
Allmän Morfologisk Analys – en överblick 

Tom Ritchey, Svenska morfologiska sällskapet, Stockholm 
(Från en artikel publicerad av Statskontoret, ”ÖPPNA SYSTEM 1/2000”) 
 
Allmän morfologisk analys (General Morphological Analysis – GMA) är en metod för icke-kvantifierad 
modellering. Vid en morfologisk analys undersöker man möjliga samband mellan olika sociala, 
politiska och organisatoriska dimensioner i ett komplext problem. Morfologisk analys innebär en 
möjlighet att modellera problemkomplex som måste hanteras på basis av bedömningar. 
 
Organisationsplanering, utveckling av framtidsscenarier och analys av komplexa policyfrågor ställer 
oss inför ett antal vanskliga metodologiska problem: 1) Många av de relevanta faktorerna är svåra att 
kvantifiera, eftersom de har starka sociala och politiska aspekter; 2) de osäkerheter som är 
förknippade med dessa problemområden går inte att specificera helt; och 3) det är ofta svårt att 
härleda eller ”spåra” de tankegångar som ledde till specifika slutsatser eller lösningar. 
 
Datorstöd GMA utvecklades ursprungligen på FOA (numer FOI) under 1990-talet. Den utvecklades för 
att behandla mycket komplexa problemställningar och att underlätta samarbete mellan såväl olika 
vetenskapliga områden som mellan myndigheter och andra organisationer inom olika sektorer och 
på olika nivåer i samhället. Datorstöd GMA är också en utmärkt metod för att dokumentera 
grupparbete, presentera resultatet samt härleda de tankegångar som ledde till slutsatserna. 
 
Metoden går genom ett antal steg som motsvarar cykler av analys och syntes. Dessa ”steg” bildar 
dock inte en strikt algoritm; hela processen är iterativ och kan behöva upprepas ett antal gånger. På 
detta sätt blir själva analys / syntes- processen en viktig del av resultatet. 
 
De iterativa steg som genomförs är: 
 
Analysdelen 
1. Identifiera variablerna: Identifiera och definiera de viktigaste parametrar, dimensioner eller 
problemvariabler som behöver beaktas inom problemkomplexet eller scenariot (de 6 skuggade 
kolumnrubrikerna i figuren nedan.) 
 
2. Identifiera/definiera variabeltillstånd: Varje variabel tilldelas ett spektrum av relevanta alternativa 
värden eller tillstånd som variabeln kan anta. (kolumnerna under de skuggade rubrikerna i figuren.) 
 
Syntesdelen 
3. Korsrelatera alla variabeltillstånd och gör en bedömning om deras inbördes förenlighet. Det här 
kallas för en ”Cross-Consistency Assessment- CCA.) 
 
4. Syntetisera inbördes förenliga konfigurationer: Ta fram och rangordna förenliga konfigurationer. 
En ”konfiguration” består av ett eller flera tillstånd från varje variabel (de mörka rutorna i figuren). 
Antalet möjliga konfigurationer är lika med produkten av antalet tillstånd under varje rubrik. 
 
5. Undersök och gruppera alla inbördes förenliga konfigurationer: Definiera ”drivers” och identifiera 
alternativa scenarier eller policylösningar.  Iterera processen om så behövs. 



 
Figur 1: Organisationsmodell med tre ”inputs” (röda) och ”clustered outputs” (blåa) 
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