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Het modelleren van complexe socio-technische systemen en beleidskwesties is methodologisch zeer
complex. Ten eerste zijn veel van de factoren niet op een betekenisvolle manier te kwantificeren, omdat ze
sterke sociale, politieke en cognitieve dimensies bevatten. Ten tweede zijn de onzekerheden in een dergelijk
probleem-complex in principe niet-reduceerbaar en kunnen vaak niet volledig worden beschreven of
afgebakend. Dit omvat zowel de zogenaamde agonistische onzekerheden (i.e. bewust, reflectief handelen
tussen concurrerende actoren) en niet-gespecificeerde onzekerheden (bijvoorbeeld onzekerheid over welke
soorten van wetenschappelijke en technologische ontdekkingen in de toekomst zullen worden gedaan). Ten
slotte, door de extreme niet-lineariteit van sociale systemen hangt letterlijk alles af van al het andere. Wat in
eerste instantie de meest marginale factor lijkt te zijn kan, onder de juiste historische omstandigheden,
uitgegroeien tot een dominante kracht van verandering. Dit alles betekent dat de traditionele kwantitatieve
methoden, wiskundige (functionele) modellering en simulatie, in deze omstandigheden relatief nutteloos zijn.
Algemeen morfologische analyse (GMA) is een methode voor het modelleren van complexe maatschappelijke
en organisatorische planningsproblemen die niet gekwantificeerd kunnen worden. Het onderzoekt alle
mogelijke relaties tussen verschillende sociale, politieke en organisatorische dimensies van een complex
probleem en stelt ons in staat om alle mogelijke uitkomsten in beschouwing te nemen. GMA produceert in
tegenstelling tot andere wiskundige of wetenschappelijke modellen niet-gekwantificeerde, multidimensionale
inferentiemodellen.
Computer ondersteunende GMA werd in de jaren negentig ontwikkeld door het FOI (het Zweedse
Defensieonderzoeks Agentschap), voor de ondersteuning van de ontwikkeling van langetermijn defensie en
civiele draaiboeken. Het is speciaal ontworpen om om te gaan met multi-stakeholder sociale en
organisatorische beleidsproblemen en voor het faciliteren van de samenwerking tussen verschillende
disciplines en verschillende maatschappelijke sectoren.
GMA wordt uitgevoerd in professioneel gefaciliteerde modellerings-workshops met relevante vakspecialisten.
De werkwijze omvat een aantal iteratieve stappen of fasen overeenkomstig de cycli van analyse en synthese;
het basisproces voor de ontwikkeling van alle wetenschappelijke modellen. Echter het hele proces is iteratief
en kan meerdere malen worden herhaald. Nieuwe kennis en inzichten door de ontwikkeling van de
morfologische modellen zijn een belangrijk resultaat van een GMA sessie.
De uitgevoerde iteratieve stappen zijn:
Analyse fase
1) Identificeren van relevante variabelen: Identificeren en definiëren van de belangrijkste parameters,
dimensies of probleemvariabelen die moeten worden beschouwd binnen het probleem-complex of scenario
(De grijsgekleurde kolomhoofden in de onderstaande figuur).
2) Identificeren/definiëren van waardebereiken: Elke variabele krijgt een reeks van relevante alternatieve
waarden of staat die de variabele kan aannemen toegewezen (kolommen onder elke grijsgekleurde komom
hoofden).
Synthese fase
3) Relateren van alle waarden van variabelen aan elkaar, per twee, en beoordelen van de onderlinge
consistentie. Dit heet een "Cross-Consistentie Assessment" (CCA).
4) Synthetiseren van onderling consistente configuraties. Een "configuratie" bestaat uit een of meer staten in
elk van de variabelen (bijvoorbeeld de grijze cellen in de onderstaande figuur). De som van alle intern
consistente configuraties maakt de oplossingsruimte van het morfologische model.
5) Het interactief gebruik van het model om alle onderling samenhangende configuraties te onderzoeken en
groeperen om zo alternatieve scenario's en/of beleid oplossingen te identificeren. Indien nodig kan het gehele
process in meerdere iteratieve stappen herhaald worden.

Figuur: Een zeven-dimensionaal organisatiemodel met een oplossingscluster (blauw) op basis van drie ‘drivers’
(rood).
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