istället 
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för att fråga designers vad de menar. Designers berättade att det kan bero på att utvecklare inte 
förstår de designprinciper som de jobbat efter och att grundtanken i designen då försvinner. Andra 
menar att utvecklare är vana att göra designen själva och därför inte tänker i termer av 
designbeslut, de märker inte av att de själva tar just designbeslut förrän en designer påpekar att 
det är just det som hänt och att implementationen då skiljer sig från det som lämnats över. Dessa 
utvecklare förstår inte heller varför de har designers i projektet och designers anser att eftersom att 
de var vana att göra gränssnitt själv så tyckte de att designers satte käppar i hjulet. Designers 
upplevde också att utvecklare inte anser att hela designen behöver implementeras precis så som 
den ser ut, utan att de anser det bli tillräckligt bra om de gör en förenklad version av designen. 
Designers upplevde då att det arbete de lagt ner på designen blir bortkastat och att man för att 
hantera detta problem bör ha fler avstämningar. 
 

”Då får jag för mig att de liksom ja men då om jag implementerar på det här 
sättet så blir det ju ungefär så som de har tänkt sig men när man jobbar med 
användbarhet och gränssnitt så är det ju sådana detaljer som styr ifall det blir 
bra eller dåligt och det känns som att de kanske inte vet om eller förstår det. 
Så det blir kan bli många vändor där det blir innan det blir rätt” 

 
Missförstånd att design är något en person har inom sig 
En uppfattning bland utvecklare verkar vara att designkunskap är något som en designer besitter 
och inget som användare behöver blandas in i. Designers upplevde att utvecklare inte förstår 
poängen med användarcentrerad design och därför inte förstår varför det är viktigt att involvera 
användare. Har en designer levererat något snyggt tidigare så kommer den även göra det i 
kommande projekt. Designers upplevde därför att de får argumentera för att ta in användare 
samtidigt som utvecklare anser att designers själva bör veta vad som är bäst att göra i en design. 
På samma sätt kan utvecklare uttrycka att användare inte behövs för att ta reda på om produkten i 
fråga är användbar eller inte, om utvecklarna själva anser att produkten är lätt att förstå så anser 
de även att användarna bör tycka det.  
 
Utvecklare och beställare anser att designen inte behöver vara klar när den släpps 
Att involvera användare tidigt i en designprocess och att färdigställa designen verkar också vara ett 
problemområde. Utvecklare och beställare upplevdes inte förstå vikten med att användare ska 
göra rätt från början och att man kan spara tid på detta då senare problem undviks i och med en 
korrekt och användbar design. Speciellt viktigt är det i vårdyrken att de produkter som används är 
lätta att använda och att de är fria från problem. Följande uttryckte en designer om hur beställare 
pratade om ett projekt där ett verktyg för läkare skulle tas fram vilket tyder på en stor oförståelse 
för hur designers arbetar: 
 

”Ja men det behöver inte vara sådana snygga grejer och det behöver inte vara 
klart utan det behöver, vad var det de sa, det här kommer vi ju se när det 
kommer ut till användarna om de förstår det eller inte så det är inget som 
behöver vara helt färdigt utan det här är ju något som behöver utvecklas över 
tid och då kommer vi ju se vad det är som är fel, men det är ju inte så vi vill 
jobba utan vi vill ju försöka undvika att det blir misstag, alltså att användarna 
kan göra så rätt som möjligt från början” 

 
Talar olika språk 
Att designers, utvecklare och även projektledning talar olika språk nämner en designer som ett 
stort problem. Att förstå språket ser denne som en förutsättning för att kunna kommunicera. 
Detta problem grundade sig i en konferens om användbarhet där attityden hade varit att det är 
onödigt att fråga användare vad de vill ha. Designern berättade då att det inte är detta som är 
deras arbete, design handlar om att gå ut till användare och förstå dessa och inte fråga vad de 
vill ha, detta eftersom att de inte alltid vet eller kan uttrycka vad de vill ha utan kanske bara kan 
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visa det i deras handlingar. Design handlar om att förstå en situation och hitta lösningar utifrån 
den situationens förutsättningar. 
 
Designers måste motivera sitt arbete 
Designers har vid flera tillfällen upplevt att området design ännu är relativt nytt för vissa och att 
de därför tvingas förklara sig och slåss för sin kompetens istället för att bara få fokusera på 
arbetet så måste de lägga kraft på att motivera sitt arbete till de som inte förstår. 
 

”Ibland kan jag bara känna åh kan vi inte bara ha kommit 20 år till så man 
bara slipper förklara det, slåss för sin kompetens lite” 

 
Utvecklare ser det inte som sin uppgift att förstå design 
Designers berättade också att utvecklare inte upplevdes vilja ha något att göra med designen 
annat än att de vill bli tillsagda vad de ska implementera och hur det ska se ut. Det upplevdes att 
de inte ser det som sin uppgift att bry sig om det designers pratar om när det kommer till 
användbarhet och upplevelse av produkten. Vissa utvecklare upplevdes inte vilja veta varför de 
ska göra på ett visst sätt och är inte intresserade av det arbete designers gör. Utvecklare 
upplevdes inte heller vilja lägga tid på design trots att det kan hjälpa deras arbete. 
 
Utvecklare tar designkritik som kritik mot dem personligen 
När designers framfört kritik mot produkter utvecklare implementerat upplevde de att utvecklare 
hade svårt att ta det som kritik mot användbarheten i produkten och att de istället tar det som 
personlig kritik. Designers berättade att detta är något som de får träna på konstant i sitt arbete då 
det går ut på att ständigt leta efter nya sätt att lösa och förbättra designen, alltså förbättra sitt eget 
arbete. 
 

6.1.2 Design ses som komplement till utveckling 
Designers upplevde att utvecklare inte tycker att deras arbete behövs, utvecklare verkar ha åsikten 
att de själva kan skapa bra produkter utan att arbeta med användbarhet. 
 
Design prioriteras inte lika högt som utveckling 
Designers upplevde att utvecklare ibland förstår design men inte bryr sig om att ta hänsyn till den 
och anser att det endast är utvecklares situation som är viktig, att designen endast är ett 
komplement till deras arbete. Designers har därför fått göra kompromisser som kan ha påverkat 
användbarheten i produkterna, exempelvis ta fram en design som inte är grundad i undersökningar 
med användare, då själva utvecklingen har prioriterats över att ha en väl grundad design. 
Designers upplevde i samband med detta att utvecklare anser att de skulle klara sig utan 
designers, men att det även finns de utvecklare som är engagerade i designen men ändå tycker att 
deras arbete är det viktiga och avgörande för projektet. Utvecklare upplevdes inte förstå vikten av 
design och designers upplevde det som att det blir mer påtagligt ju närmare tekniksidan man 
kommer, exempelvis att det är skillnad mellan front end- och back endutvecklare när det gäller 
synen på design. 
 

”Det fanns ett epitet Usabilitykärring om man pratar empati. De tyckte nog att 
det var väldigt flummigt och de såg inte vitsen med det heller. Och det är en 
av mina käpphästar fortfarande, det är just dålig integration så att man ligger 
utanpå som en plusaktivitet och jag tror nog att de tyckte att de visste redan 
vad de skulle göra. Så det där lagret som har att göra med att ta reda på vad 
man ska göra det tyckte de inte behövdes är min känsla av det, de visste 
redan det. Så att de tyckte att det var onödigt.” 
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Utvecklare respekterar design men vill inte arbeta med det 
Utöver detta så har designers också upplevt att utvecklare har respekt för design, att de litar på att 
designers gör sin sak och att utvecklarna gör sin sak och att de två parterna håller sig på var sitt 
håll och gör saker på egen hand. Detta trots att det kanske är bättre för projektets resultat att de 
arbetar mer tillsammans. Dock är den allmänna uppfattningen att utveckling tenderar att komma 
före designarbetet och få mer tyngd när det gäller vilka som ska få flest timmar tilldelade sig i 
projekt och vad som diskuteras under möten och liknande. 
 

6.1.3 Fungerande samarbete 
Designers tycker inte enbart att det fungerar dåligt att samarbeta med utvecklare. 
 
Utvecklare har ett rakt sätt att kommunicera 
En designer nämnde att denne uppskattar det raka sätt utvecklare kommunicerar på och menar att 
det troligtvis beror på att utveckling är mer konkret än vad design är, design är svårt att förmedla 
på papper och där kan det skapas många missförstånd och frågetecken. 
 
Arbeta tillsammans så att spontana diskussioner kan uppstå 
Överlag så upplevde designers att det fungerar bäst att samarbeta med utvecklare när de gör 
praktiska saker tillsammans och när de sitter på samma plats så att spontana diskussioner enkelt 
kan uppstå om något skulle dyka upp. Problem kan då lösas snabbt och smidigt utan att behöva 
formulera sig i ett mail eller att utvecklare behöver ringa till designern vilket kan upplevas som 
jobbigt. Framförallt är det samarbetet med front endutvecklare som har fungerat bra vilket i detta 
fall tros bero på att de sitter på samma kontor och även att front endutveckling är väldigt nära 
design till skillnad från back endutveckling som mer handlar om att hantera databaser och andra 
tekniska lösningar. 
 
När utvecklare diskuterar designen med designers minskar missförstånd 
Det nämndes också att designers upplevde att vissa utvecklare stämmer av design med dem när 
det uppstår frågor och utvecklaren har ett förslag på hur ett problem ska lösas, så för de en dialog 
kring problemet. I koppling till detta nämndes det också att möten för att stämma av har fungerat 
väldigt bra då de har kunnat diskutera designen, just eftersom att det ibland är väldigt svårt att 
förmedla en design på papper och att det ofta blir missförstånd oavsett hur tydlig designern tycker 
att denne är med bilder, text och förklaringar. Ibland fungerar designen inte heller som det är tänkt 
och då är avstämningar väldigt viktiga för att kunna komma fram till en lösning tillsammans. 
 
Prototyper underlättar diskussion 
Att använda prototyper har upplevts som ett smidigt sätt att samarbeta med utvecklare. Designers 
berättade att det har varit ett smidigt verktyg då det inte är så grafiskt detaljerat och att det på 
grund av det är lätt att diskutera förändringar. Att diskutera en prototyp istället för en text som 
förklarar hur det ska se ut kopplat till användare har också upplevt som enklare just eftersom att 
utvecklare kanske inte behöver veta varje detalj om användaren som har används för att grunda 
designen. Har man en prototyp att diskutera kring kan man istället diskutera funktionerna i sig och 
vad som fungerar eller ej att implementera baserat på den tid och kunskap som finns hos 
utvecklarna. En designers nämner också projekt där en utvecklare har varit med och skapat 
prototyper och att det fungerade väldigt bra på grund av att kunskapen om designen och delvis 
användaren då fanns i utvecklingsteamet även om den inte fanns hos alla.  
 
 
 
 
 



 

31 
 

6.2 Del 2: fenomenets kontext 
Fenomenets kontext ser ut på följande sätt: 
 

6.2.1 Gemensam arbetsplats 
Att vara närvarande nämner samtliga designers som en viktig aspekt för att samarbetet ska 
fungera bra.  
 
Bygga upp en personlig relation 
Att designers är närvarande är viktigt för att utvecklare ska se att designers sitter och arbetar och 
är en del av teamet. De upplevde att det skulle skapa större empati för designarbetet då alla ser att 
de arbetar för samma lag och även får en personlig relation då man har samma arbetsplats. 
Personlig relation är nära sammankopplat med att sitta på samma plats då det är en förutsättning 
för att kunna skapa en nära relation till varandra. Det nämndes också att de upplevde att 
utvecklares förståelse för design blir större och större ju mer man arbetar med varandra av 
naturliga orsaker, men detta kräver ändå en utbildningssträcka för att skapa förståelse för design 
hos utvecklare som egentligen skulle behöva finnas där från början. 
 

”Jag har gjort båda delarna, både varit vid sidan om och varit i projektet och 
det är skillnad för mig har det varit skillnad när jag jobbat och varit i projektet 
de ser att jag sitter där i samma rum och skriver use casen eller vad jag 
skriver, kommer in eller liksom är ute på intervjuer eller kommer och kommer 
med skisser, att man diskuterar, man kan ta snabba diskussioner kring saker 
och ting ja men då är jag en person som de pratar med till skillnad från någon 
som gör någonting där borta som jag inte orkar bry mig om” 
 

Designers måste ses som en del av teamet 
Möjligtvis är det lätt för utvecklare att prioritera ner designen och inte se den som viktig då en stor 
del av designers arbete sker ute där användaren finns och sedan på designerns egna kontor. För 
att designern ska ses som en del av teamet är det viktigt att vara närvarande på samma 
arbetsplats som utvecklare. En designers berättade om ett projekt där personor som var i mänsklig 
storlek hade skapats och placerats i rummet där utvecklare satt. Beskrivning till personorna fanns 
på baksidan av dem och detta hade lett till att personorna blev personer i rummet som 
behandlades som människor, de hälsade på dessa i början av dagen och då blev det lättare i 
arbetet att se varför de skulle implementera vissa saker, de kunde relatera arbetet till den persona 
det avsåg. Den designer som berättade om detta upplevde att det är väldigt stor skillnad på att 
vara i rummet med utvecklare och inte och betonar vikten av detta för att designen ska tas emot av 
utvecklare och implementeras så som den är utformad och inte bara en del av den. 
 

”Finns inte jag i rummet utan man sitter bredvid, nej då är inte mina grejer 
lika påtagliga och därmed inte lika prioriterade i huvudform. De vet att det 
är viktigt kanske rent logiskt, så är jag inte där så är jag inte där, jag tror att 
det spelar stor roll” 
 

6.2.2 Problem på organisatorisk nivå 
Intervjuerna visade även att designers upplevde att en viss del av utvecklares bristande empati för 
design grundar sig på den organisatoriska nivån. Exempelvis att leveranstid och kostnader går före 
användbarhet beror på hur projekten är utformade och vilka riktlinjer utvecklare blivit tillsagda att 
följa. Att utvecklare exempelvis upplevdes stressa designers arbete då de vill ha något levererat 
snabbt anses delvis bero på detta. 
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Att leverera i tid ses som viktigare än att leverera kvalitét 
Projektledare vill gärna att det ska se ut så som designers ger förslag om men de anser ibland att 
det inte finns tid och pengar till att implementera produkten på det sättet. Att kunna leverera något i 
tid kan ibland upplevas som viktigare än att det var ett välgrundat och väl bearbetat arbete vilket 
gjorde att designers hamnade i skymundan. Oklarheter på den organisatoriska nivån upplevdes 
också skapa problem, exempelvis vilka riktlinjer som ska följas och vad som händer om de 
förändras och något måste tas fram väldigt snabbt. Då har inte designers tid att lägga det arbete 
som krävs bakom en god design och får istället ta fram något snabbt utan att ha undersökt 
situationen med användare. Där finns det en uppfattning bland designers som går isär, vissa anser 
att det inte är utvecklares fel att de måste stressa designers för att få en leverans och vissa anser 
att utvecklare ser på design som onödigt och istället bara vill göra sina egna tekniska lösningar. 
 
Låg kostnad att implementera går före användbarhet i produkter 
Hur mycket något kostar att implementera kan också väga tyngre än att produkten blir användbar 
och sparar pengar i längden. Även om en speciell teknisk lösning ses av designers som den bästa 
så kan projektledningen ibland gå in och bestämma att en annan lösning ska användas på grund 
av att det annars blir för dyrt att implementera. Designers upplevde därför att deras arbete inte 
värderas lika högt eftersom att deras lösning kanske inte är dyrast i längden utan endast vid 
implementationen. Då är det viktigt att på något sätt mäta effekterna av det så att den mest 
effektiva lösningen kan väljas, men detta görs inte då det inte finns en förståelse för design 
berättade en designer. 
 

”Pengarna styr ju väldigt mycket också, olika tekniklösningar kostar olika 
mycket. Även om jag säger att tekniklösning C passar bäst för vår målgrupp 
så kanske det inte spelar någon roll för att den kanske kostar dubbelt så 
mycket som A och så kanske det blir en jättedålig lösning, för det sitter jag nu 
ett sådant problem och då kommer man välja lösning A som jag tycker är då 
kan man lika gärna strunta i det här och man kommer ändå att göra det och 
då måste ju då måste vi bara anpassa oss till det för det är det vi har råd med. 
Då kan man ju ställa sig frågan, då kanske man inte värderar design lika högt. 
För att även om det är dyrast på pappret så kanske det inte är dyrast i längden 
om man skulle mäta effekterna av det” 

 
Missförstånd för agila projekt 
Det finns även en bristande förståelse för hur man jobbar i agila projekt. Att hantera förändringar är 
kostnadseffektivt i agila projekt eftersom att det är mindre delar av en produkt som designas och 
implementeras i sprinterna. Projektledningen anser dock inte att det som implementerats redan 
kan kastas bort eftersom att det då kostar pengar. Att hantera förändringar på det sätt som är tänkt 
i agila projekt blir därför svårt. Designers upplevde att det måste ske en stor förändring eftersom att 
utvecklare arbetar efter det projektledningen bestämmer. Alla måste förstå vikten av design så att 
fokus inte ligger på vem i projekten som ska få flest timmar tilldelade sig och vem som är viktigast 
utan att man istället planerar vad som är bäst för projektet och där inkluderar alla aktörer. 
 
Utveckling sker ofta utomlands, svårt att kommunicera design 
Kopplat till de organisatoriska problemen så upplevde designers att det finns ett ökat intresse av 
att placera utvecklingen utomlands för att spara pengar vilket ökar koordinationsbehovet och 
kommunikationssvårigheterna. Designers berättade att de upplevde en stor skillnad från land till 
land hur man beter sig i projekt, exempelvis om man frågar en designer om något är oklart eller om 
man tar saken i egna händer och utvecklar så som man tror eller tycker att det ska se ut. Förutom 
språket så skiljer sig även kulturerna och det blir lätt missförstånd som tar tid att lösa. Detta gör att 
små detaljer blir väldigt stora och tar mycket energi från arbetet. 
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Designers tjänster köps inte tills produkten är färdig 
Skarpa överlämningar i projekt har också lett till att designers inte känner igen sin design i den 
färdiga produkten. Dessa överlämningar innebär att kunden bara har köpt designtjänsten fram tills 
att designen är överlämnad. Designern har alltså ingen möjlighet att diskutera implementationen 
med utvecklare och har inte heller möjlighet att rätta till eventuella fel eller följa upp designen när 
implementationen är gjord. De upplevde att detta sällan blir bra och att det även är det vanligaste 
arbetssättet, att samarbetet upphör efter överlämningen. När arbetet sker på detta sätt uppmuntras 
inte heller utvecklare att samarbeta och diskutera implementationen med designers när de fått 
designen överlämnad till sig, vilket som tidigare nämnts kan skapa problem. 
 
Ingen gemensam titel för designers 
Ytterligare en aspekt som grundar sig på organisatorisk nivå är vad designers kallas i projekt där 
de tas in som konsulter. Samtliga intervjudeltagare svarade att de är interaktionsdesigners på 
frågan om deras titel. De berättade dock att de ofta får andra titlar tilldelade sig i de olika projekt de 
är med i. Användbarhetsexpert, användbarhetsarkitekt, User Experience, UX-samordnare och UX-
strateg är bara några av de titlar designers har fått. De upplevde att detta tyder väldigt mycket på 
att det inte finns någon utbredd förståelse för deras arbete. Designers upplevde att detta kan bero 
på att de faktiskt har varierande uppgifter i olika projekt baserat på vad kunden har beställt, även 
om de från företaget de jobbar för har designer som titel.  
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7 Diskussion 
Nedan presenteras resultatdiskussionen som behandlar resultatet kopplat till den teoretiska 
bakgrunden, följt av metoddiskussionen som innehåller diskussion kring fenomenologi i relation till 
studiens resultat. Slutligen diskuteras studien i ett vidare sammanhang. 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Kaptelinin och Bannon (2012) menade att det inte är klart huruvida design verkligen har etablerats 
som ett eget fält skilt från människa-datorinteraktion (HCI). Kanske är det här problemet bristande 
förståelse för design ligger. Då design som område och yrke fortfarande ses som relativt nytt och 
inte alltid ses som en egen disciplin finns det många olika uppfattningar om vad en designer 
verkligen gör och kan bidra med i ett projekt. Mycket i intervjuerna i denna studie tyder på att 
designers ser på problemet delvis på detta sätt, exempelvis när de beskriver de olika titlar de blir 
tilldelade på olika konsultuppdrag. 
 
Designers upplevde att det råder missförstånd bland utvecklare när det gäller hur design utövas 
och vad som är nödvändigt. Som Moule (2012) menade så handlar design om att skapa goda 
användarupplevelser, för att göra detta är det viktigt att involvera användaren. Intervjudeltagare 
nämner att utvecklare ser design som en kunskap som designers har och att det inte är nödvändigt 
att ta in användare för att kunna skapa en bra design. Kanske beror det på att vissa utvecklare 
tidigare har gjort visst designarbete själva, på sitt sätt ofta utan ta hänsyn till användare. Patton 
(2002) påpekade att det finns en risk med att inte ta in användare, att produkten då inte blir 
utformad efter användarens behov och riskerar att bli dålig. Denna risk bör förtydligas och på något 
sätt måste utvecklare bli medvetna om vikten av att grunda en design i vad användare behöver. 
Designen skulle då med större sannolikhet nå närmare sin fulla potential. 
 
Då utveckling allt oftare sker i låglöneländer blir det svårare för utvecklare och designers att hålla 
en regelbunden och problemfri kommunikation. Både intervjuerna som genomfördes och 
litteraturen (exempelvis Smith et al, 2006) visade på att detta blir allt vanligare och att det skapar 
problem. Missförstånd uppstår ofta då kulturen skiljer sig mellan landet där designern och ofta 
användaren befinner sig och landet där utvecklare sitter. Var olika utvecklare inom samma team 
sitter verkar också skilja sig från projekt till projekt vilket försvårar ytterligare för samarbetet med 
designers i och med att det blir svårt att förutsäga hur utvecklare kommer att ta emot designen, 
exempelvis om de kommer att göra egna antaganden om det är något som är oklart, om de 
kommer att utlämna den delen av designen som de inte förstår eller om de kommer fråga 
designern för att klargöra oklarheter. Det sistnämnda är det bästa alternativet och dessvärre verkar 
det vara det mest ovanliga baserat på designers berättelser. 
 

7.1.1 Åtgärder 
Kneifel och Guerrerro (2003) menade att designers bör se till att utvecklare förstår vikten av att 
involvera användare i en design. Intervjuerna i denna studie tyder dock på att designers redan 
kämpar för att motivera sitt arbete men upplevde att det trots dessa försök att öka förståelsen för 
design att förståelsen var låg. Designers upplevde att det är jobbigt och tar mycket energi att 
ständigt behöva motivera sitt arbete istället för att lägga all energi på det verkliga arbetet. Redish et 
al (2002) såg det också som designers uppgift att få utvecklare att förstå design och förstå att det 
är viktigt att involvera användare. Kanske är detta ingen bra lösning med tanke på designers 
upplevelse av att ständigt få motivera sitt arbete.  
 
Möjligtvis bör det, som framkom i intervjuer, börja redan i utbildningen av utvecklare. Designers 
som gått en sådan utbildning med utvecklare berättade att användares perspektiv inte anses som 
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viktig hos de som lär ut den enkla design som de får lära sig på utbildningen. Om blivande 
utvecklare får lära sig att det finns färdiga bibliotek där designelement som knappar och textrutor 
enkelt kan hämtas och att detta resulterar i en tillräckligt god design, så blir det naturligt så att 
utvecklare ser på design som något onödigt eller lyx som Champney et al (2011) menade och som 
intervjuerna visade. Att omforma dessa utbildningar något för att få blivande utvecklare att förstå 
vikten av design redan från början skulle troligtvis göra att utvecklarna sedan känner empati och 
har förståelse för design. Det skulle även underlätta kommunikationen med designers eftersom de 
då talar samma språk vilket under intervjuer kom upp som väldigt viktigt.  
 
Åberg (2010) menade att det är viktigt att introducera användbarhet tidigt i utbildningen av 
utvecklare för att de ska förstå vikten av att ta hänsyn till användbarhet i produkter. Ett av förslagen 
som där gavs, att göra en starkare koppling till arbetslivet, bör vara något som förtydligar syftet 
med att lära sig ämnet. Får utvecklare se att teamen de senare kommer att ingå i arbetar 
tillsammans med designers, så kommer de troligtvis ha en större förståelse för detta när de 
kommer ut i arbetslivet och då ha en större vilja att implementera designen så som den ser ut utan 
att göra förändringar och ta egna designbeslut. Åberg (2010) menade även att det är viktigt att 
blivande utvecklare får se att det verkligen arbetas med användbarhet i arbetslivet för att de inte 
ska se på det som något onödigt, vilket har kommit upp i intervjuerna. Att få arbeta i verkliga 
projekt redan under utbildningen skulle därför troligtvis leda till en större förståelse för design.  
 
Utöver detta föreslog Åberg (2010) även att användbarhet bör kopplas till de projekt blivande 
utvecklare gjort tidigare under utbildningen, att de skulle utvärdera sina egna implementationer ur 
ett användbarhetsperspektiv. Detta bör göra att de får en större förståelse för vikten av 
användbarhet så länge utvecklarna kan hantera att kritisera det de själva skapat. Under 
intervjuerna så nämndes det att designers är tränade att kritisera sig själva och hela tiden ta fram 
nya idéer och hitta nya lösningar. De hade upplevt att utvecklare ofta inte kan skilja på sig själva 
och det de implementerat, de förbättringsförslag designern då kom med sågs då som kritik mot 
den aktuella utvecklaren istället för att det var riktat mot produkten. Möjligtvis är även detta något 
som bör uppmärksammas redan i utbildningen, blivande utvecklare bör utveckla förmågan att 
kritisera sitt arbete och även ta kritik på sitt arbete och inte se detta som något personligt. Redish 
et al (2002) påpekade att designers måste vara tydliga att det är produkten kritiken och 
förbättringsförslagen riktar sig till och att det inte är utvecklaren som kritiseras. Om utvecklare får 
denna kunskap behöver designers inte vara rädda för att kritisera produkter och behöver inte heller 
lägga energi på att förtydliga detta för utvecklare. 
 
Att utvecklare ska vara med och göra visst designarbete beskrev Redish et al (2002) och 
Champney et al (2011) som en möjlig lösning till att utvecklare ska förstå design. Kneifel och 
Guerrerro (2003) menar att detta inte är en bra lösning eftersom att utvecklare sällan är villiga att 
utföra det ofta kvalitativa arbete som design innebär. Även intervjuerna tyder på att utvecklare vill 
implementera, skriva kod och inget annat. Att utvecklare ska förstå design handlar inte om att de 
ska utföra det designarbete designers gör, risken finns då att utvecklare ser det som att designers 
behöver hjälp med sitt arbete och att det istället blir ett missförstånd. Utvecklare och designers bör 
istället prata om designen regelbundet, kommunicera likt den teknik Redish et al (2002) föreslog, 
allt eftersom den växer fram och implementeras så att frågetecken som uppstår direkt tas omhand 
utan att utvecklare gör antaganden eller att de implementerar något som de missförstått. Som 
Miller (2005) och Hart (2010) menade så är kommunikation avgörande för ett gott samarbete. 
 
Om utvecklare skulle vara med på en aktivitet som kognitiv genomgång, som Wharton et al (1994) 
presenterade, så skulle de troligtvis uppnå större förståelse för vikten att involvera användare då 
genomgången hela tiden har användare i fokus. Genomgången går också igenom handlingar 
användare skulle utföra i produkten och dessa diskuteras med designern och utvecklare, i och med 
att de diskuterar detta tillsammans blir både designen och utvecklingen prioriterat, båda parterna 
förstår även varandras perspektiv och bör lättare kunna kommunicera kring designen resterande 
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tid av projektet. Kognitiva genomgångar bör därmed leda till att missförstånd minskar när designen 
väl ska implementeras eftersom att den tidigare diskuterats. 
 
Att göra regelbundna överlämningar i mindre format, som Sy (2007) föreslog, mellan 
utvecklingsspåret och designspåret i agila projekt underlättar flera aspekter av arbetet. Då samtliga 
arbetar efter tidsbestämda sprinter så kommer de också att arbeta efter samma deadlines vilket 
gör att något alltid kommer att överlämnas i rätt tid mellan spåren, vid övergång till nästa sprint. 
Designen kommer alltid att vara baserad på aktuell data eftersom att designers kontinuerligt 
samlar in denna och implementationen görs redan sprinten efter att en överlämning är gjord. Då 
alla prototyper testas och itereras innan de lämnas över till utvecklarna att implementera så 
kommer onödigt arbete att undvikas. Det kommer också att undvikas då planeringen mestadels 
görs endast för närmast kommande sprint. Då designspåret och utvecklingsspåret arbetar så pass 
nära varandra kommer kommunikationen att underlättas och missförstånd kommer att undvikas till 
större grad, därmed minskar även risken för att stöta på problem. I och med det nära samarbetet 
och den ökade kommunikationen mellan utvecklare och designers kommer troligtvis även 
förståelsen mellan dem att öka, utvecklare kommer att följa designen från början till slut och 
designers kommer i sin tur att följa utvecklingen. Denna förståelse de får från att se varandra 
arbeta kommer troligtvis att leda till ökad empati, vilket är viktigt för ett bra arbetsklimat och för att 
ett nära samarbete med god kommunikation ska vara möjligt (Vescio et al, 2003). 
 

7.1.2 Empati och perspektivtagande 
Empati handlar om att förstå varandra och kunna se situationer ur andras perspektiv (Davis, 1980; 
Everding & Huffaker, 1998; Decety & Jackson, 2006; Hynes et al, 2006) och i detta fall handlar 
empati om utvecklares förmåga att ta designers perspektiv och förstå detta. Designers upplevde 
att utvecklare inte har förståelse för deras arbete och därmed inte ser vikten av det som levereras 
från designers till utvecklare, kanske känner då utvecklare en motvilja att implementera det exakt 
så som det ser ut (Redish et al, 2002) och designen riskerar då att inte få den helhet som var tänkt. 
Sy (2007) menade att detta är en risk och så verkar även de designers som intervjuats uppleva det 
och även ha varit med om då de berättade att de ibland inte känner igen sin design i den färdiga 
produkten. Det problemet verkar också bero på att de som beställer designers tjänster endast 
köper tjänsten fram tills det att designen lämnas över till utvecklare. Designers berättade att de då 
inte har någon möjlighet att följa upp designen och rätta till eventuella missförstånd. Hade 
utvecklare haft en förståelse för design så hade troligtvis missförstånd och antaganden som 
designers berättat om inte varit lika vanliga. 
 
Perspektivtagande och kommunikation har också ett starkt samband (Everding & Huffaker, 1998; 
Vescio, Sechrist & Paolucci, 2003) och perspektivtagande påverkar till stor grad hur samarbetet i 
ett team fungerar (Park & Raile, 2010; Stiff, Dillard, Somers, Kim & Sleight, 1988). Då 
kommunikation ses som nyckeln till framgång i en integration av design i agil metod (Miller, 2005; 
Hart, 2010) är det viktigt att utvecklare och designers förstår varandra då de kommunicerar i sitt 
arbete. I samtliga intervjuer berättade designers att utvecklare inte förstår design och flera 
berättade att de upplevde att de inte talade samma språk och att det där brister i samarbetet. För 
att utvecklare ska förstå design så måste de arbeta mer tillsammans. Många designers nämnde att 
vissa utvecklare inte vill ha något med design att göra utan de vill bara bli tillsagda hur de ska göra 
och sedan implementera det, vissa utvecklare upplevdes som intresserade av design och förde 
gärna en diskussion om vad som är bäst för produkten. Vad denna skillnad beror på bör möjligtvis 
undersökas vidare, i intervjuerna nämndes det att det kan bero på hur nära back endutveckling 
man kom och vissa ansåg att det berodde på personligheten och erfarenheten hos utvecklare. Om 
detta undersöks vidare och det visar sig att det finns en gemensam orsak så kan man sedan 
arbeta för att utvecklare ska finna intresse av att förstå vikten av och då även kunna diskutera 
design. Detta skulle troligtvis leda till att utvecklare och designers lättare kan samarbeta. Möjligtvis 
kan det också leda till en underlättad integration av design i agil metod. 
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7.1.3 Gemensamma mentala modeller och common ground 
Att gemensamma mentala modeller underlättar teamarbete avsevärt (Jonker et al, 2011) bör inte 
bara gälla för utvecklingsteam utan även för team där designers är inkluderade, exempelvis ett 
agilt team med båda parter representerade. Designers och utvecklare kan då tillsammans bygga 
upp gemensamma mentala modeller över teamets kunskap och förståelse för varandras 
perspektiv.  
 
Om utvecklare och designers i detta projekt skulle ha gemensamma mentala modeller skulle de 
troligtvis kunna förutsäga hur teamet kommer att agera och då lättare koordinera sitt arbete med 
samtliga inblandade. Detta skulle i så fall innebära att de har byggt upp en gemensam förståelse 
både för produkten och varandras arbete genom att ha gått igenom de fyra steg som tidigare 
beskrevs för att skapa gemensamma mentala modeller. Detta skulle troligtvis vara ett väldigt stort 
steg framåt mot en integration och ett bättre samarbete för designers och utvecklare i detta fall. De 
skulle i skapandet av dessa modeller genomföra visst arbete tillsammans och på så sätt bygga upp 
en förståelse för vad de olika personerna kan och vad deras arbete innebär. I och med detta skulle 
de även bygga upp en förståelse för varandras perspektiv och därmed kunna prioritera både 
utveckling och design, då kommer teamets mål enklare kunna uppnås.  
 
Yu och Petter (2014) menade att gemensamma mentala modeller är speciellt viktiga för agila team 
och distribuerade team vilket är fallet för intervjuade designers i denna studie. Att förstå och veta 
vad andra personer prioriterar kommer underlätta koordinationen av teamet och därmed också 
teamets förmåga att hantera förändringar som ofta kan ske i ett projekt. Det kommer också att 
underlätta kommunikationen i och med att de kommer ha en förståelse för vad som är viktigt för 
andra och framförallt att andra deltagare i teamet faktiskt ser på situationen ur ett annat perspektiv 
och som Jonker et al (2011) menade så kommer dessa gemensamma mentala modeller att 
förbättra samarbete i teamet. 
 
Om teamet skulle skapa gemensamma mentala modeller så skulle de troligtvis också ha byggt upp 
en common ground att stå på då de diskuterat deras gemensamma arbete och därmed är 
medvetna om den gemensamma kunskapen de har och situationen utvecklare och designers 
befinner sig i. Common ground hos utvecklare och designers skulle möjliggöra att de kan diskutera 
arbetet med varandra utan att större missförstånd uppstår och kunna se varandras perspektiv i 
arbetet. De skulle också lära känna varandra bättre i dessa diskussioner, vilket anses bygga upp 
en common ground ytterligare (Clark, 1996) och underlätta kommunikationen mellan dem 
(Espinosa et al, 2001). Att lära känna varandra har i intervjuerna också visat sig vara en orsak till 
att samarbetet mellan designers och utvecklare fungerat och är därför viktigt för teamet att utveckla 
vidare genom att arbeta mer tillsammans. 
 
Att designers skulle hålla kognitiva genomgångar på det sätt Wharton et al (1994) föreslog med 
utvecklare skulle troligtvis leda till att båda parter ser på designens syfte och användares behov på 
samma sätt. Detta då de diskuterar produktens funktioner utifrån användarens behov och på så 
sätt bygger upp en gemensam förståelse. Kunskap om designen blir då deras common ground, i 
och med att de har denna kommer deras kommunikation att underlättas. 
 

7.2 Metoddiskussion 
Fenomenologi som metod anses ha varit en passande metod då designers själv fick berätta om 
hur de upplevde utvecklares empati för design. Resultatet talar även för detta då det är deras egna 
upplevelse av fenomenet som beskrivs, enligt Egidius (1986), vilket även förtydligas med citat från 
intervjuerna. Resultatdiskussionen som behandlar resultatet i relation till tidigare forskning står 
utanför de fenomenologiska ramarna men lades till för att få en djupare förståelse för varför 
designers upplevde utvecklares förståelse som låg och vad som skulle kunna påverka detta. 
 



 

38 
 

Förstudien visade att det fanns problem i samarbetet mellan designers och utvecklare. Det är svårt 
att säga om detta påverkat hur forskaren såg på intervjuerna och sedan hur analysen utformades. 
De egna erfarenheterna av fenomenet sattes inom parentes enligt fenomenologisk metod 
(Streubert & Carpenter, 1999) men trots detta är det svårt att säga hur stor påverkan kan ha varit 
på resultatet. Intervjudeltagare bör inte ha påverkats av forskaren som ledde intervjuerna då det 
under dessa hölls en neutral roll och ställdes öppna frågor, enligt Bachelor och Joshis (1993) 
rekommendationer. Deltagarna fick under intervjuerna berätta med sina egna ord hur de upplevde 
utvecklares empati för design med en inställning att forskaren endast var där för att förstå. Då 
intervjuerna gjordes på deltagarnas arbetsplats bör de känt sig trygga i situationen och berättat om 
fenomenet som de verkligen upplevde det. Forskaren upplevde också att intervjuerna skedde i en 
avslappnad miljö där deltagare kunde fritt berätta vad och hur de upplevt fenomenet utan att ha 
styrts av något förutbestämt, vilket Bengtsson (1995) ansåg viktigt i fenomenologiska studier. På 
grund av detta kan intervjuerna användas som den huvudsakliga källan för datainsamling. 
 
Creswell (2013) menade att forskaren ska bestämma på vilket sätt den tidigare kunskapen om 
fenomenet ska introduceras för att kontrollera påverkan, i denna studie gjordes detta i form av att 
förstudien presenterades i denna rapport då det är denna som gett forskaren insikt i fenomenet. 
Det rekommenderas även att forskaren ska dela med sig av sin erfarenhet till de som intervjuas 
och att detta kan minska påverkan på dem. Detta hanterades genom att studiens syfte förklarades 
och det presenterades sammanfattat hur förstudien ligger till grund för denna studie och 
intervjuernas inriktning mot utvecklares empati för design. 
 
Analysen av data har utförts helt enligt de fenomenologiska riktlinjer som Bachelor och Joshi 
(1993), Bjurwill (1995) samt Creswell (2013) presenterat. Forskarens erfarenheter skrevs ner i 
samband med att resultatet till förstudien presenterades i 4.2 Resultat. Datainsamlingen gjordes 
via intervjuer med designers som upplevt fenomenet och meningar togs sedan fram som beskrev 
fenomenet med deras egna ord. Detta resulterade i att vad de upplevt och hur de upplevt det 
kunde presenteras och visar, tillsammans med det som ovan beskrivits, på att forskarens påverkan 
på intervjudeltagare har kontrollerats med hjälp av fenomenologiska riktlinjer. 
 
Att det bara var designers som arbetar som konsulter som intervjuades kan vara en orsak till att 
upplevelsen av utvecklares empati för design överlag beskrevs som negativ. Konsulter genomför 
uppdrag från några månader upp till några år och byter sedan uppdrag och oftast även arbetsplats, 
de hinner då troligtvis inte bygga upp en relation med de utvecklare de arbetar med och de 
utvecklar därför ingen djupare förståelse för varandras arbete. I vissa fall sitter inte designers på 
samma plats som utvecklare i uppdragen, designers sitter alltså på konsultbolagets kontor och har 
ingen kontakt med utvecklare. Designers som är fast anställda på ett specifikt företag tillsammans 
med utvecklare kanske på ett annat sätt bygger upp en relation med sina kollegor och på så sätt 
har en bättre samarbete med dessa.  
 
Att utvecklare inte hade tid till att intervjuas i denna studie kan både ses som en brist i metoden 
och en möjlighet till vidare forskning. Då detta inte kunde kontrolleras på något sätt, utvecklare som 
arbetat med designers på det aktuella företaget hade ingen möjlighet att avsätta tid, så lämnas 
utvecklares upplevelse av fenomenet till vidare forskning. Troligtvis hade det varit möjligt att göra 
enkätundersökningar med dessa utvecklare men detta hade inte gått att jämföra med det 
designers berättade i intervjuerna då intervjuer ger en mycket djupare förståelse än enkäter och 
troligtvis ger större utrymme för deltagare att berätta det de tycker är viktigt utan att behöva 
formulera sig i text. Intervjuer av detta slag ger också möjlighet till att ställa följdfrågor utifrån det 
intervjudeltagare berättade för att ytterligare fördjupa sig. 
 
Totalt var det nio designers som intervjuades. Det är svårt att säga om detta är ett tillräckligt antal. 
Teman återkommer i de flesta intervjuerna vilket tyder på att antalet var tillräckligt men det 
förekommer även viktiga aspekter i enstaka intervjuer. Därför skulle det även vara intressant att se 
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hur designers på andra konsultbolag och även de designers som inte är konsulter upplevde 
utvecklares empati för design. Det skilde sig också i vad designers upplevde beroende på hur 
länge de arbetat som designers. De som arbetet kortare tid tenderade att ha en mer positiv 
upplevelse av utvecklare och de som arbetat längre verkade uppleva samarbetet mer 
problematiskt ju längre de arbetat. Detta kan vara något som behöver undersökas vidare, vad det 
kan bero på och om det är ett allmänt fenomen och i så fall vad som kan göras för att förbättra 
situationen. 
 
Trots dessa brister i metoden så ses fenomenologi som den mest passande metoden för studiens 
syfte att undersöka designers upplevelse av utvecklares empati för design, då andra metoder, som 
exempelvis Grounded Theory, hade resulterat i teorier som innehåller tolkning av det designers 
upplevt eller en annorlunda förståelse än den som fås genom att gå in med syftet att förstå. 
 

7.3 Studien i ett vidare sammanhang 
Tidigare har endast samarbetsproblemet mellan utvecklare och designers identifierats som 
befintligt, det har inte undersökts specifikt hur någon av parterna upplevde det och var de anser att 
problemet ligger. I denna studie identifierades de problem designers upplevde i samarbete med 
utvecklare, vilket är ett nödvändigt steg för att hitta lösningar. Överlag så upplevde designers att 
utvecklare har en bristande förståelse för design och det gör att de inte ser på deras yrke som 
relevant. Detta kan användas som utgångspunkt för en studie som undersöker utvecklares syn på 
samarbetet och hur de anser att de ser på design. Sedan kan man gå vidare och jämföra dessa för 
att hitta möjliga lösningar på problemet. 
 
Denna studie visar också att teorier angående perspektivtagande och gemensamma mentala 
modeller kan ligga som grund till övningar i team där designers och utvecklare ingår. Dessa 
övningar bör då utformas för att förbättra kommunikation och förståelse för varandra i teamet och 
leda till ett bättre samarbete. Mer om detta i 7.4 Framtida forskning.  
 
Det har tagits hänsyn till etiska aspekter i denna studie för att resultatet inte ska gå att spåra till 
specifika designers. Då det är en masteruppsats som under året diskuterats med handledare, 
programansvarig och studenter så finns det där vetskap om vilket företag de aktuella personerna 
arbetar på, samtliga intervjudeltagare har dock anonymiserats och därför går det inte att spåra vem 
som berättat vad i intervjuerna. Likaså företag och specifika projekt och uppdrag som nämnts i 
intervjuerna har anonymiserats för att inte kännas igen. Detta har inte påverkat studiens resultat då 
det endast är intressant för studiens syfte att undersöka hur designers upplevde utvecklares 
förståelse och empati för deras arbete. 
 

7.4 Framtida forskning 
Att undersöka hur utvecklare upplever samarbetet med designers och hur de menar att de ser på 
design är ett väldigt viktigt framtida steg. Möjligtvis är det så att de anser sig förstå design och då 
är det viktigt att undersöka hur de beskriver design och vad de menar att design bidrar till i en 
produktutvecklingsprocess. Att göra en liknande studie som denna men med utvecklare istället för 
designers och sedan jämföra resultaten skulle troligtvis ge ett intressant resultat och är också 
nödvändigt för att kunna avhjälpa situationen som är mellan utvecklare och designers i det projekt 
som studerades i förstudien. 
 
Övningar som har en grund i teorin kring gemensamma mentala modeller bör tas fram så att team 
kan arbeta för att förbättra sitt samarbete och kommunikationen. Övningarna kan exempelvis 
innehålla visst designarbete och visst utvecklingsarbete för att deltagare ska förstå båda 
aspekterna och lära sig prioritera båda dessa. Likaså bör övningar kring perspektivtagande tas 
fram för team som har svårt att prioritera hela teamets arbete, detta för att utvecklingen inte ska 
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prioriteras högre än designarbete och för att det ska byggas upp en förståelse för att design också 
är en viktig aspekt i projekten. 
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8 Slutsats 
Designers upplevde att det finns en bristande förståelse för design hos utvecklare. De upplevde 
detta då utvecklare själva anser sig kunna skapa användbara produkter. Utvecklare upplevdes inte 
se det som deras uppgift att förstå design utan de ser endast på deras uppgift som att 
implementera designen. Då utvecklare inte vill förstå designens syfte så upplevde designers att det 
finns en motvilja hos dem att implementera designen så som den ser ut. Utvecklare upplevdes i 
situationer där oklarheter i designen uppstår ta egna beslut angående designen utan att diskutera 
detta med designern, vilket ibland resulterat i att designern inte känner igen sin design i den 
färdiga produkten. Produkten når då inte sin fulla potential och företag riskerar att leverera 
produkter som användare inte blir nöjda med. 
 
Det finns också en upplevelse av att design ses som ett komplement till utvecklingen och inte som 
en egen disciplin som är viktig för att kunna skapa framgångsrika produkter. Detta har visat sig i att 
design inte prioriteras lika högt som utveckling. Specifikt i de projekt som varit under tidspress där 
designers fått göra kompromisser i sitt arbete på grund av att utvecklare behövde en design att 
implementera. Detta kan ha påverkat designen då designers inte kunnat utgå från undersökningar 
angående användares behov. Då design ses som ett komplement upplevdes utvecklare inte villiga 
att arbeta med designen eller samarbeta med designers under projektets gång. Utvecklare vill att 
utvecklingen och designarbetet sker var för sig och litar på att designers gör sitt och att det räcker. 
Ett samarbete mellan dessa under projektets gång skulle dock leda till bättre förståelse och bättre 
kommunikation, vilket även går i linje med den teoretiska bakgrunden. 
 
Intervjuerna tyder även på att designers i vissa fall upplevde att samarbetet med utvecklare 
fungerar bra. Personliga relationer mellan dem och att arbeta tillsammans har de flesta upplevt 
som avgörande faktorer för samarbetet. Möjligtvis beror detta på att de har utvecklat en gemensam 
förståelse för projektet och varandra då de arbetat tillsammans och på så sätt kunnat ta 
gemensamma beslut och tillsammans föra projektet mot sitt mål.  
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