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Abstract	  
The	  Functional	  Resonance	  Accident	  Model	  is	  a	  method	  developed	  to	  analyze	  complex	  systems	  
for	  the	  purpose	  of	  accident	  prevention.	  In	  FRAM-‐analysis	  a	  visualization	  of	  the	  complex	  system	  
is	  created	  as	  an	  aid	  for	  identifying	  points	  of	  interaction	  in	  the	  system	  where	  the	  risk	  of	  accidents	  
is	  high,	  and	  to	  determine	  where	  preventive	  measures	  are	  to	  be	  placed.	  FRAM	  Visualizer	  is	  a	  
computer	  program	  developed	  as	  a	  tool	  for	  creating	  such	  visualizations.	  

Many	  usability	  problems	  have	  been	  identified	  in	  FRAM	  visualizations	  created	  both	  manually	  
according	  to	  established	  method	  and	  by	  using	  the	  FRAM	  Visualizer	  software.	  The	  purpose	  of	  this	  
paper	  is	  to	  give	  a	  basis	  for	  how	  FRAM	  visualizations	  can	  be	  improved	  in	  accordance	  with	  
usability	  criteria	  for	  use	  in	  future	  qualitative	  studies.	  

The	  author	  suggests	  alterations	  to	  the	  FRAM	  visualization	  to	  resolve	  usability	  issues	  identified	  in	  
previous	  articles	  and	  to	  achieve	  usability	  goals	  derived	  from	  visual	  communication	  theory.	  The	  
design	  process	  is	  guided	  by	  established	  design	  principles.	  The	  author	  outlines	  a	  proposal	  for	  
usability	  testing	  of	  the	  redesigned	  FRAM	  visualization	  to	  verify	  that	  it	  achieves	  the	  usability	  
goals.	  

The	  author	  concludes	  that	  though	  the	  redesign	  offers	  solutions	  for	  the	  most	  important	  
problems	  (providing	  the	  user	  with	  detailed	  information	  as	  a	  basis	  for	  analysis	  and	  enabling	  the	  
layout	  of	  clearer	  and	  more	  easily	  overviewed	  structures	  in	  the	  FRAM	  diagrams)	  the	  visualization	  
must	  be	  subjected	  to	  usability	  testing	  to	  determine	  whether	  the	  design	  criteria	  have	  been	  
achieved	  and	  the	  solutions	  of	  design	  problems	  are	  satisfactory.	  The	  redesigned	  visualization	  
appears	  most	  effective	  when	  presented	  in	  an	  interactive	  format.	  It	  often	  requires	  multiple	  
optimized	  static	  views	  to	  satisfactorily	  support	  browsing	  both	  in	  overview	  and	  in	  detail.	  
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Inledning	  
FRAM	  står	  för	  Functional	  Resonance	  Accident	  Model,	  en	  icke-‐linjär	  metod	  som	  tagits	  fram	  av	  
Erik	  Hollnagel	  för	  att	  göra	  säkerhetsbedömningar	  av	  sociotekniska	  system	  (alltså	  system	  där	  
människor	  och	  maskiner	  används	  för	  att	  utföra	  uppgifter)	  och	  se	  var	  och	  under	  vilka	  
förhållanden	  olyckor	  kan	  inträffa.	  
	  
En	  del	  av	  FRAM-‐metoden	  är	  visualisering	  av	  det	  analyserade	  systemet.	  Visualiseringen	  
åskådliggör	  hur	  avvikelser	  från	  normala	  prestationer	  fortplantar	  sig	  mellan	  systemets	  delar	  
genom	  vad	  Hollnagel	  kallar	  funktionell	  resonans.	  
	  
FRAM	  Visualizer	  är	  en	  datormjukvara	  utvecklad	  av	  Peppe	  Bergqvist,	  Fredrik	  Gustafsson,	  Jonas	  
Haraldsson	  och	  Gustav	  Ladén,	  släppt	  2007.	  Programmet	  är	  ett	  verktyg	  för	  att	  skapa	  
visualiseringar	  av	  system	  enligt	  FRAM-‐metoden.	  Den	  nuvarande	  versionen	  av	  FRAM	  Visualizer	  
ger	  dock	  inte	  stöd	  för	  att	  visualisera	  all	  tillgänglig	  data	  om	  ett	  system,	  och	  den	  grafik	  som	  skapas	  
med	  programmet	  har	  kritiserats	  för	  att	  vara	  snårig	  och	  svårtydd.	  

Syfte	  
Det	  finns	  behov	  av	  en	  ny	  design	  av	  FRAM-‐visualiseringar	  som	  återger	  system	  i	  mer	  detalj	  och	  ger	  
ett	  bättre	  stöd	  för	  analys.	  En	  sådan	  design	  bör	  skapas	  utifrån	  principer	  och	  teorier	  om	  
kommunikativ	  grafik	  och	  dess	  lämplighet	  bör	  undersökas	  genom	  användartester.	  Detta	  
examensarbete	  är	  ett	  förarbete	  för	  en	  sådan	  kvalitativ	  studie	  med	  syftet	  att	  visa	  vilka	  krav	  
designen	  bör	  uppfylla,	  ge	  förslag	  på	  förbättringar	  i	  den	  grafiska	  utformningen	  och	  beskriva	  
lämpliga	  användartester	  för	  FRAM-‐visualiseringar.	  

Disposition	  

Teorin	  och	  principerna	  bakom	  FRAM	  och	  hur	  man	  arbetar	  med	  metoden	  kommer	  att	  förklaras	  i	  
kapitlet	  om	  teoretisk	  bakgrund	  för	  att	  ge	  läsaren	  en	  uppfattning	  om	  visualiseringarnas	  
användning	  och	  den	  presenterade	  informationens	  karaktär.	  För	  att	  avgöra	  vilka	  designkriterier	  
som	  skall	  gälla	  under	  formgivningsarbetet	  kommer	  FRAM-‐metodens	  syfte	  och	  koncept	  
användas	  som	  utgångspunkt.	  Designprinciper	  och	  teorier	  hämtas	  från	  relevant	  litteratur	  inom	  
ämnet	  och	  beskrivas	  i	  ett	  kapitel	  om	  informationsgrafisk	  teori.	  Metodik	  och	  designtekniker	  som	  
används	  i	  formgivningen	  beskrivs	  även	  de	  i	  rapportens	  teoridel.	  Designprocessen	  skildras	  med	  
illustrerade	  exempel,	  av	  vilka	  vissa	  hämtas	  från	  tidigare	  arbeten	  och	  artiklar	  om	  FRAM.	  
Rekommendationer	  ges	  för	  hur	  användartest	  kan	  genomföras	  för	  att	  pröva	  den	  modifierade	  
visualiseringens	  effektivitet	  och	  finna	  eventuella	  svagheter	  som	  bör	  åtgärdas.	  

Avgränsningar	  
Arbetet	  omfattar	  inte	  att	  i	  mjukvara	  som	  FRAM	  Visualizer	  implementera	  de	  riktlinjer	  och	  
utformningar	  som	  skapas.	  De	  kommer	  att	  beskrivas	  med	  text	  och	  illustrationer.	  Användartester	  
kommer	  inte	  att	  utföras,	  men	  förslag	  kommer	  att	  ges	  för	  hur	  en	  sådan	  testplan	  kan	  se	  ut	  i	  
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övergripande	  termer.	  
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1	  Teoretisk	  bakgrund	  
För	  att	  förstå	  kraven	  på	  en	  visualisering	  av	  FRAM-‐system	  och	  vilka	  designproblem	  som	  måste	  
lösas	  för	  att	  en	  sådan	  visualisering	  ska	  möta	  användarens	  behov	  måste	  man	  först	  förstå	  FRAM-‐
metoden.	  Den	  förståelsen	  ger	  insikt	  i	  vilken	  information	  användaren	  behöver	  se	  i	  olika	  stadier	  
av	  processen	  och	  för	  vilka	  syften	  informationen	  behövs,	  vilket	  blir	  utgångspunkten	  för	  
designprocessen.	  
	  
FRAM	  är	  avsedd	  för	  proaktivt	  (förebyggande)	  och	  prediktivt	  (förutsägande)	  arbete,	  men	  kan	  
även	  användas	  för	  att	  granska	  dokumenterade	  olyckor	  som	  inträffat	  i	  ett	  system.	  (Hollnagel,	  
2004)	  
	  
FRAM	  undersöker	  sociotekniska	  system	  genom	  de	  funktioner,	  eller	  uppgifter,	  de	  utför.	  Metoden	  
undersöker	  dynamiken	  i	  system	  genom	  att	  modellera	  icke-‐linjära	  beroenden	  och	  varians	  i	  
funktionernas	  utförande,	  för	  att	  se	  var	  oönskade	  sammanträffanden	  sannolikt	  kommer	  inträffa.	  
(Woltjer	  &	  Hollnagel,	  2007)	  Varians	  definieras	  här	  som	  ett	  mått	  på	  avvikelser	  från	  systemets	  
funktioners	  förväntade	  resultat,	  och	  anges	  inom	  FRAM-‐metoden	  ofta	  i	  relativa	  beskrivande	  
termer	  som	  ”hög”	  och	  ”låg”	  snarare	  än	  enligt	  någon	  kvantifierad	  skala.	  
	  
När	  man	  arbetar	  med	  FRAM	  ignorerar	  man	  sekventialitet	  funktionerna	  sinsemellan	  för	  att	  
underlätta	  att	  hitta	  oväntade	  beroenden.	  Man	  utgår	  inte	  från	  föreställningen	  att	  det	  finns	  ett	  
linjärt	  förlopp	  av	  effekter	  som	  fortplantar	  sig	  i	  systemet	  och	  leder	  till	  olyckor.	  Man	  söker	  alltså	  
inte	  efter	  specifika	  orsaker	  till	  olyckor,	  utan	  efter	  sammanträffanden	  av	  olika	  händelser.	  
Sammanträffanden	  betraktas	  som	  normala	  och	  oundvikliga	  i	  komplexa	  system	  (eftersom	  
människor	  inte	  förstår	  och	  kan	  kontrollera	  dem),	  enligt	  Perrows	  Normal	  Accident	  Theory.	  
(Hollnagel,	  2004)	  
	  
Functional	  Resonance	  Accident	  Model	  bygger	  på	  de	  tre	  koncepten	  systemisk	  olycksfallsmodell	  
(systemic	  accident	  model),	  funktionell	  resonans	  och	  användandet	  av	  barriärer	  och	  kontroller	  för	  
förebyggande	  av	  olyckor.	  
(Hollnagel,	  2004)	  
	  
FRAM	  är	  avsett	  för	  analys	  av	  komplexa	  system.	  Graden	  av	  komplexitet	  hos	  ett	  system	  beror	  på	  
hur	  ordnat	  och	  förutsägbart	  det	  är,	  och	  hur	  mycket	  tid	  som	  finns	  tillgänglig	  för	  kontroller	  för	  att	  
kompensera	  för	  oförutsägbarhet	  och	  oordning.	  Ett	  system	  som	  kräver	  mycket	  tid	  för	  kontroller	  
är	  komplext.	  (Hollnagel	  &	  Woods,	  1999)	  

1.1	  Stokastisk	  resonans	  
I	  system	  förekommer	  naturliga	  variationer	  som	  kan	  kallas	  systemets	  signal.	  Signalen	  kan	  
förstärkas	  av	  en	  kraft	  utifrån	  systemet,	  när	  detta	  inträffar	  kallas	  det	  resonans.	  Brus	  är	  
slumpmässiga	  variationer	  som	  förvränger	  den	  naturliga	  signalen.	  Då	  brus	  kombineras	  med	  en	  
signal	  kommer	  den	  del	  av	  bruset	  som	  har	  samma	  frekvens	  som	  signalen	  resonera	  med	  signalen	  
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och	  förstärka	  den,	  men	  samtidigt	  kommer	  de	  delar	  av	  bruset	  som	  inte	  sammanfaller	  med	  
signalen	  att	  försvaga	  den.	  En	  stark	  signal	  blir	  alltså	  sämre	  när	  man	  kombinerar	  den	  med	  brus.	  
Det	  totala	  resultatet	  blir	  en	  tydligare	  signal	  bara	  om	  den	  ursprungliga	  signalen	  var	  svag	  och	  
svåruppfattad.	  Stokastiskt	  brus,	  så	  kallat	  vitt	  brus,	  kan	  tolkas	  som	  en	  signal	  som	  innehåller	  alla	  
frekvenser	  i	  ett	  givet	  omfång	  med	  lika	  stor	  amplitud.	  När	  man	  kombinerar	  vitt	  brus	  med	  en	  
mycket	  svåruppfattad	  signal	  resonerar	  signalen	  med	  en	  del	  av	  det	  vita	  bruset	  och	  blir	  lättare	  att	  
uppfatta.	  Fenomenet	  kallas	  stokastisk	  resonans.	  (Hollnagel,	  2004)	  

1.2	  Funktionell	  Resonans	  

Genom	  att	  anknyta	  till	  konceptet	  "performance	  variability"	  (varians	  i	  prestationer)	  visar	  
Hollnagel	  (2004)	  att	  komplexa	  system	  kan	  antas	  ha	  svaga,	  periodiska	  signaler.	  Signalerna	  består	  
av	  variationer	  i	  systemens	  undersystems	  och	  komponenters	  prestationer.	  Termen	  ”svag”	  
betyder	  här	  att	  signalen	  normalt	  är	  för	  liten	  för	  att	  ha	  märkbara	  effekter	  eller	  utgöra	  en	  
säkerhetsrisk.	  Genom	  deras	  komplexa	  interaktioner	  påverkas	  varje	  undersystems	  eller	  
komponents	  signal	  av	  signalerna	  hos	  de	  övriga	  delarna	  av	  systemet,	  som	  då	  sammantagna	  
inverkar	  som	  brus	  från	  den	  enskilda	  komponentens	  perspektiv.	  Bakgrundsbruset	  i	  systemet	  
kommer	  genom	  principen	  om	  stokastisk	  resonans	  förstärka	  de	  svaga,	  vanligen	  ofarliga	  
signalerna	  så	  att	  de	  får	  märkbara	  effekter.	  De	  oönskade	  händelser	  som	  uppstår	  då	  variansen	  
höjs	  av	  resonans	  kan	  vara	  positiva	  eller	  negativa	  ur	  säkerhetssynpunkt.	  De	  negativa	  händelserna	  
är	  olyckor.	  (Woltjer	  &	  Hollnagel,	  2007)	  Olyckor	  orsakas	  alltså	  i	  denna	  modell	  av	  
sammanträffanden	  av	  omständigheter	  i	  systemet	  som	  var	  för	  sig	  är	  nödvändiga	  och	  inte	  
enskilda	  kan	  leda	  till	  olycksfall.	  När	  systemet	  misslyckas	  beror	  det	  på	  resonans	  mellan	  
funktioners	  normala	  varians.	  Källan	  till	  variansen	  är	  systemets	  krav	  och	  komplexitet.	  Variansen	  
är	  ett	  resultat	  av	  behovet	  att	  kunna	  anpassa	  systemets	  delar	  konstruktivt	  för	  att	  uppnå	  resultat,	  
den	  är	  ofta	  avsiktlig	  och	  målmedveten.	  Varians	  krävs	  i	  komplexa	  system	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  
fungera.	  (Hollnagel,	  2004)	  
	  
I	  de	  system	  som	  granskas	  vid	  olycksförebyggande	  analys	  är	  bruset	  egentligen	  inte	  stokastiskt.	  
Resonansen	  orsakas	  inte	  av	  en	  okänd	  källa	  men	  är	  en	  konsekvens	  av	  de	  funktionella	  
kopplingarna	  i	  systemet.	  Hollnagel	  (2004)	  kallar	  den	  därför	  funktionell	  resonans.	  Funktionell	  
resonans	  är	  ett	  slags	  liknelse	  snarare	  än	  ett	  verkligt,	  observerat	  och	  uppmätt	  fenomen.	  
Modellen	  är	  ett	  verktyg	  för	  att	  resonera	  kring	  olyckor	  och	  hur	  effekter	  ansamlas	  i	  system.	  
	  
Enligt	  modellen	  om	  funktionell	  resonans	  orsakas	  alltså	  olyckor	  av	  icke-‐linjära	  processer.	  Därför	  
är	  det	  inte	  möjligt	  att	  exakt	  förutse	  vilket	  slags	  olyckor	  som	  kommer	  att	  inträffa	  och	  när	  de	  gör	  
det.	  Genom	  att	  granska	  systemets	  delars	  varians	  kan	  man	  dock	  avgöra	  var	  det	  är	  mer	  sannolikt	  
med	  olycksfall	  i	  kvalitativa	  termer.	  För	  att	  göra	  detta	  undersöker	  man	  undersystem	  och	  
komponenters	  varians	  och	  de	  beroenden	  och	  möjligheter	  för	  oönskade	  kombinationer	  som	  
finns	  mellan	  systemets	  funktioner.	  
(Hollnagel,	  2004)	  
	  
Inom	  FRAM-‐modellen	  finns	  antagandet	  att	  funktioners	  varians	  har	  specifika	  signaturer	  eller	  
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profiler	  som	  kan	  observeras	  och	  hållas	  under	  uppsikt.	  Observationerna	  kan	  stå	  till	  grund	  för	  
åtgärder	  både	  för	  att	  undertrycka	  varians	  som	  kan	  leda	  till	  oönskade	  händelser	  och	  för	  att	  
stärka	  varians	  som	  kan	  leda	  till	  positiva	  händelser.	  
(Hollnagel,	  2004)	  
	  
Då	  olyckor	  orsakas	  av	  oförutsedda	  ansamlingar	  av	  varians,	  kan	  de	  förebyggas	  med	  barriärer	  
eller	  genom	  kontroll	  av	  funktioners	  prestationers	  varians.	  För	  att	  förebygga	  olyckor	  måste	  
variansen	  kontrolleras,	  vilket	  kräver	  att	  den	  kan	  observeras,	  bedömas	  och	  åtgärdas	  eller	  
hämmas.	  (Hollnagel,	  2004)	  

1.3	  Barriärer	  
En	  barriär	  är	  en	  funktion	  i	  systemet	  som	  förebygger	  olyckor	  eller	  skyddar	  mot	  olyckors	  
skadeverkningar	  genom	  sin	  inverkan	  på	  andra	  funktioners	  varians.	  Barriärer	  stoppar	  eller	  hejdar	  
ett	  flöde	  av	  exempelvis	  resurser	  eller	  kommunikation	  inom	  systemet.	  Barriärer	  består	  av	  en	  
barriärfunktion	  och	  ett	  barriärsystem.	  Barriärsystemet	  uppnår	  sitt	  syfte	  genom	  
barriärfunktionen.	  I	  analys	  är	  en	  barriärfunktion	  en	  virtuell,	  tänkt	  funktion	  som	  sedan	  ska	  
genomföras	  praktiskt	  i	  verkligheten.	  När	  en	  funktion	  är	  barriär	  för	  annan	  påverkas	  den	  
hämmade	  funktionens	  kontroller,	  förhandskrav,	  tidstillgång	  eller	  resurser.	  
	  
I	  FRAM-‐modellen	  delas	  barriärsystem	  in	  i	  fyra	  kategorier	  efter	  deras	  karaktär:	  

-‐ Physical	  barrier	  (fysisk	  barriär)	  -‐	  hindrar	  rörelse	  eller	  transport	  av	  massa,	  energi	  eller	  
information.	  Exempel:	  säkerhetsbälten,	  bränsletankar,	  filter.	  

-‐ Functional	  barrier	  (funktionell	  barriär)	  -‐	  ställer	  krav	  som	  måste	  mötas	  innan	  en	  handling	  
kan	  utföras.	  Exempel:	  lås,	  lösenord,	  säkerhetsspärrar.	  

-‐ Symbolic	  barrier	  (symbolisk	  barriär)	  -‐	  fysiskt	  närvarande	  begränsningar	  på	  handlingar	  
som	  kan	  ignoreras.	  Exempel:	  skyltar,	  checklistor,	  tillstånd,	  larm.	  

-‐ Incorporeal	  barrier	  (okroppslig	  barriär)	  -‐	  icke	  fysiskt	  närvarande	  begränsningar	  på	  
handlingar,	  som	  är	  beroende	  av	  operatörens	  kännedom	  om	  dem.	  Exempel:	  etiska	  
normer,	  lagar,	  grupptryck,	  regler.	  

(Hollnagel,	  2004)	  
	  
Barriärsystem	  kan	  även	  beskrivas	  utifrån	  

-‐ Ursprung	  (skapat	  av	  organisationen	  eller	  individen)	  
-‐ Syfte	  (Förebyggande,	  kontrollerande,	  skyddande	  eller	  minimerande)	  
-‐ Placering	  (vid	  källan,	  mellan	  källan	  och	  arbetaren	  eller	  de	  exponerade	  målen,	  på	  

arbetaren	  eller	  målet)	  
(Green,	  Hollnagel	  &	  Haugset,	  1999)	  
 

1.4	  Använda	  FRAM	  

En	  FRAM-‐analys	  syftar	  till	  att	  skapa	  en	  beskrivning	  av	  funktionell	  varians	  och	  resonans,	  och	  
bestämma	  åtgärder	  för	  att	  dämpa	  oönskad	  varians.	  Hur	  djup	  analysen	  skall	  vara	  beror	  på	  vilken	  
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detaljrikedom	  som	  bedöms	  nödvändig	  för	  att	  förklara	  variansen	  i	  det	  aktuella	  systemet	  (Woltjer	  
&	  Hollnagel,	  2007).	  I	  FRAM	  görs	  analysen	  av	  funktioners	  karaktär	  och	  beroenden	  först	  och	  den	  
grafiska	  representationen	  bygger	  på	  analysen,	  för	  att	  analysen	  inte	  ska	  färgas	  av	  den	  grafiska	  
representationen.	  Faran	  är	  annars	  att	  halvfärdiga	  diagram	  av	  systemet	  påverkar	  analytikerns	  
uppfattning	  av	  vilka	  beroenden	  som	  finns	  eller	  är	  möjliga.	  (Hollnagel,	  2004)	  

1.4.1	  Steg	  1	  

Det	  första	  steget	  är	  att	  identifiera	  systemets	  funktioner	  och	  karaktärisera	  dem	  med	  
grundläggande	  parametrar.	  Enligt	  Hollnagels	  ursprungliga	  modell	  karaktäriseras	  varje	  funktion	  
av	  sex	  aspekter:	  
	  
T	  -‐	  tillgänglig	  tid	  (Time)	  kan	  vara	  en	  begränsning	  eller	  en	  resurs.	  
	  
C	  -‐	  kontroll	  (Control)	  är	  regler,	  procedurer	  och	  riktlinjer	  som	  övervakar,	  begränsar	  och	  justerar	  
funktionen.	  
	  
P	  -‐	  systemvillkor	  (Precondition)	  som	  måste	  uppfyllas	  innan	  funktionen	  kan	  utföras.	  
	  
R	  -‐	  resurser	  (Resource)	  som	  funktioner	  kräver,	  till	  exempel	  personal,	  material	  eller	  energi.	  
	  
I	  -‐	  insignal	  (Input)	  omvandlas	  av	  funktionen	  till	  en	  utsignal.	  
	  
O	  -‐	  utsignal	  (Output)	  är	  funktionens	  resultat	  eller	  produkt.	  
	  
Inte	  alla	  funktioner	  har	  beroendekopplingar	  till	  andra	  funktioner	  genom	  alla	  sex	  aspekter.	  
Notera	  att	  av	  dessa	  sex	  aspekter	  kan	  bara	  Output	  föra	  vidare	  varians	  till	  en	  annan	  funktion.	  
Genom	  de	  övriga	  fem	  aspekterna	  kan	  en	  funktions	  varians	  påverkas	  av	  en	  annan	  funktions.	  En	  
funktion	  med	  dess	  aspekter	  visualiseras	  som	  en	  FRAM-‐modul	  (figur	  1.1).	  
	  
En	  funktion	  kan	  producera	  flera	  output,	  med	  skilda	  namn	  och	  kvalitéer.	  (Hollnagel,	  2004)	  En	  
sådan	  funktion	  bör	  delas	  upp	  i	  flera	  funktioner	  med	  varsitt	  unikt	  output	  för	  att	  underlätta	  
analysen.	  Ett	  alternativ	  till	  uppdelning	  är	  att	  skapa	  en	  input/output-‐tabell	  för	  sådana	  funktioner	  
(Lundblad	  &	  Speziali).	  Uppdelning	  i	  flera	  funktioner	  är	  dock	  att	  föredra	  och	  är	  den	  lösning	  detta	  
arbete	  kommer	  att	  utgå	  ifrån	  eftersom	  det	  även	  gör	  system	  enklare	  att	  visualisera,	  då	  
funktioner	  inte	  kan	  bli	  lika	  komplexa.	  
	  
Funktioner	  delas	  in	  i	  kategorierna	  människa	  (M),	  teknik	  (T)	  och	  organisation	  (O)	  beroende	  på	  
vilket	  av	  dessa	  tre	  begrepp	  som	  bäst	  beskriver	  dess	  processer	  och	  mekanismer.	  (Hollnagel,	  
2004)	  
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Figur	  1.1	  FRAM-‐modul	  (fritt	  efter	  Hollnagel,	  2004)	  

1.4.2	  Steg	  2	  

I	  det	  andra	  steget	  bestäms	  den	  potentiella	  variansen	  hos	  varje	  funktion,	  från	  normala	  
situationer	  till	  worst	  case	  scenarios	  (Woltjer	  &	  Hollnagel	  2007).	  Den	  potentiella	  variansen	  är	  
beroende	  av	  funktionens	  kontext,	  alltså	  omständigheterna	  för	  dess	  process.	  Kontexten	  bedöms	  
utifrån	  CPC:er	  (common	  performance	  conditions)	  som	  påverkar	  variansen	  i	  funktionens	  output.	  
Om	  en	  CPC	  är	  bristande,	  till	  exempel	  otillräckliga	  resurser	  eller	  stor	  tidspress,	  leder	  det	  till	  ökad	  
varians	  i	  funktionens	  prestation.	  Vilka	  CPC:er	  som	  är	  applicerbara	  på	  en	  funktion	  varierar	  
beroende	  på	  vilken	  kategori	  M,	  T	  eller	  O	  den	  tillhör.	  I	  den	  ursprungliga	  modellen	  finns	  elva	  
CPC:er:	  

-‐ Tillgänglighet	  av	  resurser	  (Availability	  of	  resources)	  (M,	  T)	  
-‐ Träning	  och	  expertis	  (Training	  and	  expertise)	  (M)	  
-‐ Kommunikationskvalitet	  (Quality	  of	  communication)	  (M,	  T)	  
-‐ Interaktion	  människa-‐maskin	  och	  verksamhetssupport	  (HMI	  and	  operational	  support)	  (T)	  
-‐ Tillgång	  till	  procedurer	  och	  handlingsplaner	  (Access	  to	  procedures	  and	  methods)	  (M)	  
-‐ Arbetsförhållanden	  (Conditions	  of	  work)	  (T,	  O)	  
-‐ Antal	  mål	  och	  konfliktlösning	  (Number	  of	  goals	  and	  conflict	  resolution)	  (M,	  O)	  
-‐ Tillgänglig	  tid	  (Available	  time)	  (M)	  
-‐ Dygnsrytm	  (Circadian	  rhythm)	  (M)	  
-‐ Samarbete	  inom	  gruppen	  (Crew	  collaboration	  quality)	  (M)	  
-‐ Organisationens	  kvalitet	  och	  support	  (Quality	  and	  support	  of	  organisation)	  (O)	  

(Hollnagel,	  2004)	  
	  
Variansen	  i	  prestationer	  hos	  funktioner	  från	  skilda	  kategorier	  påverkas	  av	  kontextens	  
egenskaper	  i	  olika	  grad.	  Det	  reflekteras	  av	  att	  varje	  CPC	  bara	  tillämpas	  på	  en	  eller	  två	  av	  dessa	  
kategorier	  av	  funktioner.	  Endast	  de	  CPC:er	  som	  är	  relevanta	  för	  en	  funktion	  används	  vid	  
bedömningen	  av	  den.	  Andra,	  specialiserade	  uppsättningar	  av	  CPC:er	  kan	  utvecklas	  för	  att	  
beskriva	  system.	  (Hollnagel,	  2004)	  
	  
För	  att	  uppskatta	  risken	  för	  att	  funktionell	  resonans	  uppstår	  ges	  varje	  CPC	  ett	  omdöme	  om	  hur	  
föränderlig	  den	  är	  hos	  funktionen.	  Hollnagel	  (2004)	  föreslår	  följande	  bedömningskategorier	  för	  
CPC:er:	  

1. stable	  or	  variable	  but	  adequate	  



11	  

	  

2. stable	  or	  variable	  but	  inadequate	  
3. unpredictable	  

Om	  en	  CPC	  är	  adequate	  (tillräcklig)	  kommer	  variansen	  i	  de	  av	  funktionens	  prestationer	  som	  
påverkas	  av	  CPC:n	  bli	  låg,	  medan	  en	  inadequate	  (otillräcklig)	  CPC	  leder	  till	  hög	  varians,	  och	  en	  
unpredictable	  (oförutsägbar)	  CPC	  leder	  till	  mycket	  hög	  varians.	  
	  
Woltjer	  och	  Hollnagel	  (2007)	  	  föreslår	  att	  använda	  kvalitativa	  beskrivningar	  för	  CPC:er	  i	  fråga	  om	  
deras	  stabilitet,	  förutsägbarhet,	  tillräcklighet	  och	  prestationsgränser,	  istället	  för	  att	  gradera	  dem	  
på	  en	  fast	  kvantifierad	  skala.	  Kvalitativa	  beskrivningar	  förmedlar	  mer	  information	  om	  CPC:ernas	  
egenskaper	  och	  utgör	  en	  bättre	  grund	  för	  efterföljande	  steg	  i	  processen.	  
	  
I	  FRAM	  Visualizer	  finns	  följande	  termer	  för	  att	  beskriva	  CPC:er:	  

Adequate	  
Inadequate	  
Efficient	  
Inefficient	  
Compatible	  
Fewer	  than	  capacity	  
Matching	  current	  capacity	  
More	  than	  capacity	  
Temporarily	  inadequate	  
Adjusted	  (day	  time)	  

Dessa	  termer	  är	  nästan	  alla	  likvärdiga	  med	  antingen	  ”adequate”	  eller	  ”inadequate”	  men	  
specificerade	  för	  att	  passa	  olika	  CPC:ers	  kontext.	  Till	  exempel	  används	  ”Adjusted	  (day	  time)”	  
bara	  för	  att	  beskriva	  CPC:n	  Dygnsrytm	  (Circadian	  rhythm).	  Det	  saknas	  emellertid	  i	  FRAM	  
Visualizer	  motsvarigheter	  till	  termerna	  ”predictable”	  och	  ”unpredictable”.	  Där	  kan	  endast	  en	  åt	  
gången	  av	  dessa	  beskrivande	  termer	  associeras	  med	  en	  CPC,	  det	  är	  i	  FRAM	  Visualizer	  inte	  
möjligt	  att	  göra	  beskrivningar	  med	  flera	  sådana	  termer.	  Det	  är	  dock	  möjligt	  att	  skriva	  en	  
kommentar	  till	  varje	  CPC	  i	  en	  funktion,	  där	  utrymme	  finns	  för	  mer	  detaljerade	  beskrivningar.	  

1.4.3	  Steg	  3	  

Det	  tredje	  steget	  är	  att	  finna	  möjliga	  beroenden	  mellan	  funktionerna,	  och	  utifrån	  dessa	  och	  den	  
potentiella	  variansen	  hos	  varje	  funktion	  (som	  definierades	  i	  steg	  2)	  avgöra	  var	  i	  systemet	  det	  
finns	  förutsättningar	  för	  att	  funktionell	  resonans	  ska	  uppstå.	  Man	  söker	  efter	  både	  avsedda	  och	  
oavsedda	  uppsättningar	  av	  beroenden	  i	  systemet.	  Ett	  beroende	  finns	  mellan	  två	  funktioner	  då	  
output	  hos	  en	  av	  dem	  på	  något	  sätt	  (tid,	  kontroll,	  förhandsvillkor,	  resurser)	  används	  av	  den	  
andra	  funktionen.	  Dessa	  aspekter	  hos	  de	  respektive	  funktionerna	  bär	  då	  samma	  namn	  i	  FRAM-‐
modellen	  av	  systemet.	  En	  funktion	  kan	  vara	  beroende	  av	  flera	  andra	  funktioners	  output,	  och	  en	  
funktions	  output	  kan	  användas	  av	  flera	  andra	  funktioner.	  Resultatet	  blir	  ett	  nätverk	  där	  noderna	  
utgörs	  av	  systemets	  funktioner	  och	  de	  logiska	  förhållandena	  blir	  synliga	  (figur	  1.2	  a).	  (Hollnagel,	  
2004)	  
	  
Även	  oförutsedda	  kopplingsmönster	  mellan	  processer,	  som	  kan	  uppstå	  under	  specifika	  



12	  

	  

förutsättningar,	  måste	  hittas	  och	  ingå	  i	  analysen.	  En	  metod	  för	  att	  hitta	  oväntade	  uppsättningar	  
av	  beroenden	  är	  att	  för	  att	  en	  koppling	  mellan	  funktioner	  i	  systemet	  göra	  antagandet	  att	  den	  
försvagas	  eller	  misslyckas,	  och	  att	  den	  funktion	  som	  var	  i	  beroendeställning	  blir	  oberoende	  
(figur	  1.2	  b).	  Det	  finns	  anledning	  att	  göra	  sådana	  antaganden	  om	  erfarenheter	  av	  systemet	  eller	  
CPC-‐bedömningarna	  för	  de	  sammankopplade	  funktionsaspekterna	  visar	  att	  det	  finns	  en	  risk	  för	  
att	  beroenden	  bryts.	  Sådana	  icke-‐realiserade	  beroenden	  kan	  indikera	  vad	  Hollnagel	  (2004)	  kallar	  
ETTO,	  ”Efficiency-‐Thoroughness	  Trade-‐off”.	  ETTO-‐teorin	  bygger	  på	  antagandet	  att	  människor	  
försöker	  optimera	  sina	  prestationer	  i	  en	  balans	  mellan	  noggrannhet	  och	  effektivitet.	  När	  
arbetare	  får	  otillräcklig	  tid,	  träning	  eller	  andra	  resurser	  kan	  de	  dock	  få	  svårt	  att	  uppnå	  väntade	  
resultat.	  Detta	  leder	  i	  sin	  tur	  till	  att	  processer	  som	  är	  beroende	  av	  arbetarens	  output	  inte	  kan	  
prestera	  väl.	  Noggrannhets-‐effektivitets	  trade-‐offs	  innebär	  att	  människor	  kompromissar	  med	  
rutiner	  och	  kvalitetskrav	  i	  arbetsuppgifter	  för	  att	  bli	  mer	  tidseffektiva	  eller	  ägna	  mer	  
uppmärksamhet	  åt	  sådant	  som	  de	  uppfattar	  som	  särskilt	  viktigt,	  eller	  ibland	  lyckas	  uppnå	  
resultat	  trots	  bristande	  resurser.	  I	  FRAM-‐termer	  innebär	  det	  att	  vissa	  beroenden	  i	  funktioners	  
kontroll	  (C),	  förhandskrav	  (P),	  resurser	  (R),	  tillgänglig	  tid	  (T)	  som	  finns	  i	  teorin	  inte	  existerar	  i	  
praktiken,	  vilket	  kan	  leda	  till	  höjd	  varians	  i	  funktionernas	  prestationer.	  (Hollnagel,	  2004)	  
	  
I	  både	  de	  väntade	  och	  oväntade	  uppsättningarna	  av	  beroenden	  i	  systemet	  söks	  konstellationer	  
där	  CPC-‐bedömningarna	  visar	  att	  variansen	  är	  hög	  i	  flera	  funktioner	  sammankopplade	  av	  
beroenden,	  vilket	  innebär	  stor	  risk	  för	  att	  funktionell	  resonans	  ska	  uppstå	  (då	  funktionerna	  ger	  
sammanfallande	  avvikande	  prestationer)	  och	  ge	  ett	  oönskat	  resultat.	  Funktioner	  som	  har	  så	  stor	  
potential	  att	  ge	  upphov	  till	  funktionell	  resonans	  hos	  andra	  funktioner	  att	  det	  får	  konsekvenser	  
för	  hela	  systemets	  stabilitet	  är	  särskilt	  intressanta	  att	  identifiera.	  De	  fynd	  man	  gör	  i	  denna	  
analys	  utgör	  underlag	  för	  att	  i	  steg	  4	  av	  FRAM-‐processen	  besluta	  om	  åtgärder	  för	  att	  förhindra	  
att	  funktionell	  resonans	  uppstår	  och	  att	  beroenden	  försvagas.	  
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Figur	  1.2	  a	  Väntad	  uppsättning	  beroenden	  i	  ett	  system	  (fritt	  efter	  Hollnagel,	  2004)	  

 
 
Figur	  1.2	  b	  Oväntad	  uppsättning	  beroenden	  i	  samma	  system,	  där	  beroenden	  som	  inte	  gäller	  korsats	  över	  
(fritt	  efter	  Hollnagel,	  2004)	  
	  
För	  att	  göra	  systemets	  dynamik	  synlig	  och	  lättbegriplig	  bör	  FRAM-‐visualiseringen	  arrangeras	  så	  
att	  eventuella	  mönster	  framträder.	  Funktionerna	  bör	  placeras	  i	  diagrammet	  på	  så	  vis	  att	  det	  
tydligt	  framgår	  hur	  beroenden	  skapar	  till	  exempel	  linjära	  strukturer,	  återkopplingsöglor	  och	  
liknande	  i	  systemet	  (figur	  1.3). 
 

 
Figur	  1.3	  a	  Linjära	  beroenden	  
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Figur	  1.3	  b	  Återkoppling	  i	  beroenden	  
 

 
Figur	  1.3	  c	  Flaskhals	  i	  beroenden	  

1.4.4	  Steg	  4	  

Det	  fjärde	  steget	  är	  att	  utifrån	  analysen	  i	  föregående	  steg	  besluta	  om	  åtgärder	  för	  att	  minska	  
oönskad	  varians	  i	  systemet,	  i	  form	  av	  barriärer	  och	  övervakning	  av	  prestationer,	  ”performance	  
monitoring”.	  När	  en	  barriärs	  placering	  bestämts	  beskrivs	  barriärfunktionen	  och	  dess	  
understödjande	  barriärsystem.	  Dessa	  väljs	  med	  hänsyn	  till	  syfte,	  effektivitet,	  utvecklingstid	  och	  
kostnader.	  (Hollnagel	  2004)	  ”Performance	  indicators”	  kan	  associeras	  med	  funktioner	  och	  
beroendekopplingar.	  Sådana	  indikatorer	  är	  mått	  eller	  referensvärden	  som	  används	  för	  att	  
upptäcka	  oönskad	  varians	  som	  en	  form	  av	  ”performance	  monitoring”.	  (Hollnagel	  &	  Woltjer,	  
2007)	  
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1.5	  Teori	  för	  informationsgrafik,	  designprinciper	  
För	  att	  åstadkomma	  en	  visualisering	  som	  låter	  läsaren	  både	  granska	  specifika	  funktioner	  i	  detalj	  
och	  betrakta	  systemet	  som	  helhet,	  och	  är	  enkel	  att	  följa,	  kommer	  designprocessen	  utgå	  ifrån	  
teorier,	  principer	  och	  tekniker	  inom	  informationsvisualisering	  och	  grafisk	  design.	  

1.5.1	  Designmetaforer	  

En	  designmetafor	  är	  ett	  kognitivt	  semantiskt	  begrepp.	  En	  sådan	  metafor	  är	  en	  blandning	  av	  
egenskaper	  från	  en	  måldomän,	  det	  som	  ska	  presenteras	  och	  förmedlas	  i	  designen,	  och	  en	  eller	  
flera	  ursprungsdomäners	  koncept	  och	  funktioner.	  Exempel	  på	  sådana	  koncept	  är	  behållare,	  
fönster,	  ledningar	  och	  vägar.	  I	  informationsdesign	  hjälper	  metaforer	  med	  bekanta,	  intuitivt	  
begripliga	  koncept	  användare	  att	  förstå	  och	  använda	  innehållet.	  När	  en	  ursprungsdomän	  väljs	  
för	  en	  måldomän	  analyseras	  hur	  deras	  egenskaper	  fungerar	  tillsammans.	  Den	  konceptuella	  
överensstämmelsen	  är	  viktig,	  men	  fysisk	  likhet	  mellan	  domänerna	  är	  inte	  nödvändig.	  Om	  de	  
koncept	  från	  ursprungsdomänen	  som	  används	  inte	  passar	  måldomänen	  eller	  är	  för	  få	  för	  att	  
hjälpa	  förståelsen	  kan	  användaren	  bli	  förvirrad.	  Om	  för	  många	  koncept	  används	  kan	  det	  å	  andra	  
sidan	  leda	  till	  redundans	  och	  missvisande	  framställning	  av	  måldomänen.	  (Benyon,	  Turner	  &	  
Turner,	  2005)	  
	  
I	  Hollnagels	  visualisering	  av	  FRAM	  används	  konceptet	  behållare,	  som	  har	  en	  avgränsad	  insida	  
och	  utsida	  så	  att	  saker	  kan	  placeras	  i	  eller	  utanför	  den,	  i	  form	  av	  de	  hexagonala	  
funktionsmarkörerna,	  och	  konceptet	  väg,	  som	  löper	  från	  en	  källa	  till	  en	  destination,	  i	  form	  av	  
beroendelinjerna	  mellan	  funktioners	  aspektmarkörer.	  

1.5.2	  Struktur	  och	  översiktlighet	  

När	  användare	  ska	  göra	  jämförelser,	  uppfatta	  kontraster	  och	  sortera	  detaljer	  i	  det	  grafiska	  
materialet	  har	  de	  hjälp	  av	  att	  ha	  så	  mycket	  relevant	  information	  inom	  blickfånget	  som	  möjligt.	  
Det	  finns	  ofta	  även	  ett	  behov	  att	  kunna	  göra	  både	  globala,	  översiktliga	  jämförelser	  
(makroinformation)	  och	  lokala	  detaljjämförelser	  (mikroinformation).	  Dessa	  egenskaper	  finns	  
hos	  mikro-‐/makrolösningar,	  designlösningar	  där	  information	  presenteras	  på	  både	  mikro-‐	  och	  
makronivå	  i	  samma	  vy	  och	  kontext.	  Sådana	  designlösningar	  skapas	  genom	  att	  organisera	  vyn	  i	  
flera	  lager	  av	  kontextuell	  läsning.	  Komplexa	  informationsmassor	  ordnas	  på	  så	  vis	  i	  hanterbara	  
grupper.	  Exempel	  på	  sådana	  mikro-‐/makrolösningar	  är	  panoramavyer	  och	  fisheye-‐vyer.	  (Tufte,	  
2006)	  

1.5.3	  Visuell	  uppfattning	  

De	  mest	  grundläggande	  av	  de	  egenskaper	  som	  gör	  grafiska	  element	  kommunikativa	  och	  
definierar	  grafikens	  komposition	  som	  helhet	  är	  kontrast,	  skala	  och	  proportioner.	  Dessa	  
egenskaper	  måste	  balanseras	  för	  att	  skapa	  ett	  bra	  samspel	  både	  estetiskt	  och	  kommunikativt.	  
När	  de	  används	  effektivt	  kan	  kontrast,	  skala	  och	  proportion	  användas	  för	  att	  differentiera	  och	  
förstärka	  vissa	  element	  och	  leda	  betraktarens	  uppmärksamhet	  och	  intresse	  till	  dem.	  (Mullet	  &	  
Sano,	  1995)	  
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Kontrast	  skapas	  av	  märkbara	  skillnader	  i	  en	  gemensam	  visuell	  dimension	  hos	  element	  i	  en	  
komposition.	  Kontrast	  möjliggör	  visuella	  urskiljningar	  mellan	  element	  och	  grupper	  av	  element.	  
Skala	  är	  den	  relativa	  storleken	  eller	  storheten	  hos	  ett	  givet	  designelement	  i	  förhållande	  till	  andra	  
designelement	  och	  kompositionen	  som	  helhet.	  Proportion	  handlar	  å	  andra	  sidan	  bara	  om	  
storleksförhållanden	  mellan	  grafikens	  delar	  och	  tar	  inte	  hänsyn	  till	  någon	  fast	  skala.	  Skala	  och	  
proportion	  bygger	  på	  principen	  om	  kontrast	  och	  används	  kommunikativt	  genom	  att	  skapa	  
märkbara	  skillnader	  i	  storhet	  hos	  element.	  (Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
Enligt	  Jacques	  Bertins	  klassificering	  finns	  fyra	  former	  av	  visuell	  förnimmelse:	  

-‐ Associativ	  uppfattning	  
-‐ Selektiv	  uppfattning	  
-‐ Ordnad	  uppfattning	  
-‐ Kvantitativ	  uppfattning	  

Olika	  visuella	  variabler	  skiljer	  sig	  mycket	  i	  sin	  förnimbarhet	  i	  dessa	  fyra	  former.	  (Mullet	  &	  Sano,	  
1995)	  
	  
Bertin	  nämner	  sju	  retinala	  variabler	  som	  skapar	  förutsättningar	  för	  de	  olika	  formerna	  av	  visuell	  
uppfattning:	  

-‐ Storlek	  
-‐ Intensitet	  
-‐ Kulör	  
-‐ Orientering	  
-‐ Textur	  
-‐ Form	  
-‐ Position	  i	  rymden/ytan	  

(Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
Associativ	  perception	  innebär	  att	  betraktaren	  ignorerar	  variation	  i	  en	  visuell	  dimension	  i	  
läsningen	  av	  den	  övriga	  vyn.	  En	  visuell	  variabel	  är	  associativ	  om	  den	  inte	  påverkar	  synligheten	  av	  
andra	  variabler	  i	  det	  grafiska	  element	  den	  används	  på.	  Det	  mänskliga	  seendet	  kan	  till	  exempel	  
känna	  igen	  ett	  objekts	  färgnyans	  oberoende	  av	  dess	  orientering.	  En	  visuell	  variabel	  är	  inte	  
associativ	  om	  synligheten	  för	  andra	  retinala	  variabler	  minskas	  betydligt	  för	  några	  värden	  i	  den	  
kodningsdimensionen.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  svårt	  att	  avgöra	  färgnyansen	  på	  en	  mycket	  liten	  
prick	  eller	  smal	  linje.	  Alla	  visuella	  variabler	  utom	  storlek	  och	  intensitet	  är	  associativa,	  det	  vill	  
säga	  de	  kan	  ignoreras.	  Storlek	  och	  intensitet	  är	  inte	  associativa	  eftersom	  de	  dominerar	  seendets	  
uppfattning	  och	  stör	  förnimmelsen	  i	  andra	  dimensioner.	  (Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
Selektiv	  uppfattning	  innebär	  att	  betraktaren	  försöker	  uppfatta	  alla	  instanser	  av	  en	  given	  
kategori	  som	  en	  sammantagen	  bild.	  Betraktaren	  kan	  då	  ignorera	  allt	  utom	  det	  intressanta	  
värdet	  i	  den	  aktuella	  dimensionen	  och	  se	  var	  alla	  relevanta	  objekt	  i	  grafiken	  finns.	  En	  visuell	  
variabel	  är	  selektiv	  endast	  om	  grupperingen	  av	  element	  är	  omedelbar	  och	  utan	  ansträngning.	  
Alla	  visuella	  variabler	  utom	  form	  är	  selektiva.	  Orientering	  är	  dock	  endast	  selektiv	  när	  den	  är	  
representerad	  av	  punkter	  eller	  linjer,	  men	  inte	  när	  representerad	  av	  area/yta.	  (Mullet	  &	  Sano,	  
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1995)	  
	  
Ordnad	  uppfattning	  innebär	  att	  betraktaren	  avgör	  den	  relativa	  ordningen	  hos	  värden	  inom	  en	  
perceptuell	  dimension.	  För	  två	  givna	  visuella	  element	  måste	  då	  en	  naturlig	  följd	  vara	  tydligt	  
framträdande	  så	  att	  det	  är	  omedelbart	  uppenbart	  vilket	  elements	  visuella	  kodning	  som	  
representerar	  "mer"	  av	  den	  motsvarande	  egenskapen/kvalitén.	  När	  en	  variabel	  är	  ordnad	  finns	  
inget	  behov	  av	  en	  teckenförklaring	  för	  att	  avgöra	  de	  olika	  nivåernas	  ranking.	  Position,	  storlek	  
och	  intensitet	  är	  ordnade	  i	  mänsklig	  visuell	  uppfattning.	  (Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
Kvantitativ	  uppfattning	  innebär	  att	  betraktaren	  kan	  avgöra	  graden	  av	  skillnad	  mellan	  två	  
ordnade	  värden.	  När	  en	  variabel	  är	  kvantitativ	  behöver	  användaren	  inte	  använda	  ett	  index	  eller	  
en	  referens	  för	  att	  avgöra	  hur	  mycket	  mer	  av	  en	  kvantitet	  som	  representeras	  av	  en	  given	  
markering.	  De	  relativa	  storheterna	  måste	  då	  vara	  omedelbart	  framträdande.	  Betraktaren	  kan	  till	  
exempel	  genast	  se	  att	  en	  linje	  är	  hälften	  så	  lång	  eller	  hälften	  så	  bred	  som	  en	  annan.	  Av	  de	  
retinala	  variablerna	  stödjer	  endast	  position	  och	  storlek	  kvantitativ	  uppfattning.	  (Mullet	  &	  Sano,	  
1995)	  
	  
Upplösningen	  eller	  längden	  på	  en	  visuell	  variabel	  är	  det	  antalet	  urskiljbara	  skilda	  mätningsnivåer	  
den	  kan	  erbjuda.	  Form	  är	  den	  visuella	  variabel	  som	  erbjuder	  störst	  upplösning,	  dess	  längd	  är	  
nästan	  oändlig.	  Det	  gör	  form	  särskilt	  lämplig	  för	  identifikation	  av	  element.	  Position	  i	  ytan	  
erbjuder	  ganska	  finkornig	  variation.	  
Antalet	  urskiljbara	  nivåer	  för	  de	  övriga	  retinala	  variablerna	  är:	  

Orientering	  -‐	  4	  
Intensitet	  -‐10	  
Storlek	  -‐	  10	  
Kulör	  -‐	  10	  
Textur	  <	  10	  

(Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  

1.5.4	  Tydlighet	  och	  störningar	  

Märken	  (former,	  linjer,	  bokstäver	  med	  mera)	  som	  samlats	  i	  ett	  komplex	  skapar	  även	  komplexa	  
negativa	  former.	  Mestadels	  är	  sådan	  extra	  visuell	  aktivitet	  icke-‐information,	  brus	  och	  
föroreningar	  som	  stör	  läsningen.	  Tufte	  benämner	  fenomenet	  att	  läsningen	  av	  märkena	  påverkas	  
av	  deras	  negativa	  former	  med	  liknelsen	  ”1+1=3”.	  Ett	  exempel	  som	  illustrerar	  denna	  princip	  är	  
två	  parallella	  svarta	  linjer	  på	  vit	  bakgrund.	  En	  tredje	  visuell	  aktivitet	  uppstår	  mellan	  linjerna	  i	  
form	  av	  ett	  vitt	  stråk	  (figur	  1.4).	  (Tufte,	  2006)	  

	  
Figur	  1.4	  En	  ”1+1=3”-‐effekt	  uppstår	  mellan	  de	  svarta	  formerna	  
	  
Det	  är	  alltså	  bra	  att	  vara	  medveten	  om	  sådana	  ”1+1=3”-‐effekter	  och	  det	  brus	  de	  skapar	  när	  man	  
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förfinar	  och	  justerar	  grafiska	  utformningar.	  Bruset	  som	  uppstår	  till	  följd	  av	  ”1+1=3”	  är	  direkt	  
proportionerligt	  till	  kontrasten	  i	  värde	  mellan	  figur	  och	  grund.	  På	  ljusa	  bakgrunder	  kan	  man	  
alltså	  minska	  brus	  och	  störningar	  genom	  att	  använda	  ljusare	  kulörer	  i	  figurerna,	  och	  vice	  versa	  
för	  mörka	  bakgrunder.	  Förutom	  att	  ge	  former	  fyllning	  eller	  konturer	  av	  intensiteter	  som	  ligger	  
närmare	  bakgrundens	  kan	  man	  även	  variera	  linjers	  tjocklek	  kring	  en	  negativ	  form.	  Ett	  
mellanrum	  omgärdat	  av	  en	  tjock	  och	  en	  tunnare	  linje	  får	  mindre	  visuell	  aktivitet	  än	  ett	  omgivet	  
av	  två	  tjocka	  linjer.	  Att	  använda	  endast	  tunna	  linjer	  kan	  å	  andra	  sidan	  leda	  till	  att	  de	  positiva	  
formerna	  inte	  framträder	  tillräckligt	  tydligt.	  Att	  stärka	  märkenas	  kommunikativa	  signal	  genom	  
att	  minska	  bruset	  från	  oönskad	  visuell	  aktivitet	  syftar	  främst	  till	  att	  förbättra	  läsupplevelsen,	  
men	  kan	  även	  leda	  till	  att	  grafiken	  blir	  mer	  estetiskt	  tilltalande.	  (Tufte,	  2006)	  
	  
Dekorationer	  och	  andra	  överflödiga	  element	  i	  informationsgrafik	  som	  ska	  verka	  attraktiva	  eller	  
underhållande	  distraherar	  läsaren	  och	  försvårar	  uppgiften	  att	  tolka	  den	  presenterade	  
informationen.	  Tufte	  benämner	  sådana	  dekorativa	  detaljer	  ”chartjunk”.	  (Tufte,	  2006)	  

1.5.5	  Tekniker	  för	  tydlig	  och	  strukturerad	  informationsdesign	  

Under	  designprocessen	  används	  metodik	  och	  riktlinjer	  som	  utvecklats	  för	  att	  skapa	  tydlig,	  
intuitivt	  begriplig	  grafik	  där	  läsaren	  lätt	  hittar	  den	  information	  som	  intresserar	  henne.	  Dessa	  
tekniker	  beskrivs	  i	  detta	  kapitel.	  

1.5.5.1	  Enkelhet	  

Enkelhet	  innebär	  i	  detta	  sammanhang	  att	  man	  minimerar	  antalet	  grafiska	  element	  och	  
detaljrikedomen	  hos	  dem.	  Detta	  anses	  föra	  med	  sig	  fördelar	  som	  att	  designen	  blir	  lättillgänglig	  
och	  stödjer	  omedelbar	  användning	  och	  att	  enkla	  utformningars	  funktion	  identifieras	  och	  koms	  
ihåg	  lättare.	  Genom	  att	  eliminera	  onödig	  variation	  och	  detaljrikedom	  blir	  den	  variation	  som	  
återstår	  mer	  framträdande	  och	  informativ.	  För	  att	  uppnå	  enkelhet	  i	  design	  måste	  de	  grafiska	  
elementen	  bilda	  en	  sammanhängande	  helhet,	  så	  att	  de	  ger	  ett	  enat	  intryck,	  och	  vara	  förfinade	  
för	  att	  fokusera	  användarens	  uppmärksamhet	  på	  de	  essentiella	  aspekterna.	  Resultatet	  av	  enkel	  
design	  blir	  då	  högre	  användbarhet.	  (Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
Om	  strävan	  efter	  enkelhet	  går	  för	  långt	  kan	  dock	  designen	  sakna	  tillräckliga	  grafiska	  element	  
och	  detaljer	  för	  att	  leda	  användarens	  rätt	  och	  förmedla	  sitt	  budskap.	  I	  den	  meningen	  är	  idén	  att	  
enkelhet	  alltid	  är	  av	  godo	  i	  designarbete	  falsk.	  (Tufte,	  2006)	  	  
	  
För	  att	  få	  en	  enkel	  men	  fungerande	  design	  där	  alla	  märken	  i	  vyn	  tillför	  något	  tillämpas	  ett	  
ekonomiskt	  tänkande	  där	  man	  minimerar	  antalet	  komponenter	  och	  delar	  och	  fokuserar	  på	  
förhållandena	  mellan	  komponenter	  och	  delar.	  Med	  utgångspunkt	  i	  en	  ofta	  mer	  komplicerad	  
grafik	  som	  ägnats	  åt	  att	  lösa	  designproblemet	  förfinas	  och	  förenklas	  utformningen	  successivt	  
tills	  allt	  som	  inte	  är	  nödvändigt	  för	  den	  kommunikativa	  uppgiften	  avlägsnats.	  Tre	  grundläggande	  
tekniker	  för	  att	  uppnå	  enkelhet	  är	  reduktion	  av	  designen	  till	  dess	  essens,	  att	  skapa	  
regelbundenhet	  hos	  elementen	  och	  att	  maximera	  synintryckets	  styrka	  genom	  kombination	  av	  
element.	  (Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
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Reduktion	  som	  designteknik	  består	  av	  tre	  steg:	  
1.	  Avgör	  vilka	  essentiella	  kvaliteter	  som	  skall	  förmedlas	  av	  designen,	  samt	  fasta	  formella	  
element	  som	  namn	  eller	  märkningar,	  färger,	  texturer,	  mönster	  eller	  bilder.	  
2.	  Granska	  varje	  element	  i	  designen	  kritiskt	  och	  ifrågasätt	  varför	  det	  behövs,	  hur	  det	  relaterar	  till	  
designens	  essens	  (så	  som	  den	  identifierats	  i	  steg	  1)	  och	  ifall	  designen	  skulle	  påverkas	  negativt	  
om	  elementet	  avlägsnades.	  Om	  ingen	  av	  dessa	  frågor	  kan	  besvaras	  ska	  elementet	  avlägsnas.	  
3.	  Prova	  att	  avlägsna	  elementet	  från	  designen	  i	  alla	  fall	  och	  se	  vad	  som	  händer.	  Om	  designen	  
slutar	  fungera	  tillfredsställande	  eller	  försämras	  estetiskt	  ska	  elementet	  behållas.	  Annars	  kan	  
man	  överväga	  att	  avlägsna	  det	  från	  den	  slutliga	  designlösningen.	  
(Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
Strategier	  för	  att	  skapa	  regelbundenhet	  och	  enhetlighet:	  

1. Använd	  jämna	  geometriska	  former,	  förenklade	  konturer	  och	  dämpade	  färger	  när	  möjligt.	  
2. Om	  flera	  likartade	  element	  behövs,	  gör	  dem	  om	  möjligt	  identiska	  i	  storlek,	  form	  etc.	  
3. Begränsa	  den	  typografiska	  variationen	  till	  ett	  fåtal	  teckenstorlekar	  från	  en	  eller	  två	  

familjer.	  
4. Se	  till	  att	  kritiska	  element	  avsedda	  att	  framträda	  starkt	  i	  vyn	  inte	  smälter	  in	  i	  

enhetligheten.	  
(Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
För	  att	  ge	  intrycket	  av	  ett	  grafiskt	  element	  maximal	  styrka	  krävs	  förståelse	  för	  
kommunikationsproblemet	  och	  de	  designelement	  man	  har	  till	  förfogande.	  När	  en	  design	  närmar	  
sig	  fullbordan	  bör	  den	  undersökas	  systematiskt	  för	  att	  avgöra	  om	  det	  fortfarande	  finns	  onödig	  
redundans:	  

1. Granska	  varje	  elements	  funktionella	  roll	  i	  designen	  (de	  funktionella	  rollerna	  framkommer	  
ofta	  under	  reduktionsfasen).	  

2. Leta	  efter	  situationer	  där	  flera	  element	  (helt	  eller	  delvis)	  fyller	  samma	  funktion.	  
3. Ifrågasätt	  om	  ett	  elements	  roll	  kan	  fyllas	  lika	  väl	  av	  en	  närliggande	  komponent,	  kanske	  

efter	  mindre	  ändringar.	  
4. Kombinera	  redundanta	  element	  till	  en	  enda,	  enklare	  enhet	  eller	  ersätt	  dem	  med	  en	  

annan	  lösning.	  
(Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  

1.5.5.2	  Ordning	  och	  lagereffekter	  

Organisation	  och	  strukturering	  av	  informationsgrafik	  börjar	  med	  att	  grafiska	  element	  grupperas	  
och	  klassificeras.	  En	  hierarki	  för	  elements	  och	  gruppers	  betydelsefullhet	  etableras,	  som	  
återspeglas	  i	  hur	  framträdande	  elementen	  blir	  i	  kompositionens	  perceptuella	  lager.	  (Mullet	  &	  
Sano,	  1995)	  
	  
Första	  steget	  i	  att	  utveckla	  struktur	  är	  gruppera	  element	  i	  enheter.	  Det	  kan	  liknas	  med	  hur	  ord	  i	  
en	  bok	  grupperas	  som	  kolumner,	  stycken,	  sidor	  etc.	  Att	  gruppera	  liknande	  enheter	  tillsammans	  
hjälper	  användaren	  i	  läsningen	  genom	  att	  reducera	  informationen	  i	  vyn	  till	  ett	  hanterbart	  antal	  
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enheter,	  och	  den	  övergripande	  struktur	  som	  uppstår	  låter	  användaren	  att	  orientera	  sig	  och	  
planera	  hur	  hon	  flyttar	  sin	  uppmärksamhet	  mellan	  vyns	  delar.	  Gruppering	  bygger	  på	  
gestaltprinciperna,	  enligt	  vilka	  element	  uppfattas	  som	  samhörande	  om	  de	  omsluts	  av	  en	  form,	  
är	  belägna	  nära	  varandra	  eller	  är	  lika	  varandra.	  Det	  låter	  betraktaren	  identifiera	  dessa	  element	  
som	  en	  starkt	  definierad	  undergrupp	  av	  den	  tillgängliga	  informationen.	  Att	  göra	  element	  i	  
samma	  grupp	  synbart	  besläktade	  med	  varandra	  genom	  manipulation	  av	  de	  visuella	  variablerna,	  
där	  position,	  intensitet	  och	  storlek	  är	  mest	  effektiva,	  kan	  förstärka	  grupperingar	  och	  ordna	  dem	  
i	  en	  synlighetshierarki	  efter	  den	  avsedda	  läsordningen.	  (Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
För	  att	  få	  element	  av	  olika	  form	  att	  se	  lika	  stora	  ut	  måste	  man	  ta	  hänsyn	  att	  hur	  långt	  ett	  
element	  behöver	  sticka	  ut	  över	  marginalen	  i	  layouten	  för	  att	  ge	  intrycket	  av	  att	  vara	  i	  linje	  med	  
marginalen	  beror	  på	  hur	  skarp	  dess	  närliggande	  vinkel	  är.	  Ju	  mindre	  vinkeln	  är,	  desto	  längre	  
måste	  den	  sticka	  ut	  över	  den	  "normala"	  marginalen.	  För	  optiskt	  likvärdig	  skalning	  av	  primitiva	  
geometriska	  former	  gäller	  till	  exempel	  att	  cirklar	  måste	  sticka	  ut	  mer	  än	  kvadrater	  och	  
"diamanter"	  (kvadrater	  roterade	  45	  grader)	  mer	  än	  cirklar	  för	  att	  uppfattas	  som	  lika	  i	  storhet	  
(Figur	  1.5).	  (Mullet	  &	  Sano,	  1995) 

 
Figur	  1.5	  Optiskt	  likvärdig	  skalning	  av	  tre	  enkla	  geometriska	  former	  
 
Effektiv	  uppdelning	  i	  lager	  är	  viktig	  för	  grafik	  där	  det	  är	  nödvändigt	  att	  läsa	  överlappande	  
element	  oberoende	  av	  varandra.	  De	  använda	  grafiska	  variablerna	  måste	  vara	  selektiva	  och	  
associativa.	  Gruppens	  visuella	  särdrag	  kan	  då	  användas	  för	  att	  göra	  lagret	  mer	  eller	  mindre	  
framträdande	  i	  helheten.	  (Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
Process	  för	  indelning	  i	  lager:	  

1. Gruppera	  informationsobjekten	  i	  ett	  litet	  antal	  kategorier	  efter	  deras	  ursprung	  eller	  
användningsområde.	  

2. Rangordna	  grupperna	  efter	  deras	  betydelse	  och	  dela	  in	  dem	  i	  ett	  mindre	  antal	  kategorier	  
efter	  rang.	  

3. Använd	  lämpliga	  visuella	  variabler	  för	  att	  åstadkomma	  lagereffekten.	  Storlek	  och	  
intensitet	  kan	  etablera	  klara	  hierarkier,	  medan	  kulör	  och	  nyans	  är	  mest	  effektiv	  för	  icke-‐
hierarkiska	  indelningar.	  

4. Maximera	  skillnaden	  mellan	  grupper	  och	  minimera	  samtidigt	  skillnaderna	  inom	  grupper.	  
5. Se	  översiktligt	  på	  grafiken	  och	  bekräfta	  att	  element	  inom	  ett	  lager	  grupperar	  sig	  som	  en	  

enhet,	  men	  fortfarande	  kan	  urskiljas	  från	  resten	  av	  vyn.	  
(Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
För	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  de	  visuella	  särdragen	  är	  stora	  nog	  för	  att	  lager	  eller	  grupper	  av	  
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element	  ska	  bli	  enkelt	  urskiljbara	  enligt	  den	  önskade	  hierarkin	  kan	  man	  skärpa	  skillnaderna	  
mellan	  dem	  ytterligare.	  Man	  utgår	  då	  från	  gruppernas	  nivåer	  av	  betydelsefullhet	  som	  
identifierades	  vid	  lagerindelningen.	  De	  tillgängliga	  visuella	  variablernas	  variationsområden	  delas	  
upp	  mellan	  grupperna	  så	  att	  så	  mycket	  som	  möjligt	  av	  det	  används	  för	  kodningen.	  När	  
variationsområden	  delas	  upp	  används	  en	  logaritmisk	  skala	  snarare	  än	  en	  linjär,	  eftersom	  
människor	  har	  mycket	  lättare	  att	  uppfatta	  logaritmiska	  skillnadsnivåer	  än	  linjära.	  En	  logaritmisk	  
skala	  med	  faktor	  2,	  alltså	  en	  där	  varje	  följande	  nivå	  dubbleras,	  brukar	  vara	  effektiv.	  Genom	  att	  
beskåda	  vyn	  översiktligt	  med	  viss	  oskärpa	  eller	  ett	  på	  ett	  större	  avstånd	  kan	  man	  kontrollera	  att	  
de	  två	  eller	  tre	  högsta	  prioritetsnivåerna	  i	  lagerstrukturen	  kan	  urskiljas	  och	  är	  de	  som	  
framträder	  starkast.	  (Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
För	  att	  framhäva	  och	  förstärka	  strukturen	  kan	  moduler	  användas.	  Moduler	  är	  återkommande	  
grafiska	  element	  vilka	  konsekvent	  används	  enligt	  ett	  mönster,	  som	  användaren	  lär	  sig	  att	  känna	  
igen	  och	  tolka.	  Modulens	  proportioners	  enheter	  kan	  även	  användas	  för	  layouten	  i	  övrigt	  och	  bör	  
då	  ge	  lämpliga	  avstånd	  för	  att	  låta	  två	  godtyckliga	  element	  eller	  grupper	  av	  element	  placeras	  
sida	  vid	  sida	  utan	  att	  sammanblandas	  eller	  störa	  varandra.	  Ett	  annat	  koncept	  som	  kan	  användas	  
för	  att	  organisera	  grafiken	  är	  grid-‐baserad	  design,	  som	  innebär	  att	  vyn	  delas	  in	  i	  ett	  litet	  antal	  
primitiva	  enheter	  längs	  varje	  dimension	  och	  viktiga	  strukturella	  element	  placeras	  i	  ytan	  enligt	  
den	  indelningen.	  (Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  
	  
Efter	  att	  designelementen	  fått	  sin	  kommunikativa	  form	  och	  kodats	  in	  i	  grupper	  och	  lager	  ska	  de	  
anpassas	  till	  sin	  kontext	  för	  att	  skapa	  en	  väl	  fungerande	  helhet.	  Detta	  kan	  kallas	  en	  integration	  
av	  figur	  och	  grund,	  där	  figurer	  är	  primära	  formella	  element	  och	  grunden	  är	  den	  visuella	  kontext	  i	  
vilken	  figuren	  uppträder.	  Utgångspunkten	  för	  processen	  är	  den	  totala	  storleken	  av	  
kombinationen	  figur	  och	  grund,	  som	  kan	  ändras	  genom	  att	  justera	  figurens	  eller	  grundens	  
relativa	  storlek.	  Om	  den	  här	  övergripande	  storleken	  ändras	  måste	  ofta	  hela	  den	  grafiska	  
utformningen	  justeras,	  eftersom	  de	  interna	  storleksförhållandena	  störs	  när	  en	  figur	  skalas	  om	  
likformigt.	  Den	  visuella	  vikten,	  dominansen	  i	  betraktarens	  synuppfattning,	  hos	  figuren	  och	  
grunden	  bör	  balanseras	  så	  inte	  vare	  sig	  den	  positiva	  eller	  negativa	  rymden	  dominerar.	  
Tillräckligt	  utrymme	  måste	  lämnas	  kring	  figurens	  marginaler	  för	  att	  eliminera	  oönskad	  visuell	  
spänning:	  grunden	  får	  alltså	  inte	  vara	  för	  liten.	  Figuren	  bör	  placeras	  centralt	  i	  grunden	  så	  att	  
ögat	  finner	  den	  naturligt.	  (Mullet	  &	  Sano,	  1995)	  

1.5.5.3	  Typografi	  

FRAM-‐visualiseringar	  förekommer	  både	  på	  bildskärm	  och	  i	  tryckt	  form.	  Bildskärmar	  stödjer	  inte	  
lika	  hög	  upplösning	  som	  papper	  och	  kan	  därmed	  inte	  visa	  lika	  fina	  detaljer	  i	  bland	  annat	  
teckensnitt.	  En	  grafisk	  lösning	  som	  skall	  fungera	  både	  på	  papper	  och	  på	  bildskärm	  bör	  alltså	  vara	  
anpassad	  till	  bildskärmens	  typografiska	  krav.	  Upp	  till	  16	  punkters	  storlek	  är	  linjärer	  mer	  lämpliga	  
för	  text	  på	  skärm	  än	  antikvor	  som	  i	  allmänhet	  består	  av	  fina	  detaljer	  så	  som	  variation	  i	  
linjetjocklekar	  och	  spetsiga	  serifer.	  Kantutjämning	  ger	  inte	  en	  förbättring	  av	  läsligheten	  vid	  
teckenstorlekar	  under	  15	  punkter.	  Det	  finns	  även	  begränsningar	  på	  hur	  man	  kan	  använda	  
typografiska	  förstärkningar	  på	  skärm.	  Kapitäler	  kan	  bara	  användas	  vid	  större	  teckenstorlekar	  på	  
grund	  av	  den	  låga	  upplösningen,	  och	  understruken	  och	  blå	  eller	  lila	  text	  förknippas	  med	  
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interaktiv	  (”klickbar”)	  text.	  (Petterson,	  2004)	  

1.5.5.4	  Visualisering	  av	  data/variationer	  över	  tid	  

Visualiseringar	  av	  tidsberoende	  data	  låter	  användaren	  utläsa	  vid	  vilka	  tillfällen	  dataobjekt	  
existerar,	  hur	  länge	  och	  enligt	  vilka	  mönster	  eller	  cykler	  de	  uppträder.	  Även	  dataobjektens	  
ordning,	  huruvida	  de	  uppträder	  samtidigt	  och	  objektens	  attributs	  förändringshastighet	  kan	  
visualiseras.	  (Müller	  &	  Shumann,	  2003)	  
	  
Dataobjekten	  kan	  representeras	  av	  diskreta	  tidspunkter	  utan	  längd	  eller	  ett	  intervall	  mellan	  två	  
punkter	  i	  en	  skalad	  tidsaxel.	  Tidsaxlar	  kan	  vara	  linjära	  med	  en	  startpunkt	  och	  en	  slutpunkt	  (vilka	  
bägge	  kan	  justeras	  efter	  behov)	  eller	  cykliska,	  där	  varje	  två	  objekt	  har	  en	  inbördes	  ordning	  men	  
tidsaxeln	  saknar	  början	  och	  slut.	  Objektens	  följd	  kan	  antingen	  beskrivas	  endast	  i	  sekventiella	  
termer	  som	  ”före”	  och	  ”efter”	  och	  numrering,	  eller	  med	  en	  kvantifierad	  tidsskillnad	  i	  vad	  som	  
kallas	  kontinuerlig	  tid.	  Ordnad	  framställning	  av	  tid	  innebär	  att	  händelser	  inträffar	  den	  ena	  efter	  
den	  andra	  på	  samma	  axel,	  medan	  en	  förgrenad	  framställning	  gör	  det	  möjligt	  att	  visa	  scenarion	  
med	  möjliga	  händelsesekvenser.	  (Müller	  &	  Shumann,	  2003)	  
	  
Statiska	  visualiseringar	  ändras	  endast	  efter	  användarens	  input,	  medan	  dynamiska	  
representationer	  ändras	  automatiskt	  i	  direkt	  tid	  och	  använder	  den	  för	  att	  presentera	  viss	  data.	  
Statiska	  representationer	  låter	  användaren	  granska	  värden,	  trender	  och	  mönster	  i	  data	  utan	  
tidspress.	  Dynamiska	  visualiseringar	  är	  å	  andra	  sidan	  lämpliga	  för	  att	  visa	  tidsbundna	  mönster	  
och	  fenomen	  och	  datans	  dynamik.	  I	  dynamiska	  representationer	  kan	  den	  tidsbundna	  aspekten	  
av	  data	  kopplas	  till	  tidskontrollen	  i	  gränssnittet,	  medan	  övriga	  attribut	  representeras	  av	  visuella	  
variabler	  som	  förändras	  över	  tidsskalan.	  (Müller	  &	  Shumann,	  2003)	  

1.5.6	  Användarens	  arbetsuppgifter	  och	  datatyper	  

De	  uppgifter	  användare	  av	  interaktiva	  system	  utför	  kan	  definieras	  med	  en	  uppsättning	  
egenskaper:	  

-‐ Ett	  syfte	  eller	  mål	  som	  ska	  uppnås.	  
-‐ En	  startpunkt	  eller	  startsignal	  vid	  vilken	  uppgiften	  inleds.	  
-‐ En	  eller	  flera	  handlingar	  som	  utförs	  av	  användaren	  för	  att	  uppnå	  målet.	  
-‐ En	  slutpunkt	  som	  innebär	  att	  målet	  är	  uppnått.	  

En	  uppgift	  kan	  ofta	  delas	  upp	  i	  flera	  underuppgifter	  med	  samma	  struktur.	  (Dumas	  &	  Redish,	  
1999)	  
	  
Presenterad	  data	  i	  informationsvisualiseringar	  kan	  ses	  som	  en	  samling	  av	  objekt	  med	  attribut.	  
Användaren	  utför	  uppgifter	  som	  till	  exempel	  att	  söka	  i	  materialet	  genom	  att	  urskilja	  de	  objekt	  
som	  stämmer	  med	  en	  uppsättning	  värden	  på	  attribut.	  Dessa	  arbetsuppgifter	  innebär	  inte	  alltid	  
att	  användaren	  ger	  någon	  form	  av	  input,	  de	  kan	  innebära	  att	  endast	  utläsa	  information	  ur	  
grafiken.	  Grafikens	  utformning	  och	  eventuellt	  interaktivt	  gränssnitt	  måste	  anpassas	  efter	  vilka	  
uppgifter	  användaren	  behöver	  utföra,	  vilket	  i	  sin	  tur	  till	  stor	  del	  beror	  på	  karaktären	  hos	  de	  
typer	  av	  data	  som	  presenteras.	  (Shneiderman,	  1996)	  
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Shneiderman	  (1996)	  föreslår	  en	  klassificering	  med	  sju	  typer	  av	  uppgifter	  för	  användare	  av	  
informationsvisualiseringar:	  

-‐ Översikt	  av	  all	  data	  och	  dess	  övergripande	  struktur.	  
-‐ Zooma	  in	  på	  objekt	  av	  intresse	  och	  deras	  lokala	  kontext.	  
-‐ Filtrera	  ut	  ointressanta	  objekt.	  
-‐ Detaljer	  vid	  efterfrågan,	  att	  välja	  objekt	  eller	  grupp	  av	  objekt	  och	  få	  mer	  detaljer	  om	  

dessa	  än	  vad	  som	  är	  synligt	  vid	  översikt.	  
-‐ Relatera,	  att	  se	  förhållanden	  mellan	  objekt.	  
-‐ Historia,	  progressiv	  förfining	  av	  dokumentet/visualiseringen	  som	  att	  ångra	  vissa	  

ändringar	  och	  behålla	  andra.	  
-‐ Extraktion	  av	  urval	  av	  dataobjekt	  i	  form	  av	  utskrifter,	  datafiler	  eller	  liknande.	  

	  
Shneiderman	  (1996)	  beskriver	  även	  en	  klassificering	  av	  datatyper	  i	  informationsvisualiseringar:	  

1-‐dimensionell	  data	  är	  textdokument,	  sekventiella	  listor,	  etc.	  Objekten	  i	  samlingen	  är	  
rader	  av	  text	  innehållande	  en	  sträng	  av	  tecken.	  Användarens	  arbetsuppgifter	  är	  då	  oftast	  att	  
finna	  objekt	  genom	  att	  först	  hitta	  rätt	  del	  av	  samlingen	  i	  översikt,	  sedan	  de	  specifika	  objekten	  i	  
närmare	  granskning	  och	  utläsa	  deras	  attribut	  i	  detalj.	  

2-‐dimensionell	  data	  finns	  i	  ett	  plan	  där	  objektens	  placering	  kommunicerar	  viktiga	  
attribut,	  exempel	  på	  sådan	  är	  kartor,	  plottar,	  grafer	  och	  layouter.	  Varje	  objekt	  i	  samlingen	  
täcker	  en	  del	  av	  den	  totala	  arean.	  Objekt	  har	  attribut	  som	  namn,	  värde	  och	  liknande	  som	  är	  
kopplade	  till	  visualiseringens	  uppgift	  och	  visuella	  attribut	  avsedda	  att	  kommunicera	  den	  
informationen.	  Vanliga	  användaruppgifter	  för	  denna	  typ	  av	  data	  är	  att	  finna	  närliggande	  objekt	  
eller	  vägar	  mellan	  objekt,	  se	  att	  ett	  objekt	  innehåller	  ett	  annat,	  räkna	  objekt,	  filtrera	  objekt	  och	  
att	  få	  detaljer	  vid	  efterfrågan.	  

3-‐dimensionell	  data	  består	  av	  objekt	  med	  volym	  och/eller	  potentiellt	  komplexa	  
förhållanden	  med	  varandra.	  Denna	  datatyp	  hör	  ofta	  samman	  med	  arbetsuppgifter	  som	  att	  finna	  
närliggande	  objekt	  och	  se	  vilka	  som	  är	  under,	  över,	  inuti	  eller	  utanför	  varandra	  såväl	  som	  
grundläggande	  de	  uppgifterna	  översikt,	  zoomning	  och	  detaljer	  vid	  efterfrågan.	  För	  att	  hjälpa	  
användaren	  att	  orientera	  sig	  i	  grafiken	  kan	  man	  använda	  perspektiv,	  landmärken	  och	  översikter.	  
När	  objekt	  skymmer	  varandra	  kan	  det	  avhjälpas	  med	  transparens	  och	  färgkodningar.	  

Tidsbunden	  data	  har	  vanligen	  formen	  av	  objekt	  på	  linjära	  eller	  cykliska	  tidsaxlar.	  Objekt	  
har	  i	  vissa	  fall	  attributet	  längd	  i	  tidsdimensionen	  och	  kan	  överlappa	  varandra.	  Typiska	  
arbetsuppgifter	  för	  tidsbunden	  data	  är	  att	  finna	  alla	  objekt	  före,	  under	  eller	  efter	  ett	  ögonblick	  
eller	  en	  tidsperiod,	  samt	  översikt,	  zoomning	  och	  detaljer	  vid	  efterfrågan.	  

Multidimensionell	  data	  är	  exempelvis	  relationsbaserade	  och	  statistiska	  databaser.	  
Objekt	  med	  antalet	  n	  attribut	  föreställs	  vara	  punkter	  i	  en	  n-‐dimensionell	  rymd.	  Den	  rymden	  kan	  
exempelvis	  representeras	  som	  ett	  flertal	  2-‐dimensionella	  scatterplot-‐diagram	  eller	  
visualiseringar	  med	  multipla	  axlar	  som	  parallella	  koordinater.	  3D-‐grafik	  kan	  användas	  för	  att	  visa	  
flera	  axlar	  i	  samma	  objekt.	  Arbetsuppgifterna	  för	  sådana	  visualiseringar	  är	  att	  finna	  mönster,	  
grupperingar,	  korrelationer	  mellan	  par	  av	  attribut	  och	  avvikande	  värden.	  

Dataträd	  och	  hierarkier	  är	  samlingar	  av	  objekt	  där	  varje	  objekt	  har	  en	  koppling	  eller	  länk	  
till	  ett	  föräldraobjekt	  och	  eventuellt	  kopplingar	  till	  ett	  eller	  flera	  barnobjekt.	  Både	  objekt	  och	  
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länkar	  kan	  ha	  flera	  attribut.	  Arbetsuppgifterna	  översikt,	  zoomning	  och	  detaljer	  vid	  efterfrågan	  
kan	  tillämpas	  på	  både	  objekt	  och	  länkar.	  

Nätverksdata	  innebär	  att	  objekt	  länkas	  till	  ett	  eller	  flera	  andra	  objekt	  för	  att	  visualisera	  
samband,	  kommunikation	  eller	  andra	  överföringar.	  Vanliga	  visualiseringstekniker	  för	  
nätverksdata	  är	  diagram	  med	  noder	  och	  länkar	  och	  kvadratiska	  matriser	  av	  objekt	  med	  värden	  
för	  länkar	  i	  den	  kombination	  av	  rad	  och	  kolumn	  som	  representerar	  kopplingen.	  Typiska	  
arbetsuppgifter	  med	  nätverksdata	  är	  att	  hitta	  den	  kortaste	  eller	  mest	  ekonomiska	  vägen	  mellan	  
två	  objekt,	  att	  finna	  flaskhalsar,	  identifiera	  beroenden	  och	  mönster,	  översikt,	  zoomning	  och	  
detaljer	  vid	  efterfrågan.	  	  
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2	  Designarbetet	  
Designarbetet	  för	  att	  förbättra	  visualiseringen	  av	  FRAM-‐system	  använder	  de	  teorier,	  
designprinciper	  och	  termer	  som	  beskrivs	  i	  kapitel	  1.	  De	  designproblem	  som	  ska	  lösas	  identifieras	  
genom	  analys	  av	  vilken	  information	  som	  ska	  visualiseras	  och	  vilka	  användarens	  uppgifter	  är,	  och	  
problem	  som	  påpekats	  med	  tidigare	  visualiseringar.	  Utvecklingen	  av	  grafiska	  element	  utgår	  från	  
tidigare	  FRAM-‐visualiseringars	  kompositioner,	  utvärderar	  och	  utvecklar	  dem.	  Under	  processen	  
provas	  olika	  lösningar	  i	  designskisser	  och	  grafiska	  element	  läggs	  till,	  avlägsnas	  och	  anpassas	  i	  
omgångar	  under	  utvecklingen.	  Tidigare	  visualiseringar	  av	  FRAM-‐system	  utvärderas	  även	  för	  att	  
se	  vilka	  lösningar	  på	  designproblemen	  som	  funnits	  och	  kan	  användas	  igen.	  

2.1	  Analys	  av	  användarens	  uppgifter	  och	  designproblem	  i	  FRAM	  
Användare	  av	  FRAM	  utför	  följande	  uppgifter	  i	  de	  olika	  stegen:	  
Steg	  1	  
Identifiera	  systemets	  funktioner	  och	  karaktärisera	  dem	  med	  grundläggande	  parametrar:	  

-‐ Delar	  upp	  det	  system	  som	  undersöks	  i	  ett	  antal	  funktioner	  
-‐ Namnge	  varje	  funktion	  med	  en	  titel	  som	  beskriver	  den	  handling	  som	  utförs	  av	  

funktionen	  
-‐ Namnge	  funktionens	  eventuella	  in-‐	  och	  utsignaler	  i	  aspekterna	  

Steg	  2	  
Beskriv	  funktionernas	  prestationer	  med	  common	  performance	  conditions:	  

-‐ Bestäm	  en	  lista	  av	  CPC:er	  som	  passar	  systemet	  och	  dess	  syften	  
-‐ Ge	  varje	  CPC	  ett	  kvalitativt	  omdöme	  för	  varje	  funktion	  
-‐ Notera	  hur	  CPC:er	  påverkar	  varje	  aspekt	  för	  alla	  funktioner	  

Steg	  3	  
Finn	  väntade	  beroenden	  mellan	  funktioner:	  

-‐ Hitta	  överensstämmande	  listade	  in-‐	  och	  utsignaler	  hos	  funktioner	  
-‐ Rita	  in	  beroendet	  in	  diagrammet	  (förfina)	  

Finn	  oväntade	  uppsättningar	  av	  beroenden	  mellan	  funktioner:	  
-‐ Hitta	  beroenden	  som	  erfarenheter	  eller	  CPC-‐bedömningarna	  indikerar	  kan	  minska	  eller	  

brytas	  och	  funktioner	  som	  enligt	  erfarenhet	  inte	  alltid	  utförs	  (detaljer	  vid	  efterfrågan)	  
-‐ Markera	  dessa	  beroenden	  som	  brutna	  i	  diagrammet	  och	  markera	  de	  icke	  utförda	  

funktionerna	  som	  sådana	  (förfina)	  
-‐ Analysera	  vad	  dessa	  brutna	  beroenden	  får	  för	  konsekvenser	  för	  funktionernas	  varians	  

(detaljer	  vid	  efterfrågan)	  
Skapa	  varianter	  av	  diagrammet	  som	  beskriver	  olika	  instanser	  av	  systemet:	  

-‐ Rita	  upp	  diagram	  för	  alla	  väntade	  och	  oväntade	  uppsättningar	  beroenden	  som	  funnits	  
(extrahera)	  

-‐ Ange	  vilka	  särskilda	  förhållanden	  som	  kännetecknar	  varje	  instans	  (förfina)	  
Definiera	  den	  funktionella	  resonansen	  i	  alla	  instanser	  av	  systemet:	  
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-‐ Finn	  funktioner	  med	  hög	  varians	  (filtrera)	  
-‐ Markera	  de	  funktioner/funktionsaspekter	  där	  variansen	  är	  hög	  (förfina)	  
-‐ Se	  om	  dessa	  funktioner	  är	  sammanlänkade	  av	  beroenden	  så	  att	  funktionell	  resonans	  

uppstår	  (relatera)	  
Steg	  4	  
Bestäm	  barriärer:	  

-‐ Avgör	  placering	  på	  funktion	  eller	  beroendekoppling	  utifrån	  analysen	  av	  var	  funktionell	  
resonans	  förekommer	  i	  nätverket	  av	  funktioner	  (relatera)	  

-‐ Välj	  och	  beskriv	  barriärfunktioner	  
-‐ Välj	  och	  beskriv	  barriärsystem	  för	  att	  understödja	  barriärfunktioner	  

Bestäm	  performance	  indicators:	  
-‐ Avgör	  placering	  på	  funktion	  eller	  beroendekoppling	  genom	  att	  bedöma	  var	  prestationer	  

behöver	  övervakas	  (detaljer	  vid	  efterfrågan)	  
-‐ Välj	  indikator	  för	  prestation	  och	  beskriv	  hur	  den	  används	  

	  
I	  FRAM	  visualizer	  utför	  användaren	  de	  handlingar	  som	  krävs	  för	  arbetsuppgifterna	  med	  
klickningar	  och	  rörelser	  med	  datormusen	  och	  tangentbordsinmatningar.	  Signaler	  för	  när	  en	  
handling	  inleds	  och	  när	  den	  är	  avslutad	  utgörs	  av	  visuell	  feedback	  från	  gränssnittet.	  
	  
De	  datatyper	  som	  tillkommer	  i	  varje	  steg	  är:	  
Steg	  1:	  Funktioners	  och	  deras	  in-‐/utsignalers	  namn	  är	  endimensionell	  data,	  där	  funktionernas	  
namn	  betraktas	  som	  objekt	  och	  signalernas	  namn	  är	  dess	  attribut.	  
Steg	  2:	  Listan	  med	  common	  performance	  conditions,	  de	  kvalitativa	  omdömena	  av	  CPC:er	  för	  
funktioner	  och	  tabellen	  med	  CPC:ers	  påverkan	  på	  aspekter	  är	  alla	  endimensionell	  data.	  
Steg	  3:	  Kopplingarna	  mellan	  funktioner	  är	  nätverksdata	  och	  instanser	  av	  kopplingar	  är	  
uppsättningar	  av	  nätverksdata	  som	  är	  inbördes	  oberoende.	  Information	  om	  vilka	  förhållanden	  
som	  präglar	  en	  given	  instans	  är	  endimensionell	  data	  som	  associeras	  med	  nätverksdatan	  och	  bör	  
presenteras	  tillsammans.	  Markeringar	  för	  hög	  varians,	  brutna	  beroenden	  etcetera	  är	  attribut	  
hos	  noderna	  och	  länkarna.	  
Steg	  4:	  Barriärers	  och	  performance	  indicators	  placeringar	  och	  namn	  ingår	  i	  nätverksdatan	  som	  
attribut	  till	  noder	  och	  länkar.	  	  
	  
De	  första	  och	  andra	  stegens	  data	  kräver	  alltså	  endast	  text	  för	  att	  förmedla	  informationen,	  men	  
framställningen	  kan	  stärkas	  av	  grafiska	  element	  och	  typografiska	  drag	  som	  strukturerar	  
objekten	  och	  framhäver	  viktiga	  detaljer.	  De	  tredje	  och	  fjärde	  stegens	  data	  består	  främst	  av	  den	  
nätverksdata	  som	  utgör	  FRAM-‐diagrammen,	  men	  komplementeras	  av	  den	  endimensionella	  data	  
som	  beskriver	  de	  åtgärder	  (barriärer	  och	  performance	  indicators)	  som	  rekommenderas	  för	  
systemet	  och	  de	  båda	  datamängderna	  bör	  presenteras	  så	  att	  användaren	  kan	  referera	  mellan	  
dem. 

2.2	  Designproblem	  och	  designkriterier	  
De	  problem	  som	  behöver	  lösas	  med	  informationsgrafik	  är:	  
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1. Visa	  funktioners	  titel	  och	  vilka	  in-‐	  och	  utsignaler	  som	  är	  kopplade	  till	  funktioners	  
aspekter.	  

2. Visa	  CPC:ers	  kvalitativa	  omdömen	  för	  varje	  funktion.	  
3. Visa	  graden	  och	  karaktären	  av	  CPC:ers	  påverkan	  på	  varje	  funktions	  aspekter.	  
4. Visa	  nätverken	  av	  beroenden	  mellan	  funktioner	  i	  olika	  instanser	  med	  funktioners	  och	  

länkars	  namn.	  
5. Markera	  vilka	  beroenden	  som	  försvagats	  eller	  brutits	  och	  vilka	  funktioner	  som	  inte	  

utförs.	  
6. Visa	  var	  barriärer	  och	  performance	  indicators	  placeras,	  och	  vilka	  namn	  de	  har.	  
7. Så	  mycket	  som	  möjligt	  av	  ovan	  nämnda	  information	  bör	  kunna	  visas	  samtidigt	  i	  samma	  

vy,	  för	  att	  användaren	  ska	  kunna	  göra	  referenser	  i	  materialet	  utan	  att	  förvirras	  av	  byten	  
av	  vy.	  

	  
Endimensionell	  data	  som	  inte	  tas	  upp	  ovan	  (som	  beskrivningar	  av	  barriärfunktioner	  och	  
barriärsystem)	  kan	  förmedlas	  i	  dokument	  separata	  från	  informationsvisualiseringen,	  så	  länge	  
användaren	  kan	  ta	  del	  av	  dem	  parallellt.	  
	  
Kriterier	  för	  designlösningen:	  

-‐ Den	  bör	  fungera	  väl	  i	  gråskala	  så	  att	  användbara	  svartvita	  utskrifter	  och	  trycksaker	  kan	  
göras.	  

-‐ Visualiseringen	  bör	  inte	  avvika	  mer	  än	  nödvändigt	  från	  den	  etablerade	  strukturen	  och	  
utformningen,	  för	  att	  underlätta	  för	  de	  som	  redan	  är	  välbekanta	  med	  den.	  Nyttan	  av	  
förändringar	  måste	  vägas	  mot	  värdet	  av	  det	  redan	  inlärda.	  

-‐ Stöd	  för	  läsning	  i	  översikt	  av	  funktioners	  beroenden	  och	  i	  detalj	  om	  funktioners	  
egenskaper.	  

-‐ Tydlighet	  och	  minimerad	  oönskad	  visuell	  aktivitet.	  
	  
Den	  nuvarande	  utformningen	  av	  FRAM	  visualizer	  har	  bara	  löst	  vissa	  av	  de	  ovan	  nämnda	  
designproblemen:	  

1. Funktionernas	  titel	  och	  in-‐	  och	  utsignaler	  skrivs	  in	  i	  en	  tabell,	  och	  uppträder	  sedan	  per	  
automatik	  på	  rätt	  platser	  i	  diagrammet.	  Länkar	  uppstår	  mellan	  alla	  noder	  med	  ett	  givet	  
beroende,	  så	  länkar	  bildas	  även	  mellan	  två	  aspekter	  med	  samma	  insignal,	  men	  detta	  kan	  
åtgärdas	  av	  användaren	  genom	  att	  dölja	  valda	  länkar.	  

2. Kvalitativa	  omdömen	  av	  en	  funktions	  CPC:er	  visas	  i	  en	  tabell.	  
3. Graden	  av	  CPC:ers	  påverkan	  på	  en	  funktions	  aspekter	  visualiseras	  bara	  i	  termer	  av	  om	  

aspekterna	  påverkas	  av	  en	  CPC	  eller	  inte,	  i	  form	  av	  en	  markering	  i	  ovan	  nämnda	  CPC-‐
tabell.	  Kvaliteten	  eller	  storheten	  på	  påverkan	  går	  inte	  att	  utläsa	  ur	  detta.	  

4. Nätverken	  av	  beroenden	  visualiseras	  med	  funktioner	  som	  noder	  och	  beroenden	  som	  
länkar.	  Ett	  separat	  dokument	  måste	  skapas	  för	  varje	  instans	  av	  systemet	  som	  ska	  
visualiseras.	  

5. Markeringar	  av	  vilka	  beroenden	  som	  försvagats	  eller	  brutits	  och	  vilka	  funktioner	  som	  
inte	  utförs	  kan	  inte	  göras	  i	  FRAM	  Visualizer.	  För	  att	  visa	  sådana	  skillnader	  mellan	  väntade	  
och	  verkliga	  förhållanden	  kan	  man	  skapa	  två	  versioner	  av	  visualiseringen	  i	  olika	  
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dokument	  i	  FRAM	  Visualizer.	  
6. Det	  finns	  i	  nuläget	  inget	  sätt	  att	  i	  FRAM	  Visualizer	  visa	  var	  barriärer	  och	  performance	  

indicators	  placeras.	  
7. Diagrammet	  över	  nätverket	  av	  beroenden	  och	  tabellerna	  över	  CPC:ers	  karaktär	  är	  

separata	  men	  visas	  på	  samma	  skärmbild.	  
	  
Vid	  arbete	  med	  FRAM-‐diagram	  som	  skapats	  efter	  Hollnagels	  metod	  med	  grafikprogram,	  och	  
alltså	  inte	  påverkats	  av	  FRAM	  Visualizers	  begränsningar,	  har	  man	  funnit	  flera	  svagheter	  och	  
problem	  med	  visualiseringen.	  
	  
Information	  om	  hur	  CPC:er	  påverkar	  aspekter,	  som	  tagits	  fram	  under	  steg	  2	  av	  FRAM-‐processen,	  
ska	  användas	  för	  att	  bedöma	  vad	  som	  orsakar	  bristande	  beroenden	  och	  hög	  varians	  i	  systemet	  
men	  visualiseras	  inte	  i	  det	  diagram	  som	  skapas	  under	  steg	  3.	  Lösningar	  har	  funnits	  för	  att	  i	  
diagrammet	  markera	  aspekter	  som	  har	  hög	  varians,	  men	  om	  det	  även	  förmedlades	  vilka	  CPC:er	  
som	  orsakar	  den	  höga	  variansen	  skulle	  användaren	  få	  ett	  bättre,	  mer	  komplett	  underlag	  för	  
analys	  och	  beslut	  om	  åtgärder.	  Det	  har	  ännu	  inte	  funnits	  några	  lösningar	  för	  att	  visa	  om	  
funktionell	  varians	  tenderar	  att	  ha	  positiv	  effekt	  (minskar	  sannolikheten	  att	  en	  olycka	  kommer	  
äga	  rum)	  eller	  negativ	  (ökar	  sannolikheten	  för	  olyckor).	  Även	  CPC:ers	  påverkan	  på	  aspekters	  
prestationer	  skulle	  kunna	  beskrivas	  i	  termer	  av	  positiv	  eller	  negativ	  påverkan,	  beroende	  på	  om	  
den	  ökar	  eller	  minskar	  variansen.	  (Lundblad	  &	  Speziali,	  2007)	  
	  
Stora	  system	  som	  innehåller	  många	  funktioner	  är	  svåra	  att	  visualisera	  i	  ett	  format	  som	  både	  är	  
läsbart	  och	  ryms	  på	  en	  mindre	  yta	  som	  en	  sida	  i	  en	  rapport	  eller	  artikel.	  Vanligen	  löses	  detta	  
genom	  att	  dela	  upp	  systemet	  och	  i	  illustrationerna	  endast	  visa	  de	  funktioner	  man	  behandlar	  för	  
tillfället.	  Man	  kan	  då	  emellertid	  inte	  få	  en	  översikt	  av	  större	  system	  som	  helhet.	  En	  mer	  
utrymmeseffektiv	  visualiseringsdesign	  är	  alltså	  önskvärd.	  (Lundblad	  &	  Speziali,	  2007)	  
	  
En	  fokusgrupp	  av	  nya	  användare	  av	  FRAM	  upplevde	  att	  visualiseringen	  gav	  ett	  rörigt	  och	  brusigt	  
intryck	  och	  att	  det	  var	  svårt	  att	  följa	  flödet	  av	  kopplingar.	  Deltagarna	  ansåg	  att	  andra	  
modelleringsmetoder	  med	  endast	  raka	  linjer	  och	  riktade	  pilar	  mellan	  noder	  var	  betydligt	  enklare	  
att	  förstå	  än	  FRAM-‐diagram,	  som	  de	  dessutom	  tyckte	  var	  svårare	  att	  lära	  sig	  läsa	  då	  man	  måste	  
ha	  kunskap	  om	  vad	  bokstäverna	  i	  aspektsymbolerna	  står	  för.	  (Alm,	  2007)	  Dessa	  svårigheter	  
försvinner	  mestadels	  när	  användaren	  lär	  sig	  aspekternas	  initialer	  och	  vilka	  syften	  aspekterna	  
har.	  Det	  finns	  dock	  en	  poäng	  i	  att	  det	  är	  svårt	  att	  snabbt	  särskilja	  aspektsymbolerna,	  och	  att	  se	  
vilken	  funktion	  som	  är	  den	  beroende	  i	  en	  koppling,	  vid	  en	  överblick.	  Det	  finns	  alltså	  ett	  behov	  av	  
en	  designlösning	  som	  gör	  beroenden	  tydligare	  och	  de	  olika	  aspekterna	  mer	  distinkta.	  

2.3	  Designprocess	  

I	  redogörelsen	  för	  designprocessen	  redovisas	  de	  resonemang	  som	  ligger	  bakom	  utformningen,	  
vilka	  designalternativ	  som	  övervägts	  och	  hur	  grafiken	  bygger	  på	  designprinciper	  och	  teorier.	  
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2.3.1	  Funktionsmodulen	  

I	  Hollnagels	  ursprungliga	  grafiska	  utformning	  används	  hexagonala	  moduler	  för	  att	  representera	  
funktioner	  och	  linjer	  mellan	  funktioner	  för	  att	  representera	  beroenden.	  Designmetaforen	  går	  då	  
ut	  på	  att	  hexagonerna	  ”innehåller”	  funktionens	  handlingar	  eller	  mekanismer	  och	  linjerna	  mellan	  
dem	  är	  ”ledningar”	  som	  för	  vidare	  det	  en	  funktion	  producerar/presterar	  till	  en	  annan.	  Denna	  
lösning	  med	  grundkoncepten	  ”behållare”	  med	  insida	  och	  utsida	  och	  ”vägar”	  vars	  väg	  löper	  från	  
en	  källa	  till	  en	  destination	  är	  väl	  lämpad	  för	  att	  visualisera	  den	  nätverksdata	  som	  används	  i	  
FRAM.	  Funktionsmodulen	  består	  av	  tre	  enheter,	  eller	  grupper,	  av	  grafiska	  element:	  
funktionsmarkören	  (en	  hexagon	  enligt	  Hollnagels	  modell),	  aspektmarkörer	  (cirklar)	  och	  
beroendekopplingar	  (linjer)	  med	  etiketter	  (figur	  2.1).	  
	  
Det	  är	  fördelaktigt	  att	  funktionerna	  har	  ett	  enhetligt	  utseende	  så	  att	  man	  kan	  känna	  igen	  alla	  
funktioner	  i	  diagrammet	  med	  en	  blick.	  Genom	  att	  använda	  en	  modul	  med	  ett	  bestämt	  utseende	  
görs	  de	  grafiska	  element	  som	  representerar	  funktioner	  lika	  i	  de	  visuella	  dimensionerna	  form,	  
färgsättning	  och	  uppfattas	  därför	  genom	  associativ	  förnimmelse	  som	  tillhörande	  en	  och	  samma	  
grupp.	  De	  retinala	  variabler	  som	  kan	  användas	  för	  att	  åstadkomma	  associativ	  förnimmelse	  är	  
orientering,	  textur,	  form	  och	  position,	  och	  eftersom	  funktionsmodulen	  redan	  har	  en	  form	  som	  
skiljer	  sig	  från	  de	  andra	  enheterna	  i	  grafiken	  (en	  hexagonal	  kontur	  omgiven	  av	  mindre	  cirklar)	  
uppfyller	  den	  det	  kravet.	  

	  
Figur	  2.1	  Diagram	  över	  beroenden	  i	  ett	  system	  med	  FRAM	  Visualizers	  grafik	  
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De	  formella	  element	  som	  måste	  ingå	  för	  att	  funktionsmodulen	  ska	  fylla	  sina	  syften	  är	  
identifikation	  för	  funktionen	  (dess	  namn)	  och	  dess	  aspekter	  (initialbokstäver),	  och	  
beroendekopplingars	  namn	  (det	  vill	  säga	  namnet	  på	  det	  som	  används).	  Det	  återstående	  grafiska	  
element	  i	  Hollnagels	  funktionsmodul	  vars	  nödvändighet	  kan	  ifrågasättas	  är	  de	  linjer	  som	  kopplar	  
samman	  funktionens	  hexagon	  och	  dess	  aspektmarkörer.	  De	  linjerna	  förmedlar	  själva	  ingen	  data.	  
Om	  man	  avlägsnar	  dessa	  streck	  kan	  användaren	  uppfatta	  att	  aspekterna	  tillhör	  hexagonen	  
genom	  gestaltprincipen	  om	  närhet,	  det	  är	  dock	  inte	  lika	  tydligt	  som	  när	  de	  sammankopplas	  av	  
linjer	  och	  kan	  bli	  ansträngande	  för	  läsaren	  om	  det	  är	  tätt	  mellan	  funktionsmodulerna	  i	  
diagrammet.	  Genom	  att	  flytta	  in	  aspektmarkörerna	  så	  att	  deras	  kanter	  ligger	  mot	  hexagonens	  
hörn	  bildas	  en	  enda	  sammanhängande	  profil	  (figur	  2.2).	  Den	  visuella	  aktiviteten	  mellan	  de	  
cirkelformade	  aspekterna	  och	  hexagonens	  hörn	  blir	  inte	  alltför	  stark	  eftersom	  den	  negativa	  
formens	  vinklar	  och	  proportioner	  är	  så	  skarpa.	  Jämfört	  med	  den	  visuella	  aktiviteten	  från	  de	  raka	  
linjer	  som	  fanns	  mellan	  dem	  förut	  har	  den	  nya	  varianten	  mindre	  störningar.	  Funktionsmodulen	  
som	  helhet	  blir	  mer	  kompakt	  utan	  linjer	  mellan	  hexagon	  och	  aspektmarkörer	  vilket	  främjar	  
utrymmeseffektiviteten	  i	  diagrammen	  som	  helhet.	  Fördelen	  med	  att	  ha	  linjerna	  kvar	  är	  att	  
aspektmarkörerna	  kommer	  ut	  en	  bit	  från	  hexagonen	  och	  det	  blir	  lättare	  att	  rita	  raka	  
beroendelinjer	  utan	  att	  få	  interferens	  mellan	  mycket	  närliggande	  eller	  korsade	  linjer.	  Det	  finns	  
dock	  ett	  flertal	  tekniker	  som	  kan	  användas	  för	  att	  kompensera	  för	  detta,	  vilket	  tas	  upp	  under	  
rubriken	  Beroenden	  mellan	  funktioner.	  
	  

	  
Figur	  2.2	  Funktionsmodul	  utan	  linjer	  mellan	  hexagon	  och	  aspektmarkörer	  
	  
Problemet	  med	  att	  det	  är	  svårt	  att	  identifiera	  vilken	  aspekt	  en	  markör	  representerar,	  och	  
därmed	  även	  vilken	  riktning	  ett	  beroende	  har,	  kan	  lösas	  genom	  att	  göra	  aspektmarkörerna	  mer	  
distinkta.	  De	  identifieras	  förutom	  initialbokstäverna	  även	  genom	  sin	  orientering	  eftersom	  varje	  
aspekt	  har	  en	  bestämd	  position	  på	  hexagonen,	  men	  det	  bör	  ändras	  på	  för	  att	  hjälpa	  den	  
sammantagna	  läsligheten	  hos	  visualiseringen,	  vilket	  tas	  upp	  senare	  i	  detta	  kapitel.	  Ett	  sätt	  att	  
göra	  aspektmarkörerna	  distinkta	  är	  att	  utforma	  dem	  som	  ikoner	  som	  associeras	  med	  den	  
tillhörande	  aspektens	  tema.	  Det	  skulle	  dessutom	  göra	  visualiseringen	  mer	  intuitiv	  att	  använda	  
och	  minska	  inlärningsperioden.	  Det	  visade	  sig	  dock	  svårt	  att	  finna	  igenkännbara	  piktogram	  att	  
representera	  de	  av	  aspekterna	  som	  står	  för	  mångtydiga	  och	  abstrakta	  koncept.	  Det	  piktogram	  
som	  enklast	  och	  mest	  begripligt	  representerar	  aspekterna	  input	  och	  output	  är	  en	  pil	  riktad	  in	  
respektive	  ut	  ur	  funktionsmodulen.	  Tid	  kan	  till	  exempel	  representeras	  av	  en	  urtavla	  eller	  ett	  
timglas	  vilka	  skulle	  ha	  god	  igenkännbarhet	  i	  västerländska	  kulturer.	  Aspekten	  förhandskrav	  kan	  
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förslagsvis	  representeras	  av	  en	  ”bockad”	  checkbox,	  men	  det	  skulle	  ju	  å	  andra	  sidan	  lika	  gärna	  
kunna	  representera	  aspekten	  kontroll.	  Resurser	  kan	  vara	  många	  så	  olika	  saker,	  fysiska	  eller	  inte,	  
att	  det	  är	  svårt	  att	  hitta	  en	  bild	  som	  kan	  omfatta	  dem	  alla.	  
	  
Ett	  annat	  sätt	  att	  göra	  aspektmarkörerna	  distinkta	  är	  att	  ge	  dem	  unika	  konturformer.	  I	  
Hollnagels	  utformning	  är	  initialbokstäverna	  omslutna	  av	  identiska	  cirklar	  och	  blir	  därför	  svåra	  att	  
särskilja	  vid	  översiktlig	  granskning.	  Vilka	  former	  som	  hör	  samman	  med	  vilka	  aspekter	  lär	  sig	  
användaren	  efterhand	  så	  som	  de	  även	  lär	  sig	  vilken	  aspekt	  varje	  initialbokstav	  står	  för	  så	  denna	  
lösning	  gör	  inte	  visualiseringen	  mer	  intuitiv	  för	  nya	  användare.	  Eftersom	  den	  visuella	  variabelns	  
form	  tillåter	  associativ	  perception	  blir	  det	  dock	  lättare	  att	  identifiera	  aspekter	  och	  se	  
beroendens	  riktningar.	  Aspektmarkörerna	  görs	  distinkta	  men	  samtidigt	  enkla	  för	  att	  inte	  skapa	  
onödigt	  hög	  visuell	  aktivitet	  genom	  att	  använda	  enkla	  geometriska	  former	  som	  kvadrat,	  
”diamant”	  (kvadrat	  vars	  sidor	  står	  i	  45	  graders	  vinkel	  mot	  horisontala	  linjer),	  cirkel	  och	  hexagon,	  
med	  undantag	  för	  input	  och	  output	  som	  är	  cirklar	  försedda	  med	  tre	  runda	  respektive	  vassa	  
”snibbar”.	  Formernas	  storlek	  justeras	  för	  optiskt	  likvärdig	  skalning	  genom	  att	  göra	  kvadratens	  
och	  diamantens	  sidor	  och	  hexagonens	  diameter	  mindre	  än	  cirkelns	  diameter.	  Markörerna	  för	  
input	  och	  output	  skalades	  dock	  optiskt	  inte	  likvärdigt	  med	  de	  övriga	  och	  ger	  därför	  ett	  aningen	  
starkare	  intryck	  än	  de	  övriga	  markörerna	  vilket	  är	  lämpligt	  då	  de	  är	  viktigast	  för	  att	  visa	  
beroendens	  riktning.	  De	  olika	  formerna	  har	  samma	  orientering	  oavsett	  var	  de	  placeras	  på	  
funktionsmodulen	  förutom	  input	  och	  output	  som	  pekar	  med	  sina	  ”snibbar”	  in	  mot	  respektive	  ut	  
från	  funktionsmodulen	  (figur	  2.3).	  
	  
	  

	  
	  
Figur	  2.3	  Funktionsmodul	  med	  modifierade	  aspektmarkörer	  för	  lättare	  identifiering	  
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Figur	  2.4	  Beroendenätverk	  i	  a)	  monokromt	  utförande,	  b)	  med	  alla	  aspekter	  färgkodade	  och	  c)	  med	  
endast	  input	  och	  output	  färgkodade	  
	  
Det	  är	  möjligt	  att	  använda	  den	  visuella	  variabeln	  färg	  för	  att	  göra	  de	  olika	  aspekternas	  markörer	  
ännu	  mer	  distinkta	  i	  de	  medier	  där	  färg	  kan	  användas	  (figur	  2.4	  b).	  Färgkodningen	  ger	  dock	  inte	  
någon	  betydande	  förbättring	  i	  lättheten	  att	  identifiera	  aspekter	  jämfört	  med	  att	  bara	  använda	  
markörernas	  former	  och	  bokstäver.	  Samtidigt	  höjer	  de	  många	  kulörerna	  informationsdensiteten	  
i	  grafiken	  och	  kräver	  betraktarens	  uppmärksamhet.	  Sammantaget	  försvårar	  antagligen	  
färgkodningen	  mer	  för	  läsaren	  av	  diagrammet	  än	  den	  hjälper.	  En	  bättre	  lösning	  är	  att	  använda	  
kulörer	  mer	  sparsamt	  och	  exempelvis	  enbart	  färgkoda	  input	  och	  output	  (figur	  2.4	  c),	  vilka	  är	  de	  
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aspekter	  som	  är	  viktigast	  för	  att	  följa	  beroendenas	  flöde.	  Helst	  ska	  dock	  aspektmarkörernas	  
former	  vara	  så	  pass	  väl	  lämpade	  för	  att	  identifiera	  dem	  att	  ingen	  färgkodning	  är	  nödvändig,	  och	  
den	  visuella	  variabeln	  kulör	  kan	  då	  reserveras	  för	  andra	  syften.	  
	  
En	  lösning	  för	  att	  tydliggöra	  beroendens	  riktningar	  är	  att	  lägga	  till	  pilspetsar	  vid	  insignal-‐änden	  
på	  kopplingslinjerna	  (Lundblad	  &	  Speziali,	  2007)	  (figur	  2.5).	  Detta	  är	  dock	  överflödigt	  när	  
aspektmarkören	  för	  output	  är	  tillräckligt	  distinkt	  från	  de	  övriga,	  eftersom	  användaren	  vet	  att	  
beroenden	  alltid	  går	  från	  outputaspekten.	  
	  

	  
	  
Figur	  2.5	  Pilar	  visar	  riktningen	  av	  signalers	  flöde	  i	  beroenden	  
	  
Funktionsmodulens	  hexagon	  ritas	  ibland	  som	  tonplatta	  och	  ibland	  som	  en	  kontur	  runt	  en	  vit	  yta	  
(figur	  2.6).	  Den	  variant	  som	  ger	  bäst	  läsbarhet	  hos	  funktionsmodulens	  text	  är	  den	  med	  
konturlinje.	  De	  svarta	  tecknen	  kontrasterar	  då	  bättre	  med	  bakgrunden	  och	  är	  lättare	  att	  tyda,	  
särskilt	  vid	  små	  teckenstorlekar,	  vilket	  gör	  den	  utformningen	  av	  funktionsmodulen	  att	  föredra	  
framför	  tonplattan.	  
	  

	  
	  
Figur	  2.6	  Funktionsmoduler	  med	  hexagon	  som	  konturlinje	  (vänster)	  respektive	  tonplatta	  (höger)	  
	  
Det	  är	  för	  FRAM-‐analysens	  skull	  inte	  nödvändigt	  att	  visa	  i	  diagrammet	  vilken	  kategori	  M,	  T	  eller	  
O	  funktionerna	  tillhör,	  men	  det	  kan	  vara	  till	  hjälp	  för	  användaren.	  Det	  enklaste	  och	  mest	  direkta	  
sättet	  att	  visualisera	  den	  informationen	  är	  att	  någonstans	  i	  funktionsmodulen	  placera	  ett	  M,	  T	  
eller	  O.	  För	  att	  undvika	  att	  göra	  de	  negativa	  formerna	  mer	  komplexa	  än	  nödvändigt	  kan	  detta	  
grafiska	  element	  finnas	  inom	  hexagonen.	  Hur	  mycket	  av	  hexagonens	  yta	  som	  är	  fri	  beror	  på	  hur	  
många	  tecken	  funktionens	  titel	  innehåller	  och	  titeltextens	  formatering.	  De	  flesta	  titlar	  bör	  dock	  
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rimligen	  vara	  så	  korta	  att	  ytterligare	  ett	  tecken	  kan	  rymmas	  under	  eller	  över	  titeltexten.	  
Kategorimärkningen	  skiljer	  sig	  då	  från	  titeltextens	  tecken	  i	  den	  visuella	  variabeln	  positionen	  i	  
ytan,	  men	  titeltextens	  position	  och	  utsträckning	  varierar	  beroende	  på	  hur	  lång	  den	  är.	  För	  att	  
skilja	  ut	  kategorimarkeringen	  ytterligare	  kan	  den	  visuella	  variabeln	  storlek	  användas	  genom	  att,	  
i	  typografiska	  termer,	  göra	  tecknet	  versalt,	  teckenstorleken	  större	  eller	  vikten	  högre	  (figur	  2.7).	  
	  

	  
	  
Figur	  2.7	  Funktionens	  kategori	  markeras	  med	  en	  fet	  (”bold”),	  versal	  bokstav	  i	  större	  teckenstorlek	  än	  
funktionens	  titels	  
	  
En	  funktions	  aspekter	  är	  intressanta	  för	  FRAM-‐analysen	  om	  de	  bär	  ett	  eller	  flera	  beroenden	  till	  
en	  annan	  funktion	  och/eller	  ger	  ett	  intressant	  bidrag	  till	  den	  funktionella	  variansen.	  Aspekter	  
som	  inte	  är	  av	  sådant	  intresse	  kan	  utelämnas	  ur	  visualiseringen,	  så	  att	  de	  inte	  upptar	  utrymme	  
och	  uppmärksamhet	  som	  kan	  ägnas	  åt	  de	  intressanta	  aspekterna.	  Användaren	  bör	  därför	  kunna	  
välja	  att	  ”dölja”	  aspektmarkörer	  så	  att	  de	  inte	  syns	  i	  diagrammet	  i	  visualiseringsprogram	  för	  
FRAM	  (figur	  2.8).	  
	  
När	  användare	  döljer	  markörer	  för	  aspekter	  som	  bedöms	  ointressanta	  för	  analysen	  blir	  
hexagonens	  hörn	  mer	  framträdande	  och	  skapar	  visuell	  aktivitet.	  Den	  aktiviteten	  kan	  undvikas	  
genom	  att	  byta	  ut	  hexagonen	  mot	  en	  cirkel,	  vilket	  gör	  den	  sammantagna	  konturen	  av	  
funktionsmodulen	  mindre	  komplex	  (figur	  2.9).	  Cirkeln	  ger	  ett	  bättre	  intryck	  än	  hexagonen	  när	  
antalet	  aspekter	  är	  färre	  än	  fyra.	  När	  aspekterna	  är	  fler	  än	  så	  skapar	  dock	  cirkelformen	  mer	  
visuell	  aktivitet	  än	  hexagonen	  då	  vinklarna	  mellan	  cirkelns	  och	  aspektmarkörernas	  respektive	  
kantlinjer	  är	  mindre.	  Den	  negativa	  formen	  blir	  spetsigare	  vilket	  ger	  kraftigare	  ”1+1=3”-‐effekter.	  
Vilken	  form,	  cirkel	  eller	  hexagon,	  som	  är	  lämpligast	  beror	  alltså	  på	  om	  funktioner	  med	  fler	  eller	  
färre	  än	  tre	  aktuella	  aspekter	  är	  vanligast	  förekommande.	  Detta	  varierar	  beroende	  på	  det	  
aktuella	  systemet	  och	  även	  mellan	  instanser	  av	  systemet.	  Medelvärdet	  för	  antalet	  aspekter	  som	  
på	  något	  vis	  markerats	  som	  intressanta	  per	  funktion	  i	  de	  FRAM-‐diagram	  som	  finns	  hos	  Hollnagel	  
(2004),	  Woltjer	  &	  Hollnagel,	  Lundblad	  &	  Speziali	  och	  Alm	  är	  3,05	  och	  medianvärdet	  är	  3.	  Av	  de	  
totalt	  37	  funktionerna	  i	  de	  olika	  systemen	  hade	  ingen	  6	  aktuella	  aspekter,	  fyra	  hade	  5,	  nio	  hade	  
4	  och	  elva	  hade	  3.	  Funktioner	  med	  fler	  än	  fyra	  relevanta	  aspekter	  är	  alltså	  tillräckligt	  ovanliga	  för	  
att	  fördelarna	  med	  att	  använda	  en	  cirkel	  istället	  för	  en	  hexagon	  ska	  uppträda	  betydligt	  oftare	  än	  
nackdelarna.	  
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Figur	  2.8	  I	  diagrammet	  ovan	  visas	  alla	  aspekter	  och	  i	  diagrammet	  nedan	  endast	  de	  som	  används	  
	  

	  
	  
Figur	  2.9	  Funktionsmoduler	  byggda	  kring	  hexagon	  (a,	  b)	  och	  cirkel	  (c,	  d)	  
	  
Funktionsmodulens	  centrala	  form	  består	  ibland	  av	  en	  ram	  kring	  en	  vit	  yta,	  och	  ibland	  en	  tonad	  
yta	  utan	  ram	  som	  i	  FRAM	  Visualizer.	  För	  att	  uppnå	  bästa	  möjliga	  läslighet	  för	  texten	  i	  
funktionsmodulen	  är	  det	  bättre	  att	  låta	  ytan	  vara	  vit	  för	  maximal	  kontrast	  mellan	  text	  och	  
bakgrund.	  Med	  två	  element	  att	  manipulera	  (ram	  och	  yta)	  istället	  för	  en	  (tonad	  yta)	  finns	  
dessutom	  större	  möjligheter	  till	  visuella	  kodningar.	  Därför	  bör	  funktionsmodulen	  ha	  en	  vit	  yta	  
omgiven	  av	  en	  mörkare	  ram.	  	  
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Figur	  2.10	  Oordnat	  FRAM-‐diagram	  

2.3.2	  Beroenden	  mellan	  funktioner	  

De	  linjer	  med	  etiketter	  som	  visar	  funktionernas	  beroenden	  har	  en	  tendens	  att	  bli	  snåriga	  och	  
svåra	  att	  följa	  då	  de	  korsas	  med	  varandra	  och	  löper	  runt	  funktionsmoduler.	  I	  FRAM	  Visualizer	  
kan	  linjerna	  dessutom	  löpa	  genom	  funktionsmoduler	  vilket	  försvårar	  läsbarheten	  hos	  
diagrammet	  betydligt	  (figur	  2.10).	  När	  man	  skapar	  funktioner	  i	  programmet	  beror	  deras	  
placering	  i	  visualiseringen	  på	  deras	  ordning	  (figur	  2.11).	  Det	  är	  inte	  förrän	  beroenden	  har	  
identifierats	  och	  renderats	  i	  grafiken	  som	  man	  kan	  börja	  arrangera	  funktionerna	  i	  vyn	  så	  att	  
diagrammet	  blir	  lätt	  att	  följa	  och	  tyda.	  Användaren	  kan	  då	  prova	  sig	  fram	  och	  flytta	  runt	  
funktionerna	  tills	  resultatet	  blir	  tillfredsställande	  i	  en	  iterativ	  process	  (figur	  2.12).	  Denna	  lösning	  
kan	  fungera	  bra	  om	  funktionernas	  beroendekopplingar	  är	  gynnsamma,	  men	  kan	  lika	  väl	  bli	  svår	  
att	  få	  bra	  resultat	  med	  om	  de	  inte	  är	  det.	  Aspektmarkeringarnas	  fasta	  orientering	  med	  input	  till	  
vänster	  och	  output	  till	  höger	  innebär	  att	  funktionerna	  får	  en	  naturlig	  sekventiell	  ordning	  från	  
vänster	  till	  höger.	  Detta	  leder	  dock	  inte	  alltid	  till	  ett	  lättöversiktligt	  diagram	  med	  flöden	  som	  lätt	  
kan	  följas,	  eftersom	  de	  komplexa	  system	  som	  visualiseras	  ofta	  inte	  är	  rent	  linjära.	  Output	  från	  
en	  given	  funktion	  kan	  ju	  förutom	  input	  även	  fungera	  som	  precondition,	  time,	  control	  eller	  
resource	  för	  en	  eller	  flera	  andra	  funktioner,	  som	  då	  lämpligast	  placeras	  ovan	  eller	  nedan	  snarare	  
än	  till	  höger	  för	  att	  kunna	  dra	  en	  linje	  mellan	  de	  sammankopplade	  aspekterna	  som	  är	  lätt	  att	  
följa.	  Idén	  att	  fasta	  positioner	  för	  aspekterna	  leder	  till	  ordnade	  och	  tydliga	  diagram	  stämmer	  
alltså	  bara	  under	  särskilda	  omständigheter.	  



37	  

	  

	  
Figur	  2.11	  I	  FRAM	  Visualizer	  uppträder	  funktioner	  i	  ett	  tätt	  spiralmönster	  när	  de	  skapas	  
	  

	  
Figur	  2.12	  FRAM-‐diagram	  som	  arrangerats	  för	  att	  bli	  tydligt	  
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Figur	  2.13	  FRAM-‐diagram	  med	  aspektmarkörers	  positioner	  justerade.	  
	  
För	  att	  underlätta	  för	  användaren	  att	  skapa	  diagram	  med	  så	  få	  korsande	  linjer	  och	  onödigt	  
utdragna	  linjesträckningar	  som	  möjligt	  kan	  man	  ge	  användaren	  möjlighet	  att	  ändra	  
aspektmarkörers	  position	  på	  funktionsmarkören	  (figur	  2.13).	  Aspektsymbolernas	  möjliga	  
positioner	  kan	  vara	  definierade	  som	  punkter	  vilka	  aspekter	  kan	  ”snap-‐on”	  på,	  eller	  vara	  fritt	  
justerbara	  längs	  funktionsmarkörens	  kant.	  Med	  fördefinierade	  möjliga	  positioner	  kan	  dessa	  
väljas	  så	  att	  aspektsymboler	  alltid	  har	  ett	  tillräckligt	  stort	  avstånd	  mellan	  varandra,	  men	  i	  fallet	  
med	  fri	  justering	  får	  användaren	  själv	  bedöma	  detta.	  En	  annan	  lösning	  är	  att	  låta	  programmet	  
automatiskt	  ändra	  aspektsymbolers	  position	  på	  funktionsmarkören	  så	  att	  de	  alltid	  är	  vända	  mot	  
kopplingens	  andra	  ände.	  Då	  kan	  det	  hända	  att	  flera	  aspektsymboler	  kommer	  mycket	  nära	  eller	  
överlappar	  varandra,	  vilket	  användaren	  kan	  åtgärda	  genom	  att	  justera	  funktionernas	  inbördes	  
positioner.	  För	  att	  ge	  användaren	  kontrollen	  och	  hindra	  att	  överlapp	  uppstår	  och	  måste	  redas	  ut	  
vid	  varje	  justering	  av	  funktionens	  position,	  bör	  dock	  aspekternas	  position	  inte	  justeras	  
automatiskt	  vid	  förflyttning.	  För	  att	  försäkra	  att	  aspektmarkörerna	  alltid	  har	  tillräckligt	  
mellanrum	  är	  det	  bäst	  att	  använda	  förutbestämda	  positioner	  som	  användaren	  kan	  växla	  mellan.	  
Hur	  många	  sådana	  positioner	  som	  ryms	  på	  en	  funktionsmodul	  beror	  på	  dess	  storlek.	  För	  att	  
ytterligare	  underlätta	  att	  skapa	  tydliga	  diagram	  bör	  programmet	  ge	  användaren	  möjlighet	  att	  
böja	  kopplingslinjer.	  I	  den	  aktuella	  versionen	  av	  FRAM	  Visualizer	  är	  det	  möjligt	  att	  böja	  en	  
kopplingslinje	  i	  en	  vinkel	  vid	  dess	  etikett	  (figur	  2.14).	  En	  mjukare	  böjning,	  eventuellt	  med	  flera	  
svängningar	  kan	  implementeras	  med	  bezierkurvor	  (figur	  2.15).	  
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Figur	  2.14	  En	  kopplingslinje	  böjs	  i	  FRAM	  Visualizer	  vid	  etiketten	  
	  

	  
Figur	  2.15	  Mock-‐up	  av	  grafiskt	  gränssnitt	  för	  kopplingslinjer	  som	  bezierkurvor	  
	  
Ibland	  har	  funktioner	  beroenden	  till	  systemkomponenter	  som	  inte	  är	  andra	  funktioner.	  För	  att	  
representera	  dessa	  bör	  användas	  ett	  grafiskt	  element	  med	  annan	  form	  än	  funktionsmarkörer,	  
aspektmarkörer	  och	  kopplingsetiketter	  för	  att	  undvika	  förväxlingar.	  Eftersom	  
funktionsmodulerna	  består	  av	  cirklar	  kan	  komponenter	  vara	  liggande	  ellipser,	  en	  lösning	  som	  
tidigare	  använts	  av	  Woltjer	  &	  Hollnagel	  (figur	  2.16).	  Sådana	  komponenter	  ges	  inte	  någon	  CPC-‐
bedömning	  och	  delas	  inte	  in	  i	  kategorierna	  M,	  T	  och	  O.	  
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Figur	  2.16	  Komponenter	  i	  systemet	  som	  inte	  är	  funktioner	  representeras	  av	  ellipser	  (ur	  Woltjer	  &	  
Hollnagel,	  2007)	  
	  

	  
	  
Figur	  2.17	  De	  aspekter	  som	  påverkas	  av	  CPN:n	  bockas	  för	  i	  tabellen	  (ur	  FRAM	  Visualizer)	  
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Figur	  2.18	  Mock-‐up	  av	  CPC-‐tabell	  där	  negativa	  bedömningars	  tecken	  har	  mer	  intensitet	  

2.3.3	  CPC:er	  

Vilka	  CPC:er	  som	  används	  kan	  skilja	  sig	  åt	  beroende	  på	  det	  system	  som	  analyseras.	  I	  interaktiva	  
visualiseringsverktyg	  för	  FRAM	  bör	  det	  därför	  finnas	  möjlighet	  för	  användaren	  att	  skapa	  egna	  
CPC:er,	  vilket	  saknas	  i	  FRAM	  visualizer	  .	  Det	  finns	  inga	  egentliga	  standardtermer	  för	  den	  
kvalitativa	  beskrivningen	  av	  CPC:er,	  eller	  kvalitativ	  beskrivning	  av	  CPC:ers	  påverkan	  på	  en	  
funktions	  aspekter.	  Möjlighet	  att	  skapa	  beskrivande	  termer	  i	  FRAM	  Visualizer	  skulle	  
komplementera	  förmågan	  att	  skapa	  egna	  CPC:er,	  eftersom	  beskrivningen	  blir	  mer	  
sammanhängande	  när	  termerna	  passar	  CPC:erna.	  För	  att	  underlätta	  översikten	  av	  CPC-‐
tabellerna	  och	  funktionsdiagrammet	  kan	  varje	  omdöme	  av	  CPC:er	  ges	  en	  markering	  för	  att	  visa	  
dess	  betydelse	  för	  den	  funktionella	  variansen.	  En	  sådan	  markering	  skulle	  då	  behöva	  arbeta	  med	  
ordnad	  visuell	  uppfattning,	  och	  därför	  använda	  en	  av	  de	  retinala	  variablerna	  storlek,	  intensitet	  
eller	  position.	  Storlek	  och	  position	  är	  opraktiska	  att	  använda	  eftersom	  en	  lista	  används	  för	  att	  
visa	  CPC:erna.	  En	  lösning	  är	  att	  visa	  vikten	  av	  CPC:ns	  påverkan	  med	  färgintensiteten	  i	  CPC-‐
namnets	  bokstäver	  (figur	  2.18).	  
	  
CPC-‐tabellen	  för	  funktioner	  i	  FRAM	  visualizer	  innehåller	  möjligheten	  att	  markera	  vilka	  av	  
funktionens	  aspekter	  som	  påverkas	  av	  en	  CPC	  (figur	  2.17).	  Det	  finns	  dock	  inte	  möjlighet	  att	  
karaktärisera	  denna	  påverkan	  i	  fråga	  om	  dess	  kraftfullhet	  eller	  positiva/negativa	  verkan	  på	  
funktionens	  utförande	  och	  den	  informationen	  bör	  läggas	  till	  i	  CPC-‐tabellen.	  
	  
Det	  finns	  inga	  standardtermer	  i	  FRAM	  för	  att	  karaktärisera	  CPC:ers	  påverkan	  på	  en	  aspekt.	  Alm	  
(207)	  föreslår	  följande	  termer	  för	  detta	  med	  förkortningar:	  

i	  –	  ”ingen	  känd	  påverkan”	  
e	  -‐	  ”eventuell	  påverkan”	  
v	  -‐	  ”viss	  påverkan”	  
P	  -‐	  ”påverkan”	  
S	  –	  ”stor	  påverkan”	  

Det	  är	  lämpligt	  att	  använda	  liknande	  termer	  i	  CPC-‐tabellen.	  En	  mindre	  uppsättning	  termer	  för	  
att	  karaktärisera	  påverkan	  med	  engelska	  motsvarigheter:	  

Eventuell	  (possible)	  
Viss	  (weak)	  
Stor	  (strong)	  

En	  CPC	  som	  inte	  har	  någon	  känd	  påverkan	  på	  en	  aspekt	  behöver	  inte	  visualiseras	  vid	  den	  
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aspekten,	  så	  nivån	  ”ingen	  känd	  påverkan”	  kan	  uteslutas	  ur	  den	  grafiska	  lösningen.	  För	  att	  visa	  
om	  den	  varians	  påverkan	  ger	  upphov	  till	  tenderar	  att	  ha	  positiva	  eller	  negativa	  effekter	  krävs	  
ytterligare	  element.	  Termer	  kan	  kombineras	  med	  ett	  ”+”	  för	  positiv	  påverkan,	  ”-‐”	  för	  negativ	  
påverkan	  eller	  ”+/-‐”	  för	  de	  fall	  där	  påverkan	  inte	  är	  entydigt	  positiv	  eller	  negativ	  (figur	  2.19).	  
	  

	  
	  
Figur	  2.19	  CPC-‐tabell	  med	  beskrivande	  termer	  för	  påverkan	  på	  aspekter	  
	  
Det	  har	  inte	  i	  någon	  tidigare	  FRAM-‐visualisering	  gjorts	  försök	  att	  visa	  CPC:ers	  påverkan	  på	  
aspekter	  i	  samma	  diagram	  som	  visar	  beroenden	  mellan	  funktioner.	  Det	  är	  önskvärt	  att	  göra	  det	  
för	  att	  låta	  användaren	  genomföra	  analysen	  med	  så	  få	  förvirrande	  byten	  av	  vy	  och	  visuell	  
kontext	  som	  möjligt.	  För	  att	  åstadkomma	  det	  måste	  nya	  grafiska	  element	  tillföras,	  som	  
innehåller	  information	  om	  vilka	  CPC:er	  det	  är	  som	  påverkar	  en	  given	  aspekt,	  och	  vilken	  karaktär	  
och	  styrka	  den	  påverkan	  har.	  
	  
De	  CPC:er	  som	  påverkar	  en	  given	  aspekt	  ska	  representeras	  visuellt.	  Då	  det	  inte	  finns	  några	  
etablerade	  symboler	  för	  CPC:er	  och	  de	  är	  för	  komplexa	  för	  att	  finna	  passande	  ikoniska	  
piktogram	  är	  det	  lämpligast	  att	  använda	  CPC:ernas	  namn	  i	  text.	  Namnen	  förkortas	  i	  diagrammet	  
av	  utrymmesskäl,	  och	  förkortningarna	  skall	  vara	  tillräckligt	  karaktäristiska	  för	  att	  någon	  som	  är	  
bekant	  med	  CPC:erna	  ska	  kunna	  se	  vilken	  av	  dem	  som	  menas.	  För	  de	  elva	  standard-‐CPC:erna	  
kan	  exempelvis	  följande	  förkortningar	  användas:	  

Availibility	  of	  resources	  –	  resources	  
Training	  and	  expertise	  –	  training	  
Quality	  of	  communication	  –	  qual.	  of	  com.	  
HMI	  and	  operational	  support	  –	  oper.	  supp.	  
Access	  to	  procedures	  and	  methods	  –	  procedures	  
Conditions	  of	  work	  –	  conditions	  
Number	  of	  goals	  and	  conflict	  resolution	  –	  conflict	  res.	  
Available	  time	  –	  avail.	  time	  
Circadian	  rhythm	  –	  circ.	  rhythm	  
Crew	  collaboration	  quality	  –	  crew	  collab.	  
Quality	  and	  support	  of	  organization	  –	  organization	  

Varje	  förkortning	  utgör	  en	  unik	  ordbild	  som	  användaren	  kan	  skilja	  från	  de	  övriga	  och	  uttyda	  till	  
den	  motsvarande	  CPC:n.	  
	  
För	  att	  visa	  vilken	  aspekt	  CPC-‐förkortningarna	  skall	  associeras	  med	  i	  diagrammet	  kan	  
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gestaltningsprinciperna	  om	  närhet	  eller	  slutenhet	  användas.	  Eftersom	  en	  funktionsmodul	  kan	  
ha	  flera	  visade	  aspekter	  med	  påverkande	  CPC:er	  visualiserade	  tätt	  inpå	  varandra	  är	  det	  
lämpligast	  att	  använda	  slutna	  former	  för	  att	  separera	  de	  olika	  grupperna	  av	  förkortningar	  från	  
varandra.	  En	  rektangulär	  ram	  följer	  textradernas	  sammantagna	  kontur	  ganska	  väl.	  Ramen	  bör	  
ha	  låg	  färgintensitet	  för	  att	  inte	  skapa	  alltför	  stor	  visuell	  aktivitet	  tillsammans	  med	  den	  mörka	  
texten.	  Påverkans	  positiva	  eller	  negativa	  karaktär	  kan	  representeras	  av	  tecknen	  ”+”	  respektive	  
”–”	  som	  är	  väl	  etablerade	  symboler	  för	  dessa	  begrepp.	  CPC-‐rutornas	  placering	  relativt	  
aspektsymbolerna	  bör	  ge	  så	  liten	  interferens	  mellan	  de	  olika	  rutorna	  som	  möjligt.	  Detta	  uppnås	  
genom	  att	  placera	  dem	  på	  motsatt	  sida	  om	  sina	  aspekter	  från	  funktionsmodulens	  centrum	  sett	  
(figur	  2.20).	  Beroende	  på	  vilken	  information	  användaren	  vill	  utläsa	  ur	  visualiseringen	  är	  data	  om	  
vilka	  CPC:er	  som	  påverkar	  aspekter	  inte	  alltid	  nödvändig,	  och	  eftersom	  dessa	  CPC-‐rutor	  är	  
förhållandevis	  stora	  och	  iögonfallande	  kan	  de	  ibland	  vara	  distraherande.	  Därför	  bör	  användaren	  
ha	  möjlighet	  att	  dölja	  och	  visa	  denna	  del	  av	  diagrammet	  enligt	  de	  behov	  som	  finns	  för	  att	  utföra	  
den	  aktuella	  uppgiften	  eller	  illustrera	  en	  viss	  egenskap	  hos	  systemet.	  Man	  kan	  då	  i	  ett	  program	  
som	  FRAM	  Visualizer	  ha	  stöd	  i	  användargränssnittet	  både	  för	  att	  visa	  och	  dölja	  samtliga	  CPC-‐
rutor	  och	  för	  att	  visa	  och	  dölja	  rutorna	  hos	  enskilda	  funktioner.	  
	  

	  
Figur	  2.20	  De	  CPC:er	  som	  påverkar	  aspekter	  visas	  i	  rutor	  	  
	  
I	  de	  fall	  då	  aspekter	  påverkas	  av	  ett	  mindre	  antal	  CPC:er	  är	  det	  naturligt	  att	  CPC-‐förkortningarna	  
arrangeras	  i	  en	  kolumn,	  eftersom	  textraderna	  är	  större	  på	  bredden	  än	  på	  höjden.	  I	  Hollnagels	  
standarduppsättning	  av	  CPC:er	  är	  det	  största	  antal	  CPC:er	  som	  kan	  vara	  relevanta	  för	  en	  
funktion	  8	  stycken	  och	  med	  andra	  CPC-‐uppsättningar	  kan	  det	  vara	  fler.	  Det	  innebär	  att	  
kolumnen	  av	  CPC-‐förkortningar	  vid	  en	  aspekt	  kan	  bli	  så	  hög	  att	  utrymmesproblem	  uppstår.	  
Därför	  bör	  användaren	  ha	  möjlighet	  att	  justera	  antalet	  kolumner	  i	  varje	  CPC-‐ruta	  för	  en	  god	  
passform	  i	  diagrammet	  (figur	  2.21).	  
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Figur	  2.21	  CPC-‐rutors	  innehåll	  arrangeras	  i	  olika	  antal	  kolumner	  
	  
Det	  är	  för	  användaren	  intressant	  att	  få	  en	  översikt	  av	  CPC:ernas	  inverkan	  på	  funktionernas	  
prestationer	  i	  systemet	  som	  helhet.	  En	  sådan	  översikt	  gör	  det	  möjligt	  att	  se	  om	  det	  finns	  trender	  
att	  vissa	  CPC:er	  återkommer	  som	  källor	  till	  oönskad	  varians,	  eller	  att	  vissa	  aspektkategori	  är	  
särskilt	  drabbade,	  vilket	  kan	  indikera	  en	  svaghet	  hos	  det	  sociotekniska	  systemet	  som	  helhet.	  
	  
Ett	  koncept	  för	  att	  åstadkomma	  detta	  är	  en	  tabell	  eller	  lista	  som	  rangordnar	  CPC:er	  utifrån	  de	  
värderingar	  av	  deras	  inflytande	  på	  funktionsaspekter	  som	  användaren	  gjort.	  I	  
visualiseringsprogram	  som	  FRAM	  Visualizer	  kan	  detta	  vara	  en	  automatisk	  process.	  För	  att	  visa	  
CPC:ernas	  inbördes	  rangordning	  används	  de	  ordnade	  visuella	  variablerna	  position	  och	  storlek.	  
Av	  utrymmesskäl	  används	  samma	  förkortningar	  för	  CPC-‐namn	  som	  i	  CPC-‐listorna	  vid	  funktioners	  
aspekter	  i	  diagrammet	  över	  funktionella	  beroenden.	  
	  
För	  varje	  aspektkategori	  I,	  O,	  P,	  R,	  T	  och	  C	  och	  för	  systemet	  som	  helhet	  behövs	  två	  listor:	  en	  
vardera	  för	  rangordningen	  av	  graden	  i	  vilken	  CPC:er	  ger	  upphov	  till	  varians	  med	  tendenser	  till	  
positiva	  respektive	  negativa	  konsekvenser.	  De	  CPC:er	  som	  bedöms	  kunna	  ge	  upphov	  till	  varians	  
med	  både	  positiv	  och	  negativ	  verkan,	  eller	  varians	  som	  inte	  strikt	  kan	  karaktäriseras	  som	  
någotdera,	  i	  en	  CPC	  räknas	  i	  bägge	  listorna.	  Varje	  lista	  utgör	  en	  glidande	  skala	  med	  de	  CPC:er	  
som	  i	  alla	  sammanlagda	  användarvärderingar	  ger	  högst	  varians	  av	  den	  aktuella	  kvalitén	  i	  ena	  
änden	  och	  de	  som	  sammanlagt	  ger	  lägst	  varians	  i	  den	  andra.	  De	  CPC:er	  som	  inte	  någonstans	  i	  
den	  aktuella	  aspekten	  eller	  systemet	  bedömts	  ge	  upphov	  till	  varians	  kan	  uteslutas	  ur	  den	  listan.	  
Det	  antal	  gånger	  en	  CPC	  angivits	  med	  denna	  kvalité	  visas	  genom	  dess	  förkortnings	  teckenstorlek	  
(figur	  2.22).	  	  Teckenstorlek	  motsvarar	  antalet	  omnämnanden	  enligt	  en	  skala.	  Den	  minsta	  
teckenstorleken	  som	  kan	  användas	  i	  diagrammet	  är	  en	  fråga	  om	  läsbarhet,	  och	  den	  största	  
teckenstorleken	  en	  fråga	  om	  utrymme	  i	  grafiken.	  Det	  finns	  i	  teorin	  ingen	  gräns	  för	  hur	  många	  
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funktioner	  som	  kan	  finnas	  i	  det	  visualiserade	  systemet.	  Alltså	  måste	  antingen	  en	  undre	  gräns	  
och	  en	  övre	  gräns	  bortom	  vilka	  alla	  värden	  för	  antal	  omnämnanden	  visualiseras	  som	  samma	  
teckenstorlekar	  vilka	  motsvarar	  de	  begränsningar	  som	  kommer	  av	  läsbarhetskrav	  och	  
utrymmestillgänglighet.	  De	  övre	  och	  undre	  gränserna	  bör	  sättas	  så	  att	  den	  intressanta	  
variationen	  faller	  inom	  det	  intervall	  av	  värden	  vars	  skillnader	  synliggörs	  i	  teckenstorleken.	  Även	  
skalans	  upplösning	  måste	  anpassas	  till	  detta.	  Om	  det	  minsta	  antalet	  omnämnanden	  för	  en	  CPC	  i	  
samtliga	  listor	  är	  X	  och	  det	  högsta	  Y,	  och	  det	  antal	  olika	  teckenstorlekar	  som	  kan	  användas	  för	  
att	  visualisera	  detta	  är	  Z	  måste	  varje	  steg	  i	  teckenstorlek	  motsvara	  (Y-‐X)/Z	  omnämnanden	  i	  
skalan.	  För	  att	  uppnå	  detta	  utan	  att	  belasta	  användaren	  med	  arbetet	  att	  beräkna	  och	  fylla	  i	  
dessa	  värden	  kan	  konverteringsskalan	  mellan	  antal	  omnämnanden	  och	  teckenstorlek	  i	  listan	  
beräknas	  automatiskt	  av	  visualiseringsprogrammet.	  
	  
Det	  är	  möjligt	  att	  istället	  för	  två	  rangordnade	  listor	  per	  aspekttyp	  och	  system	  ha	  en	  enda	  lista	  
som	  utgör	  ett	  löpande	  kontinuum	  mellan	  varians	  med	  negativa	  respektive	  positiva	  effekter.	  En	  
given	  CPC	  skulle	  då	  placeras	  i	  rangordningen	  efter	  det	  tal	  som	  resulterar	  då	  antalet	  gånger	  den	  
bedömts	  ha	  negativ	  inverkan	  subtraheras	  från	  de	  gånger	  den	  bedömts	  ha	  positiv	  inverkan.	  Om	  
talet	  är	  positivt	  placeras	  CPC:n	  i	  den	  positiva	  delen	  änden	  av	  listan	  och	  vice	  versa	  om	  talet	  är	  
negativt.	  För	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  urskilja	  vilka	  CPC:er	  som	  har	  positiva	  respektive	  
negativa	  summor	  måste	  nollpunkten	  markeras	  i	  listan	  (figur	  2.23).	  Nackdelen	  med	  denna	  
lösning	  är	  att	  exempelvis	  en	  CPC	  som	  bedömts	  vara	  både	  negativ	  och	  positiv	  ett	  stort	  men	  nära	  
lika	  antal	  gånger	  kommer	  att	  få	  ett	  placeringstal	  nära	  0.	  Visualiseringen	  ger	  då	  användaren	  
intrycket	  att	  den	  CPC:n	  bedömts	  ge	  upphov	  till	  relativt	  lite	  funktionell	  varians.	  En	  lösning	  med	  
separata	  rankningslistor	  för	  positivt	  och	  negativt	  inflytande	  är	  därför	  att	  föredra	  framför	  att	  visa	  
användaren	  CPC:ernas	  sammantagna	  inflytande.	  
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Figur	  2.22	  Rankningslistor	  över	  hur	  CPC:er	  bedömts	  påverka	  aspekter	  
	  

	  
Figur	  2.23	  Kontinuerliga	  rankningslistor	  där	  neutral	  nivå	  av	  påverkan	  markeras	  av	  en	  horisontell	  linje	  
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2.3.4	  Markera	  analysens	  fynd	  

Att	  kunna	  notera	  funktioners	  och	  beroendekopplingars	  delar	  är	  användbart	  både	  för	  att	  
redovisa	  FRAM-‐analysens	  slutsatser	  och	  som	  hjälp	  för	  minnet	  under	  den	  iterativa	  
analysprocessen.	  I	  dagsläget	  erbjuder	  FRAM	  Visualizer	  användare	  två	  sätt	  att	  märka	  funktioner	  i	  
diagrammet:	  att	  placera	  en	  flagga	  på	  funktionsmodulen	  (figur	  2.24)	  och	  att	  öka	  eller	  minska	  
funktionsmodulers	  relativa	  storlek	  (figur	  2.25).	  Dessa	  lösningar	  duger	  bara	  till	  att	  förmedla	  
information	  om	  funktioners	  varians	  eller	  roll	  i	  systemet,	  varför	  ytterligare	  eller	  alternativa	  
koncept	  måste	  utvecklas	  för	  att	  kommunicera	  analysens	  övriga	  information.	  

	  
	  
Figur	  2.24	  Funktionsmodul	  markerad	  med	  vimpel	  (”flag”)	  (ur	  FRAM	  Visualizer)	  

	  
Figur	  2.25	  Aspektmarkörers	  storlek	  varieras	  (ur	  FRAM	  Visualizer)	  
	  
Ett	  sätt	  att	  märka	  ut	  vilka	  aspekter	  som	  har	  hög	  oönskad	  varians	  är	  att	  ändra	  aspektmarkörernas	  
form	  till	  exempel	  genom	  att	  lägga	  till	  extra	  kantlinjer	  (Helen	  Alm,	  2007)	  (figur	  2.26)	  men	  
eftersom	  form	  inte	  fungerar	  som	  selektiv	  visuell	  variabel	  är	  denna	  lösning	  inte	  lämplig.	  En	  annan	  
beprövad	  lösning	  för	  att	  visa	  vilka	  av	  en	  funktions	  aspekter	  som	  har	  hög	  oönskad	  varians	  är	  att	  
färga	  deras	  aspektmarkörer	  till	  exempel	  röda	  (figur	  2.27)	  (Woltjer	  &	  Hollnagel,	  2007)	  eller	  grå	  
(Lundblad	  &	  Speziali,	  2007).	  Eftersom	  kulör	  kan	  fungera	  som	  en	  selektiv	  visuell	  variabel	  är	  det	  
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ett	  bra	  sätt	  att	  visa	  extra	  information	  utan	  att	  störa	  ut	  andra	  de	  andra	  elementen	  i	  
funktionsmodulen.	  
	  

	  
	  
Figur	  2.26	  Aspekter	  med	  hög	  varians	  markeras	  med	  extra	  kantlinjer	  (fritt	  efter	  Alm,	  2007)	  
	  

	  
	  
Figur	  2.27	  Aspekter	  med	  hög	  varians	  markeras	  med	  rött	  (fritt	  efter	  Woltjer	  &	  Hollnagel,	  2007)	  
	  
Som	  stöd	  för	  mer	  detaljerad	  analys	  kan	  ordnade	  visuella	  variabler	  användas	  för	  att	  visa	  den	  
relativa	  styrkan	  på	  den	  oönskade	  funktionella	  variansen	  hos	  aspekterna.	  Man	  kan	  då	  variera	  
intensiteten	  hos	  färgningen	  i	  aspektmarkörerna,	  men	  eftersom	  den	  intensiteten	  alltid	  måste	  
vara	  låg	  för	  att	  ge	  god	  läsbarhet	  för	  initialbokstäverna	  i	  aspektmarkörerna	  finns	  det	  för	  lite	  
spelrum.	  Variablerna	  position	  och	  storlek	  stödjer	  också	  ordnad	  perception	  men	  
aspektmarkörernas	  position	  är	  styrd	  av	  behovet	  av	  välordnade	  nätverksdiagram	  och	  
aspektmarkörernas	  storlek	  kan	  inte	  varieras	  mycket	  av	  utrymmesskäl.	  För	  att	  kringgå	  dessa	  
problem	  kan	  ett	  nytt	  grafiskt	  element	  införas,	  vars	  storlek	  eller	  intensitet	  kan	  varieras	  för	  att	  
visa	  storleksordningen	  i	  varians.	  Även	  ett	  element	  som	  visar	  om	  aspektens	  sammantagna	  
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varians	  bedöms	  vara	  positiv	  eller	  negativ	  kan	  vara	  användbart,	  och	  man	  kan	  då	  kombinera	  dessa	  
båda	  element	  till	  ett	  och	  samma	  vars	  form	  visar	  variansens	  kvalitet,	  och	  vars	  storlek	  eller	  
intensitet	  visar	  variansens	  relativa	  storhet.	  Likt	  i	  rutan	  som	  visar	  vilka	  CPC:er	  som	  påverkar	  
aspekten	  kan	  tecknen	  ”+”	  och	  ”–”	  användas,	  vilket	  medför	  fördelen	  att	  dessa	  tecken	  konsekvent	  
används	  för	  att	  beteckna	  variansens	  effekters	  kvalité	  genom	  visualiseringen.	  För	  att	  inte	  
komplicera	  funktionsmodulens	  profil	  kan	  tecknen	  placeras	  i	  CPC-‐rutan.	  Det	  innebär	  att	  CPC-‐
rutornas	  storlek	  ökar	  medan	  de	  av	  utrymmesskäl	  bör	  hållas	  så	  små	  som	  möjligt.	  För	  att	  minska	  
storleksökningen	  kan	  man	  öka	  antalet	  tecken	  för	  att	  illustrera	  högre	  varians	  istället	  för	  att	  öka	  
tecknens	  storlek	  (figur	  2.28).	  
	  

	  
Figur	  2.28	  Kvaliteten	  och	  styrkan	  av	  variansen	  visualiseras	  av	  typen	  och	  antalet	  tecken	  högst	  upp	  i	  CPC-‐
rutan	  
	  
Ett	  problem	  med	  den	  lösningen	  är	  att	  om	  användaren	  väljer	  att	  dölja	  rutorna	  som	  visar	  CPC-‐
påverkan	  kommer	  de	  då	  inte	  längre	  att	  kunna	  se	  tecknen	  som	  visar	  kvaliteten	  av	  aspektens	  
sammantagna	  varians.	  Symbolen	  skulle	  istället	  kunna	  placeras	  i	  modulens	  ram	  vid	  
aspektsymbolen,	  innanför	  funktionsramen,	  mellan	  ramen	  och	  aspektsymbolen	  eller	  mellan	  
aspektsymbolen	  och	  kopplingslinjen	  (figur	  2.29).	  Att	  placera	  varianskvalitetssymbolen	  mellan	  
aspektsymbolen	  och	  ramen	  minskar	  den	  visuella	  spänning	  som	  fanns	  mellan	  symbolen	  och	  
funktionens	  kontur,	  och	  är	  därför	  det	  mest	  lämpliga	  alternativet.	  Indikatorn	  för	  varianskvalité	  
bör	  ha	  en	  form	  som	  inte	  bildar	  skarpa	  vinklar	  med	  vare	  sig	  funktionsmarkörens	  kontur	  eller	  
aspektsymbolen,	  oavsett	  vilken	  symbol	  det	  är	  och	  vilken	  vinkel	  den	  har	  mot	  indikatorn.	  En	  
mindre,	  rundad	  form	  bör	  åstadkomma	  detta.	  Indikatorn	  för	  varianskvalité	  ska	  inte	  dominera	  
över	  den	  associerade	  aspektmarkören	  i	  synintrycket,	  och	  bör	  därför	  ha	  mindre	  intensitet	  
och/eller	  storlek	  än	  aspektmarkören.	  Varians	  som	  inte	  har	  vare	  sig	  övervägande	  positiva	  eller	  
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negativa	  effekter	  kan	  indikeras	  med	  ett	  tomt	  utrymme	  för	  en	  indikatorsymbol	  eller	  ytterligare	  
ett	  tecken	  som	  bör	  vara	  okomplicerat	  men	  lätt	  att	  skilja	  från	  ”+”	  och	  ”-‐”,	  till	  exempel	  ”/”.	  För	  att	  
visa	  styrkan	  hos	  variansen	  är	  det	  av	  utrymmesskäl	  inte	  längre	  lämpligt	  att	  använda	  antalet	  
tecken,	  eftersom	  tecknen	  då	  blir	  så	  små	  att	  de	  blir	  svårtydda.	  För	  att	  kunna	  uppfatta	  vad	  som	  
representerar	  stor	  respektive	  liten	  varians	  krävs	  visuella	  variabler	  med	  ordnad	  förnimmelse	  
alltså	  intensitet	  eller	  storlek	  i	  detta	  fall.	  Det	  finns	  dock	  inte	  mycket	  spelrum	  med	  någondera	  av	  
dessa	  båda	  variabler,	  så	  för	  att	  få	  tillräcklig	  urskiljbarhet	  används	  både	  storlek	  och	  intensitet	  i	  
kombination	  (figur	  2.30).	  
	  

	  
	  
Figur	  2.29	  Variansens	  effekters	  kvalitet	  kan	  markeras	  a)	  i	  ramen,	  b)	  innanför	  ramen,	  c)	  mellan	  ramen	  och	  
aspektmarkören	  eller	  d)	  mellan	  aspektmarkören	  och	  kopplingslinjen/CPC-‐rutan.	  
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Figur	  2.30	  Variansens	  storhet	  visualiseras	  med	  a)	  intensitet,	  b)	  storlek	  och	  c)	  både	  storlek	  och	  intensitet.	  
	  
Beroenden	  och	  funktioner	  som	  i	  praktiken	  inte	  motsvarar	  den	  avsedda	  ordningen	  eller	  
beskrivningen	  av	  systemet	  har	  i	  tidigare	  lösningar	  markerats	  genom	  att	  göra	  deras	  konturer	  och	  
linjer	  streckade	  (Woltjer	  &	  Hollnagel,	  2007)	  eller	  tjockare	  (Lundblad	  &	  Speziali,	  2007).	  Att	  göra	  
linjer	  tjockare	  kan	  lätt	  tolkas	  som	  att	  det	  som	  formen	  representerar	  har	  stärkts,	  vilket	  är	  motsatt	  
innebörd	  mot	  vad	  man	  vill	  kommunicera	  här.	  Streckade	  linjer	  används	  ofta	  enligt	  konvention	  för	  
att	  visa	  att	  det	  som	  representeras	  av	  formen	  saknas	  eller	  är	  inkomplett.	  Den	  lösningen	  är	  därför	  
intuitivt	  begriplig	  för	  användaren	  och	  lämplig	  för	  att	  visa	  vilka	  delar	  av	  systemet	  som	  inte	  
fungerar	  som	  väntat	  (figur	  2.31).	  
	  

	  
	  
Figur	  2.31	  Försvagade	  beroenden	  och	  funktioner	  markeras	  med	  streckade	  linjer	  och	  konturer	  
	  
De	  funktioner	  som	  bedöms	  ha	  stor	  betydelse	  för	  systemets	  stabilitet	  eller	  på	  annat	  vis	  av	  
användaren	  anses	  vara	  särskilt	  intressanta	  bör	  ha	  en	  särskild	  markering.	  En	  lösning	  för	  detta	  
som	  använts	  för	  att	  markera	  de	  funktioner	  som	  anses	  öka	  den	  funktionella	  resonansen	  i	  
systemet	  (Lundblad	  &	  Speziali,	  2007)	  är	  att	  placera	  ”skaklinjer”	  kring	  funktionsmodulens	  kontur	  
(figur	  2.32).	  I	  FRAM	  Visualizer	  finns	  möjligheten	  att	  placera	  en	  vimpel	  på	  funktionsmoduler.	  En	  
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enklare	  lösning	  som	  tillför	  mindre	  visuellt	  brus	  från	  ”1+1=3”-‐effekter	  än	  skaklinjer	  och	  vimplar,	  
är	  att	  ge	  de	  särskilt	  intressanta	  funktionernas	  modulers	  yta	  inom	  kantlinjerna	  en	  annan	  kulör	  än	  
vitt,	  till	  exempel	  grått	  i	  en	  svartvit	  lösning	  (Figur	  2.33).	  Eftersom	  kulör	  är	  en	  selektiv	  variabel	  
hjälper	  det	  användaren	  att	  urskilja	  de	  markerade	  funktionsmodulerna	  i	  översikt.	  Då	  kulör	  på	  
samma	  vis	  används	  för	  att	  markera	  särskilt	  intressanta	  funktionsaspekter	  (de	  som	  bedöms	  ha	  
hög	  varians)	  är	  detta	  en	  konsekvent	  kommunikativ	  användning	  av	  den	  visuella	  variabeln.	  
	  

	  
Figur	  2.32	  Särskilt	  intressant	  funktions	  modul	  markeras	  med	  ”skaklinjer”	  (ur	  Lundblad	  &	  Speziali,	  2007)	  
	  

	  
	  
Figur	  2.33	  Särskilt	  intressant	  funktion	  markeras	  med	  grått	  i	  funktionsmodulens	  yta	  
	  
När	  användaren	  placerar	  ut	  en	  virtuell	  funktion,	  det	  vill	  säga	  en	  barriärfunktion,	  bör	  den	  skiljas	  
från	  vanliga	  funktioner	  med	  en	  särskild	  markering	  så	  att	  det	  är	  tydligt	  vilka	  funktioner	  som	  
tillhör	  systemet	  och	  vilka	  som	  är	  planerade	  åtgärder.	  En	  symbol	  som	  tidigare	  använts	  för	  
barriärer	  är	  en	  ”diamant”-‐form	  med	  diagonala	  linjer	  (figur	  2.34)	  (Hollnagel,	  2004).	  Ett	  sätt	  att	  
referera	  till	  den	  symbolen	  inom	  funktionsmodulen	  är	  att	  ge	  modulens	  yta	  innanför	  kantlinjen	  en	  
textur	  av	  diagonala	  linjer	  (figur	  2.35)	  på	  de	  virtuella	  funktionerna.	  
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Figur	  2.34	  Symbol	  för	  barriär	  i	  system	  (fritt	  efter	  Hollnagel,	  2004)	  
	  

	  
	  
Figur	  2.35	  Barriärfunktion	  (virtuell	  funktion)	  markeras	  med	  en	  diagonal	  textur	  
	  
Det	  minimum	  av	  information	  om	  en	  performance	  indicator	  som	  måste	  visualiseras	  är	  på	  vilken	  
funktion	  eller	  vilket	  beroende	  den	  appliceras	  och	  dess	  namn.	  En	  mer	  ingående	  beskrivning	  av	  
indikatorn	  måste	  finnas	  men	  den	  datan	  behöver	  inte	  ingå	  i	  visualiseringen.	  Det	  grafiska	  element	  
som	  representerar	  en	  indikator	  måste	  placeras	  vid	  eller	  i	  sin	  tillhörande	  funktionsmodul	  eller	  
beroendekoppling.	  Eftersom	  indikatorns	  namn	  består	  av	  text	  faller	  det	  sig	  naturligt	  att	  placera	  
den	  tillsammans	  med	  funktionsmodulens	  respektive	  kopplingsetikettens	  titlar.	  Det	  blir	  då	  inte	  
heller	  nödvändigt	  att	  tillföra	  ytterligare	  grafiska	  element	  utanför	  funktionsmodulerna	  och	  
etiketterna	  som	  komplicerar	  diagrammet	  och	  dess	  negativa	  former.	  För	  att	  visa	  att	  texten	  utgör	  
indikatorns	  namn	  och	  inte	  funktionens	  kan	  en	  associativ	  visuell	  variabel	  användas.	  Kulör	  av	  låg	  
mättnad	  kan	  inte	  användas	  eftersom	  den	  variabeln	  används	  i	  samma	  yta	  (funktionsmodulens	  
insida)	  för	  att	  markera	  funktioner	  som	  bedöms	  vara	  av	  särskild	  betydelse,	  och	  olika	  kulörer	  med	  
låg	  mättnad	  alla	  blir	  grå	  och	  lika	  varandra	  i	  svartvitt.	  Kulörer	  med	  hög	  mättnad	  blir	  svåra	  att	  
skilja	  från	  den	  svarta	  texten	  i	  svartvitt.	  Textens	  orientering	  och	  textur	  kan	  inte	  användas	  
kommunikativt	  för	  läsbarhetens	  skull.	  De	  associativa	  variabler	  som	  återstår	  är	  position	  i	  ytan	  
och	  form.	  Position	  kan	  användas	  på	  vis	  att	  indikatorns	  namn	  placeras	  under	  titeln,	  men	  detta	  
räcker	  inte	  för	  att	  skilja	  funktionens	  namn	  från	  indikatorns	  då	  titlarna	  ibland	  kan	  vara	  så	  långa	  
att	  de	  upptar	  flera	  rader.	  Titel	  och	  indikatorns	  namn	  separeras	  dock	  av	  den	  versala	  bokstav	  som	  
visar	  vilken	  kategori	  M,	  T	  eller	  O	  funktionen	  tillhör.	  	  Ett	  grafiskt	  element	  vars	  form	  utgör	  en	  
symbol	  kan	  placeras	  före	  indikatorns	  namn	  för	  att	  hjälpa	  användaren	  att	  se	  var	  i	  diagrammet	  
det	  finns	  en	  performance	  indicator.	  Det	  finns	  ingen	  etablerad	  symbol	  för	  performance	  
indicators	  och	  det	  är	  därför	  möjligt	  att	  använda	  en	  godtycklig	  form	  så	  länge	  den	  är	  tydlig,	  
lättigenkännlig	  och	  distinkt	  från	  andra	  grafiska	  element.	  Det	  är	  också	  vara	  möjligt	  att	  använda	  
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en	  förkortning,	  som	  bildar	  en	  form	  som	  en	  ordbild	  men	  dessutom	  kan	  utläsas	  till	  det	  fulla	  
uttrycket	  ”performance	  indicator”	  och	  därför	  är	  mer	  intuitiv	  för	  användaren	  än	  någon	  symbol	  
vars	  betydelse	  måste	  läras.	  ”Performance	  indicator”	  förkortas	  enklast	  till	  ”p.i.”	  (figur	  2.36).	  I	  den	  
händelse	  att	  en	  funktion	  eller	  beroendekoppling	  har	  flera	  performance	  indicators	  kan	  de	  ges	  
unika	  beteckningar	  som	  ”p.i.1”,	  ”p.i.2”,	  ”p.i.3”	  etcetera	  (figur	  2.37).	  
	  
	  
	  

	  
	  
Figur	  2.36	  Funktionsmodul	  med	  angiven	  performance	  indicator	  
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Figur	  2.37	  Funktionsmodul	  med	  flera	  performance	  indicators	  
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2.3.5	  Strukturera	  informationen	  

Det	  första	  steget	  i	  att	  organisera	  informationen	  i	  visualiseringen	  är	  att	  dela	  in	  de	  grafiska	  
elementen	  i	  grupper	  efter	  deras	  arbetsområde:	  

-‐ Nätverket	  av	  funktionsmoduler	  och	  beroendekopplingar	  med	  rutor	  om	  CPC:ers	  påverkan	  
på	  aspekter.	  Detta	  är	  information	  från	  FRAM-‐processens	  steg	  1	  och	  2.	  

-‐ Analys:	  markeringar	  av	  funktionell	  varians	  och	  resonans	  samt	  vilka	  funktioner	  som	  är	  
särskilt	  intressanta	  eller	  inte	  fungerar	  som	  avsett.	  Detta	  är	  information	  som	  framkommit	  
under	  analysen	  under	  steg	  3	  av	  processen.	  

-‐ Åtgärder:	  markeringar	  av	  virtuella	  funktioner	  och	  performance	  indicators.	  Detta	  är	  
information	  från	  steg	  4	  i	  processen.	  

-‐ Användargränssnittet.	  Denna	  del	  av	  grafiken	  är	  markörer,	  guides	  och	  liknande	  som	  bara	  
är	  synliga	  då	  användaren	  interagerar	  med	  visualiseringen	  i	  datorprogram	  som	  FRAM	  
Visualizer.	  

	  
Grupperna	  av	  grafiska	  element	  rangordnas	  i	  en	  synlighetshierarki	  efter	  den	  avsedda	  
läsordningen:	  

1. Gränssnittet	  
2. Nätverket	  
3. Analys	  och	  Åtgärder	  

Gränssnittet	  måste	  framträda	  starkare	  än	  de	  övriga	  grupperna	  av	  element	  för	  att	  underlätta	  
arbetet,	  men	  eftersom	  det	  inte	  syns	  i	  de	  färdiga	  diagrammen	  kommer	  det	  inte	  att	  störa	  
läsningen.	  Därför	  är	  gränssnittsgruppen	  överställd	  de	  övriga	  i	  hierarkin.	  Nätverksgruppen	  utgör	  
den	  kontextuella	  basen	  för	  diagrammet,	  och	  analysgruppen	  och	  åtgärdsgruppen	  är	  därför	  
underställda	  den	  i	  hierarkin.	  
	  
En	  struktur	  utifrån	  denna	  hierarki	  innehåller	  alltså	  minst	  tre	  perceptuella	  lager.	  Eftersom	  
gränssnittet	  är	  den	  enda	  grupp	  av	  grafiska	  element	  som	  inte	  behöver	  fungera	  i	  svart-‐vitt,	  faller	  
det	  sig	  naturligt	  att	  särskilja	  det	  lagret	  från	  de	  övriga	  med	  färgkontrast.	  Färg	  är	  en	  visuell	  
variabel	  som	  uppfyller	  kravet	  att	  vara	  både	  selektiv	  och	  associativ	  vilket	  krävs	  för	  lagereffekter.	  
För	  att	  gränssnittslagret	  ska	  dominera	  måste	  dess	  kulörer	  ha	  hög	  intensitet	  och	  god	  synlighet	  
mot	  diagrammens	  vita	  bakgrunder.	  Blått	  associeras	  i	  datorsammanhang	  med	  interaktivitet	  och	  
är	  därför	  ett	  naturligt	  val	  för	  gränssnittslagret.	  Rött	  ger	  god	  kontrast	  mot	  blått	  och	  kan	  användas	  
i	  de	  situationer	  då	  en	  andra	  kulör	  behövs	  i	  gränssnittet	  (figur	  2.38).	  
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Figur	  2.38	  Markerad	  funktion	  eller	  aspektmarkör	  får	  blå	  ram	  i	  interaktivt	  gränssnitt	  
	  
Medan	  gränssnittslagret	  då	  kännetecknas	  av	  kulörer	  med	  hög	  intensitet	  och	  nätverkslagret	  av	  
text	  i	  omslutande	  ramar,	  består	  markeringarna	  i	  analyslagret	  huvudsakligen	  av	  infärgningar	  och	  
texturer	  med	  kulörer	  med	  låg	  intensitet.	  Det	  finns	  alltså	  likheter	  mellan	  elementen	  inom	  
grupperna	  som	  låter	  användaren	  uppfatta	  dem	  som	  del	  av	  samma	  lager.	  Undantagen	  är	  
markeringarna	  av	  varianskvalitet	  ”+”,	  ”-‐”	  och	  ”/”	  och	  performance	  indicators	  som	  är	  skrifttecken	  
men	  tillhör	  analyslagret.	  Trots	  att	  lagereffekten	  i	  diagrammet	  blir	  suboptimal	  måste	  de	  
elementen	  vara	  skrifttecken	  för	  att	  vara	  effektiva	  informationsbärare.	  
	  
Skalan	  i	  grafiken	  bidrar	  till	  strukturen	  i	  vyn	  på	  så	  vis	  att	  de	  element	  som	  är	  mest	  grundläggande	  
och	  viktigast	  för	  översikt	  av	  systemets	  struktur	  -‐	  funktionsmodulerna	  och	  
komponentmarkörerna	  -‐	  är	  störst	  och	  de	  element	  som	  innehåller	  mer	  detaljerad	  information	  
(aspektmarkörer,	  CPC-‐rutor	  och	  beroendeetiketter)	  är	  mindre.	  
	  
FRAM	  Visualizer	  låter	  användaren	  justera	  den	  relativa	  storleken	  på	  funktionsmoduler	  
individuellt	  (figur	  2.39).	  Om	  detta	  appliceras	  även	  på	  komponenter	  i	  systemet	  som	  inte	  är	  
funktioner	  blir	  det	  möjligt	  att	  skapa	  FRAM-‐diagram	  där	  skala	  används	  för	  att	  framhäva	  utvalda	  
noder	  i	  nätverket.	  Betraktaren	  kan	  då	  på	  ett	  utrymmeseffektivt	  sätt	  få	  en	  detaljerad	  bild	  av	  
några	  funktioner	  samtidigt	  som	  det	  övriga	  systemet	  är	  synligt	  på	  översiktligare	  nivå	  och	  ger	  
kontexten	  till	  de	  detaljgranskade	  delarna	  (figur	  2.40).	  
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Figur	  2.39	  En	  funktionsmoduls	  storlek	  modifieras	  i	  FRAM	  Visualizer	  
	  

	  
Figur	  2.40	  En	  del	  av	  ett	  system	  framhävs	  genom	  funktionsmodulernas	  relativa	  storlek	  
	  
Skärpning	  av	  de	  visuella	  variablernas	  kontraster	  i	  diagrammet	  blir	  mycket	  en	  fråga	  om	  mättnad	  
och	  intensitet	  hos	  de	  grafiska	  elementens	  kulörer.	  Det	  finns	  minst	  tre	  nivåer	  av	  mättnad	  i	  
grafiken:	  den	  högsta	  är	  för	  text,	  aspektsymboler,	  kopplingslinjer	  och	  gränssnittet.	  Mellannivån	  
är	  för	  omslutande	  kantlinjer	  hos	  funktionsmoduler,	  komponenter	  och	  textrutor.	  Den	  lägsta	  
nivån	  av	  mättnad	  är	  för	  färgningar	  av	  ytor	  som	  innehåller	  skrifttecken.	  Fördelade	  över	  en	  
logaritmisk	  skala	  med	  faktor	  2	  där	  hela	  variationsområdet	  nyttjas	  blir	  nivåerna	  100	  %	  mättnad	  
hos	  text	  etcetera,	  50	  %	  mättnad	  hos	  kantlinjer	  och	  25	  %	  mättnad	  hos	  färgmarkerade	  ytor.	  
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Texten	  och	  symbolerna	  har	  då	  så	  pass	  god	  kontrast	  mot	  färgmarkeringar	  i	  ytorna	  att	  
läsbarheten	  förblir	  god.	  Kantlinjer	  med	  bara	  50	  %	  mättnad	  ger	  mindre	  visuellt	  brus	  orsakat	  av	  
starka	  kontraster,	  och	  låter	  andra	  detaljer	  i	  grafiken	  som	  text	  och	  aspektmarkörer	  med	  större	  
svärta	  och	  mer	  visuell	  aktivitet	  framträda	  tydligare	  (figur	  2.41).	  
	  

	  
	  
Figur	  2.41	  Funktionsmoduler	  vars	  kantlinjer	  har	  50	  %	  intensitet	  och	  fyllda	  ytor	  25	  %	  intensitet	  
	  
Texturer	  finns	  bara	  i	  två	  nivåer	  för	  varje	  yta	  där	  de	  tillämpas:	  funktionsmodulens	  kantlinje	  och	  
kopplingslinjerna	  är	  antingen	  obrutna	  eller	  streckade	  och	  funktionsmodulens	  insida	  är	  antingen	  
enfärgad	  eller	  randad.	  Hur	  stor	  andel	  av	  arean	  i	  respektive	  yta	  som	  ska	  täckas	  (det	  vill	  säga	  ha	  
en	  annan	  färg	  än	  vitt)	  av	  texturerna	  är	  en	  fråga	  både	  om	  att	  ytor	  med	  textur	  ska	  vara	  lätta	  att	  
skilja	  från	  de	  utan	  och	  att	  de	  grafiska	  elementens	  funktion	  inte	  ska	  störas	  av	  texturerna.	  Till	  
exempel	  måste	  en	  kopplingslinje	  fortfarande	  vara	  lätt	  att	  följa	  med	  ögat	  när	  den	  är	  streckad,	  
varför	  dess	  textur	  inte	  får	  vara	  för	  gles.	  De	  ränder	  i	  funktionsmodulen	  som	  identifierar	  en	  
barriärfunktion	  bör	  vara	  förhållandevis	  breda	  för	  att	  trots	  sin	  låga	  intensitet	  bli	  synliga	  när	  
modulen	  återges	  i	  litet	  format.	  Ränder	  vars	  bredd	  är	  en	  femtedel	  av	  cirkelns	  diameter	  ger	  ett	  
tillräckligt	  kraftigt	  intryck	  samtidigt	  som	  den	  ursprungliga	  formen	  är	  igenkännlig	  (figur	  2.42).	  
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Figur	  2.42	  Barriärfunktion	  med	  randig	  textur	  vars	  grå	  ytor	  har	  25	  %	  intensitet	  
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2.3.6	  Typografi	  

Den	  typografiska	  förstärkning	  som	  används	  i	  beroendediagrammet	  är	  skriva	  med	  versaler	  
(funktionskategori	  M,	  T	  och	  O),	  i	  övrigt	  används	  teckenstorlek	  och	  fetstil	  för	  att	  främja	  
läsbarheten	  och	  inte	  för	  att	  kommunicera	  detaljer	  i	  den	  presenterade	  datan.	  I	  CPC-‐tabeller	  
används	  textens	  kulörintensitet	  för	  att	  skilja	  på	  grupper	  av	  bedömningar	  (tillräckliga	  och	  
otillräckliga).	  Att	  få	  av	  de	  möjliga	  typografiska	  förstärkningarna	  använts	  innebär	  att	  de	  
återstående	  (exempelvis	  understrykningar,	  kapitäler	  och	  kulör)	  kan	  användas	  för	  att	  visualisera	  
eventuella	  ytterligare	  data	  som	  kan	  tillkomma	  i	  modellen	  i	  framtiden.	  

I	  FRAM-‐diagrammet	  används	  flera	  teckenstorlekar	  i	  olika	  ytor	  vilket	  kan	  ge	  minskat	  intryck	  av	  
regelbundenhet	  i	  grafiken,	  men	  skrifttecknen	  används	  ofta	  som	  symboler	  (för	  att	  identifiera	  
aspekter	  och	  visa	  varianskvalitet	  i	  aspekter).	  Textsträngarna	  i	  grafiken	  är	  kopplingsetiketters	  och	  
CPC-‐rutors	  innehåll,	  funktioners	  titlar,	  kategoribeteckningar	  och	  performance	  indicators	  namn.	  
Funktioners	  titlar	  och	  kopplingsetiketter	  bör	  vara	  läsbara	  vid	  översikt	  av	  systemet	  som	  helhet,	  
medan	  CPC-‐rutor,	  performance	  indicators	  och	  kategoribeteckningar	  egentligen	  bara	  behöver	  
vara	  läsbara	  vid	  detaljgranskning.	  Särskilt	  i	  interaktiva	  lösningar	  där	  användaren	  har	  möjlighet	  
att	  zooma	  i	  diagrammet	  kan	  därför	  funktioners	  och	  kopplingars	  namn	  ha	  en	  större	  teckenstorlek	  
medan	  CPC-‐rutor	  och	  indikatorer	  får	  mindre	  teckenstorlek	  av	  utrymmesskäl.	  

De	  teckensnitt	  som	  används	  måste	  ge	  god	  läsbarhet	  både	  i	  tryck	  eller	  utskrifter	  och	  på	  
datorskärm,	  även	  vid	  låga	  storlekar	  och	  upplösningar,	  eftersom	  FRAM-‐diagram	  publiceras	  i	  
många	  olika	  format	  och	  medier.	  I	  programmet	  FRAM	  Visualizer	  och	  i	  den	  originalgrafik	  som	  
presenteras	  i	  denna	  rapport	  används	  teckensnittet	  Arial,	  en	  vanligt	  förekommande	  sans	  serif	  
anpassad	  för	  att	  fungera	  väl	  även	  på	  datorskärmar	  vid	  låga	  upplösningar.	  

2.3.7	  Integration	  av	  figur	  och	  grund	  

Den	  totala	  storleken	  av	  figur	  och	  grund	  hos	  ett	  FRAM-‐diagram	  beror	  på	  det	  medium	  och	  format	  
det	  presenteras	  i,	  det	  visualiserade	  systemets	  komplexitet	  och	  diagrammets	  skala.	  Det	  finns	  
alltså	  ingen	  definitiv	  lösning	  för	  integration	  mellan	  figur	  och	  grund.	  Användaren	  måste	  skapa	  
den	  balansen	  för	  varje	  diagram.	  Utgångspunkten	  är	  beroendenätverkets	  layout	  som	  måste	  gå	  
att	  följa	  men	  samtidigt	  ska	  arrangeras	  så	  att	  diagrammet	  ryms	  på	  den	  tillgängliga	  ytan.	  En	  
begränsning	  för	  hur	  litet	  ett	  diagram	  med	  ett	  givet	  antal	  noder	  i	  nätverket	  kan	  göras	  är	  kravet	  
att	  texten	  i	  diagrammet	  ska	  vara	  läsbar.	  Funktionsmodulerna,	  komponentmarkörerna,	  
etiketterna	  etcetera	  kan	  då	  inte	  göras	  mindre	  än	  att	  deras	  respektive	  textinnehåll	  för	  det	  
aktuella	  systemet	  ryms	  i	  en	  tillräcklig	  teckenstorlek.	  
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Det	  finns	  ingen	  inte	  heller	  några	  allmängiltigt	  optimala	  interna	  storleksförhållandena	  mellan	  
funktionsmodulens	  element.	  Ju	  större	  funktionsmodulernas	  centrala	  cirklar	  är	  relativt	  
aspektmarkörerna	  och	  CPC-‐rutorna,	  desto	  lättare	  är	  det	  att	  samla	  flera	  aspekter	  på	  samma	  sida	  
utan	  att	  de	  kommer	  för	  nära	  varandra	  (Figur	  2.43)	  vilket	  kan	  göra	  kopplingslinjernas	  
sträckningar	  mer	  direkta	  i	  vissa	  fall.	  Mindre	  cirklar	  i	  funktionsmodulerna	  gör	  det	  å	  andra	  sidan	  
möjligt	  att	  skapa	  mer	  kompakta	  FRAM-‐diagram.	  Cirkelns	  storlek	  väljs	  alltså	  enligt	  en	  
kompromiss	  mellan	  den	  totala	  överskådligheten,	  lättydligheten	  och	  utrymmeseffektiviteten	  i	  
diagrammet,	  vilka	  varierar	  beroende	  på	  det	  visualiserade	  systemets	  och	  publiceringsformatets	  
egenskaper.	  Användaren	  kan	  alltså	  justera	  funktionsmodulens	  interna	  proportioner	  efter	  
förhållandena,	  men	  en	  bra	  utgångspunkt	  är	  de	  proportioner	  som	  används	  i	  Hollnagels	  (2004)	  
figurer	  (figur	  1.1)	  och	  den	  mesta	  av	  grafiken	  i	  denna	  rapport	  (figur	  2.3).	  

En	  lösning	  för	  att	  se	  till	  att	  tillräckliga	  marginaler	  finns	  mellan	  formerna	  i	  diagrammet	  är	  att	  
använda	  en	  grid	  som	  funktionsmoduler,	  systemkomponenter	  och	  kopplingslinjer	  med	  etiketter	  
kan	  arrangeras	  efter.	  FRAM-‐nätverk	  har	  ingen	  generell	  struktur	  som	  de	  naturligt	  inrättar	  sig	  i.	  
Varje	  nod	  i	  nätverket	  har	  ett	  begränsat	  maximalt	  antal	  kontaktpunkter,	  men	  antalet	  länkar	  som	  
kan	  anknyta	  till	  varje	  kontaktpunkt	  är	  i	  teorin	  obegränsat.	  Griden	  behöver	  därför	  inte	  reglera	  
modulernas	  positioner	  i	  något	  annat	  avseende	  än	  deras	  inbördes	  avstånd.	  Tre	  grundläggande	  
mönster	  som	  kan	  användas	  i	  griden	  är	  rutnät,	  diagonalt	  rutnät	  eller	  ett	  nät	  av	  hexagonala	  celler	  
(figur	  2.44).	  Det	  hexagonbaserade	  mönstret	  är	  det	  lämpligaste	  eftersom	  den	  låter	  
funktioner/komponenter	  ha	  flest	  nära	  grannar,	  och	  därför	  är	  mer	  flexibelt	  i	  layouten	  av	  
beroendenätverk.	  Den	  naturliga	  enheten	  i	  griden	  är	  funktionsmodulens	  diameter,	  men	  man	  
måste	  då	  även	  räkna	  med	  aspektmarkörer	  och	  CPC-‐rutor	  (Figur	  2.45).	  Med	  en	  enhets	  bredd	  
mellan	  varje	  cell	  för	  funktionsmoduler	  och	  komponenter	  finns	  då	  tillräckligt	  utrymme	  för	  att	  
kopplingslinjer	  i	  de	  flesta	  fall	  ska	  bli	  synliga	  och	  deras	  etiketter	  få	  rum.	  Om	  mer	  utrymme	  krävs	  
mellan	  noder	  kan	  de	  flyttas	  i	  griden	  så	  att	  antalet	  enheter	  mellan	  dem	  blir	  större.	  



63	  

	  

 
Figur	  2.44	  Grids	  med	  mönster	  av	  a)	  liggande	  kvadrater	  b)	  stående	  kvadrater	  c)	  hexagoner	  
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Figur	  2.45	  Grid	  vars	  format	  bygger	  på	  funktionsmodulens	  ungefärliga	  storlek	  

 
Användare	  av	  datorprogram	  för	  FRAM-‐visualisering	  kan	  i	  gränsnittet	  få	  möjligheten	  att	  
automatiskt	  justera	  diagrammet	  efter	  griden,	  eller	  avaktivera	  griden	  för	  att	  själv	  placera	  
modulerna	  efter	  eget	  omdöme.	  

2.3.8	  Ytterligare	  reduktion	  

Aspektmarkörernas	  olika	  konturer	  har	  funktionen	  att	  visa	  vilka	  aspekter	  de	  representerar.	  
Initialbokstäverna	  i	  aspektmarkörerna	  har	  samma	  funktion	  vilket	  innebär	  att	  det	  finns	  en	  
redundans	  mellan	  dessa	  båda	  grafiska	  element	  i	  aspektmarkörerna.	  Det	  är	  bättre	  att	  behålla	  
bokstäverna	  än	  de	  unika	  konturerna,	  eftersom	  bokstäverna	  går	  att	  associera	  intuitivt	  till	  
aspekternas	  namn.	  De	  särskilda	  konturerna	  infördes	  för	  att	  lösa	  problemet	  att	  aspekterna	  inte	  
skiljde	  sig	  från	  varandra	  vid	  översiktlig	  betraktning	  då	  de	  alla	  var	  cirkelformade	  i	  konturen.	  För	  
att	  initialbokstäverna	  ska	  ersätta	  specifika	  konturer	  måste	  de	  stärkas	  relativt	  aspektmarkörernas	  
kantlinjer.	  Därför	  minskas	  markörernas	  kantlinjers	  intensitet	  och	  tjocklek	  och	  bokstävernas	  
storlek	  ökas	  något	  (figur	  2.46).	  Bokstävernas	  form	  dominerar	  då	  intrycket	  av	  markörerna	  och	  
gör	  dem	  specifika	  för	  aspekterna.	  Aspektmarkörerna	  för	  output	  och	  input	  bör	  dock	  fortsatt	  få	  
särskilda	  markörer	  i	  sin	  kontur	  som	  gör	  dem	  lättare	  att	  urskilja	  vid	  översiktlig	  betraktelse	  av	  
diagrammet	  för	  att	  underlätta	  för	  användaren	  att	  se	  beroendens	  riktning.	  Att	  placera	  former	  
som	  påminner	  om	  pilhuvuden	  (riktade	  inåt	  funktionsmodulen	  för	  input	  och	  från	  den	  för	  output)	  
vid	  dessa	  aspektmarkörer	  är	  ett	  lättbegripligt	  sätt	  att	  kommunicera	  detta	  (figur	  2.47).	  
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Figur	  2.46	  Initialbokstäverna	  framträder	  starkare	  relativt	  kantlinjerna	  	  

 

 
 
Figur	  2.47	  ”Pilhuvuden”	  placeras	  vid	  aspektmarkörer	  för	  input	  och	  output	  

Funktionsmodulens	  och	  aspektmarkörernas	  kantlinjer	  och	  eventuella	  färgning	  i	  insidans	  yta	  är	  
urskiljbara	  genom	  skillnaden	  i	  deras	  kulörmättnad.	  Att	  de	  är	  urskiljbara	  när	  de	  uppträder	  
samtidigt	  fyller	  dock	  inget	  syfte,	  användaren	  kan	  se	  att	  det	  finns	  en	  fyllnad	  i	  en	  modul	  även	  om	  
hon	  inte	  kan	  se	  var	  fyllnaden	  slutar	  och	  när	  kantlinjen	  börjar.	  Om	  kantlinjen	  och	  fyllnaden	  har	  
samma	  intensitet	  minskas	  den	  visuella	  aktiviteten	  eftersom	  kontrasten	  försvinner	  och	  
funktionsmodulen	  som	  helhet	  får	  mindre	  visuellt	  brus.	  Det	  finns	  då	  två	  nivåer	  av	  färgintensitet	  
bland	  funktionsmodulens	  element:	  den	  mindre	  nivån	  uppträder	  hos	  kantlinjer	  och	  fyllnader	  och	  
den	  större	  hos	  text	  och	  enskilda	  skrifttecken.	  Det	  tillgängliga	  variationsområdet	  ska	  alltså	  delas	  i	  
två	  steg	  över	  bakgrundens	  nivå	  0	  %	  mättnad.	  Med	  en	  indelning	  som	  approximerar	  en	  3-‐
logaritmisk	  skala	  ges	  kantlinjerna	  och	  fyllnaderna	  33	  %	  mättnad	  och	  skrifttecknen	  100	  %	  (figur	  
2.48).	  
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Figur	  2.48	  Fyllnader	  och	  kantlinjer	  i	  funktionsmodulen	  smälter	  samman	  och	  ger	  ett	  jämnare	  
helhetsintryck	  

2.3.9	  Tidsinstanser	  

Beroenden	  i	  ett	  system	  kan	  bilda	  olika	  mönster	  i	  skilda	  kontext	  som	  existerar	  under	  vissa	  
tidsberoende	  förhållanden.	  Sådana	  instanser	  av	  systemet	  identifieras	  i	  det	  tredje	  steget	  av	  
FRAM-‐processen	  som	  olika	  uppsättningar	  av	  kopplingar	  i	  beroendenätverket	  (Herrera	  &	  
Woltjer,	  2009).	  Nätverkets	  utseende	  i	  de	  olika	  kontexterna	  kan	  beskrivas	  med	  lagereffekter	  i	  
diagrammen	  där	  selektiva	  visuella	  variabler	  används	  för	  att	  visa	  vilka	  markeringar	  som	  bara	  
tillhör	  en	  instans.	  Exempelvis	  kan	  markeringarnas	  kulör	  visa	  vilken	  instans	  de	  tillhör	  (figur	  2.49).	  
En	  nackdel	  med	  lösningen	  är	  att	  man	  inte	  kan	  använda	  markeringarna	  för	  hög	  varians	  i	  aspekter,	  
positiv	  och	  negativ	  effekt	  av	  varians	  i	  aspekter,	  särskilt	  betydelsefull	  funktion,	  funktioner	  som	  
inte	  utförs	  etcetera	  (som	  alla	  består	  i	  fyllnader	  och	  texturer)	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  det	  framgår	  
att	  de	  bara	  gäller	  för	  det	  markerade	  objektet	  i	  vissa	  av	  instanserna.	  Texturerna	  och	  fyllnaderna	  
kan	  visserligen	  färgkodas	  på	  samma	  sätt	  som	  kopplingslinjerna,	  men	  om	  markeringen	  gäller	  i	  
flera	  instanser	  överlappar	  och	  döljer	  de	  varandra.	  Samma	  problem	  gäller	  rutorna	  där	  CPC-‐
rutorna	  i	  diagrammet.	  Den	  kulörbaserade	  lagerstrukturen	  kan	  i	  svartvitt	  utförande	  återskapas	  
med	  intensitet	  som	  visuell	  variabel,	  men	  att	  uppfatta	  intensitetsskillnaden	  i	  så	  tunna	  linjer	  vid	  
översiktlig	  granskning	  blir	  svårt	  för	  användaren.	  Om	  texturer	  används	  för	  att	  skapa	  
lagerstrukturen	  måste	  man	  använda	  mycket	  grova	  sådana	  för	  att	  de	  ska	  bli	  urskiljbara	  vid	  
fyllnadernas	  låga	  intensitet.	  Texturerna	  blir	  då	  så	  grova	  att	  de	  är	  svåra	  att	  identifiera	  när	  
markeringar	  som	  består	  av	  streckade	  linjer	  används	  i	  kantlinjer	  och	  kopplingslinjer	  används	  
(figur	  2.50).	  
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Figur	  2.49	  Markeringar	  specifika	  för	  instanser	  markeras	  med	  sin	  instans	  färg	  

	  

 
 
Figur	  2.50	  Texturer	  används	  för	  att	  identifiera	  markeringar	  specifika	  för	  instanser	  

Den	  enklaste	  lösningen	  är	  att	  skapa	  ett	  diagram	  för	  varje	  instans.	  Inga	  nya	  grafiska	  element	  
behöver	  då	  tillföras	  i	  diagrammen,	  men	  det	  är	  lämpligt	  att	  ge	  dem	  titlar	  som	  förklarar	  vilka	  
kontexter	  de	  tillhör.	  För	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  kontexterna	  skiftar	  kan	  en	  översiktlig	  



68	  

	  

presentation	  av	  dem	  vara	  nyttig,	  särkilt	  i	  interaktiva	  visualiseringar.	  Det	  naturliga	  sättet	  att	  
presentera	  tidsinstanser	  är	  att	  ordna	  framställningen	  efter	  tidsdimensionen.	  Diagrammen	  kan	  
då	  kopplas	  till	  positioner	  på	  en	  tidslinje	  så	  att	  det	  framgår	  i	  vilken	  ordning	  kontexterna	  
uppträder.	  Om	  instanserna	  förhåller	  sig	  till	  varandra	  enligt	  en	  cyklisk	  eller	  en	  linjär	  tidslinje	  
beror	  på	  det	  modellerade	  systemet	  som	  kan	  vara	  en	  process	  med	  tydliga	  start-‐	  och	  slutpunkter	  
eller	  en	  fortlöpande	  verksamhet	  vars	  faser	  upprepas.	  En	  cyklisk	  tidslinje	  kan	  dock	  förenklat	  visas	  
som	  en	  linjär	  tidslinje,	  om	  det	  på	  något	  sätt	  framgår	  att	  den	  återgår	  till	  startpunkten	  vid	  slutet	  
(figur	  2.51).	  Om	  det	  är	  känt	  hur	  länge	  varje	  instans	  gäller	  kan	  den	  informationen	  presenteras	  
genom	  att	  markera	  deras	  intervall	  i	  tidslinjen	  (figur	  2.52).	  

	  

 
 
Figur	  2.51	  Instanser	  presenteras	  på	  a)	  linjär	  tidslinje	  b)	  cyklisk	  tidslinje	  återgiven	  som	  linjär	  

 
 

 
 
Figur	  2.52	  Instansers	  tidsintervall	  markeras	  i	  tidslinjen	  
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Om	  systemet	  har	  flera	  möjliga	  kontexter	  vid	  någon	  tidpunkt	  kan	  det	  visas	  genom	  att	  placera	  
skiljepunkter	  på	  tidslinjen	  efter	  vilka	  flera	  parallella	  alternativ	  kan	  ses	  (figur	  2.53).	  

	  

 
 
Figur	  2.53	  Alternativa	  scenarion	  synliggörs	  med	  förgrenad	  tidslinje	  
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3	  Förslag	  för	  användbarhetstest	  
För	  att	  utvärdera	  hur	  väl	  utformningen	  av	  tabeller	  över	  CPC:er	  och	  FRAM-‐diagrammens	  delar	  
fungerar	  bör	  användartester	  utföras.	  Sådana	  tester	  kan	  identifiera	  brister	  hos	  de	  
designlösningar	  som	  använts	  och	  uppdaga	  oförutsedda	  designproblem	  vilka	  måste	  lösas.	  

3.1	  Användbarhetstests	  frågeställningar	  
Testernas	  mål	  är	  att	  bestämma	  om	  visualiseringens	  användbarhet	  som	  hjälpmedel	  vid	  FRAM-‐
analys	  är	  tillräckligt	  god.	  De	  frågeställningar	  som	  används	  för	  att	  avgöra	  detta	  kan	  komma	  ur	  
användbarhetsmål,	  problem	  funna	  under	  tidigare	  tester	  av	  liknande	  visualiseringar	  och	  
uppgiftsanalys	  (Dumas	  &	  Redish,	  1999).	  

Från	  arbetets	  designkriterier	  och	  användbarhetskriterier	  fås	  följande	  frågeställningar:	  

• Är	  visualiseringens	  läsbarhet	  tillräckligt	  god?	  

• Är	  nivån	  av	  visuellt	  brus	  i	  visualiseringen	  så	  hög	  att	  den	  blir	  störande?	  

• Är	  visualiseringen	  begriplig	  för	  användare	  som	  är	  bekanta	  med	  den	  klassiska	  FRAM-‐
visualiseringen,	  kan	  de	  utgå	  från	  och	  bygga	  vidare	  på	  sina	  tidigare	  erfarenheter?	  

Problem	  som	  upptäckts	  av	  användare	  av	  FRAM-‐metoden	  ger	  följande	  frågeställningar:	  

• Ger	  visualiseringen	  tillräcklig	  information	  från	  tidigare	  steg	  i	  FRAM-‐processen	  för	  att	  vara	  
till	  hjälp	  vid	  analysen?	  

• Är	  visualiseringen	  överskådlig	  när	  stora	  system	  behandlas,	  är	  den	  utrymmeseffektiv?	  

• Går	  strukturer	  och	  mönster	  av	  beroenden	  (på	  både	  nivåerna	  funktion	  till	  funktion	  och	  
specifik	  aspekt	  till	  aspekt)	  att	  följa	  i	  diagrammet?	  

Ovanstående	  övergripande	  frågeställningar	  kan	  besvaras	  genom	  att	  analysera	  resultat	  från	  
specifika	  frågeställningar	  som	  bygger	  på	  uppgiftsanalys	  av	  FRAM-‐processen.	  Dessa	  specifika	  
frågeställningar	  avgör	  vilka	  testuppgifterna	  skall	  vara	  (Dumas	  &	  Redish,	  1999).	  

Frågeställningar	  om	  FRAM-‐processens	  steg	  1	  och	  2:	  

• Kan	  visualiseringsprogrammets	  användare	  namnge	  systemets	  funktioner	  och	  ange	  
dessas	  in-‐	  och	  utsignaler	  i	  de	  relevanta	  aspekterna?	  

• Kan	  användare	  ge	  varje	  funktion	  passande	  kvalitativa	  CPC-‐bedömningar?	  
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• Kan	  användare	  med	  passande	  termer	  karaktärisera	  CPC:ers	  påverkan	  på	  funktioners	  
aspekter?	  

Frågeställningar	  om	  FRAM-‐processens	  steg	  3	  och	  delar	  av	  steg	  4:	  

• Kan	  den	  interaktiva	  visualiseringens	  användare	  se	  hur	  aspekter	  påverkas	  av	  CPC:er	  i	  
diagrammet?	  

• Kan	  användare	  markera,	  och	  sedan	  med	  hjälp	  av	  markeringarna	  identifiera,	  de	  
beroenden	  som	  är	  svaga/brutna	  och	  de	  funktioner	  som	  inte	  utförs?	  

• Kan	  användare	  finna	  funktioner	  och	  tillhörande	  aspekter	  med	  hög	  varians,	  och	  markera	  
dem	  som	  sådana?	  

• Kan	  användare	  finna	  beroenden	  där	  funktionell	  varians	  sannolikt	  leder	  till	  funktionell	  
resonans?	  

• Kan	  användare	  placera	  markörer	  för	  barriärfunktioner	  och	  perfomance	  indikator	  i	  
diagrammet,	  och	  sedan	  återfinna	  dessa	  markörer?	  

• Kan	  användare	  skapa	  instanser	  av	  ett	  system,	  jämföra	  dem	  och	  se	  vilka	  omständigheter	  
som	  kännetecknar	  dem?	  

3.2	  Användbarhetstests	  metod	  

För	  användartester	  av	  den	  interaktiva	  visualiseringen	  är	  mjukvarubaserade	  prototyper	  att	  
föredra	  framför	  till	  exempel	  pappersprototyper	  eftersom	  slutprodukten	  är	  ett	  datorprogram.	  
Om	  även	  prototyperna	  presenteras	  på	  dator	  gör	  det	  alltså	  testen	  mer	  verklighetstrogna.	  
Pappersprototyper	  och	  liknande	  kan	  fungera	  väl	  om	  till	  exempel	  magneter	  eller	  klisterlappar	  
som	  användaren	  kan	  flytta	  fritt	  används	  för	  visualiseringens	  grafiska	  element.	  

Separata	  vertikala	  prototyper	  kan	  skapas	  för	  CPC-‐tabeller	  och	  FRAM-‐diagram	  för	  att	  minska	  de	  
tekniska	  kraven	  på	  prototyperna.	  En	  vertikal	  prototyp	  implementerar	  bara	  funktionaliteten	  av	  
en	  viss	  feature	  hos	  produkten	  (Dumas	  &	  Redish,	  1999).	  

Användbarheten	  mäts	  under	  testen	  genom	  observation	  av	  testpersonernas	  beteenden	  och	  
uttryck	  av	  sina	  subjektiva	  upplevelser,	  som	  exempelvis	  muntligt	  berättande.	  Analys	  av	  
observationerna	  visar	  sedan	  var	  och	  hur	  den	  interaktiva	  visualiseringen	  är	  svårbegriplig,	  
misstolkas	  eller	  har	  användbarhetsproblem.	  Det	  finns	  inget	  självklart	  objektivt	  mått	  på	  
visualiseringens	  användbarhet,	  eftersom	  dess	  syfte	  är	  att	  ge	  användaren	  kognitivt	  stöd	  vid	  
FRAM-‐analys	  och	  analysens	  slutsatsers	  kvalitet	  inte	  kan	  värderas	  enligt	  någon	  objektiv	  skala.	  För	  
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att	  registrera	  testpersonernas	  beteenden	  och	  yttranden	  kan	  bild-‐	  och	  ljudinspelningar	  eller	  
anteckningar	  användas.	  

För	  att	  maximera	  den	  mängd	  diagnostisk	  data	  man	  får	  ut	  ur	  testerna	  kan	  metoden	  active	  
intervention	  användas.	  Den	  innebär	  att	  man	  ställer	  utforskande	  frågor	  om	  vad	  användaren	  
tänker	  eller	  upplever	  vid	  tillfället	  och	  är	  särskilt	  lämpad	  för	  tester	  med	  prototyper	  (Dumas	  &	  
Redish,	  1999).	  Frågorna	  bör	  planeras	  på	  förhand	  då	  det	  är	  viktigt	  att	  de	  inte	  är	  ledande.	  

Testdeltagare	  bör	  om	  möjligt	  utföra	  testuppgifterna	  individuellt,	  för	  att	  varje	  individs	  reaktioner	  
och	  yttranden	  ska	  få	  tillräckligt	  utrymme	  och	  inte	  störas	  av	  andras	  påverkan.	  

3.3	  Användbarhetstests	  deltagare	  
Deltagarna	  i	  användartesterna	  måste	  vara	  bekanta	  med	  FRAM-‐analysens	  alla	  steg	  och	  termer	  
och	  förstå	  deras	  syften.	  Det	  gör	  testdeltagarna	  representativa	  för	  visualiseringsmetodens	  
slutanvändare	  och	  är	  nödvändigt	  för	  att	  grafikens	  lämplighet	  ska	  kunna	  prövas	  utan	  att	  
användarnas	  bristande	  kunskaper	  om	  FRAM-‐metoden	  stör	  testet.	  Antalet	  tillgängliga	  
kvalificerade	  testdeltagare	  är	  därför	  antagligen	  mycket	  begränsat	  då	  en	  relativt	  liten	  del	  av	  
allmänheten,	  de	  med	  akademisk	  bildning	  eller	  yrkeserfarenhet	  inom	  olycksprevention,	  kan	  vara	  
bekanta	  med	  FRAM-‐metoden.	  

Även	  om	  datan	  som	  samlas	  under	  testet	  är	  kvalitativ	  och	  subjektivt	  värderande	  är	  antalet	  
testdeltagare	  av	  betydelse	  för	  att	  kunna	  uppskatta	  hur	  stor	  andel	  av	  slutanvändarna	  som	  
kommer	  att	  uppleva	  de	  olika	  problem	  som	  framkommer	  under	  testet.	  Ju	  fler	  individer	  som	  
deltar	  i	  testet,	  desto	  tydligare	  bild	  får	  man	  av	  vilka	  som	  är	  de	  största	  styrkorna	  och	  svagheterna	  i	  
utformningen.	  Man	  kan	  då	  värdera	  hur	  allvarligt	  de	  identifierade	  bristerna	  i	  produkten	  påverkar	  
användbarheten	  och	  avgöra	  om	  de	  måste	  åtgärdas	  och	  med	  vilken	  prioritet.	  Ett	  stort	  antal	  
testdeltagare	  förbättrar	  också	  sannolikheten	  att	  användbarhetsproblem	  upptäcks	  och	  
identifieras,	  eftersom	  individer	  närmar	  sig	  uppgifterna	  utifrån	  sina	  skilda	  perspektiv	  och	  
erfarenheter	  (Dumas	  &	  Redish,	  1999).	  

3.4	  Användbarhetstests	  scenarion	  och	  uppgifter	  
De	  uppgifter	  testpersonerna	  utför	  i	  användbarhetstesten	  bör	  så	  nära	  som	  möjligt	  motsvara	  de	  
uppgifter	  slutanvändaren	  utför	  med	  visualiseringen	  vid	  en	  FRAM-‐analys.	  Att	  genomföra	  en	  
fullständig	  FRAM-‐analys	  är	  dock	  tidskrävande,	  och	  det	  är	  möjligt	  att	  testpersonerna	  är	  
obenägna	  att	  delta	  i	  ett	  test	  som	  kräver	  mer	  av	  deras	  tid	  och	  energi	  än	  de	  anser	  rimligt.	  Genom	  
att	  begränsa	  testen	  till	  de	  uppgifter	  som	  är	  direkt	  kopplade	  till	  visualiseringen	  och	  de	  interaktiva	  
moment	  som	  stödjer	  den.	  Testpersonerna	  kan	  exempelvis	  förses	  med	  färdiga	  uppsättningar	  av	  
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funktioner	  med	  information	  in-‐	  och	  utsignaler,	  CPC-‐bedömningar	  och	  information	  om	  CPC:ers	  
påverkan	  på	  aspekter	  som	  de	  för	  in	  i	  den	  interaktiva	  visualiseringen.	  

Testuppgifter	  med	  funktionstabeller:	  

• Dela	  upp	  det	  system	  som	  undersöks	  i	  ett	  antal	  funktioner	  

• Ge	  varje	  funktion	  en	  titel	  som	  beskriver	  dess	  handling	  eller	  mekanism	  

• Namnge	  funktionens	  in-‐	  och	  utsignaler	  i	  aspekter	  

Testuppgifter	  med	  CPC-‐tabeller:	  

• Ge	  varje	  CPC	  ett	  kvalitativt	  omdöme	  för	  varje	  funktion	  

• Notera	  hur	  CPC:er	  påverkar	  varje	  aspekt	  för	  alla	  funktioner	  

Uppgifter	  som	  bör	  utföras	  automatiskt	  i	  en	  mjukvarubaserad	  prototyp	  men	  som	  utförs	  manuellt	  
av	  användare	  i	  pappersprototyper	  och	  dylikt:	  

• Finn	  väntade	  beroenden	  mellan	  funktioner	  genom	  att	  hitta	  överensstämmande	  listade	  
in-‐	  och	  utsignaler	  hos	  funktioner	  

• Rita	  in	  beroendet	  in	  diagrammet	  (förfina)	  

Testuppgifter	  med	  diagram	  över	  beroenden	  mellan	  funktioner	  och	  systemkomponenter:	  

• Hitta	  beroenden	  som	  erfarenheter	  eller	  CPC-‐bedömningarna	  indikerar	  kan	  minska	  eller	  
brytas	  och	  funktioner	  som	  enligt	  erfarenhet	  inte	  alltid	  utförs	  (detaljer	  vid	  efterfrågan)	  

• Markera	  dessa	  beroenden	  som	  brutna	  i	  diagrammet	  och	  markera	  de	  icke	  utförda	  
funktionerna	  som	  sådana	  (förfina)	  

• Analysera	  vad	  dessa	  brutna	  beroenden	  får	  för	  konsekvenser	  för	  funktionernas	  varians	  
(detaljer	  vid	  efterfrågan)	  

• Rita	  upp	  diagram	  för	  alla	  väntade	  och	  oväntade	  uppsättningar	  beroenden	  som	  funnits	  
(extrahera)	  

• Ange	  vilka	  särskilda	  förhållanden	  som	  kännetecknar	  varje	  instans	  (förfina)	  

• Finn	  de	  beroendekopplingar	  där	  funktionell	  resonans	  uppstår	  

• Hitta	  de	  funktioner/funktionsaspekter	  som	  markerats	  för	  hög	  varians	  (filtrera)	  
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• Se	  om	  dessa	  funktioner	  är	  sammanlänkade	  av	  beroenden	  så	  att	  funktionell	  resonans	  
uppstår	  (relatera)	  

• Placera	  barriärfunktioner	  på	  funktion	  eller	  beroendekoppling	  utifrån	  analysen	  av	  var	  
funktionell	  resonans	  förekommer	  i	  nätverket	  av	  funktioner	  (relatera)	  

• Placera	  performance	  indicators	  på	  funktion	  eller	  beroendekoppling	  genom	  att	  bedöma	  
var	  prestationer	  behöver	  övervakas	  (detaljer	  vid	  efterfrågan)	  

Testscenarierna	  består	  av	  komplexa	  system	  att	  analysera,	  med	  kort	  bakgrundsbeskrivning	  för	  
att	  testdeltagarna	  ska	  förstå	  kontexten	  och	  FRAM-‐analysens	  syfte.	  

Systemen	  i	  scenarierna	  bör	  omfatta	  olika	  former	  av	  kopplingsmönster	  för	  att	  ge	  testdeltagarna	  
olika	  utmaningar	  och	  förutsättningar	  för	  mönsterigenkänning.	  De	  system	  som	  analyseras	  i	  
testen	  måste	  vara	  tillräckligt	  komplexa	  och	  omfattande	  för	  att	  göra	  de	  kognitiva	  operationerna	  i	  
användningen	  av	  grafiken	  krävande,	  så	  att	  visualiseringens	  egenskaper	  sätts	  på	  prov.	  

Om	  testdeltagarna	  upplever	  att	  testscenarierna	  tar	  för	  mycket	  tid	  i	  anspråk	  för	  att	  passa	  i	  deras	  
scheman	  eller	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  behålla	  sin	  koncentration	  är	  det	  möjligt	  att	  dela	  upp	  
scenarion.	  Förslagsvis	  kan	  en	  testperson	  kan	  få	  i	  uppgift	  att	  genomföra	  endast	  ett	  eller	  två	  steg	  
av	  FRAM-‐processen	  med	  visualiseringen.	  Till	  exempel	  kan	  man	  låta	  en	  undergrupp	  göra	  steg	  1	  
och	  2	  för	  ett	  system	  i	  visualiseringsprogrammet,	  och	  en	  annan	  undergrupp	  ta	  vid	  och	  utföra	  steg	  
3	  och	  4.	  
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4	  Diskussion	  
Vid	  jämförelse	  av	  visualiseringar	  av	  ett	  system	  med	  grafik	  enligt	  den	  klassiska	  utformningen	  
(figur	  4.1)	  och	  den	  nya	  versionen	  (figur	  4.2)	  framgår	  att	  den	  nya	  grafiken	  har	  fler	  grafiska	  
element	  men	  möjliggör	  en	  bättre	  ordning	  bland	  som	  ger	  tydligare	  översikt.	  Notera	  att	  
systemkomponenter	  som	  i	  själva	  verket	  inte	  är	  funktioner	  måste	  representeras	  av	  
funktionsmoduler	  i	  den	  i	  skrivande	  stund	  aktuella	  versionen	  FRAM	  Visualizers	  grafik	  (figur	  4.1).	  I	  
den	  gamla	  versionen	  av	  grafiken	  måste	  användaren	  finna	  en	  kompromiss	  mellan	  tydlighet	  och	  
utrymmeseffektivitet	  i	  layouten.	  Funktionernas	  inbördes	  placering	  måste	  där	  väljas	  med	  hänsyn	  
både	  till	  urskiljbarheten	  i	  mönstret	  av	  beroenden	  och	  för	  att	  själva	  kopplingslinjerna	  inte	  ska	  bli	  
röriga.	  Den	  gamla	  visualiseringen	  verkar	  ha	  skapats	  med	  antagandet	  att	  det	  finns	  en	  linjäritet	  i	  
det	  övergripande	  systemet	  som	  helhet,	  från	  vänster	  till	  höger	  i	  diagrammet,	  vilket	  uttryckte	  sig	  i	  
att	  funktionsmodulernas	  aspektmarkörer	  hade	  fasta	  positioner,	  en	  stor	  grundläggande	  brist.	  
När	  dessa	  element	  ”låsts	  upp”	  så	  att	  de	  kan	  flyttas	  på	  funktionsmodulen	  (och	  döljas	  om	  de	  inte	  
är	  relevanta)	  får	  användaren	  betydligt	  större	  frihet	  att	  arrangera	  layouten	  utan	  att	  
kopplingslinjer	  korsar	  varandra	  och	  andra	  grafiska	  element.	  Därmed	  borde	  problemet	  med	  att	  
FRAM-‐diagram	  uppfattas	  som	  snåriga	  vara	  löst.	  

De	  övriga	  ändringarna	  består	  främst	  i	  att	  informationsbärande	  element	  tillförs	  i	  den	  nya	  
versionen,	  vilket	  höjer	  nivån	  av	  visuellt	  brus	  i	  visualiseringarna.	  Detta	  får	  dock	  ses	  som	  ett	  
nödvändigt	  ont,	  då	  fler	  visuella	  variabler	  i	  detta	  fall	  måste	  tillföras	  för	  att	  kunna	  förmedla	  ny	  
information	  på	  ett	  tydligt	  sätt.	  Man	  kan	  dock	  inte	  säga	  att	  den	  nya	  grafiska	  utformningen	  är	  
”enklare”	  och	  ”renare”	  än	  den	  gamla	  i	  fråga	  om	  antalet	  grafiska	  element	  och	  deras	  former,	  
snarare	  gäller	  det	  motsatta.	  Den	  reduktion	  som	  skedde	  under	  designprocessen	  handlade	  i	  
slutändan	  mest	  om	  att	  begränsa	  den	  mängd	  grafiska	  element	  och	  komplicerade	  former	  som	  
tillfördes	  i	  den	  nya	  utformningen.	  

Den	  nya	  grafiken	  innehåller	  mer	  detaljer	  (CPC-‐rutor	  och	  kvalitet	  hos	  varianspåverkan)	  som	  gör	  
det	  lättare	  att	  avgöra	  var	  funktionell	  resonans	  kan	  uppstå	  i	  systemet	  utan	  att	  referera	  till	  
tabeller	  i	  en	  annan	  vy	  än	  diagrammet.	  Den	  nya	  versionen	  har	  därför	  en	  tydligare	  uppdelning	  
mellan	  betraktande	  av	  vyn	  i	  ”översikt”	  och	  i	  ”detaljer	  vid	  efterfrågan”.	  Filtrering	  i	  översikten	  för	  
att	  finna	  funktioner,	  aspekter	  och	  beroendekopplingar	  med	  särskilda	  egenskaper	  stöds	  av	  
lagereffekter	  baserade	  på	  kulörintensitet	  och	  texturer,	  medan	  FRAM	  Visualizers	  grafik	  endast	  
erbjuder	  en	  form	  av	  markering	  (de	  röda	  flaggorna)	  att	  applicera	  på	  funktioner.	  

CPC-‐rutorna	  stör	  översikten	  om	  de	  visas	  hos	  alla	  systemets	  funktioner	  i	  en	  tät	  layout	  (figur	  4.4).	  
Detta	  kan	  motverkas	  genom	  att	  placera	  funktionsmodulerna	  med	  större	  mellanrum,	  men	  av	  
utrymmesskäl	  är	  detta	  ofta	  inte	  praktiskt.	  Att	  visa	  enstaka,	  utvalda	  funktioners	  CPC-‐rutor	  stör	  
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inte	  översikten	  lika	  mycket	  (figur	  4.3)	  men	  å	  andra	  sidan	  är	  inte	  CPC-‐rutorna	  kopplade	  till	  
användaruppgiften	  översikt,	  de	  har	  funktionen	  att	  ge	  detaljer	  vid	  efterfrågan.	  Därför	  är	  det	  
lämpligast	  att	  dela	  upp	  visualiseringen	  om	  man	  vill	  ge	  användaren	  möjlighet	  till	  både	  översikt	  
och	  detaljgranskning.	  I	  en	  interaktiv	  visualisering	  utgör	  detta	  inte	  något	  problem	  då	  båda	  dessa	  
lägen	  kan	  vara	  tillgängliga	  i	  samma	  vy.	  Användaren	  kan	  genom	  input	  välja	  hur	  stor	  grad	  av	  
detaljinformation	  som	  visas.	  I	  statiska	  visualiseringar	  i	  till	  exempel	  trycksaker	  kan	  det	  dock	  bli	  
nödvändigt	  att	  antingen	  anpassa	  detaljnivån	  i	  diagrammets	  delar	  efter	  den	  poäng	  man	  vill	  
framföra	  eller	  använda	  flera	  vyer	  för	  att	  beskriva	  ett	  system.	  

Designarbetet	  påverkades	  mycket	  av	  den	  idé	  om	  att	  varians	  kan	  ha	  övervägande	  positiv	  eller	  
negativ	  effekt	  på	  funktioner	  prestationer	  som	  framförs	  av	  Lundblad	  &	  Speziali	  (2007).	  De	  
resonerar	  att	  eftersom	  variansen	  inte	  alltid	  orsakar	  oönskade	  resultat	  (bl.	  a.	  olyckor)	  men	  i	  vissa	  
fall	  även	  önskvärda	  resultat	  bör	  FRAM-‐analys	  identifiera	  både	  sådan	  varians	  som	  ska	  stävjas	  och	  
sådan	  som	  ska	  främjas	  för	  att	  bli	  en	  komplett	  metod	  för	  analys	  av	  komplexa	  system.	  Försök	  att	  
skapa	  stöd	  i	  grafiken	  för	  att	  visa	  att	  CPC:er	  kan	  ha	  en	  positiv	  påverkan	  på	  funktioners	  varians	  
ligger	  bakom	  de	  flesta	  av	  de	  nya	  grafiska	  elementen	  i	  	  visualiseringen.	  Grafiken	  skulle	  vara	  
enklare	  om	  den	  hade	  utformats	  under	  antagandena	  att	  CPC:ers	  påverkan	  alltid	  ökar	  variansen	  
och	  att	  alla	  avvikelser	  från	  den	  förväntade	  prestationen	  ökar	  olycksrisken.	  Det	  visuella	  bruset	  i	  
diagrammen	  skulle	  då	  vara	  lägre	  eftersom	  små	  element	  på	  detaljnivån,	  med	  hög	  kontrast	  mot	  
sin	  omgivning,	  inte	  skulle	  finnas	  med	  (figur	  4.5).	  

De	  egenskaper	  som	  ovan	  tillskrivs	  den	  nya	  grafiska	  utformningen	  för	  FRAM-‐visualisering	  kan	  
inte	  verifieras	  eller	  motbevisas	  i	  absoluta	  termer	  eftersom	  personer	  kan	  få	  skilda	  subjektiva	  
upplevelser	  av	  grafiken	  beroende	  på	  faktorer	  som	  synfel,	  kognitiva	  handikapp	  med	  mera.	  
Designens	  kvaliteter	  som	  de	  upplevs	  av	  en	  majoritet	  av	  läsare	  (eller	  grupper	  av	  läsare	  med	  
specifika	  förutsättningar)	  kan	  dock	  bestämmas	  genom	  användartester	  enligt	  den	  modell	  som	  
beskrivs	  i	  detta	  arbete.	  Testerna	  kan	  även	  avgöra	  visualiseringens	  lämplighet	  för	  FRAM-‐analys	  
och	  om	  den	  ger	  tillräckligt	  stöd	  för	  de	  arbetsuppgifter	  som	  ingår	  i	  analysens	  olika	  steg.	  Sådana	  
användartester	  kan	  genomföras	  efter	  varje	  omfattande	  ändring	  i	  utformningen	  för	  att	  avgöra	  
om	  den	  utgör	  en	  förbättring	  eller	  en	  försämring.	  
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Figur	  4.1	  FRAM-‐diagram	  över	  första	  fasen	  av	  en	  operation	  (fritt	  efter	  Alm,	  2007)	  med	  grafik	  skapad	  i	  

FRAM	  Visualizer	  
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Figur	  4.2	  FRAM-‐diagram	  över	  första	  fasen	  av	  en	  operation	  (fritt	  efter	  Alm,	  2007)	  skapad	  med	  grafik	  
enligt	  den	  nya	  utformningen	  
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Figur	  4.3	  Detaljer	  om	  CPC:ers	  påverkan	  visas	  hos	  en	  funktion,	  Kontrollräkning	  under	  operation	  
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Figur	  4.4	  Detaljer	  om	  CPC:ers	  påverkan	  visas	  hos	  samtliga	  funktioner	  
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Figur	  4.5	  FRAM-‐diagram	  där	  kvalitetsmarkeringar	  saknas	  eftersom	  all	  varians	  antas	  vara	  negativ	  
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5	  Slutsatser	  
Den	  nya	  grafiska	  utformningen	  för	  FRAM-‐diagram	  bör	  vara	  en	  förbättring	  jämfört	  med	  den	  
gamla	  då	  den	  innehåller	  mer	  information	  som	  underlag	  till	  analys	  och	  medel	  för	  att	  notera	  
analysens	  fynd	  i	  varje	  steg	  av	  processen.	  Den	  är	  dock	  antagligen	  mer	  lämpad	  för	  interaktiva	  
visualiseringar	  där	  detaljinformationen	  kan	  döljas	  i	  utgångsläget	  och	  kallas	  vid	  fram	  behov,	  och	  
statiska	  presentationer	  där	  översikt	  och	  detaljer	  kan	  visas	  i	  separata	  vyer	  efter	  
upphovsmannens	  prioriteringar.	  Att	  visualisera	  all	  relevant	  information	  för	  steg	  3	  av	  FRAM-‐
processen	  i	  en	  enda	  bild	  (vy)	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  det	  blir	  översiktligt	  och	  tydligt	  har	  inte	  
lyckats.	  

På	  grund	  av	  den	  ökade	  detaljnivån	  i	  visualiseringen	  kan	  det	  visuella	  bruset	  inte	  sägas	  ha	  
minskats,	  men	  förutsättningarna	  att	  skapa	  strukturell	  tydligheten	  och	  översiktlighet	  har	  
förbättrats	  genom	  större	  frihet	  vid	  layout	  av	  FRAM-‐diagram.	  

Bara	  användartester	  kan	  visa	  vilka	  ändringar	  som	  verkligen	  förbättrat	  eller	  försämrat	  
visualiseringens	  kvaliteter.	  Bedömningar	  under	  designprocessen	  har	  oftast	  gjorts	  utifrån	  
etablerade	  teorier	  och	  principer	  inom	  grafisk	  design,	  men	  författarens	  intryck	  av	  läsbarhet,	  
visuellt	  brus	  etcetera	  kan	  avvika	  från	  majoriteten	  av	  användarnas.	  Användbarhetstest	  bör	  utvisa	  
hur	  väl	  designkriterierna	  uppnåtts,	  vilka	  ändringar	  som	  varit	  förbättringar	  respektive	  
försämringar	  och	  om	  den	  modifierade	  FRAM-‐visualiseringen	  är	  ett	  tillräckligt	  bra	  verktyg	  för	  
FRAM-‐analys.	  Sådana	  testers	  resultat	  bör	  bli	  grund	  för	  vilka	  ändringar	  i	  den	  grafiska	  
utformningen	  som	  vidareutvecklas	  respektive	  utesluts	  i	  framtida	  arbete	  med	  FRAM,	  och	  kan	  
även	  uppdaga	  nya	  designproblem	  som	  behöver	  lösas.	  
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