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Metodarkitektur for metodanalys
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Metodanalys innebär studium av metoder. För att utföra metodanalys behövs
en metametod. Metodanalys (MA) enligt SIMM är en sadan metametod som
tidigare presenterats och tillämpats. En viktig del av metodanalys är sk
metodmodellering, dvs strukturerad beskrivning och analys av metoder.
Denna rapport innehaller vidareutveckling av denna metametod (MAI
SIMM). Rapporten innehaller beskrivning av ett antal metodanalyssituationer:

* metoddokumentering
* metoddiagnos
* metodutveckling
* metodkombinering
* metodimplementering i verktyg
För dessa situationer presenteras sedan metodarkitekturer med förslag till
arbetsmoment. Detta innebär att metodanalys1SIMM kan ses som

* ett antal sammansatta metoder för specifika utredningssammanhang
* ett antal generiska metodkomponenter att användas i olika sammanhang

Rapport framställd inom forskningsprojektet CASE-verktyg och metodstöd situationell analys och utveckling (CATMANDO), som genomförs med
ekonomiskt stöd från NUTEK.
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1 INLEDNING
Metodanalys handlar om studium av metoder. Metoder säges best5 av:

e

Synsätt
Ramverk
Arbetssätt
Notation
Begrepp

I fig 1.1 (från Röstlinger & Goldkuhl, 1994) är dessa delar strukturellt beskrivna
Metodanalys (MA) enligt SIMM är en metod att studera metoder; en sk metametod. Den finns
presenterad i Goldkuhl & Fnstedt (1994). Teoretiska utgångspunkter för metoden finns bl a i
Goldkuhl (1991), Goldkuhl & Cronholrn (1993) och Röstlinger & Goldkuhl (1994). Den har
blivit tillämpad i VITS-gruppen bade som ett hjälpmedel för andra forskningssyften (t ex för
analys/vidareutveckling av andra metoder/metodkomponenter i metodfamiljen SIMM) och
som ett mal i sig, dvs att studera och vidareutveckla denna metod (MAISIMM).

SYNSATT

RAMVERK

METODKOMPONENT
ARBETSSATT

NOTATION

BEGREPP

Figur 1.1 Metodbegreppet (från Röstlinger & Goldkuhl, 1994)
I Goldkuhl & Fristedt (1994) finns en metodarkitektur för metoden angiven. Denna är här
redovisad i figur 1.2. Denna metodarkitektur visar att metoden är avsedd för att beskriva och
värdera metoder (metoddiagnos) samt att (vidare)utveckla metoder och tillhörande verktyg.
Det sägs ocksa att metodanalys kan utföras i olika situationer (ibid s 6). Här kan kan man se
en viss "konflikt" med den generella metodarkitekturen som finns redovisad. Denna generella
metodarkitektur behöver situationsanpassas till de olika avsedda tillämpningssituationerna.

I Röstlinger & Goldkuhl (1994) har vi vidareutvecklat den komponentbaserade metodteori
som MAISIMM och andra SIMMetoder bygger pa. Vi skiljer där mellan generiska
metodkomponenter (som t ex problemanalys, verksamhetsanalys) och olika typer av
&
utredningssammanhang
(som
t
ex
förändringsanalys,
verksamhetsinformationsbehovsanalys, eftervärdering). Olika generiska metodkomponenter kan utnyttjas i
dessa olika typiska utredningssammanhang; t ex verksamhetsanalys kan utnyttjas i alla tre
omnämnda utredningssammanhang ovan. Metoder kan alltsa finnas p i dessa tvil nivaer:
1. P8 en generisk (grundläggande) niva; som mycket generella instrument att brukas i olika
sammanhang (t ex problemanalyslSIMM).
2. Som sammansatta metoder att användas i specifika utredningssammanhang (t ex
förändringsanalys1SIMM).

I Goldkuhl & Röstlinger (1995) har vi presenterat en metodarkitektur för
verksamhetsutveckling som bygger p8 detta komponentbaserade metodtänkande. Vi
presenterar där metodarkitekturer för bl a
förändringsanalys
verksamhets- & informationsbehovsanalys
eftervärdering
verksamhetsbesiktning
Detta är alltsa ett antal metoder inom SIMM-familjen. Är metodanalys en metod pil samma
niva, enligt detta sätt att se? Om man läser Goldkuhl & Fristedt (1994) sa är denna tolkning
närmast till hands: MetodanalyslSIMM är en sammansatt metod pli likartat satt som
förändringsanalyslSIMM; se t ex fig 1.l. Det är ocksa sa vi har behandlat denna metametod
vid olika presentationer och diskussioner. Samtidigt finns som sagt en diskussion om att
metodanalys kan tillämpas i olika analys- och utvecklingssituationer (ibid s 6). Detta tyder pil
motsatsen, dvs att MAJSIMM är pil generisk niva och som ska anpassas till olika
metodanalys-situationer.
Denna rapport syftar till reda ut denna oklarhet; att visa klarare p8 hur metodanalys kan finnas
bade p& generisk niva och i olika utredningssammanhang. Detta innebär kortfattat att
metodanalys ses som en grupp av (likartade) metametoder. Jag försöker här presentera
metodarkitektur för dessa olika metodanalys-metoder. Avsikten är endast att hålla mig pa
metodarkitektur-niva. Jag kommer ej att g8 in prspecifika metodkomponenter och redovisa
notationerlarbetssatt. Här får jag hänvisa till Goldkuhl & Fristedt (1994), andra VITSpublikationer och kommande metodutveckling.
Denna rapport ska till sitt syfte jämställas med "Metodarkitektur för verksamhetsutveckling"
(Goldkuhl & Röstlinger, 1995), men inte till sin ambitionsniva. Denna rapport om
metodanalys har en betydligt lägre ambitionsniva. Metodarkitektur ska förstas som synonymt
till ramverk enligt figur 1.l.
Lat mig fortsatta jämförelsen mellan dessa tv& rapporter; som har likkartade titlar:
"Metodarkitektur för verksamhetsutveckling" och här föreliggande rapport "Metodarkitektur
för metodanalys". Metodanalys behandlas här p i liknande sätt som verksamhetsutveckling.
Metodanalys är p8 samma niva som verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling kan ske
genom olika utredningstyper (med olika syften) som t ex
förhdringsanalys
verksamhets- & infonnationsbehovsanalys

O
O

eftervärdering
verksamhetsbesiktning

För varje sadan utredningstyp finns en metod inom SIMM-familjen.
Metodanalys kan alltsa ske genom olika utredningstyper. Ett av syften med denna rapport är
att klargöra dessa olika utredningstyper (metodanalys-situationer).

Metoddiagnos
Fastställa
förutsättningar
Analys & kartläggning

Sammanfattande
värdering

Åtgärdsformulering

Åtgards~t~~k~~g

Figur 1.2 MetodanalysISIMM - tidigare metodarkitektur (från Goldkuhl & Fristedt, 1994)

2 FORSLAG TILL METODARKITEKTURER
2.1 OLIKA SITUATIONER OCH PERSPEKTIV
I Goldkuhl & Fristedt (1994) finns som sagt olika typiska metodanalys-situationer angivna
(ibid s 6):
analyslvärdering av en metod
analys av olika metoder som eventuellt ska kombineras
vidareutveckling av en eller flera metoder
utveckling av C A S E - V som
~ ~ ska
~ ~ innehållalstödja
~ ~
viss metod; och detta kan göras
med olika ambitionsnivåer:
implementering av en metod i ett CASE-verktyg utan nAgon direkt metodmodifiering
implementering av en metod i ett CASE-verktyg tillsammans med en omfattande
vidareutveckling av metoden.
Förutom dessa kan man tillägga:
beskrivning av metod(er) inför presentation, utbildning etc
jämförelse av olika metoder
nyutveckling av en metod
Jag har i min analys av lämpliga metodarkitekturer för metodanalys strukturerat om dessa
olika situationer till följande:
metoddokumentering
metoddiagnos
metodutveckling
metodkombinering
metodimplementering i verktyg
Dessa olika situationer beskrivs nedan i avsn 2.2-6. Dessa kan ses som utredningssituationer
av stigande komplexitet och ambitionsniva, där varje tidigare situation kan sägas inga i
efterföljande. Detta förtydligas särskilt i avslutande kap 3.
Innan jag går in p i beskrivning av de olika metodarkitekturema sa ska jag bara gör ett viktigt
phpekande beträffande metodanalys. Man kan bedriva metodanalys pA olika sätt; med olika
perspektiv. Man kan beskriva och analysera metoder som de är avsedda att användas (enligt .
upphovsmakarna). Man kan ocksa studera metoderna i dess faktiska användning; dvs hur de
brukas praktiskt. Det första perspektivet kallar vi idealtypiskt perspektiv. Med detta menas
vilka metodregler som metoden innehåller; dess tänkta användning. Det andra perspektivet
kallar vi situationellt. Med detta avses hur metoder brukas av människor i verkliga
utredningssituationer. Med det idealtypiska perspektivet studeras metoder i sig; som objekt.
Med det situationella studeras metoder i praktisk användning. Det situationella maste givetvis
inbegripa metoden i sig; men detta kommer sa att saga i bakgrunden. I förgrunden finns den
situationella användningen. Se fig 2.1 för illustration.

Idsaltypiskt
perspektiv

Figur 2.1 Idealtypiskt vs situationellt perspektiv vid metodanalys
För metoder som inte är väldokumenterade; utan som huvudsakligen finns som
institutionaliserade arbetssätt hos en eller flera personer ("praxis-metod", se Goldkuhl, 1993),
kan givetvis gränsdragningen mellan dessa perspektiv bli nagot flytande. Genom en
situationell analys får man rekonstruera metoden och därigenom försöka skapa en idealtypisk
modell av den. Se Lundmark (1995) för en sadan tillämpning.

2.2 METODDOKUMENTERING
Med metoddokumentering menas utarbetande av en beskrivning av metoden och eventuellt
dess användning. I alla övriga metodanalys-situationer ingår en sadan metoddokumentering
som ett möjligt inslag. Metoddokumentering har tagits med som en självständig (egen)
situation eftersom det mycket väl kan tänkas att man gör en beskrivning av en metod utan att
göra en diagnos, utveckling eller implementering av den. Att göra en metoddokumentering är
att göra metoden mer "synlig" till sitt innehåll. Det kan vara ett sätt lära sig mer om metoden;
att f&en bättre förståelse av metoden. Ett annat syfte med metoddokumentering kan vara att
skapa en beskrivning som underlag för presentation eller utbildning. Beskrivningen ska
kanske inga i en metodhandbok.
Metodarkitekturen för metoddokumentering framgår av fig 2.2. Alla de olika metametoderna
(dvs metodgruppen metodanalys1SIMM) som skisseras i denna rapport inleds med ett moment
"Fastställa förutsättningar". Här fastställs syfte, studieobjekt (=metod/metoder), omfattning,
avgränsning, ambitionsniva, tillvägagångssätt, genomförandeorganisation, tillgängliga
resurser, tider samt andra relevanta styr- och planmässiga förutsättningar. Man gör bl a en plan
över vilka metodkomponenter ur vald metametod som ska tillämpas i den aktuella situationen.

Fastställa
förutsättningar

Metodmodellering

Situationell metodanalys

användning

Figur 2.2 Metodarkitektur för metoddokumentering
Metoddokumentering innehaller sedan tva sammansatta moment: ett idealtypiskt
("metodmodellering") och ett situationellt ("situationell metodanalys"). Dessa är, som bör
framgatt ovan, generiska till sin karaktär da de ingår i de olika sammansatta metoderna.
Metodmodellering innebär en idealtypisk analyslbeskrivning av en eller flera metoder.
Metodmodellering är strukturerat i fyra omraden efter innehallet i metodbegreppet:
mal- & perspektivanalys (synsätt)
analys av arbetssätt (ramverk, arbetssätt)
dokumentanalys (notation)
begreppsanalys (begrepp)
Dessa områden finns beskrivna i Goldkuhl & Fristedt (1994).
Situationell metodanalys handlar om att studera hur metoden faktiskt brukas och olika
faktorer som paverkar denna användning ("analys av metodanvändning"). Man kan ocksil
behöva studera organisationens/projektets situationella mal ("situationell målanalys"). Detta
ska skiljas från den idealtypiska mål- & perspektivanalysen av metoden. I situationell
metodanalys kan ocksa inga en analyslbeskrivning av metodverktyg, om metoden finns
implementerad i ett sadant. Detta innefattar sival beskrivning av verktyget
("verktygmodellering") som dess användning ("analys av verktygsanvändning").
För situationell metodanalys behövs metodutveckling. PAgAende forskning utförs av Karlsson
(1995). Fristedt (1995) har genomfört ett antal fallstudier kring metodanvändning. Härifran
bör inspiration hämtas för metodutveckling avseende "analys av metodanvändning" och
"situationell målanalys". Denna målanalys är ett specialfall av målanalys; och här utgör
givetvis den generiska metodkomponent målanalys ett primärt underlag för metodutveckling

(Goldkuhl & Röstlinger, 1988). För de tvi momenten om verktyg sa finns inte heller nagra
färdiga metodkomponenter. Inspiration kan hämtas från tidigare arbeten som Kinnula &
Matini (1989), Fristedt & Goldkuhl (1993), Cronholm (1994) och Fristedt (1995) samt
pagaende forskning inom VITS-gruppen (Stefan Cronholm, Fredrik Öberg).
Observera den situationsanpassade utgångspunkten i metodfamiljen SIMM! Aktuell metod
ska ses som en "verktygslAda" av metodkomponenter och där man som metodbrukare väljer
och anpassar vilka metodkomponenter som ska brukas i den aktuella situationen. Vid en
specifik metoddokumentering kanske man inte alls genomför alla ovanstaende arbetsmoment.

2.3 METODDIAGNOS
Metoddiagnos inebär att göra en värdering av en eller flera metoder; en "metodbesiktning".
För att göra detta behövs metoden beskrivas, dvs det som ingår i metoddokumentering behövs
ocksa göras här. Metodarkitekturen för metoddiagnos finns i figur 2.3.
Förutom beskrivning av metod behöver man alltsa göra en värdering av metod. I
metodvärdering ingår:

e

e

problemanalys
styrkeanalys
metodkaraktärisering
verktygskaraktärisering
sammanfattande värdering

Tidigare har hävdats (se t ex Goldkuhl & Fristedt, 1994) att analys av metodanvändning bör
göras i form av problemanalys och styrkeanalys. Dessa generiska metodkomponenters roll i
metodanalys ansags just vara för genomförande av situationell analys. Vår insikt om
metodanalys ökar och nu är det klart att de generella metodkomponenterna problemanalys och
styrkeanalys kan användas bade för idealtypisk och situationell analys. Det finns ingen
anledning att begränsa dessa till enbart situationell analys. Se t ex Lindeberg (1995) som utfört
en idealtypisk analys av FA & VIBAISIMM ur ett inter-organisatoriskt perspektiv .och da
använt sig av problem- och styrkeanalys. I denna nya metodarkitektur för metodanalys har
som visats ovan (avs 2.2) ett helt nytt område för situationell metodanalys tillförts med egna
arbetsmoment.
Problemanalys innebär att värdera negativa egenskaper och aspekter kring metoden.
Styrkeanalys innebär att värdera positiva egenskaper och aspekter kring metoden.
Metodkaraktärisering innebär ocksa en värdering av metoden. Denna skiljer sig dock från från
problem- och styrkeanalys genom att vara explicit kriteriebaserad. Metodkaraktärisering
består av tva moment
e

kriteriebestämning
kriteriebaserad karaktärisering av metod
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Metodmodellering
perspektiv-

Situationell metodanalys

arbetssätt
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modellering
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karaktärisering

I

Sammanfattande
värdering
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Figur 2.3 Metodarkitektur för metoddiagnos
Problemanalys och styrkeanalys är i utgångsläget kriteriefii värdering; jämför "goal free
evaluation" i Patton (1990). Metodkaraktärisering är som sagt kriteriebaserad värdering. En
väsentlig annan skillnad mellan problem- och styrkeanalys & ena sidan och metodkaraktärisering & den andra är att problem- och styrkeanalys är orienterad mot orsak-/
effektanalys vilket metodkaraktärisering inte är. Det utgör dock ingen begränsning att dessa
olika moment får överlappas. Resultat från metodkaraktärisering kan givetvis användas i en
orsak-/effektanalys inom problem- och styrkeanalys.
Det finns i metodarkitekturen ocksa ett moment "verktygskaraktärisenng". Detta är uppbyggt
pi3 liknande sätt som metodkaraktärisering.

Metoddiagnos kan utföras med en eller flera metoder. Om man studerar flera metoder kan
man ha ett explicit syfte att jämföra metoderna; dvs ett komparativt syfte. Man kan alltsa
skilja mellan:
singular analys
plural (icke komparativ) analys
plural och komparativ analys

Fastställa förutsättningar innebär att ta ställning till vilkenlvilka metoder som ska studeras,
dvs om man ska göra en singulär metoddiagnos eller om den ska vara plural eller t o m
komparativ. Fastställa förutsättningar innebär ocksa att ta ställning till perspektiv (idealtypiskt
och/eller situationellt).
Problemanalys och styrkeanalys är kända generiska metodkomponenter (Goldkuhl &
Röstlinger, 1988 och Röstlinger, 1993). För övriga delar inom metodvärdering finns behov av
metodutveckling. Karlsson & Lind (1994) har genomfört en värderande och komparativ studie
av nligra metoder med stöd av metodanalys/SIMM. De har formulerat ett antal kriterier som
sedan har utnyttjats. Här finns alltsa en utgångspunkt för metodutveckling. Momentet
metodkaraktärisering bör innehalla en checklista med lämpliga kriterier för bedömning av
metoder. En poäng i metametoden är dock att inte slaviskt följa en förformulerad checklista
med kriterier; utan i momentet kriteriebestämning, pil basis av syftet med metoddiagnosen,
formulera vilka kriterier som bör appliceras i det aktuella fallet. Här kan man väljdhämta
kriterier från den generella checklistan eller från annat hall (andra källor) eller formulera
nydegna kriterier. Andra delar av metodanalysen (t ex situationell metodanalys,
problemanalys, styrkeanalys) kan ge upphov till kriterier. För formulering av en generell
checklista med krieterier finns en hel del litteratur att tillgli; t ex Jayaratna (1994) och
rapporter från de sk CRIS-konferenserna (Olle et al, 1986 m fl rapporter).

2.4 METODUTVECKLING
Metodanalys bör vara ett lämpligt hjälpmedel för metodutveckling. Att beskriva en metod
under utveckling pli ett formellt sätt med hjälp av metodanalys1SIMM bör underlätta arbetet
med metodutveckling. Metodutveckling kan innebära
nyutveckling av metod
vidareutveckling av metod
anpassning av metod

I samband med vidareutveckling är det lämpligt att göra en beskrivning och värdering av den
befintliga metoden. Det kan i fallet med nyutveckling vara befogat att studera eventuella andra
liknande metoder (som ett underlag och för att öka sin kunskap) innan man sätter igång och
konstruerar en ny metod. Anpassning av metod innebär att man utgår från en befintlig metod
och anpassar (modifierar) den till organisationsspecifika och/eller projektspecifika
förutsättningar. Metodutveckling kan därför sägas bestå av
metoddiagnos
metoddesign
Metodarkitekturen för metodutveckling finns redovisad i figur 2.4.
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Figur 2.4 Metodarkitektur för metodutveckling

karaktärisering

Metoddiagnos finns beskrivet ovan i avs 2.3. Metoddesign innebär allsta att man utformar en
metod. Det är ett skapande arbete som det inte helt går att formalisera regler och riktlinjer för.
Metoddesign består av följande moment
rambestämning
metodmodellering
metodillustrering
designvärdering
Rambestämning innebär att man
fastställer eventuella organisatoriska d l för det ornrade som metoden ska stödja
klargör metodens avsedda täckning, räckvidd ("scope")
utreder karaktäristika för den typ av utredningssituation som metoden ska stödja
Metodutveckling kan ju avse utveckling av en allmän (generell) metod eller
utveckling/anpassning av en organisationsspecifik metod. Det senare fallet av
metodutveckling (organisationsintern metodutveckling ochJeller organisationsanpassning av
annan metod) innebär att man maste ta hänsyn till organisationsspecifika mal, vilket inte är
aktuellt när man utvecklar en generell (soberoende av specifik organisation) metod.
Malanalys ingår da i metodmodelleringens mal- & perspektivanalys.
Metodmodellenng innebär att man beskriver metoden pa ett formaliserat sätt. Man definierar
den nya metoden. Metodmodellering är en generisk sammansatt metodkomponent som
beskrivits ovan (avs 2.2) samt i Goldkuhl & Fristedt (1994). Metoden kan beskrivas
ytterligare; utöver vad som görs genom sk metodmodellering. Metodillustrering innebär att
man exemplifierar; en konkretisering genom exempel. Detta kan ses som en enklare prövning.
Jag har här i metodarkitekturen för metodutveckling ej medtagit empirisk metodprövning. En
god metodutveckling bör kombineras med empirisk prövning av metoden. Men jag har alltsa
sett att en sadan prövning konceptuellt ligger utanför själva metodutvecklingen. Denna
metodutveckling enligt MNSIMM bör kombineras med prövning och grundning av metoden;
förslagsvis enligt konceptet välgrundad metodutveckling (Goldkuhl, 1993). Man kan säga att
metodutveckling enligt MNSIMM bör vara ett designinslag i det bredare konceptet
välgrundad metodutveckling.
Momentet designvärdering (inom metoddesign) innebär en "skrivbordsrnässig" värdering av
metoden och dess karaktäristika i relation till uppsatta mal och eventuellt andra (=generella)
kriterier avseende metodkvalitet och utredningskvalitet.

2.5 METODKOMBINERING
Metodkombinering kan ses som ett specialfall av metodutveckling. Det har här ansetts som ett
sadant viktigt fall att det har gjorts till ett särskilt utredningssammanhang. Metodkombinering
innebär att man utgår från tvi eller flera metoder och försöker integrera dem till en
sammansatt metod. Metodarkitekturen för metodkombinering Aterfinns i figur 2.5.
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Figur 2.5 Metodarkitektur för metodkombinering
Metodkombinering innebär att man först beskriver och värderar utgångsmetoderna; dvs gör en
metoddiagnos (se avsn 2.3 ovan). Detta följs av momentet metodintegration som i sin tur
består av:
förenlighetsanalys
metoddesign
Förenlighetsanalys innebär att man undersöker om och hur metoderna kan förenas. Man kan
behöva studera olika aspekter:
mal och perspektiv
begrepp
arbetssätt
dokumentationsformer
Fn pigår forskning i VITS-gruppen (CATMANDO-projektet) kring förenlighetsanalys
(Kenneth Åhlgen, Boris Karlsson). Metodutveckling av metodintegration behöver ske och

haller pil att ske. Owen Erikssons (1994) arbete med att integrera FA/SIMM och ABCIABM
kan ses som ett konkret exempel p&metodkombinering.

2.6 METODIMPLEMENTERING I VERKTYG
Metodanalys kan ocksa användas i samband med utveckling av datorstödda metodverktyg. I
sadana fall är det viktigt att analysera den metod som ska implementeras i verktyg. Ofta sker
viss metodmodifiering i samband med att man implementerar en metod i verktyg (Cronholm
& Goldkuhl, 1993). Metodarkitekturen för metodimplementering i verktyg (se figur 2.6)
består därför av bade
metodutveckling
verktygsutveckling

Fastställa
förutsättningar

Metodutveckling

Verktygsutveckling
Formulerin4
av designmal
Val av
verktyg
I
Fördjupad
kravspecificering
Design &
realisering

Figur 2.6 Metodarkitektur för metodimplementering i verktyg

Hur mycket metodutveckling som sker är situationsberoende. Verktygsutveckling består här
av följande moment:
B

formulering av designmal
val av verktyg
fördjupad kravspecificering
verktygsdesign och realisering

Om man ska utveckla ett metodstödjande verktyg kan man välja mellan att arbeta med ett sk
skal-verktyg (CASE-skal) eller ett mer generellt verktyglspråk/utvecklingsmiljö (ibid).
Fördjupad kravspecificering (inom verktygsutveckling) innebär att en del kravspecificering
ingår i "metodutveckling".En metodmodell av den metod som ska implementeras bör inga i en
kravspecifikation.

I VITS-gruppen pAgår arbete med att implementera olika delar av SIMMetoden i ett verktyg
kallat TRAMPOLIN. I detta arbete är metodmodellering ett viktigt inslag.

3 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER
Denna rapport har presenterat metodutveckling avseende metodanalys enligt SIMM
(MAJSIMM). Jag har presenterat metodarkitekturer för ett antal metodanalys-situationer
(utredningssammanhang). Metodanalys ska allts4 uppfattas som en grupp av närbesläktade
metoder. Metodanalys innehåller s4väl
ett antal generiska metodkomponenter att användas i olika sammanhang, som
ett antal sammansatta metoder för specifika utredningssammanhang
Metodanalys innehaller bl a följande viktiga generiska metodkomponenter:

o

metodmodellering
mål- & perspektivanalys
analys av arbetssätt
dokumentanalys
begreppsanalys
situationell metodanalys
analys av metodanvändning
situationell målanalys
verktygsmodellering
analys av verktygsanvändning
metodvärdering
problemanalys
o
styrkeanalys
metodkaraktärisering
verktygskaraktärisering
e
sammanfattande värdering

Ett antal utredningssammanhang (metodanalys-situationer) har identifierats och det har
formulerats metodarkitektur för dessa:
metoddokumentering
metoddiagnos
metodutveckling
metodkombinering
metodimplementering i verktyg
Dessa olika metodanalys-situationer har en stigande "ambitionsniva", och de "högre"
innefattar de ''lägre" p i följande principiella sätt:
Metoddiagnos = metoddokumentering + metodvärdering
Metodutveckling = metoddiagnos + metoddesign
Metodkombinering = metoddiagnos + metodintegration
där metodintegration förenlighetsanalys + metoddesign
Metodimplementering i verktyg metodutveckling + verktygsutveckling

- -

Denna rapport har haft en begränsad ambitionsniva. Jag har endast presenterat ett antal förslag
till metodarkitekturer. Ett antal nya metodkomponenter har identifierats och skisserats; men
inga detaljerade beskrivningar av metodkomponenter har presenterats. PA detta sätt innebär
denna rapport ocks4 identifiering av behov av fortsatt metodutveckling.

Denna rapport har framtagits inom forskningsprojektet CATMANDO (CASE-verktyg och
metodstöd - situationell analys och utveckling) som bedrivs med ekonomiskt stöd fran
NUTEK - ramprogram för informationssystem.
Inom Forskningsgruppen VITS arbetar vi p8 olika sätt med metodanalys. MAISIMM tillämpas
i internt metodutvecklingsarbete och i externa samarbetsprojekt. Flera personer bör här
omnämnas som delaktiga i denna inspirerarande forskningsmiljö kring metodanalys och
metodteori: Stefan Cronholm, Boris Karlsson, Mikael Lind, Marie-Therese Lundmark, Annie
Röstlinger, Kenneth Åhlgren.
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