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Abstract 
Due to today’s climate changes, the risk of flooding is increasing, both caused by rising sea levels and 
as a consequence of heavy rainfall. Urban environments are largely consisting of impermeable 
surfaces, unable to permeate large amounts of water in the event of a flooding. In the scope of this 
work, the aim has been to map the social network of actors involved in flood management in 
Gothenburg, Sweden, and to analyse the effects of the network structure in urban planning risk 
management. The study is a part of the multidisciplinary project SUrF – Sustainable Urban Flood 
Management. The mapping of actors has been conducted through an interview study with 
individuals involved, responding to questions regarding their working relationships with other actors 
engaged in flood risk management. The interviews resulted in visual representations of these social 
networks, where structures on different societal levels were ascertained. A lot of the work on flood 
risk management is conducted on the local level within the municipality, and the connections 
branching out from this organisation type is perceived by the authors of this report as few.   
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Sammanfattning 

Pågående klimatförändringar medför ökad risk för översvämningar, både till följd av stigande 

havsnivåer och orsakat av skyfall. Urbana miljöer innebär stor andel hårdgjorda ytor, ytor som inte 

kan absorbera stora vattenmängder i händelse av en översvämning. Göteborg som är en av Sveriges 

största städer förtätas och växer ständigt. Staden är lokaliserad vid havet och har flera större vattendrag 

i centrala områden, vilket medför särskild utsatthet. Sverige har hittills varit relativt förskonat mot 

allvarligare översvämningar, men det är en allt mer ökande angelägenhet och en risk vars 

konsekvenser kan innebära stora kostnader för samhället.  

Hanteringen av översvämningsrisker involverar ett stort antal aktörer, på såväl nationell, regional som 

lokal nivå. De sociala band som råder mellan aktörerna kommer att vara avgörande för arbetet med 

översvämningsrisker i Göteborg, då relationer ger upphov till system med utförligt utbyte för lärande 

och effektivitet, samt möjliggör fungerande samhällsplanering som underlättar implementering av 

åtgärder. Analys av sociala nätverk kan användas för att förstå dess inre strukturer, samt effekterna av 

dessa strukturer i sociala sammanhang.  

Nätverksstudien som utförts inom ramen för detta examensarbete, är även ett delmoment av projektet 

Hållbar hantering av urbana översvämningar, på engelska benämnt Sustainable Urban Flood 

Management (SUrF). Projektet är tvärvetenskapligt inom området hållbar hantering av 

översvämningar i stadsmiljö.  

De frågor som ställdes inom ramen för denna rapport var: 

 Hur ser nätverket av aktörer som är involverade i hanteringen av översvämningsrisker i 

Göteborg ut? 

 På vilket sätt kan strukturen på detta aktörsnätverk påverka hanteringen av översvämningsrisk 

i samhällsplaneringsprocessen? 

För att identifiera de aktörer som ingår i nätverket för hantering av översvämningsrisk i Göteborg 

genomfördes en omfattande intervjustudie. Under intervjuerna efterfrågades de aktörer som 

intervjurespondenten arbetar med, för att på så sätt identifiera nätverkets ingående individer. Under 

intervjuerna undersöktes också vilken typ av koppling respondenten och varje benämnd aktör har. 

Resultatet från intervjuerna presenterades i visuella representationer av nätverksstrukturen, med 

aktörerna utmärkta som noder och relationerna som länkar mellan dessa noder. Länkarna tilldelades 

grovhet efter hur viktig respondenten uppgav att den benämnda aktören är inom några olika kategorier, 

exempelvis input och inflytande. 

I nätverket av aktörer involverade i hantering av översvämningsrisker finns representation från en rad 

olika organisationer. Det största samt mest centrala klustret i nätverket består till stor del av 

kommunala aktörer. Resultatet visar alltså att kommunen anses vara mycket viktig gällande 

hanteringen av översvämningsrisker i Göteborg, med flest aktörer som dessutom intar de mest 

inflytelserika positionerna. Även när respondenterna i en mer öppen fråga tillfrågades vilka aktörer 

som har störst inflytande över hanteringen av översvämningsrisker i Göteborg, nämndes kommunala 

förvaltningar och ledningsgrupper i störst utsträckning. 

Inom det mest centrala klustret är kopplingarna täta och är högt viktade oavsett kategori, vilket 

indikerar ett system med stort utbyte och att länkarna inom de kommunala förvaltningarna är 

omfattande. Kopplingarna mellan kommunen och länsstyrelsen, som är den andra stora organisationen 

i nätverket, är dock relativt glesa och svaga. Detta kan betyda att länsstyrelsen och kommunen inte 

kommunicerar i önskvärd utsträckning idag.  

Representationen av nationella myndigheter är begränsad, vilket visar på att de nationella resurser som 

finns i översvämningsfrågan inte nyttjas i större utsträckning på lokal nivå. Även räddningstjänstens 

frånvaro i nätverket har diskuterats som en potentiell brist i nätverket, då utbyte med denna 

organisation uppfattas vara avgörande för hur situationen i händelse av en översvämning utvecklas, 

såväl som hur det förebyggande arbetet inriktas. Ytterligare en organisationstyp som har diskuterats 

och vars frånvaro tros ha en viktig inverkan är de privata företagen, och då specifikt enskilda 

fastighetsägare.  



 

 

 

Majoriteten av aktörerna som finns representerade i nätverket tycks arbeta på utredningsstadiet, med 

både respondenter och benämnda aktörer som arbetar med inhämtande och behandling av information 

i någon mån. Resultatet överensstämmer med kommentarer som uppkom under intervjuerna, där flera 

respondenter ansåg att frågan framförallt utreds och inga faktiska åtgärder tas.  

Det sociala nätverk som utgörs av aktörer involverade i hanteringen av översvämningsrisker i 

Göteborg är stort och komplext, och spelar en viktig roll för hur problematiken med översvämningar 

tacklas. Utöver upprättandet och förstärkandet av kopplingar mellan organisationer, bör även vissa 

centrala funktioner värnas om för att bibehålla ett fungerande socialt nätverk. Ansvarsfrågor på flera 

nivåer är idag odefinierade och bör klargöras. Kompetenser på nationell nivå såväl som resurser i 

civilsamhället skulle kunna nyttjas i större utsträckning. Avslutningsvis anses ett väl sammankopplat 

nätverk med ett stort antal olika kompetenser resultera i att välgrundade beslut fattas, vilket kan ha stor 

positiv påverkan på utveckling och hållbarhet inom samhällsplaneringen i Göteborg.  

  



 

 

 

Summary 

Due to today’s climate changes, the risk of flooding is increasing, both caused by rising sea levels and 

as a consequence of heavy rainfall. Urban environments are largely consisting of impermeable 

surfaces that can not absorb large amounts of water in the event of a flooding. Gothenburg is one of 

the largest cities in Sweden, and it is increasingly growing and densifying. Gothenburg is located by 

the coastline, and has several large streams of water flowing through the city, making it particularly 

exposed. Until now, Sweden has been relatively spared from floodings, but it is becoming a growing 

concern that potentially will lead to severe consequences for the society.   

Flood management involves a large number of actors, on the national, regional and local level 

respectively. The social ties between these actors will be essential for the work with managing the 

risks of flooding in Gothenburg, with relations enabling exchange between actors to impose learning 

efficiency. Social networks are vital for functional urban planning and the implementation of 

measures. B y analysing social networks one can gain understanding for structures within these 

networks, and what effects these structures have in social settings.  

The network analysis that has been executed within the scope of this thesis is also a part of the 

interdisciplinary project Sustainable Urban Flood Management, SUrF.  

The questions setting the frame for the study presented in this thesis are as follows: 

 What does the network of actors involved in the management of flood risks in Gothenburg 

look like? 

 How will the structure of this network potentially affect the management of the risk of 

flooding in the urban planning process? 

The study was conducted as an interview study with actors involved in flood risk management in 

Gothenburg. During the interviews, the respondents were asked to name their co-workers in flood 

management in order to identify other actors belonging to the network. Attributes of the connections 

between actors were then analysed. The result of the interviews was presented in visual representations 

of the social network consisting of the actors involved in flood management in Gothenburg. The 

individual actors were represented by nodes, and the relationships between them visualized as arrows 

between these nodes. The arrow thickness was denoted by its weight, decided by the respondents’ 

declaration of the said actors’ importance to his or hers work.  

The result implies that the social network involved in flood management consist of actors from several 

different organisations. The largest and most central cluster consists of actors on the municipal level, 

implying that the municipality is the most important organisation in regards to flood risk management 

in Gothenburg. When the respondents were asked about the most influential actors during the 

interviews, the Gothenburg municipality was mentioned most amount of times.  

Within the most central cluster, the connections between actors are dense and highly weighted, 

regardless of category. The implication is therefore that the different departments within the 

municipality are extensively linked, indicating extensive exchange. However, the connection between 

the municipality and the county administrative board of Västra Götaland, which is the second largest 

organisation in the network, is relatively sparse. This might mean that the two organisations are not 

communicating to a desired extent.  

National authorities are sparsely represented in the network, indicating that the resources on the 

national level is not utilised on the local level. The rescue services are also relatively absent in the 

social network of this study, which might be problematic due to the organisations’ important role in 

both preventive work and especially as a reactive force when a flooding emergency is developing. 

Another type of actor that has been discussed in the scope of this study are private companies, in 

particular real estate companies, and the potential effects of their absence in the network.  

The majority of the actors working with flood risk management in Gothenburg today appear to be 

working on the investigation stage, with both respondents and other mentioned actors working with 



 

 

 

the collection and handling of information to some extent. This also corresponds to comments made 

during the interview highlighting the frustration of endless investigation with little real measures.  

The social network comprised by actors involved with flood risk management in Gothenburg is large 

and complex, and plays an important role for how the issue with flooding is addressed. In addition to 

the formation and strengthening of connections between organisations, some central functions should 

be preserved to maintain a functioning social network. The liability issue on different levels of society 

is undefined today, and should be clarified. Expertise on the national level as well as in the civil 

society should be utilised in greater occurrence. In conclusion, it is considered that a well-connected 

social network with a large number of different qualifications will result in sound decision making, 

which in turn will have a great positive impact on development and sustainability for urban planning 

in Gothenburg.   
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1 Inledning 

Följande rapport inleds med en kort bakgrund till ämnet och varför det är aktuellt att studera idag. Det 

anknutna forskningsprojektet SUrF presenteras följt av uppsatsens syfte och mål samt den 

problemställning som sätter ramarna för studien. Avslutningsvis beskrivs de avgränsningar som har 

gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Sverige är ur ett internationellt perspektiv relativt förskonat mot stora översvämningskatastrofer med 

personskador. Det bör dock understrykas att översvämningar med betydande materiella skador och 

kostnader för samhället inträffar regelbundet (SMHI 2015) och är av ökande angelägenhet då 

frekvensen intensifieras (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011).  

Städer är idag utformade med stora impermeabla ytor som regn- och smältvatten inte kan tränga 

igenom. Dagvatten från staden leds via ledningsnätet under marken vilket medför problem vid kraftiga 

regnfall då rörens kapacitet överskrids och vattnet väljer andra vägar, och bland annat svämmar upp 

genom brunnar och källare istället. Med den pågående urbaniseringen och förtätningen av städer 

påfrestas ledningsnätet allt mer. Samtidigt väntas pågående klimatförändringar medföra ökning av 

både frekvens och intensitet av nederbörd samt inträngningen av salthaltigt vatten på grund av 

stigande havsnivåer (Dir. 2015:115; Svenskt Vatten, 2016). 

I hanteringen av översvämningsrisker är ett stort antal aktörer på nationell, regional och lokal nivå 

involverade. De påverkar varandra, och kommer att i olika utsträckning vara beroende av varandras 

agerande. Karaktären hos deras relationer är avgörande för hur problematiken relaterat till 

översvämningar angrips och vilket resultat eventuella ansträngningar ger. En förståelse av det sociala 

nätverket skulle kunna förbättra kommunikationen och kontakter mellan aktörer och följaktligen 

underlätta arbetet i stort (Prell 2012). Fungerande samhällsplanering och nivån av resiliens i svenska 

kuststäder är beroende av de sociala nätverkens funktionalitet för att proaktiva och reaktiva åtgärder 

ska kunna implementeras.  

Organisationen bakom förebyggande av översvämningsrisker i Göteborg består av ett nätverk av 

aktörer vilka är kopplade till varandra genom de relationer och kontakter som råder mellan dem. 

Genom att undersöka det sociala nätverket är förhoppningen att slutsatser ska kunna dras angående 

nätverkets betydelse för förebyggande av översvämningsrisker i Göteborg.  

1.1.1 Sustainable Urban Flood Management, SUrF 

Nätverksstudien i denna rapport är ett delmoment av projektet Hållbar hantering av urbana 

översvämningar, på engelska benämnt Sustainable Urban Flood Management, SUrF. 

SUrF är ett tvärvetenskapligt projekt om hållbar hantering av översvämningar i stadsmiljö, som bland 

andra Lunds Universitet är involverade i. I projektet ingår flera olika studier, såsom hydrologiska 

mätningar, kartläggningar av översvämningars konsekvenser och de hanteringssystem som finns. 

Projektet finansieras av forskningsrådet FORMAS tillsammans med fem medfinansiärer. FORMAS 

arbetar på uppdrag av regeringen för att främja forskning inom miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande.  

Projektets mål är att studera det hanteringssystem som används i översvämningshantering, samt de 

mekanismer som orsakar urbana översvämningar och vilka effekter klimatförändringar har haft och 

kommer att ha för denna problematik. 

1.2 Syfte och mål 

Studien syftar till att kartlägga nätverket av aktörer som är involverade i hanteringen 

av översvämningsrisker i Göteborg.  

Målet med analysen är att identifiera eventuella problemområden i nätverksstrukturen och diskutera 

vad det kan få för effekter inom riskhantering i samhällsplaneringsprocessen med betoning på 

hantering av översvämningsrisk i Göteborg. 
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1.3 Frågeställning 

Följande frågeställningar besvaras i examensarbetet:  

 Hur ser nätverket av aktörer som är involverade i hanteringen av översvämningsrisker i 

Göteborg ut? 

 

 På vilket sätt kan strukturen på detta aktörsnätverk påverka hanteringen av översvämningsrisk 

i samhällsplaneringsprocessen? 

1.4 Avgränsningar 

Översvämningar är ett problem i flera områden i Sverige idag. Fokus i detta arbete är dock avgränsat 

till översvämningsrisker i Göteborgsområdet. De aktörer som kontaktats arbetar i eller har kopplingar 

till Göteborgsområdet. Diskussion förs angående huruvida resultatet kan appliceras i annan kontext, 

men huvudfokus ligger på analysen av nätverket av aktörer i Göteborg.  

Av tid och resursbrist har nätverkets storlek begränsats. Optimalt hade alla personer som ingår i 

nätverket kontaktats och intervjuats, tills nätverket avgränsat sig själv då inga nya namn nämns. Under 

arbetets gång har istället avvägningar gjorts huruvida enskilda individer ska kontaktas eller ej. 

Bedömningarna har grundats i vilka personer som tycks ha tydliga kopplingar till specifikt 

översvämningsproblematiken i Göteborg. Exempelvis har chefer som uppgetts som individer som 

respondenten är beroende av för sitt arbete, men som inte själva är engagerad i frågorna, inte 

tillfrågats. Metoden beskrivs utförligare i kapitel 3. 

Fokus i detta arbete har varit att studera hur nätverket ser ut och undersöka dess specifika attribut. 

Studien berör i mindre grad hur sociala nätverk kan beskrivas matematiskt och hur de är uppbyggda 

rent tekniskt, utan fokus är på att göra en bedömning av nätverkets struktur och vad för betydelse det 

har i det praktiska arbetet med översvämningsproblematik.  
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2 Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel återfinns ett kortfattat teoretiskt ramverk som erbjuder den bakgrund som krävs för 

att läsaren skall förstå olika begrepp och koncept i rapporten, och som underbygger den analys som 

genomförs i kapitel 4.  

2.1 Översvämningsproblematik i Göteborg 

Göteborg är Sveriges näst största tätort, med över en halv miljon invånare i tätorten och närmare 

miljonen tillhörande stadsregionen Storgöteborg. Göteborgs stadskärna är lokaliserad på sankmarken i 

Göta älvs dalgång (Nationalencyklopedin 2016) med stadsbebyggelse på båda sidor älven. Förutom 

Göta älv rinner även Säveån och Mölndalsån samt ett antal mindre vattendrag genom Göteborg. 

Stadens lokalisering invid kusten med vattendrag löpandes genom den urbana miljön innebär en 

särskild utsatthet för klimatförändringar som påverkar havsnivåer och nederbördsmängder 

(Länsstyrelsen i Västra Götaland 2015).  

Det är inte bara i Göteborg som översvämningar har kommit att bli ett problem, utan 

översvämningsrisker ökar inom hela EU (European Commission 2004). Detta konstaterande ledde till 

att EU:s medlemsländer antog ett gemensamt direktiv (2001/60/EG) med regler för hantering av 

översvämningsrisker år 2007. Direktivet antogs med bakgrund i att översvämningar är ett 

naturfenomen som inte kan förhindras, men att vissa mänskliga aktiviteter såsom ökad bebyggelse och 

minskning av områden med naturlig vattenhållningsförmåga och klimatförändringar bidrar till att 

sannolikheten för och de negativa konsekvenserna av översvämningar ökar. Vidare presenteras några 

av konsekvenserna av översvämningar, såsom dödsfall, folkomflyttningar, skador på miljö och 

påverkan på ekonomisk utveckling, som ytterligare bakgrund till direktivets antagande. 

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordningen om översvämningsrisker (SFS 

2009:956) och genom föreskrift (MSBFS 2013:1) om länsstyrelsers planer för hantering av 

översvämningsrisker. I förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) kan tre steg utmärkas, 

som enligt MSB (2012) följer 6-årscykler.  

Första steget innebär en preliminär bedömning av vilka områden där en betydande översvämningsrisk 

föreligger. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvariga för detta steg, och vid 

utförande år 2011 platsade Göteborg på listan över tätorter med betydande översvämningsrisk (2012).  

Andra steget innefattar framtagande av kartor, dels över översvämningshotade områden, dels över 

översvämningsrisker inom det hotade området. I denna fas av arbetet är MSB och fem länsstyrelser, 

däribland Länsstyrelsen Västra Götaland, ansvariga för utförandet. I hotkartorna identifieras 

översvämmade områden och i riskkartorna visas vilka intressen som påverkas inom de översvämmade 

områdena.  

Det tredje och sista steget utgörs av framarbetande av en riskhanteringsplan för området, i detta fall för 

Göteborg, som genomförs av Länsstyrelsen i Västra Götaland (2015). Den senast framtagna planen 

gäller för cykeln 2016-2021. I riskhanteringsplanen konstateras att betydande konsekvenser kan följa 

vid översvämning. Som exempel förväntas både brandstationen i Gårda och SOS Alarm påverkas 

redan vid ett 50-årsflöde, skredrisken vid Göta älv förväntas öka vid översvämningar och påverkan på 

rening och avloppshantering kan bli omfattande vid höga flöden.  

Trots arbetet med översvämningsdirektivet saknas enligt Svenskt Vatten (2016) en nationell strategi 

och handlingsplan för arbetet med klimatanpassning och den därmed följande översvämningsrisken i 

Sverige. Idag är det många aktörer inblandade i hanteringen av översvämningar men det saknas 

formell fördelning av ansvar mellan kommunal-, regional- och nationell nivå och det är ingen som har 

övergripande ansvar och befogenhet för hela frågan (Svenskt Vatten 2016).  

Traditionellt sett riktas fokus vid översvämningshantering ofta mot tekniska lösningar, såsom dammar 

och vallar. Det finns dock incitament att skifta mot ett synsätt där resiliensbegreppet får ta större plats, 

med ett tillvägagångssätt där flexibla system utgör ny målbild. I en inledande rapport i SUrF-projektet 

identifieras flera områden där nutida utmaningar erfordrar en förbättring av den kollaborativa 

organisationen kring översvämningshantering (Sörensen et al. 2016). Ramverk som inkluderar sociala, 
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miljömässiga, ekonomiska, legala och organisatoriska aspekter kommer med andra ord vara av stor 

vikt (Zhou, 2014).  

Klimatanpassningsåtgärder för att hantera översvämningar har blivit uppmärksammade på nationell 

och regional nivå men översvämningarna drabbar lokalt och det är där åtgärder behöver införas (Dir. 

2015:115). Enligt Svensk vatten är långsiktigt hållbar hantering av dagvatten en 

samhällsplaneringsfråga som måste lösas i nära samarbete över de kommunala förvaltningarna, 

bygglov, park, gata, miljö och vatten och avlopp (Svenskt Vatten 2016). Enligt SOU 2007:60 Sverige 

inför klimatförändringarna – hot och möjligheter, bör ansvaret principiellt ligga på just kommuner 

tillsammans med enskilda fastighetsägare men som stöd för planering och förebyggande åtgärder bör 

staten informera och ta fram underlag.  

2.2 Resiliens 

Ett oändligt antal händelsekedjor och de processer som ligger bakom kan potentiellt hota ett systems 

önskade utveckling, både på kort sikt och i det långa loppet (Becker 2010). Klimatförändringar är ett 

växande hot idag, som orsakar destruktiva och extrema väderförhållanden med ökande frekvens och 

intensitet (Webster et al. 2005).  

Resiliens är ett allt mer framstående begrepp för att förstå och förklara dynamiken i de system som 

naturkatastrofer inträffar inom (Zhou et al. 2010). Idag saknas en gemensam definition av resiliens och 

uppfattningarna om begreppets innebörd varierar (Becker 2014). En av definitionerna av resiliens 

innebär en beskrivning av ett systems förmåga att motstå en störning och att återgå till sitt 

ursprungliga läge (Folke & Berkes 1998). Inom olycksstudier innebär detta att en resilient stad återfår 

sina tidigare funktioner och återgår till den utvecklingskurva som följdes innan störningen inträffade 

(Pendall et al. 2010). Pendall et al. (2010) presenterar även en annan beskrivning av resiliens, där 

konceptet istället betraktas som en ständigt pågående dynamisk process av anpassning och förändring 

som respons på störningar och påfrestningar.  

De ovan presenterade definitionerna beskriver resiliens som en typ av reaktion mot störningar. I 

samhällssystem verkar emellertid mänskliga aktörer som besitter en förmåga att till viss del förutse 

potentiellt omvälvande händelser (Becker et al. 2014). Becker (2014) presenterar en modell uppbyggd 

av fyra förmågor som kännetecknar ett resilient system; förmågan till att förutse, uppfatta, anpassa och 

lära av negativa händelser. Ett system som besitter dessa fyra förmågor har kapaciteten att följa den 

prefererade utvecklingslinjen trots störningar (Becker 2014) och på så sätt nå säkerhet och hållbarhet 

(Becker et al. 2014). Att lägga alla funktioner på en och samma myndighet eller organisation är inte 

praktiskt möjligt om frågan är för stor. Med olika funktioner uppdelade på olika aktörer, måste 

kommunikationen fungera för att systemet som helhet ska vara resilient (Becker 2014).  

I Sverige har beslutsanalyser i krissituationer traditionellt en tendens att vara fokuserade på var aktör 

för sig, och inte se till helheten. Ingen enskild aktör agerar opåverkad av kontext, och det är därför 

viktigt att utveckla ett holistiskt synsätt där resurser, omgivning, infrastruktur och ömsesidiga 

beroenden mellan aktörer etc. inkluderas (Abrahamsson 2009). Enligt Bergström (2012) avgörs en 

organisations motståndskraft i upptrappade situationer just av de interaktioner, relationer och 

koordineringsstrategier som råder mellan många olika aktörer, inte av enskilda aktörers agerande. 

Vidare menar Crona, Ernstson, Prell, Reed och Hubacek (2011) att många principer som är 

utmärkande för välfungerande resurshantering är fundamentalt beroende av sociala interaktioner, och 

starka sociala band kan hjälpa till att sprida nya idéer och hjälpa anpassningsprocessen 

Omgivningen är komplex och oförutsägbar, och mönstren av aktörernas interaktioner påverkar 

systemets anpassningsbarhet (Sandström 2011). De fördelaktiga omständigheter som en gång ledde till 

bildandet av en länk mellan aktörer, kan förändras och orsaka att länken försvagas eller försvinner. 

Denna ombytlighet är både en söndrande faktor, och en chans till möjligheter att etablera nya länkar 

(Ehrhardt et al. 2008). Ehrhardt et al. (2008) tar som exempel upp det industridistrikt i Silicon Valley, 

som trots en allmän kris inom datorindustrin, blomstrade. Framgångarna tillägnades det täta och 

flexibla nätverk uppbyggt av samarbete mellan individuella aktörer. 
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2.3 Risk Governance  

Begreppet risk är mångfacetterat och saknar en allmängiltig definition. Hur begreppet används skiftar 

över tid, mellan olika vetenskapliga discipliner och mellan olika kulturella och sociala sammanhang 

(Davidsson et al. 2003). Gemensamt för många av de varianter på definitioner som existerar är att de 

inbegriper koncepten sannolikhet och konsekvens. Inom risk governance syftar risk till osäkerhet om 

och konsekvenserna av oönskade händelser som kan hota det människor värdesätter (Renn, 2008). Det 

av stor vikt att risk uppmärksammas som komplext, mångfacetterat och innehåller osäkerhet och 

tvetydighet (van Asselt & Renn 2011). 

Enligt van Asselt och Renn (2011) syftar begreppet risk governance till de metoder som aktörer, 

individer och organisationer, privata eller publika, använder för att hantera risk i ett sammanhang som 

innefattar osäkerhet, tvetydighet och komplexitet. De betonar att risk inte är ett enkelt begrepp som 

kan räknas ut som en funktion av sannolikhet och konsekvens. Beslut kopplat till risk inbegriper ett 

komplext nätverk av aktörer, konventioner, politiska faktorer, regelverk, processer och mekanismer. 

Governanceperspektivet behövs för att undersöka och förklara de sociala aspekterna kring 

riskproblematik och rör hur information gällande risk införskaffas, analyseras, kommuniceras och 

ligger till grund för hur beslut kopplat till risk fattas (van Asselt & Renn 2011).  

Vidare framhåller van Asselt och Renn (2011) att risk governance erfordrar en helhetssyn, samarbete, 

koordinering och tillit mellan inblandade aktörer som har olika intressen, perception och vinkel på den 

eventuella risken. För att organisera strukturer och processer för att hantera risk bygger risk 

governance på tre principer; kommunikation och inkludering, integrering och reflektion. Inkludering 

av aktörer på många nivåer och effektiv kommunikation, både sinsemellan sakkunniga och mellan 

sakkunniga och allmänhet, skapar en grund för tillit och lärande. Medveten organisering krävs för att 

lämplig typ av kommunikation skall kunna ske med rätt aktörer vid rätt tillfälle (van Asselt & Renn 

2011). Sociala nätverk har visat sig spela en viktig roll för governance, management och monitorera 

för hållbarhet (Hahn et al. 2008). Principen integrering syftar till att samla in stor mängd information 

och erfarenhet från olika nivåer och discipliner för att skapa möjlighet att förstå risk så väl som 

möjligt. Perception, sociala och kulturella värderingar och synsätt bör integreras för att skapa väl 

underbyggda beslut (van Asselt & Renn 2011). Reflektionsprincipen understryker att risk inte bör 

hanteras rutinmässigt. Inblandade aktörer och organisationer bör kontinuerligt reflektera över de 

pågående aktiviteterna och dess för- och nackdelar gentemot risken och osäkerheten den innebär (van 

Asselt & Renn 2011). 

En klar vision, utförligt informationsutbyte och sociala kontakter med tillit för övriga inblandade 

aktörer kan vara avgörande för att mobilisera grupper på många olika organisationsnivåer, och inleda 

en självorganiserande process av lärande och genererande av socialt kapital för att hantera komplexa 

adaptiva system (Scheffer et al. 2003).  

2.4 Social nätverksanalys 

Analys av sociala nätverk kan användas för att förstå strukturer, samt effekterna av dessa strukturer, 

inom sociala sammanhang. Därför kan de vara en viktig faktor i risksammanhang och 

samhällsplanering. Mönster i sociala relationer inom ett system både stärker och begränsar aktörer och 

processer. Social nätverksanalys förbättrar förståelsen för sociala nätverk och hur informations- och 

kunskapsutbyte underlättar utveckling och spridandet av kunskap (Bodin et al. 2011; Prell 2012) 

Nätverksanalys är en tvärvetenskaplig metod och kan användas inom ett stort antal områden (Butts 

2008). Wasserman och Faust (1994) definierar ett socialt nätverk som ett ändligt antal aktörer och de 

relationer som råder mellan dem. Var och en av oss är en del av ett antal olika sociala nätverk. 

Samtidigt som nätverken kan vara små som de bestående av den närmsta kretsen av familj eller vänner 

kan de vara en del av ett enormt världsomspännande kontaktnät. Digitaliseringen har medfört att 

personer som trots att de befinner sig i helt olika delar av världen enkelt kan kommunicera med 

varandra och vi är bara några få länkar från vem som helst (Milgram 1967; Prell 2012; Watts 1999). 

Frigyes Karinthy presenterade redan år 1926 en teori om hur alla människor i världen är 

sammankopplade med maximalt fem individer mellan sig, en teori som kom att kallas ”six degrees of 

separation”.  
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Nätverk kan beskrivas utifrån begrepp som härrör i matematikens grafteori. Aktörer, vilka benämns 

noder, binds samman av olika typer av relationer som illustreras av linjer (Marin & Wellman 2014). 

Aktörerna, noderna, kan vara individer men även organisationer, koncept eller artefakter beroende på 

vad det är som studeras. Oavsett sammanhang är noderna separata och ändliga till antalet (Butts 2008; 

Wasserman & Faust 1994). Wasserman och Faust (1994) menar att information om relationerna inom 

ett nätverk är ett utmärkande karaktärsdrag för det specifika nätverket. Vad som kännetecknar 

relationerna mellan noder, hur nätverket är uppbyggt och vad denna relationsstruktur har för påverkan 

på andra sociala fenomen är det som studeras i social nätverksanalys (Butts 2008).  

2.4.1 Nyckelbegrepp inom social nätverksanalys  

I följande avsnitt beskrivs ett antal nyckelbegrepp som används inom social nätverksanalys. Det är 

endast en liten del av ett stort område som täcks in och används inom ramen för denna uppsats. Den 

matematiska bakgrunden är utelämnad enligt avgränsningar beskrivna i avsnitt 1.4. Samtliga begrepp 

är hämtade ur Prell (2012).  

Begreppet centralitet, centrality, beskriver den position en aktör har i ett nätverk och kan oftast förstås 

relativt intuitivt. Ju mer central en nod är, desto mer synbar är den och desto fler länkar leder både till 

och från den. Degree centrality, innebär antal kontakter en nod har i ett nätverk oberoende av 

riktningen på kontaktvägarna och kan ses som ett mått på nodens aktivitet i ett nätverk. Måttet 

påverkas inte av hur betydande aktiviteten är. Indegree centrality betecknar antalet länkar till en nod. 

Outdegree centrality betecknar antalet länkar från en nod.  

Betweenness centrality väger in vilken position en nod har, specifikt den typen av position mellan 

andra noder som i sin tur inte är kopplade till varandra. Det kan ses som ett mått på kontroll i 

nätverket. Hög grad innebär att noden blir mycket viktig för informationsflödet och att nätverket kan 

falla sönder och delas upp i fler mindre nätverk om noden av någon anledning skulle försvinna.  

Network diameter, eller nätverkets diameter, refererar till längden på den längsta av alla beräknade 

kortaste vägar mellan noderna i nätverket. Här beräknas alltså den kortaste sträckan från en nod till en 

annan nod, för alla möjliga par av noder i nätverket.  

Graph density härrör till nätverkets densitet. Värdet beskriver hur nära nätverket är från att vara 

komplett med samtliga möjliga länkar, och därmed densiteten 1. 

Genom att mäta modularity detekteras i vilken utsträckning ett nätverk bryts ner i mindre grupper eller 

samhällen. Ett högt värde indikerar en sofistikerad inre struktur hos nätverket, en struktur som 

beskriver hur nätverket är indelat i delnätverk. 

Average clustering coefficient är den genomsnittliga koefficienten för klustring i nätverket. När 

koefficienten appliceras på en ensam nod, är den ett mått på hur komplett nodens ”grannskap” är. 

Grannskapet till en nod är den uppsättning noder som är kopplade till just den noden. Om varje nod i 

grannskapet är kopplad till varje annan nod i det grannskapet, är klustringskoefficienten 1.  
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3 Metod 

I följande kapitel presenteras den övergripande metodiken för genomförandet av studien. Studien är 

utförd som en empirisk fallstudie vilket innebär att ett pågående fenomen undersöks inom en specifik 

kontext (Yin 2007). Arbetet delades in i faser vilka delvis överlappar varandra enligt Figur 1 nedan. 

Inledningsvis formades en övergripande idé om projektets omfattning och dess tilltänkta innehåll 

vilket sedan resulterade i de problemställningar som arbetet tar avstamp i.  

Parallellt med, samt påföljande den inledande projektformuleringen påbörjades en litteraturstudie. I 

slutet av skapandet av det teoretiska nätverket inleddes nästa fas, intervjustudie. Avslutningsvis 

analyserades resultatet och en slutsats formulerades som svar på problemställningarna.  

Teoretiskt ramverk    

 Intervjustudie   

   Resultatbehandling  

    Slutsats 

Figur 1. Illustration av studiens kronologi. 

3.1 Teoretiskt ramverk 

För att skapa förutsättningar för att genomföra intervjuer, analysera resultat och dra en slutsats utifrån 

formulerade problemställningar insamlades information och skapades en djupare kunskap inom de 

ämnesområden som ansågs relevanta inom ramen för detta projekt. Litteraturstudien anses vara en 

viktig, grundläggande del av arbetet med vetenskapliga rapporter och en förutsättning för god 

vetenskaplig metodik (Höst et al. 2006).  

Litteraturen har bestått av vetenskapliga artiklar, böcker, nationell och internationell lagstiftning, 

rapporter och riktlinjer från myndigheter samt direktiv på regional, nationell och EU-nivå. 

Webbaserade sökmotorer såsom Google har använts i ett initialt skede för att identifiera nyckelord och 

viktiga ämnesområden. Vidare har sökningar gjorts i vetenskapliga databaser som Science Direct, 

LUBsearch, Google Scholar, Google Books, Engineering Village, och Springer Link.  

Inom området översvämningar fokuserades litteratursökningen på information gällande svensk 

kontext. Framförallt eftersöktes information och statistik om översvämningar i Göteborgsområdet. 

Fokus låg vid information om översvämningar som en negativ händelse i urban miljö och vilka 

funktioner som kan påverkas.  

Vidare behandlar litteraturstudien kortfattat begreppen resiliens och risk governance då dessa begrepp 

utgör viktig bakgrund till riskperspektivet på samhällsplanering, översvämningar och aktörsnätverkets 

struktur.  

Litteraturstudien inom området social nätverksanalys omfattade grundläggande information om hur 

sociala nätverk är uppbyggda samt hur nätverkets strukturer kan tydas. Strukturen på ett nätverk har 

studerats relativt övergripande, då det inte är det tekniska detaljerna inom social nätverksanalys som är 

fokus inom detta projekt. Viktigare har istället varit att identifiera de indikatorer som kan beskriva 

beroendenätverkets styrkor, svagheter och hur det kan påverka en riskbild.  

3.2 Intervjustudie 

Resultatet i kapitel 4 grundas på datainsamling från en intervjustudie genomförd med aktörer som på 

något sätt är inblandade i arbetet med översvämningsproblematiken i Göteborg. För att kartlägga dessa 

aktörer användes metoden snöbollsurval vilket beskrivs i avsnitt 3.3. I förberedelsearbetet insamlades 

kunskap om intervjuteknik och intervjustudier. Att ha god kunskap om intervjuteknik är en 

förutsättning för att erhålla god kvalitét på det material som intervjustudien ska producera (Höst et al. 
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2006). Intervjuerna bestod av en strukturerad del, vilket innebär att frågor fanns förberedda i en enkät, 

samt av en del där öppna frågor förekom och samtalet anpassades efter varje enskild intervju. 

Inledningsvis tillhandahöll handledare för detta projekt kontaktuppgifter till några nyckelpersoner 

inom översvämningshantering i Göteborg. Den initiala kontakten med dessa personer skedde via mail, 

där en presentation av forskningsprojektet och de ansvariga ingick tillsammans med ett bifogat 

introduktionsbrev som återges i bilaga 1. I introduktionsbrevet presenterades projektet Sustainable 

Urban Flood Management, SUrF, översiktligt. Vidare beskrevs även den del av projektet som 

fokuserar på kartläggning av aktörer som bidrar till förebyggande arbete för hantering av 

översvämningar i svenska städer, samt varför brevets mottagare är en viktig del av det arbetet. 

Avslutningsvis fanns även de frågor som besvaras under intervjuerna med i brevet.  

Efter den initiala kontakten med de första identifierade aktörerna, bokades fysiska möten in med dessa 

personer. Mötesplatser var ofta respondenternas arbetsplatser i Göteborg, varför resor från Lund till 

Göteborg arrangerades. I de fall där respondenterna inte befann sig i Göteborg genomfördes 

intervjuerna istället över telefon. Telefonintervjuer genomfördes även mot slutet av studien då 

författarna av denna rapport befann sig i Lund. Fördelen med telefonintervjuer är att de innebär tid- 

och resurseffektivitet. En stor nackdel är att då intervjuaren och den intervjuade är fysiskt åtskilda 

försvinner kroppsspråk och annan visuell kommunikation (Gillhamn & Lyon 2008). Vid 

telefonintervjuer skickades enkäten i sin helhet till respondenterna i förväg att ha framför sig under 

intervjutillfället, eftersom det underlättade att respondenten kunde se frågorna och svarsalternativen. 

För att nå bra resultat av telefonintervjuer är det av stor vikt att den intervjuade ges tydlig information 

i förväg (Gillhamn & Lyon 2008).  

För att förbättra responsfrekvensen skickades påminnelsemail ut till potentiella respondenter som inte 

svarat. I dessa mail följde också ytterligare förklaring av projektet, för att öka förståelsen för syftet och 

ge insikt till varför den kontaktade var en viktig del av studien. 

Intervjuerna genomfördes till största del av två intervjuande personer, en som ställde frågor och en 

som antecknade. Vid svårigheter att passa ihop tider genomfördes ett fåtal möten med endast en 

intervjuare. Innan varje intervju startade överlämnades en blankett för skriftligt samtycke enligt 

personuppgiftslagen, då personuppgifter om respondenten behandlas under studien. 

Samtyckesblanketten återges i bilaga 4. Dock tydliggjordes i samband med detta att det endast är 

under databehandlingen som personuppgifterna används, och att det material som presenteras är 

anonymt.  

Vid intervjuerna medtogs papperskopior av enkäten i syfte att underlätta för respondenten att enkelt 

kunna överblicka frågorna och svarsalternativen och göra intervjun mer transparent genom att låta 

respondenten se hur svaren antecknades. Anteckningarna bestod dels av de direkta svaren på frågorna i 

enkäten, dels av övriga öppna kommentarer från respondenten.  

3.2.1 Enkätens uppbyggnad 

Enkäten är uppdelat i två delar enlig Figur 2 och Figur 3 nedan. Majoriteten av frågorna besvaras med 

alternativsvar eller i ordinalskala. I några enstaka frågor ska svaren bestå av namn på individer eller 

organisationer. Enkäten presenteras i sin helhet i bilaga 2. 

Del 1 består av elva frågor, varav sju av frågorna söker grundläggande information om respondenten, 

såsom namn, organisation och yrkeserfarenhet. Fråga 4 och 5 i enkäten handlar om respondentens roll 

och arbetsuppgifter relaterat till översvämningar. Fråga 4 omfattar fyra delfrågor, där varje delfråga 

utgörs av en arbetsrollskategori, som exempelvis utförare eller finansiär. Respondenten svarar med 

hjälp av en ordinalskala, som sträcker sig från ”i mycket stor utsträckning” till ”inte alls”. Även fråga 

5 omfattar delfrågor, med en ordinalskala för varje delfråga. Fråga 5 kategoriseras i olika typer av 

arbetsuppgifter, såsom ”analys av situationen” och ”mobilisering av resurser”, och respondenten ska 

alltså svara i hur stor utsträckning denne arbetar med uppgifterna i varje delfråga.  

I fråga 6 eftersöks andra aktörer som respondenten anser vara inflytelserika i förebyggande av 

översvämningar i Göteborg. Respondenten får här möjlighet att nämna både personer, organisationer, 

myndigheter, företag etc. som har inflytande i översvämningsarbete i stort, i syfte att se på vilken nivå 
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respondenten anser att frågan ligger på. I Fråga 7 ombeds respondenten att lista de individer som 

denne är beroende av för att kunna utföra sitt arbete och ge sitt bidrag till förebyggande av 

översvämningar. De namn som genereras är fokus i nästa del av enkäten och alla personer som 

namnges tilldelas ett ID-nummer, som sedan används i databearbetningen.  

 

Figur 2. Del 1 av enkäten. 

Del 2 av enkäten består av frågor om de namngivna individerna i del 1. Samtliga frågor i del 2 

besvaras om varje enskild individ som har identifierats, och består av 5 frågor om personen och vilken 

relation respondenten har till denne. Inledningsvis identifieras organisationstillhörighet. Fråga 2 består 

av 7 delfrågor, som behandlar hur viktig personens input är för respondentens arbete med 

översvämningar inom olika kategorier. En delfråga är exempelvis hur viktig input angående ”teknisk 

information” är för att respondenten ska kunna utföra sitt arbete. Svar på delfrågorna sker med en 

ordinalskala från ”extremt viktig” till ”inte alls”. Fråga 3 efterfrågar hur stort förtroende respondenten 

har att den identifierade individen tillhandahåller den input som behövs, även detta på en 5-gradig 

ordinalskala från ”fullt förtroende” till ”inget förtroende”. Därefter ombeds respondenten nämna det 

inflytande som den identifierade individen har för respondentens egen förmåga att bidra till 

översvämningsarbetet, på en 5-gradig ordinalskala från ”extremt stort inflytande” till ”inget 

inflytande”. Slutligen ombeds respondenten beskriva sin relation med individen, med alternativ från 

”personlig vän” till ”känner inte”.  
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Figur 3. Del 2 av enkäten. 

Under intervjuerna uppstod ofta diskussioner om frågorna och hur de skulle tolkas. Frågornas 

utformning medför subjektiva bedömningar om vad olika uppgifter innebär, vad skalorna innebär och 

hur input tolkas för att nämna några exempel. Vid svårigheter att besvara frågorna valde 

intervjuledarna att understödja med exempel på frågornas innebörd eller extra information om studien 

och syftet med frågeställningarna vilket enligt Prell (2012) leder till högre validitet i resultatet.  

3.2.2 Deltagare 

Samtliga deltagare i studien är representanter för olika organisationer som spelar varierande roller i 

arbetet med förebyggande av översvämningsrisker i Göteborg. Genom att anonymisera all data från 

intervjuerna värnas deltagarnas integritet (Kvale & Brinkmann 2014). En kontakt inom Göteborgs stad 

involverad i SUrF-projektet bidrog med kontaktuppgifter till potentiella deltagare att kontakta initialt. 

För att nå ett så stort nätverk som möjligt gjordes ansträngningar för att identifiera potentiella 

deltagare i studien genom sökningar i webbaserade sökmotorer såsom Google samt via de artiklar och 

rapporter som lästes i ett inledande skede av studien i syfte att skapa en uppfattning om problemet med 

översvämningar i Göteborg i stort. Målet var att de initiala kontakterna skulle representera helt olika 

organisationer eller eventuellt skilda delar av nätverket. Därefter genererades deltagare genom ett 

snöbollsurval. Under intervjuerna nämnde respondenterna personer både inom sin egen organisation 

samt externa aktörer.  

I enlighet med avgränsningarna beskrivna i avsnitt 1.4 arbetar de flesta deltagarna i Göteborgsområdet. 

Representanter från några nationella myndigheter och organisationer ingår också i studien, men har 

vid deltagande i intervjuer ombetts att fokusera på den koppling de har till just Göteborgsområdet. 

Majoriteten av deltagarna arbetar inom Göteborgs kommun. Utöver kommunala förvaltningar i 

Göteborg, har även Länsstyrelsen Västra Götaland varit en viktig deltagare. Eftersom urvalsmetoden 

(snöbollsurval) i stort har styrt vilka personer som kontaktas, har utförarna av denna studie relativt 

liten inverkan på vilka organisationer som deltar. Initialt kontaktades personer från många olika 

förvaltningar, organisationer och myndigheter, men trots detta tillhör merparten av deltagarna de 

kommunala förvaltningarna inom Göteborgs stad eller Länsstyrelsen Västra Götaland. 
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3.3 Snöbollsurval 

Initialt identifieras ett urval av aktörer som ingår i nätverket, ett första antal noder att utgå ifrån 

(Stivala et al. 2016). Enligt Leo A. Goodman (1961) ska det initiala urvalet ska vara ett slumpmässigt 

valt ur en ändlig population. De individer som inte ingick i det ursprungliga urvalet men som nämndes 

av individer ur det, utgör det första steget. Varje individ i det första steget ombeds nämna andra 

individer, personer som i sin tur har kopplingar till ytterligare aktörer, och på så sätt genereras 

nätverket (Stivala et al. 2016).  

Metoden baseras på att man på förhand kan identifiera några medlemmar av nätverket (Erickson 

1979), men utvecklades ursprungligen som ett tillvägagångssätt för att nå dolda eller svårtillgängliga 

populationer (Heckathorn 2011). Metoden används ofta som en så kallad riktad urvalsmetod där 

medverkande aktörer identifieras genom sociala preferenser som kan mätas i nätverket (Gyarmathy et 

al. 2014). Om urval av svårtillgängliga populationer istället ska genomföras med statistiska 

urvalsmetoder krävs utförligare kännedom om populationens medlemmar (Heckathorn 2011). Genom 

att använda snöbollsurval (eller andra riktade urvalsmetoder) undviks också de glesa kontaktnät som 

kan uppstå vid helt slumpmässiga urval (Scott 2000). 

 

Figur 4. Principen bakom snöbollsurval. I detta exempel nämner en aktör två andra individer, som i sin tur nämner två 

individer var. Vidare skulle aktörerna kunna nämna ”tillbaka” till någon av de tidigare nämnda aktörerna. 

Med varje nytt steg som genereras växer nätverket, tills alla medlemmar av det ursprungliga urvalets 

nätverk har inkluderats (Hanneman & Riddle 2016). Nätverket börjar vid en punkt att avgränsa sig 

självt då antalet nya medlemmar som genereras vid varje steg sjunker, eftersom namn som redan har 

inkluderats nämns för andra eller tredje gången (Scott 2000). Alternativt bestäms ett fixt antal 

iterationer med individer som tillfrågas för att på så vis begränsa nätverkets storlek (Goodman 1961). 

Utöver att metoden kan vara den enda möjliga vägen för att nå en population som är okänd, har 

snöbollsurvalet ytterligare fördelar. Scott (2000) menar att snöbollsurval gör det möjligt att uppskatta 

vilka indikatorer i nätverket som är ett resultat av metoden i sig, faktorer som då kan utmärkas i en 

analys. Till skillnad från helt slumpmässiga urval, kan övergångsattribut mellan aktörer och 

korrelationsgrad individerna emellan urskiljas när metoden med snöbollsurval används. Metoden kan 

avslöja mer komplexa nätverksstrukturer och attribut, då kopplingar mellan aktörer inte behöver 

begränsas till första-grads relationer (Illenberger & Flötteröd 2012).   

Ett antagande vid snöbollsurval är att det initiala urvalet av noder är representativt för alla andra 

segment i nätverket. Med andra ord måste det finnas en viss kunskap om populationen och dess 

relationer för att kunna göra bedömningen av det initiala urvalets representativitet (Scott 2000). 

Optimalt ska det initiala urvalet bestå av helt slumpmässigt genererade individer. Heckathorn (2011) 

menar dock att det initiala urvalet inte kan vara helt slumpmässigt, eftersom populationen då inte 

skulle kvalificeras som dold.  

I de fall där stark homogenitet mellan individer existerar, riskerar nätverket att bestå av ett homogent 

kluster (Illenberger & Flötteröd 2012). På grund av detta kan det vara viktigt att få ett så spritt initialt 

urval som möjligt, annars kan det vara lätt att få uppfattningen att nätverket endast består av ett eller 

några få kluster (Erickson 1979). Heckathorn (2011) menar dock att betydelsen av det initiala urvalet 

succesivt dämpas vid varje iteration, vilket indikerar att urvalsmetoden kan bli tillförlitlig om antalet 

iterationer är stort nog. 
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En svårighet med snöbollsurval är att det finns flera potentiella biaser när data genereras. Slutledningar 

görs mot vissa individer inom den studerade populationen, inte bara i det ursprungliga urvalet 

(Erickson 1979). Som exempel nämner Erickson (1979) att populära individer kommer att vara 

överrepresenterade då de nämns oftare. Vidare är det vanligare att respondenten nämner individer med 

en högre position än sig själv, en sannolikhet som fortplantar sig och snedvrider resultatet. Eftersom 

nya aktörer genereras av de deltagande respondenterna, är kontrollen över vilka individer som 

inkluderas i urvalet hos respondenterna och inte hos den som genomför undersökningen (Illenberger & 

Flötteröd 2012).  

Frågor om relationer kan enligt Erickson (1979) uppfattas som ett hot mot respondentens integritet 

eller integriteten hos dem som personen namnger, särskilt om respondenten vet om att dessa individer 

i sin tur ska intervjuas. Om respondenten inte tidigare har klargjort relationerna som ombeds beskrivas 

kan det vara svårt att besvara sådana frågor, och att se hur dessa relationer är betydelsefulla. Frågorna 

kan då uppfattas som påträngande och komplicerade. Det i sin tur leder till lägre responsfrekvens och 

bias mot att nämna mer samarbetsvilliga personer, personer som också ofta anses som ”viktiga”. 

Erickson (1979) menar vidare att problem uppstår när respondenten tillåts att fritt välja hur många 

personer som nämns, då somliga bara nämner sina starkaste kopplingar medan andra även inkluderar 

svagare kopplingar. När endast de personer som anses viktigast nämns, visualiseras inte de svaga 

kopplingarna i nätverket, och korta kopplingar samt återkopplingar kommer att vara 

överrepresenterade.  

Även ord i frågeställningar, såsom inflytande och beroende, kan väcka osäkerhet då dessa begrepp 

uppfattas som mångtydiga och inte strikt definierade. Svaren på sådana laddade frågor kan också 

hämmas av en ovilja att deklarera band med vissa personer, exempelvis i situationer där politiska 

intressen finns inblandade (Erickson 1979). 

3.4 Resultatbehandling 

Majoriteten av frågorna, undantaget frågor där namn eftersöktes, tilldelades en sifferskala baserat på 

den ordinalskala som presenterades för respondenten. Detta för att möjliggöra överföringen av 

resultatet till mjukvaran Gephi, som användes för att generera en visuell representation av nätverket. 

Exempelvis registreras svaret ”I mycket stor utsträckning” på frågan i vilken utsträckning 

respondenten har rollen som utförare som en 5:a. Efter intervjuerna enligt enkäten i bilaga 2 matas 

resultatet in i ett Excel-ark bestående av två blad. Blad 1 består av respondenternas svar på del 1 av 

enkäten, samt respondentens ID-nummer. Blad 2 består av två kolumner där respondentens namn och 

ID-nummer skrivs in, och två kolumner för respondentens namngivna kontakter med deras namn och 

ID-nummer. I övriga kolumner registreras respondentens svar om respektive namngiven individ, med 

nummer som har tilldelats de olika svaren på frågorna i del 2. Upplägget på Excel-arket presenteras i 

Figur 11 och Figur 12 i bilaga 3.  

Resultatet av intervjuerna behandlades i mjukvaran Gephi. Gephi är en så kallad open-source 

programvara för att undersöka grafer och nätverk. Med Gephi kan ett nätverk importeras för att sedan 

visualiseras, och på så sätt komplettera traditionell statistik för att underlätta förståelsen. Med 

programvaran kan mönster urskiljas visuellt, strukturen kan modifieras och mätvärden för flera 

egenskaper kan inhämtas. Bland annat kan begreppen graph density, clustering coefficient och 

modularity beräknas med programvarans hjälp (Bastian et al. 2009). Begrepp inom social 

nätverksanalys beskrivs i avsnitt 2.4.1.  

Excelfilen med resultat från intervjuerna anpassades för att importeras i Gephi. Bland annat betyder 

vissa kolumnrubriker särskilda kommandon för Gephi, som då behandlar innehållet i enlighet med 

detta. Exempelvis innebär rubriken ”Label” att noderna som visualiseras i programvaran namnges 

enligt denna kolumn. Vidare tilldelades de olika kolumnerna olika attribut enligt Figur 13 i bilaga 3 

när informationen importeras. Noderna, som representerar de olika aktörer som ingår i nätverket, 

skalas storleksmässigt efter in-degree. Det innebär att en nod får sin storlek efter hur många andra 

aktörer som har nämnt personen. Länkarna mellan noderna skalas efter vikt. Vad som avgör vikten 

bestämdes utefter vad som skulle undersökas för var illustration, och avgjordes av svaret på en eller 

flera frågor enligt den sifferskala som tilldelats svarsalternativen.  
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Färger tilldelades efter organisationstillhörighet. Layouten på nätverket genererades enligt Gephis 

algoritm ”ForceAtlas2”, som justerar och strukturerar nätverkets utseende så att de mest inflytelserika 

aktörerna placeras centralt. Algoritmen är ett så kallat ”force-directed” grafritningsverktyg (Bastian et 

al. 2009), där noderna tilldelas en repulsiv kraft och länkarna tilldelas en attraktionskraft. Noderna 

stöter bort varandra likt lika laddade partiklar, och länkarna attraherar ”sina” noder. Processen itereras 

tills systemet har nått ett jämviktstillstånd och nätverkets utseende inte ändras i någon större 

utsträckning, och användaren stoppar processen (Jacomy et al. 2014). Grovt sett hamnar väl kopplade 

noder nära centrum, och svagt kopplade noder hamnar långt bort. Graferna som produceras är 

topografiskt sett lätta att förstå (Gibson et al. 2012). En nackdel med algoritmen är att resultatet 

påverkas av det initiala tillståndet. Algoritmen är inte deterministisk, och går alltså inte att förutsäga 

nätverkets framtida uppförande endast med information om de ingående parametrarna. Vidare är det 

viktigt att beakta att koordinaterna för varje specifik punkt inte representerar en särskild variabel. En 

specifik nods position kan inte tolkas för sig själv, utan måste jämföras med resten av nätverket. Trots 

problemen med algoritmen, har den fördelen att erbjuda en visuell tolkning av nätverkets struktur. 

Grupper med hög strukturell densitet utmärks visuellt, vilket exempelvis kan indikera samhällen och 

att aktörer har fler kontakter inom sin grupp än med resterande nätverket (Jacomy et al. 2014).  

Utförlig förklaring över användningen av programvaran Gephi följer i bilaga 3. 

Efter modifieringen i Gephi exporterades illustrationer av nätverket som PNG-filer. Olika varianter av 

nätverket exporterades, där input varierades enligt vad som visualiseras i avsnitt 4.1. Nätverkets 

utseende är huvuddelen av resultatet, och är bakgrunden till stora delar av analysen. Även vissa 

mätvärden extraherades ur programvaran och presenterades i avsnitt 4.1.2 och användes i analysen.  

I Fråga 6 eftersöks de aktörer som respondenten anser har högst inflytande i arbetet kopplat 

översvämningsrisk. Nämnda namn kategoriseras in enligt de sex kategorierna individ, kommun, 

länsstyrelse, stat, privata bolag och internationella organisationer, vilka anses representera olika nivåer 

av samhället. Om respondenten exempelvis nämner en avdelning eller förvaltning inom kommunen 

kategoriseras det som kommunnivå. Däremot om en specifik funktion, så som en enskild direktör på 

en kommunal förvaltning nämns, klassas svaret som individnivå. Kategorin ”individ” rymmer både 

specifika namngivna individer som respondenterna anser mycket inflytelserika samt funktioner som 

utgörs av en enstaka individ oberoende av vem som för tillfället innehar den aktuella tjänsten. Antal 

nämnda namn inom respektive kategori illustreras sedan i ett stapeldiagram för att överskådligt 

redovisa resultatet. 

3.4.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

God reliabilitet innebär att en studie enkelt kan upprepas av andra forskare och generera samma 

resultat som tidigare erhållits. Det är därför väsentligt att metoden som använts tydligt återges i 

rapporten (Kvale & Brinkmann 2014). När det gäller sociala nätverk är detta en svårighet då de 

tenderar att förändras över tiden. Enligt Prell (2012) anses reliabiliteten vara högre ju starkare 

relationerna mellan noderna är. En starkare relation har blivit bekräftad av fler aktörer, och kommer 

därför vara mer reliabel än en svag relation med färre aktörer som har bekräftat den.  

Validitet behandlar en studies riktighet, främst om den verkligen mäter det den avser att undersöka 

(Kvale & Brinkmann 2014). God validitet innebär att den data som samlats in beskriver det faktiska, 

existerande nätverket. Enligt Prell (2012) är det mycket svårt att samla in data som perfekt beskriver 

ett existerande nätverk. Svårigheterna härrör bland annat i perception och respondentens förmåga att 

minnas samtliga kontakter samt i hur nätverkets gränser dras. Vidare enligt Prell (2012) kan 

validiteten i analys av sociala nätverk i stor utsträckning bero på de frågor som ställts under 

datainsamlingen. I en omfattande studie av intervjuer där skillnaden mellan deltagarnas uppfattning av 

vilka de kommunicerade med jämfört med vilka de faktiskt observerades kommunicera med stämde 

svaren överens med lägre än 50 procent (Bernard & Killworth 1977). Enligt Prell (2012) behandlas 

detta bäst via utformandet av något ledande intervjufrågor. Via de öppna inslagen under intervjuerna 

ges möjlighet för respondenten att föra ett samtal med intervjuarna om de aktörer som nämns vilket 

skapar möjlighet att associera fram ytterligare aktörer. Wellman och Berkowitz (1988) argumenterar 

för att de sociala nätverk som speglar deltagarnas egen uppfattning av sina kontakter fortfarande är 

väsentliga att studera trots ofrånkomlig problematik med bias.  



 

26 

 

Eftersom en studie som bygger på intervjuer sällan inkluderar en hel population utan snarare ett 

stickprov är det inte säkert huruvida resultaten som erhålls kan generaliseras till att gälla individer 

utanför studien (Kvale & Brinkmann 2014). Avgränsningarna som gjorts är förhållandevis snäva och 

urvalet begränsat vilket gör att det går att ifrågasätta huruvida nätverksstrukturen är representativ 

under de förutsättningar som råder i en annan kontext. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det av 

vikt att forskaren via noggrann beskrivning av studien, dess innehåll och resultat argumenterar för dess 

applicerbarhet på andra personer och situationer.  
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4 Resultat och analys 

Genomförda intervjuer är grunden till de nätverk som presenteras i aktuellt kapitel. Aktörer, i 

resultatet utmärkta som noder, är länkade till varandra på olika vis. Resultatet består av en visuell 

presentation av dessa sociala konstellationer och en översikt av vilka olika organisationer som ingår i 

det nätverk som hanterar förebyggande av översvämningsrisker i Göteborg. Vidare analyseras även de 

attribut som har beräknats för nätverket samt ytterligare information som framkommit under 

intervjuerna. 

4.1 Beroende- och inflytandenätverk 

De nätverk som presenteras i följande avsnitt baseras alla på samma intervjumaterial. Nätverkens 

visuella struktur har genererats i programvaran Gephi, enligt tillvägagångssätt utförligare presenterat i 

avsnitt 3.4 samt i bilaga 3. För att tyda nätverken som presenteras i detta avsnitt bör följande 

uppmärksammas: 

- Olika organisationstyper har tilldelats olika färger för att visuellt kunna särskilja dem, då det 

viktiga i resultatet är att se vilka organisationer som är kopplade till varandra och hur 

fördelningen av interna och externa kopplingar ser ut.  

- Länkarna mellan noderna är färgade efter ursprungsnoden. Länkarna är försedda med 

pilspetsar som illustrerar vilken nod som är källan (respondenten) och vilken nod som har 

nämnts under en intervju och som pilen alltså pekar på. Hur grova länkarna är avgörs av dess 

vikt. De nätverk som presenteras i detta avsnitt skiljer sig från varandra beroende på vilken 

input som är viktad.  

- Noderna är viktade efter ”in-degree”, vilket innebär att storleken på noden avgörs av hur 

många andra aktörer som nämner personen. Fler länkar som pekar mot noden gör noden 

större. Eftersom antalet existerande kopplingar är samma i samtliga nätverk som presenteras i 

detta avsnitt, kommer noderna ha samma relativa storlek i samtliga figurer.  

- Nodernas ”in-degree” och länkarnas vikt kommer att påverka den attraktions- och 

repulsionskraft som producerar nätverkets utseende i programvaran Gephi i enlighet med vad 

som beskrivs i 3.4 samt i bilaga 3. Eftersom vikten på länkarna i Figur 6-Figur 9 och i Nätverk 

1-Nätverk 4 förändras kommer även den visuella strukturen att variera. Antalet noder och 

länkar är dock samma i samtliga figurer som presenteras i detta avsnitt.  

I Nätverk 1 presenteras en version av nätverket där länkarna är viktade efter svaren på Fråga 2 i 

enkätens andra del. Frågan löd ”hur viktig är följande input från hen för ditt bidrag till förebyggande 

av översvämningar?” och var indelad i sju stycken delfrågor. Länkarna viktas efter summan av svaren 

på alla sju delfrågor för respektive aktör som nämnts. Maximal vikt på en länk är därmed 35 

(maximalt värde (5) gånger antal delfrågor (7)). Dessa delfrågor som frågan var uppdelad i presenteras 

nedan.   

 Rapport om utförda aktiviteter 

 Utrustning och materiel 

 Finansiering 

 Teknisk information 

 Regler och policy 

 Råd och tekniskt stöd 

 Peppning och moraliskt stöd 
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Nätverk 1. Nätverk aktörer involverade i hantering av översvämningsrisker i Göteborg. Länkarna mellan noderna är viktade 

efter hur viktig respondenten har uppgett att input från den benämnda aktören är. Vikten på input är summan av svaren på 

de sju delfrågorna i fråga 2 i enkätens andra del. 

En summering av alla delfrågor kan vara missvisande eftersom en person kan vara mycket viktig för 

input inom ett visst område, men inte inom ett annat, och därmed uppfattas som oviktig i 

sammanhanget. I Nätverk 1 accentueras alltså vilka aktörer som får ett högt värde på total input, 

antingen för att de är viktiga inom flera områden eller extremt viktiga inom några få områden.  

När Excel-filen med intervjumaterialet studeras är det input angående ”rapport om utförda aktiviteter” 

som oftast tilldelas svarsalternativen ”mycket viktigt” eller ”extremt viktigt” när en aktör nämns. I 

ungefär 65 % av det totala antalet besvarade enkäter är svaret att input om rapporter är mycket viktigt 

eller extremt viktigt. Det är i sammanhanget endast ett fåtal aktörer som utmärks som inte alls viktiga 

inom denna kategori. Av totalt 281 svar på enkät 2 är det endast i 15 fall som input angående ”rapport 

om utförda aktiviteter” inte anses viktigt. Ett diagram som listar antalet svar i respektive kategori 

presenteras i Figur 5.  
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Figur 5. Diagram som presenterar antalet svar i respektive svarskategori för de sju delfrågorna i Fråga 2 av enkätens andra 

del.  

”Utrustning och materiel” och ”finansiering” är de kategorier där minst antal aktörer anses viktiga. I 

vardera av dessa två kategorier är det endast cirka 45 gånger som en aktör kategoriseras som mycket 

eller extremt viktiga. Närmare hälften av svaren är att input inom dessa kategorier inte är viktigt alls, 

se Figur 5. 

I de avslutande kategorierna, ”teknisk information”, ”regler och policy”, ”råd och tekniskt” stöd samt 

”peppning och moraliskt stöd”, är svaren mer utspridda mellan de olika alternativen. Mest används 

dock svarsalternativen ”ganska viktig” eller ”lite viktig”.  

Som tidigare nämnts bör analys av nätverkets utseende i Nätverk 1 medräkna att en person kan vara 

väldigt viktig, men bara inom en viss roll, och därmed felaktigt framstå som oviktig. För att ytterligare 

underbygga en jämförelse presenteras nätverk för alla delfrågor i Figur 6-Figur 9. I de presenterade 

nätverken är länkarna viktade efter svaren på respektive delfråga. 

I kommande nätverk som presenteras i detta avsnitt har vissa variabler varierats i layoutalgoritmen. 

Skalan på de viktade attributen i kommande Figur 6-Figur 9 och Nätverk 2-Nätverk 4 skiljer sig från 

den som råder i Nätverk 1. Kommande nätverk som presenteras har en skala på mellan 1 och 5 för 

indata, och för att anpassa utseendet i syfte att underlätta jämförelse nätverken emellan justeras 

parametrarna något. 

I Figur 6 presenteras nätverk som avser kategorierna ”Rapport om utförda aktiviteter” och ”Utrustning 

och materiel”. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Extremt
viktig

Mycket
viktig

Ganska
viktig

Lite viktig Inte alls

A
n

ta
l s

va
r

Svarsalternativ

Hur viktig är följande input från hen för ditt bidrag till 
förebyggande av översvämningar?

Rapport om utförda
aktiviteter

Utrustning och materiel

Finansiering

Teknisk information

Regler och policy

Råd och tekniskt stöd

Peppning och moraliskt
stöd



 

30 

 

 

Figur 6. I nätverket till vänster i figuren avgörs grovheten på länkarna mellan noderna av svaret på frågan ”Hur viktig är 

hen för ditt bidrag till förebyggande av översvämningar?” i kategorin ”Rapport om utförda aktiviteter”. I det högra 

nätverket besvaras frågan inom kategorin ”Utrustning och materiel”. 

I Figur 7 presenteras nätverk som avser kategorierna ”Finansiering” och ”Teknisk information”.  

 

Figur 7. I nätverket till vänster i figuren avgörs grovheten på länkarna mellan noderna av svaret på frågan ”Hur viktig är 

hen för ditt bidrag till förebyggande av översvämningar?” i kategorin ”Finansiering”. I det högra nätverket besvaras frågan 

inom kategorin ”Teknisk information”. 

I Figur 8 presenteras nätverk som avser kategorierna ”Regler och policy” och ”Råd och tekniskt stöd”. 
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Figur 8. I nätverket till vänster i figuren avgörs grovheten på länkarna mellan noderna av svaret på frågan ”Hur viktig är 

hen för ditt bidrag till förebyggande av översvämningar?” i kategorin ”Regler och policy”. I det högra nätverket besvaras 

frågan inom kategorin ”Råd och tekniskt stöd”. 

Slutligen presenteras i Figur 9 det nätverk som avser kategorin ”Peppning och moraliskt stöd”.  

 

Figur 9. I figuren avgörs grovheten på länkarna mellan noderna av svaret på frågan ”Hur viktig är hen för ditt bidrag till 

förebyggande av översvämningar?” i kategorin ”Peppning och moraliskt stöd”.  

När varje delfråga i Fråga 2 av enkätens andra del presenteras förstärker den statistik som framgår när 

Excel-filen studeras, se Figur 5. Den kategori som flest uppger som viktigast för input är ”Rapport om 

utförda aktiviteter”. Generellt är kopplingarna mellan Länsstyrelsen, de orangemarkerade aktörerna, 

och Kommunen, de blåmarkerade aktörerna, svaga eller medelmåttiga inom majoriteten av 

kategorierna. Det är inom det mest centrala kommunala klustret som flest starka kopplingar 

identifieras, vilket övergripande gäller samtliga kategorier. Även kopplingarna inom länsstyrelsen 

tycks vara starkare än de länkar som sträcker sig ut från organisationen. Detta mönster, med grupper 

av aktörer med starka interna kopplingar och glesa och svaga externa kopplingar, kan identifieras på 

flera ställen när nätverket studeras.   

De noder som är störst, och alltså är mest centrala och benämns av flest antal aktörer, har viktiga 

kopplingar som kvarstår i majoriteten av delfrågorna. Det indikerar att dessa aktörer inte bara har 

många kontakter, utan även att deras input är betydelsefull för många aktörer. Majoriteten av dessa 

aktörer arbetar inom olika förvaltningar på kommunen. 
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De noder som är placerade i nätverkets periferi, har generellt sett svaga kopplingar till resterande delar 

av nätverket i Figur 6-Figur 9. Det är en naturlig följd av den kraftalgoritm som genererar layouten. 

Attraktionskraften avgörs av vikten på länken mellan noderna, och en svag attraktionskraft gör att 

noderna hamnar i utkanten av nätverket.   

Nätverk 2 har liknande struktur som tidigare presenterade nätverk, men är spegelvänt. Att nätverket är 

spegelvänt beror endast på hur noderna var placerade innan algoritmen tillämpades i Gephi. Övriga 

skillnader i nodernas placering i nätverket beror på förändrade viktförhållanden hos länkarna mellan 

noderna. Länkarna mellan noderna i Nätverk 2 är viktade efter vilket förtroende respondenten har för 

en annan aktör att denne levererar den input som respondenten behöver.  

 

 

Nätverk 2. Nätverk aktörer involverade i hantering av översvämningsrisker i Göteborg. Länkarna mellan noderna är viktade 

efter vilket förtroende respondenten har uppgett att denne har för att aktören som nämns ger respondenten den input som hen 

behöver.  

Många av de kopplingar som är starka avseende input i Nätverk 1 är även starka avseende förtroende 

för tillhandahållande av input i Nätverk 2. Detta indikerar att aktörer som är betydelsefulla för att 

tillhandahålla input också anses leverera den inputen i hög grad.  

Grovheten hos de länkar som kopplar samman noderna är mer jämna i Nätverk 2 som viktar 

förtroendet än det nätverk som är viktat efter total input, Nätverk 1. Detta beror på den skala som 

länkarna viktas efter. I det förstnämnda nätverket innefattas fem möjliga mätvärden (1-5) medan 

Nätverk 1 har en mer vidsträckt skala (7-35). När resultatfilen i Excel studeras, framgår dock också att 

svaren inte är särskilt varierande gällande förtroende för input. Majoriteten av respondenterna har 

svarat ”stort förtroende” eller ”fullt förtroende” för att den nämnda aktören levererar input. Inte i något 

fall nämner en respondent att förtroende helt saknas för att aktören ska tillhandahålla input.   

Även i nästkommande nätverk, Nätverk 3, är skillnaden på hur grova länkarna är marginell av samma 

anledning. Nätverk 3 är viktat efter hur stort inflytande den benämnda aktören har över respondentens 

arbete.  
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Nätverk 3. Nätverk aktörer involverade i hantering av översvämningsrisker i Göteborg. Länkarna mellan noderna är viktade 

efter vilket inflytande respondenten har uppgett att den benämnda aktören har för respondentens arbete. 

Grovheten på länkarna som sammanbinder aktörerna varierar något i Nätverk 3, men följer inte 

uppenbart något tydligt mönster. Inom kluster kan det anas att aktörerna har något större inflytande 

över varandras arbete, då länkarna inom grupperingar tycks vara något grövre. I övrigt följer den 

generella strukturen vad som visualiserats i tidigare representationer av nätverket.  

Nätverk 4 illustrerar nätverkets utseende då länkarna viktas efter vilken relation respondenten har till 

den nämnda aktören, där en närmare personlig relation ger en grövre länk. Svarsalternativet ”känner 

inte” fylldes inte i av någon av respondenterna. Ytterst få uppger någon aktör som en ”personlig vän”, 

utan majoriteten av de benämnda aktörerna hamnar i kategorierna ”känner väl” eller ”bekant”.   
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Nätverk 4. Nätverk av aktörer involverade i hantering av översvämningsrisker i Göteborg. Länkarna mellan noderna är 

viktade efter vilken relation respondenten har med den benämnda aktören. 

Nätverk 4 med vikt efter relation, är något glesare än de tidigare illustrationerna i detta avsnitt. 

Eftersom mycket få relationer blir klassade som personlig vän, finns inte lika många starka kopplingar 

som kan hålla ihop aktörerna lika tätt som i tidigare presenterade nätverk.  

4.1.1 Generella observationer 

Det finns ett antal observationer som gäller för samtliga presenterade nätverk. När ”nätverket” 

diskuteras i kommande delar av rapporten menas en generaliserad nätverksstruktur, som inkluderar de 

observationer som gäller alla varianter av nätverket som presenteras.  

Intervjuer har inte genomförts med alla noder som ingår i presenterade nätverk. De aktörer som inte 

har intervjuats kan uppfattas som oviktiga om bedömningen inte tar hänsyn till vilka aktörer som har 

medverkat och inte. Alla noder som syns i nätverket har inte kontaktats, och inte alla aktörer som har 

kontaktats har medverkat vid intervjuerna. När en viktig aktör inte medverkar kan många kopplingar 

utebli, och eventuellt uteblir även aktörer som ännu inte identifierats i nätverket.  

Det orangea klustret i nätverket representerar länsstyrelsen Västra Götaland. Huvudsakligen är 

aktörerna inom detta kluster kopplade till andra aktörer inom länsstyrelsen. Detsamma gäller inom 

flera organisationer i nätverket. Många respondenter nämner kollegor som de arbetar med i sitt dagliga 

arbete med översvämningsrisker, vilka är personer som i rollen som kollega är direkt viktiga för 
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respondentens arbetssituation. En del av aktörerna är viktiga för respondentens arbete i stort, men 

arbetar inte själva med översvämningsproblematiken i någon större utsträckning. Kontakt har inte 

sökts med dessa personer eftersom de uppfattats som mycket perifera i just arbetet med 

översvämningsrisker och de visualiseras följaktligen som ändnoder i nätverket.  

Kluster som förbinds med varandra av endast en eller några få länkar riskerar att isoleras från varandra 

om en enstaka aktör faller bort. De aktörer som agerar ensam länk mellan två grupper är med andra 

ord mycket viktiga för att bibehålla en informationskanal. Om en sådan aktör försvinner, och 

kontakten mellan klustren är mycket viktig, uppstår troligtvis snart en ny koppling grupperna emellan. 

Fördröjningar i bildandet av nya kontaktvägar kan dock innebära ett glapp i kommunikationen, och 

bildandet av nya länkar mellan aktörer är inte alltid en enkel process. Den person som kontaktas vid en 

annan organisation är i många fall en aktör som det finns en personlig relation till, och relationer kan 

ta tid att etablera. 

Kopplingarna mellan kommun och länsstyrelse är glesa och relativt långa, vilket indikerar att den 

repulsiva kraften är stor jämfört attraktionskraften. De allra flesta kopplingarna dessa organisationer 

emellan är enkelriktade, och leder alltså antingen från en aktör inom länsstyrelsen till en aktör på 

kommunen, eller vice versa. Endast en koppling är riktad åt båda hållen, vilket alltså innebär att två 

respondenter har nämnt varandra. Kontakten organisationerna emellan tycks vara fokuserad till och 

från några få av alla de noder som representerar kommunala förvaltningar. Antalet kontaktvägar är 

alltså sparsamma och vid båda organisationerna tycks det vara endast några få aktörer som har något 

utbyte. Det begränsade antal individer från länsstyrelsen som har medverkat vid intervjuerna påverkar 

rimligtvis antalet kontakter från länsstyrelse till kommun. Det är å andra sidan ett stort antal aktörer 

från kommunen som har intervjuats, varav enbart några få har nämnt representanter från länsstyrelsen 

som personer de har kontakt med i sin arbetsroll. Detta validerar det resultat som har presenterats och 

som pekar på att kontakterna organisationerna emellan är något glesa.  

Det mest centrala och största klustret utgörs framförallt av representanter från kommunen. De två mest 

centrala aktörerna i nätverket arbetar på stadsbyggnadskontoret vid Göteborgs stad. Andra centrala 

förvaltningar är kretslopp och vatten, som utöver att vara representerade av många noder till antalet, 

också har några aktörer som nämns av många respondenter som viktiga för deras arbete med 

översvämningsproblematiken. Ytterligare förvaltningar som är viktiga i nätverket och som utmärks 

med relativt stora noder är fastighetskontoret och trafikkontoret. Övriga kommunala förvaltningar som 

representeras är miljöförvaltningen, park- och naturförvaltningen och stadsledningskontoret, om än 

med färre och mindre noder än de tidigare nämnda förvaltningarna.  

Centralt placerad hittas även Trafikverket, som i egenskap av nationell myndighet har tilldelats en 

grön nod. I detta kluster syns även en representant från räddningstjänsten markerad i rött. De två 

organisationerna är representerade med varsin relativt stor nod, men är i övrigt sparsamt 

förekommande i nätverket. Räddningstjänsten finns bara representerad med denna ensamma nod, och 

antalet aktörer som tillhör nationella myndigheter är överlag relativt litet. Via kommunen och 

länsstyrelsen finns dock kopplingar till ett kluster bestående av SMHI och till viss del även Havs- och 

vattenmyndigheten, och även MSB finns representerat i nätverket. Därmed har de nationella 

myndigheterna viss betydelse för det arbete som sker med översvämningsproblematiken i Göteborg.  

Representanter från nationella myndigheter som arbetar med översvämningar ur ett nationellt 

perspektiv och inte specifikt mot Göteborg, ingår oftast som ändnoder i nätverket. Det lokala 

perspektivet antas vara en viktig anledning till att ytterst få representanter som arbetar utanför 

Göteborgsområdet representeras i nätverket överhuvudtaget. Under diskussioner vid intervjuerna 

nämnde respondenter ibland omkringliggande kommuner som viktiga aktörer för arbetet i stort, men 

namngav sedan inte specifika representanter från andra kommuner. Resultatet kan indikera att 

kommunikation och samarbete kommuner emellan är sparsamt. På grund av avgränsningarna som 

sätter ramarna för denna studie är det dock svårt att dra slutsatser angående hur det mellan-kommunala 

arbetet fungerar utan att expandera studien till att omfatta större områden.  

Även representation från privata fastighetsägare saknas i nätverket. Inte heller privata bolag, 

undantaget ett fåtal konsultbolag, finns med i nätverket. Exempelvis har varken elkraftbolag eller 

fastighetsägare, vilka både påverkar hur riskbilden ser ut samt direkt kommer att påverkas vid en 
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eventuell översvämning, namngivits under intervjuerna. De initiala kontakterna i studien var 

övervägande från kommunala organisationer, vilket kan förklara varför privata aktörer och företag inte 

har någon större representation. Å andra sidan indikerar detta att kontakterna mellan offentlig 

verksamhet och företag är svag i den här frågan.  

I övrigt finns en del andra organisationstyper representerade i nätverket, såsom universitet och 

branschorganisationer, men de är spridda och har inga centrala roller. Eftersom representationen är 

liten i nätverket är det svårt att dra några slutsatser om nodernas relativa placering.  

Civilförsvarsförbundet är lokaliserat i utkanten av nätverket, och är kopplat till det resterande 

nätverket endast via en representant på stadsbyggnadskontoret. Vikten av civilförsvarsförbundets 

inblandning har inte undersökts inom omfattningen för denna studie. Dock bör det uppmärksammas att 

ingen aktör från varken kommun eller länsstyrelse nämner civilförsvarsförbundet, och att även 

kopplingarna från civilförsvarsförbundet mot dessa och andra organisationer är sparsamma till antalet. 

I nätverket saknas helt representation från personer som endast agerar i form av privatpersoner, och 

alltså inte har en uttalad arbetsroll som rör översvämningar vid en organisation. Med andra ord saknas 

helt personer som arbetar med översvämningsproblematiken på ideell basis utan 

organisationstillhörighet i sådan utsträckning att deras roll syns i nätverket.  

Nätverket av aktörer som arbetar med översvämningsrisker i Göteborg är sammanvävt med en mängd 

länkar. Som tidigare har nämnts finns det potentiell problematik i hur dessa kopplingar ser ut i alla de 

presenterade nätverken i Figur 6-Figur 9 och i Nätverk 1-Nätverk 4, som indikerar att den 

kommunikativa aspekten av nätverket inte fungerar perfekt. Om situationen sedan trappas upp, och en 

översvämning är nära förestående, är kommunikationen om möjligt ännu viktigare. Det är exempelvis 

anmärkningsvärt att kontakterna till aktörer inom räddningstjänsten är så pass få, och att inte fler 

representanter från denna organisation förekommer i nätverket. Utöver räddningstjänstens inblandning 

(eller icke inblandning), är det svårt att analysera hur denna nätverksstruktur fungerar i en kritisk 

översvämningssituation.   

Trots det begränsade antal aktörer som ingår i nätverket, indikerar dess struktur på att det är ett 

komplext nät av sociala interaktioner mellan aktörer på många olika organisationer. 

Översvämningsrisk i sig är ett komplext samhällsproblem, som omfattar stora geografiska områden. 

Nätverket som presenteras i denna studie pekar dock på att frågan är starkt kopplad till enskilda 

kommuner, och att mycket av arbetet sker på kommunal nivå. Även internt inom kommunen råder en 

komplex struktur mellan olika förvaltningar och beslutsfattande organ såsom kommunfullmäktige.  

4.1.2 Statistik 

Den statistik som beräknades i Gephi presenteras i Tabell 1. De beräknade värdena är samma för alla 

de varianter av nätverket som presenteras i Figur 6-Figur 9 och i Nätverk 1-Nätverk 4, undantaget 

värdet på ”modularity” som är svagt varierande. Eftersom resultaten är i princip desamma, presenteras 

endast en lista som representation av resultatet för alla varianter av nätverket.  

Tabell 1. Beräknade attribut hos nätverket för aktörer involverade i hantering av översvämningsrisker i Göteborg. Attributen 

beräknas i programvaran Gephi. 

 

 

Nätverkets diameter är den kortaste möjliga distansen mellan de två mest distanserade noderna. Värdet 

måste sättas i relation till nätverkets totala storlek, och till det typ av nätverk som har undersökts i 

denna studie. Nätverket rör en mycket specifik fråga, inom ett avgränsat geografiskt område, vilket 

generellt sett innebär att varje aktör inte har särskilt många kontakter inom ramarna för studien. 

Beräknat attribut Värde 

Network diameter 5 

Graph density 0,015 

Modularity 0,542 

Average Clustering Coefficient 0,17 

Average Path Length 2,772 
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Sträckan som mäts här är högst troligt också mellan eller mot mycket perifera aktörer, vilka är mindre 

troliga att spela en avgörande roll för arbetet med översvämningsrisker i Göteborg. De viktigaste 

avstånden i nätverket anses vara mellan de mest centrala aktörerna och mot viktiga kluster i nätverket, 

vilket alltså sannolikt är mindre än fem steg. 

Relaterat till nätverkets diameter är den genomsnittliga sträckan mellan två noder, ”Avg. Path Length” 

i Tabell 1. Medelvärdet på avstånd mellan ett par noder är alltså 2,77 steg. Två noder som är direkt 

kopplade till varandra har avståndet 1 mellan sig, två noder som är kopplade med en mellanhand har 

avståndet 2 mellan sig osv. När nätverksstrukturen studeras rent visuellt kan det uppfattas som något 

spretigt, och som att avstånden mellan noderna är stora. Framförallt ser nätverket ut att vara något 

”ojämnt”, med vissa delar av nätverket som ser ut att ha korta avstånd mellan sig och andra områden 

som är mycket glesa.  

Grafens densitet är 0,015. Detta kan ställas i relation till ett komplett nätverk där alla möjliga 

kopplingar är närvarande, som tilldelas värdet 1. Densiteten i det aktuella nätverket är med andra ord 

låg. Det låga värdet beror på att de aktörer som ingår i nätverket inte alltid hade särskilt många 

kopplingar, och att det endast är några få noder som faktiskt har kontakt med ett stort antal andra 

aktörer. Ett nätverk med många kopplingar kan indikera att det är robust och att informationsutbytet är 

stort. Ett nätverk där istället några få aktörer står för samordningen av nätverket kan å andra sidan vara 

fördelaktigt i vissa beslutsprocesser, och påvisa strukturerade informationskanaler där all information 

samlas på ett ställe och sedan distribueras på ett effektivt sätt. Om antalet kopplingar inom nätverket är 

så få att viktiga aktörer hamnar utanför, blir dock utebliven information ett relevant potentiellt 

problem. Att uppnå ett helt komplett nätverk med densitet 1 är omöjligt på grund av de avgränsningar 

som finns. Grafens densitet är också starkt beroende av andelen aktörer i nätverket som har intervjuats. 

Nätverket värde på ”modularity” är omkring 0,5. Detta värde varierar marginellt mellan de 

presenterade nätverken i Figur 6-Figur 9 och i Nätverk 1-Nätverk 4, dock är det endast decimal två 

och tre som skiftar. Ett nätverk med hög ”modularity” har täta kopplingar mellan noderna som ingår i 

ett visst kluster, men glesa kontakter mellan noder tillhörande olika kluster. Intervallet inom vilket 

värden på ”modularity” ligger är -1/2 till 1. Därmed förefaller nätverket som presenteras i denna studie 

att vara uppdelat i mindre kluster som är täta i relativt stor utsträckning, då det erhållna värdet är högt i 

relation till skalans högsta intervallpunkt. Detta attribut märks till viss del även då nätverkets struktur 

studeras rent visuellt, med flera täta kluster med några få tunna kopplingar till andra kluster inom 

nätverket.  

”Clustering coefficient” är 0,17 för nätverket. Jämfört kompletta kluster, som ger värdet 1, är detta 

värde lågt. Något som påverkar koefficienten är att många kluster medvetet har avgränsats inom 

ramarna för den aktuella studien. Kontakter nämnda av en respondent som uppfattas som perifera i 

nätverket kontaktas inte. Därmed ges dessa aktörer inte ens chansen att nämna varandra, och på så sätt 

färdigställa klustret. Att värdet på denna koefficient dock skulle uppgå till ett märkbart värde 

observerades framförallt mot slutet av intervjutillfällena då det var möjligt att urskilja vilka aktörer 

som tillhör vilka grupperingar och att de ofta nämner varandra. Att koefficienten trots allt uppgår till 

ett märkbart värde indikerar att nätverket mot slutet började avgränsa sig självt. Aktörer inom 

grupperingar nämner varandra, vilket framförallt uppenbarades mot slutet av intervjuerna.  

4.2 Respondenternas syn på inflytande över översvämningsrisk i Göteborg 

I Fråga 6 i Del 1 av enkäten eftersöks de aktörer som respondenten anser vara mest inflytelserika över 

förebyggande av översvämningar som kan drabba Göteborg. Specifikt löd frågan ”Vem anser du ha 

störst inflytande över förebyggande av översvämningar som kan drabba din stad?”. 

Respondenten får här möjlighet att fritt nämna personer, organisationer, myndigheter, företag etc. som 

har inflytande i översvämningsarbete i stort. Frågan anses vara väsentlig i sammanhanget då svaret ger 

information om vilken nivå respondenten bedömer att problematiken med översvämningsrisk ligger 

på. Totalt antal nämnda aktörer är 68. Nämnda aktörer klassas sedan enligt de sex kategorierna 

individ, kommun, länsstyrelse, stat, privata bolag och internationella organisationer, vilka anses 

representera olika nivåer av samhället. Resultatet illustreras i Figur 10 och visar att respondenterna i 

hög grad nämner kommunen som en aktör med stort inflytande över situationen. 43 % av nämnda 
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aktörer är på kommunnivå. Endast vid ett tillfälle nämns en internationell organisation, då FNs 

klimatpanel. Anmärkningsvärt är att omkringliggande kommuner inte vid något tillfälle nämns som 

inflytelserika i situationen.  

 

Figur 10. Respondenternas syn på inflytande i hanteringen av översvämningar i Göteborg. Diagrammet visar procentuell 

fördelning av svaren inom de olika kategorierna. 

När respondenten exempelvis nämnt en avdelning eller förvaltning inom kommunen kategoriseras det 

som kommunnivå. Däremot om en specifik funktion, så som en enskild direktör på en kommunal 

förvaltning nämnts, har det svaret klassats som individnivå. Kategorin ”individ” rymmer både 

specifika namngivna individer vilka respondenterna anser mycket inflytelserika, samt funktioner som 

utgörs av en enstaka individ oberoende av vem som för tillfället innehar den aktuella tjänsten. 

Majoriteten av nämnda individer arbetar inom kommunen. 

I flera fall fann respondenterna frågan svår att svara på och under intervjuerna uppkom ibland 

diskussioner om skillnaden på vem som har störst inflytande och vem som borde ha störst inflytande 

över situationen. Ett stort antal av respondenterna ansåg att frågan om översvämningar bör lyftas upp 

på regeringsnivå. Att det krävs mer omfattande strategier och ramverk för kommunerna att rätta sig 

efter. Trots det är det hela 20 % av nämnda aktörer med högst inflytande över situationen som 

kategoriseras på individnivå. 
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5 Diskussion 

I denna studie har ett försök till kartläggning av de aktörer som arbetar med förebyggande av 

översvämningsrisker i Göteborg gjorts. Översvämningsproblematiken har blivit en allt mer aktuell 

fråga i Göteborg, då klimatförändringar påverkar havsnivåer och nederbördsmönster i detta kustnära 

område med betydande vattendrag centralt i staden. De aktörer som arbetar med 

översvämningsproblematik blir följaktligen allt viktigare i samhällsplaneringsprocessen för att skapa 

en hållbar och säker stad. Genom att kartlägga aktörerna är förhoppningen att slutsatser kan dras om 

nätverkets strukturella utseende och hur de sociala kopplingar som råder idag kan påverka hanteringen 

av översvämningsrisker. 

Nätverket av aktörer som arbetar med förebyggande av översvämningsrisker i Göteborg utgörs av ett 

stort antal individer och en mängd olika organisationer. Aktörerna kopplas samman av de sociala band 

som råder mellan dem, som sträcker sig kors och tvärs mellan noderna i de visuella representationer 

som presenteras i kapitel 4 Resultat och analys.  

Diskussionskapitlet är uppdelat i tre delavsnitt. Inledningsvis diskuteras resultatet från 

intervjustudierna med avseende på de potentiella effekter nätverkets struktur kan ha i 

samhällsplaneringsprocessen. Därefter diskuteras de avgränsningar som sätter ramarna för denna 

studie och hur de har påverkat resultatet. Avslutningsvis diskuteras den använda metoden utifrån dess 

för- och nackdelar.  

5.1 Resultatdiskussion 

De intervjuer som har genomförts inom ramen för denna studie är grunden till det resultat som har 

presenterats och analyserats i tidigare kapitel. I detta avsnitt diskuteras resultatet ytterligare, främst 

utifrån vilka konsekvenser denna struktur kan ge för arbetet med översvämningsrisker i Göteborg i 

allmänhet och problematiken i samhällsplaneringsprocessen i synnerhet.  

5.1.1 Nätverkets struktur 

Majoriteten av de aktörer som finns representerade i det nätverk av aktörer som arbetar med 

översvämningsrisker i Göteborg har en rådgivande roll eller arbetar med inhämtande av information 

och analys av situationen. Detta gäller både respondenter som intervjuer har genomförts med, och de 

aktörer som har nämnts under sagda intervjutillfällen. Resultatet indikerar att majoriteten av arbetet 

med översvämningsrisker i Göteborg just nu utgörs av utredningar av situationen och 

informationsutbyte. Översvämningar i urban miljö är en omfattande och svårhanterlig fråga, som 

också kostar stora monetära summor att åtgärda. Det är därmed viktigt att frågan utreds ordentligt, och 

att eventuella åtgärder är ordentligt begrundade. Arbetet kan dock inte endast utgöras av utredningar i 

all oändlighet, utan faktiska åtgärder måste slutligen tas för att risken för allvarliga konsekvenser inte 

ska öka. Under intervjuerna uppdagades en viss frustration över att det utreds mycket, men att få 

faktiska åtgärder genomförs. Eftersom översvämningar är ett aktuellt problem i Göteborgsområdet, är 

det viktigt att frågan inkluderas i samhällsplaneringsprocessen och medräknas som en viktig faktor i 

beslutsunderlagen när staden planeras.  

Till skillnad från antalet aktörer som har rådgivande funktioner, är antalet aktörer som arbetar med 

finansiering eller med utrustning och materiel lågt i nätverket. Även detta kan vara en indikator på att 

frågan befinner sig i utredningsfasen, och att finansiering av åtgärder och ansamling av fysiskt 

material inte har inletts ännu. De som under intervjuerna trots allt uppges som finansiärer är ofta 

respondenternas chefer, och har en styrande roll över de medel som respondenten har att tillgå för att 

arbeta med översvämningsfrågan. Utrustning och material kan krävas för att genomföra mätningar 

gällande exempelvis vattenflöden i vattendrag och prognoser för havsnivåhöjningar. Vidare är 

sannolikt räddningstjänsten i behov av utrustning för att kunna utföra sitt arbete när en 

översvämningssituation väl har uppstått. Detta behov har dock inte identifierats vid intervjutillfällena, 

utan tillhör den egna reflektionen. Under intervjuerna identifieras som sagt ytterst få aktörer som har 

en roll som anses viktig i dessa två kategorier, finansiering samt utrustning och materiel, vilket pekar 

på att sådana arbetsroller inte är särskilt aktuella för tillfället. Risken för en översvämning i Göteborg 
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är ytterst närvarande redan idag, varvid det är viktigt att vara förberedd inom flera arbetskategorier för 

att kunna hantera en sådan kris.  

Förtroendet för att få den input som behövs från en aktör korrelerar med hur viktig denna input är. 

Aktörer som har en viktig roll för en respondent tycks med andra ord också se till att leverera den 

input som behövs. Att aktörerna litar på varandra inom nätverket resulterar i att de är mer troliga att 

hjälpas åt i arbetet med översvämningsrisker (Uhr & Johansson 2007). Tillit i de sociala kontakter som 

råder mellan inblandade aktörer är en avgörande beståndsdel för att hantera omgivningens komplexa 

adaptiva system. Ett nätverk måste vara flexibelt och anpassningsbart för att hantera den dynamiska 

kontext som råder i komplexa system, och starka sociala band kan underlätta nätverkets förmåga att 

anpassa sig. De sociala kopplingarna och kommunikationen som sker via dessa kommer att vara 

avgörande för hur en organisation svarar på en kris (Uhr & Johansson 2007).  

Relationen till en annan aktör uppgavs under intervjuerna oftast som ”bekant” eller ”känner väl”. Det 

är troligtvis inte ovanligt att en aktör tar kontakt med någon som hen har en sedan tidigare etablerad 

relation med istället för att uppsöka den person som kanske är bäst lämpad. Personliga relationer styr 

med andra ord vilken väg information färdas, vilket inte alltid är den mest effektiva. Detta kan också 

resultera i att personer på viktiga positioner som ännu inte är så väletablerade i nätverket missar viktig 

information som egentligen skulle levererats till hen. Skapandet av tillit i relationer tar tid, varvid det 

är viktigt att värna om existerande relationer.  

I det nätverk som är viktat efter vilket inflytande aktören har över respondentens arbete, Nätverk 3 s. 

33, ser kopplingarnas grovhet ut att variera något, utan att ett riktigt tydligt mönster går att utläsa. 

Dock tycks inflytandet mellan de mest centrala aktörerna vara stort. Detta korrelerar såklart, en aktör 

som är mycket betydelsefull och nämns av många har troligtvis också stort inflytande. De allra 

starkaste inflytandekopplingarna förekommer som tätast i det mest centrala klustret, vilket indikerar 

att de kommunala förvaltningarna som utgör majoriteten av detta kluster är viktiga för varandras 

arbete. Det finns många olika förvaltningar som är viktiga i arbetet med förebyggande av 

översvämningsrisker, och det är viktigt att samarbetet fungerar över förvaltningsgränserna.  

Några få aktörer sticker ut som extra viktiga i nätverket. De aktörer som har nämnts flest gånger under 

intervjuerna arbetar vid kommunens förvaltningar, framförallt vid stadsbyggnadskontoret, kretslopp 

och vatten, fastighetskontoret och trafikkontoret. Möjligt är att dessa aktörer till viss del fungerar som 

centrala kontaktpunkter, som kan samla och strukturera information för att sedan rikta den vidare i rätt 

riktning. Alla kan inte sitta på all information alltid, och på så sätt kan det vara bra att ha några 

centrala punkter där information samlas. Centrala aktörer erhåller kanske också en annan auktoritet 

eftersom de har så pass betydelsefulla roller, och kan därmed driva igenom beslut. Dock kan det vara 

riskabelt med några enstaka aktörer som är extremt viktiga för nätverkets struktur, eftersom 

dynamiken kan förändras helt om en sådan aktör försvinner. Folk byter jobb eller går i pension, och 

följaktligen måste nätverket ha en sådan struktur att förändringar kan hanteras. Det måste finnas 

tydliga och starka kopplingar mellan flera olika aktörer, så att ett bortfall av en individ inte innebär 

bortfall av hela kontaktvägar mellan organisationer eller grupper. För att bli en central aktör i ett 

nätverk som är så stort som i denna studie, krävs troligtvis ett betydande engagemang och stora 

ambitioner i att bibehålla ett väl sammanknutet nätverk.  

De största noderna, som alltså tillhör olika förvaltningar vid Göteborgs stad, finner man i det mest 

centrala klustret. Det är inte till någon förvåning att kommunen utgör majoriteten av aktörerna i 

nätverket och att det är aktörer från de kommunala förvaltningarna som är mest centrala. Kommunen 

har planmonopol och beslutar hur mark ska förvaltas och bebyggas, och är därmed mycket 

inflytelserik i frågan.  

Aktörer från ett flertal olika förvaltningar finns representerade i nätverket, vilket är positivt ur 

kompetenssynpunkt då personer inom de olika förvaltningarna har olika kunskapsområden. För arbetet 

vid en så pass stor kommun som Göteborgs ska vara praktiskt genomförbart måste kompetenser vara 

utspridda, antingen över olika avdelningar inom samma förvaltning eller över förvaltningsgränser. En 

uppdelning av arbetet ger också möjlighet till spetskompetens inom flera olika områden, istället för 

ytlig och övergripande kunskap. Uppdelade funktioner kräver dock omfattande kommunikation för att 

systemet som helhet ska vara resilient. Ett väl sammanlänkat nätverk med många kopplingar är mer 
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robust mot störningar och mer flexibelt vid förändringar, men exakt hur många kopplingar som behövs 

är dock svårt att säga. En organisations motståndskraft i upptrappade situationer avgörs av 

interaktioner, relationer och koordineringsstrategier mellan flera olika aktörer, och inte enskilda 

aktörers agerande. Många kommunikationskanaler mellan förvaltningarna minskar också risken för att 

viktig information fastnar på ett enskilt kontor, och kan vara nyckeln för att sprida nya idéer och samla 

aktörer kring en gemensam vision. Mellan flera av de kommunala förvaltningarna ser kopplingarna ut 

att vara relativt täta. De kopplingar som råder mellan de kommunala förvaltningarna i Göteborgs stad 

kan alltså bidra till möjligheterna att bilda en gemensam målbild för hur översvämningsrisker bäst 

hanteras i staden och bibehålla ett nära samarbete inom kommunen. 

Inte bara representanter från kommunen är viktiga i nätverket som omfattas i denna studie. Enligt 

klimat och sårbarhetsutredningen från 2007 bör länsstyrelsen ha en central roll i anpassningsarbetet för 

klimatförändringar och översvämningar. Kopplingarna mellan länsstyrelsen Västra Götaland och 

Göteborgs stad ser ut att vara något glesa när nätverkets visuella struktur studeras. Eftersom 

kommunen är mest central i nätverket och innehar planmonopolet, samtidigt som länsstyrelsen bör ha 

en viktig roll, förefaller det inte optimalt med så pass få kopplingar organisationerna emellan. 

Länsstyrelsen är viktig eftersom dess arbete sträcker sig över ett avsevärt större geografiskt område. 

Eftersom ett vattendrag inte begränsas av en kommungräns, och det som händer uppströms kommer 

att påverka områden nedströms, kan det vara nödvändigt att vidga fokus och inkludera större arealer 

och omkringliggande kommuner. Länsstyrelsens större perspektiv kanske kan vara en tillgång för att 

samordna åtgärder över kommungränserna, och därmed optimera åtgärder så att de är anpassade efter 

alla som påverkas. Information om någon egen samordning mellan kommuner har inte framkommit 

under intervjuerna. Åtgärder som planeras för ett vattendrag och dess flöde kan ha stora konsekvenser 

för andra områden längs vattnet, och därför måste ett holistiskt synsätt som inkluderar konsekvenser 

även utanför kommungränsen tas. 

När Figur 6-Figur 9 i avsnitt 4.1 studeras är länkarna mellan länsstyrelse och kommun generellt sett 

relativt svaga. Det indikerar att informationsutbytet organisationerna emellan inte är prioriterat. Både 

kommunen och länsstyrelsen besitter säkerligen viktig kunskap, och kanske utnyttjas inte varandras 

kompetenser tillräckligt idag. Medvetet eller omedvetet är kommunens och länsstyrelsens samarbete 

inte särskilt utvecklat idag, vilket också kan bero på att behovet att samarbeta helt enkelt inte är så 

viktigt. Organisationernas geografiska områden överlappar dock varandra, och båda organisationerna 

har personer som arbetar med klimatförändringar och översvämningar. Säkerligen finns det mycket att 

vinna på att samarbeta. Om organisationerna faktiskt har stor inverkan på varandras arbete, kan 

hanteringen av översvämningsrisker effektiviseras om informationsutbytet är omfattande och visionen 

delas. Genom att kommunicera innehållet av sitt arbete kan det totala arbetet fokuseras, och förslag på 

åtgärder kan få större genomslagskraft då fler organisationer går ihop.  

Representanter från olika nationella myndigheter har intervjuats i syfte att förstå myndigheters 

inblandning i lokala kontexter, såsom det här nätverket för aktörer som arbetar med 

översvämningsrisker i Göteborg. Även med en geografisk avgränsning, har dessa aktörer en viktig roll 

i frågan. De råd och riktlinjer som utfärdas av nationella myndigheter gäller ner på den lokala nivån, 

de nationella myndigheterna kan också vara rådgivande i specifika frågor från kommunen. Antalet 

aktörer som representerar nationella myndigheter är dock få, och endast Trafikverket har en central 

roll. Det lokala perspektivet antas vara en viktig anledning till att ytterst få representanter som arbetar 

utanför Göteborgsområdet representeras i nätverket. Resultatet kan indikera att den kunskap som finns 

på nationell nivå, inte nyttjas på lokal nivå. Kommuner kan behöva nationell stöttning för att fatta så 

välgrundade och bra beslut som möjligt. Vidare tycks kommunikation som sträcker sig över 

kommunal, regional och nationell nivå inte finnas i särskilt stor utsträckning.  

En del lite mindre kluster hamnar i utkanten av nätverket. Detta behöver inte nödvändigtvis indikera 

något negativt, utan det kan helt enkelt vara en grupp aktörer som har lite mindre inblandning i 

översvämningsproblematiken än övriga och därför inte måste vara placerade centralt. Dessa kluster har 

ofta bara en eller några få kopplingar till övriga delar av nätverket. Vissa situationer kan underlättas av 

att bara ha en kontaktperson mellan två grupper, då det på så sätt kan undvikas att information 

upprepas eller förändras från person till person. För många kontaktvägar kanske kan skapa förvirring i 

vem som har fått informationen och inte, och samma information kan komma från flera olika håll 
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vilket är ineffektivt. Att bara ha en kontaktperson kan dock vara riskabelt, då ett helt kluster kan 

uteslutas ur nätverket om kontaktvägen försvinner.  

Räddningstjänstens begränsade medverkan i nätverket var förvånande när denna studie genomfördes. I 

det presenterade nätverket finns relativt få kontaktvägar till räddningstjänsten, som endast 

representeras av en nod. I händelse av en översvämning kommer räddningstjänsten högst troligt vara 

en mycket viktig aktör för att mildra konsekvenserna. De är säkerligen också en stor tillgång i 

förebyggande arbete för att förbättra förutsättningarna vid kommande kritiska situationer. De aktörer 

som inkluderas i detta nätverk arbetar först och främst med förebyggande av översvämningar men 

även i samhällsplaneringsprocessen är räddningstjänsten en viktig aktör då de bland annat utför risk 

och sårbarhetsanalyser och arbetar med samhällets krisberedskap. 

Om civilförsvarsförbundet blir inblandade i översvämningsfrågan sker även det framförallt som en 

reaktion på en kris, och inte heller civilförsvarsförbundet är starkt representerat i nätverket. Kontakter 

upprättas först när en krissituation har uppstått. Civilförsvarsförbundet har ingen stor påverkan på 

exempelvis enskilda kommuntjänstemäns arbete i det förebyggande arbetet, utan fungerar just som 

stöttning när en översvämningssituation uppstår.  

Aktörernas roller i händelse av en krissituation har inte undersökts inom ramen för denna studie. Dock 

bör det nämnas att upprättandet av nya kontakter inte är optimalt att göra mitt under en krissituation. 

När en situation väl har uppstått ska det inte finnas några tveksamheter om vart man ska vända sig.  

Alla aktörer som ingår i nätverket har någon organisationstillhörighet och har i sin arbetsroll uppdrag 

att arbeta med översvämningar i någon mening, med andra ord är det ingen aktör i nätverket som 

agerar endast som privatperson. Privatpersoner som vill engagera sig i en fråga, ansluter sig troligtvis 

till någon organisation, särskilt i en fråga som är så stor som översvämningsproblematiken. 

Allmänhetens inblandning kom överhuvudtaget inte på tal under intervjuerna. Det finns idag 

kampanjer som förespråkar individens eget ansvar för att klara krissituationer men om ansvar ska 

skjutas över på individen är det viktigt att informera om hur situationen ser ut och inkludera 

allmänheten i det arbete som görs. Det är svårt att bedöma hur väl kommunikationen mot allmänheten 

i den här frågan fungerar i Göteborgs kommun, då frågorna under intervjuerna inte fokuserades på att 

identifiera sådana kontakter. Dock är det aktörer som anses viktiga att nämna när översvämningsrisk 

ska diskuteras. Med inställningen att privatpersoner ska vara involverade och kunna ta ett visst ansvar 

själva, är det viktigt att de inkluderas i arbetet.  

Nätverkets struktur beskriver hur situationen ser ut specifikt i Göteborg och det är svårt att dra en 

tydlig slutsats om generaliserbarheten och om strukturen skulle vara applicerbar på andra svenska 

städer. Under en intervju beskrev en respondent att hen tidigare arbetat i en mindre kommun där 

kommunikationen skett enklare då färre personer arbetat med översvämningsproblematiken. Att lösa 

en utmaning i den situationen innebar att representanter från olika verksamheter helt sonika satt ner 

vid ett bord och pratade om uppgiften. Göteborgs kommun består av ett mycket stort antal 

medarbetare geografiskt utspridda över staden vilket medför att kommunikationen blir svårare och 

nätverket spretigare. Svårigheterna med det stora antalet inblandade aktörer nämndes även under en 

intervju med en aktör från länsstyrelsen. Västra Götalands län består av 49 kommuner där riskbilden 

kopplat till översvämningsproblematik skiljer sig åt, bland annat på grund av geografiska och 

demografiska skillnader. Det kan antas medföra skillnader i behov av kommunikation över nätverken 

jämfört andra delar av Sverige.  

Några av nätverkets strukturer gäller troligen i andra områden än just Göteborg. Kommunerna har som 

tidigare nämnt planmonopol, och har troligen en viktig roll i förebyggande av översvämningsrisker i 

flera delar av landet. Med andra ord kommer kommunen vara den mest centrala aktören i dessa 

nätverk, och kontakterna inom kommunen och mellan kommunen och andra viktiga aktörer är därmed 

viktiga att studera och värna om. Eftersom kommunen tycks vara så pass central i nätverket, är det 

också viktigt att undersöka kommunens faktiska möjligheter i arbetet med översvämningsrisker. Detta 

har inte undersökts inom ramen för denna studie, men kommer att vara en avgörande faktor för hur 

översvämningsrisker hanteras. Det är inte heller otroligt att utbytet mellan olika nivåer, exempelvis 

mellan regional och lokal nivå, idag inte är särskilt utförligt. Även de nationella myndigheternas 

frånvaro i nätverket är något att beakta. Om det är något som gäller generellt över landet, saknas ett 
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utbyte mellan den nationella nivån, där regler och riktlinjer ofta härstammar från, och den lokala nivån 

där besluten implementeras.  

5.1.2 Statistik 

Det svårt att uppskatta den egentliga betydelsen av nätverkets diameter för denna studie. 

Uppfattningen är dock att värdet är något högt, vilket medför de risker som uppstår när information 

ska färdas längre sträckor. När värdet jämförs med teorin om ”six degrees of separation” som menar 

att två människor i världen är kopplade till varandra med maximalt sex steg mellan sig, tycks det 

erhållna värdet vara väldigt högt med tanke på nätverkets begränsade storlek. Teorin avser dock två 

människor i världen, som genom en kedja av en vän till en vän hör samman. I den aktuella kontexten 

för denna studie är antalet kontakter som varje enskild aktör har betydligt mindre. Det genomsnittliga 

avståndet mellan noderna i nätverket pekar, motsatt det som diskuterats i föregående stycke, på att 

information inte behöver färdas särskilt långa sträckor. Kortare kontaktvägar har diskuterats som något 

positivt tidigare i detta kapitel.  

Grafens densitet indikerar att det existerar betydligt färre kopplingar än vad som är möjligt med tanke 

på dess låga värde. En högre densitet ger som tidigare beskrivet också ett robustare nätverk, som är 

funktionellt även efter en störning, och ett allmänt större utbyte mellan aktörer. Värdet på grafens 

densitet gäller hela nätverket. Om endast det mest centrala klustret studeras är densiteten troligen 

högre. Värdet på ”modularity” indikerar grupperingar i nätverket, vilket också bekräftas när nätverken 

studeras kvalitativt. För- och nackdelar med tydliga grupperingar har diskuterats tidigare i detta 

kapitel, exempelvis ökad effektivitet och riskerna att information fastnar. 

De statistiska värden som diskuteras här påverkas i stor grad av den metod som har använts, vilket 

diskuteras vidare i avsnitt 5.3. 

5.1.3 Inflytande och ansvar över situationen 

I resultatet framkom, föga förvånande, att ett stort antal av de som intervjuats i studien anser att 

kommunen är den organisation som har störst inflytande över förebyggande av översvämningar i 

Göteborg. Kommunen är en aktör som står bakom ett stort antal samhällsfunktioner som kan påverkas 

av översvämningar. Dock är även enskilda fastighetsägare mycket utsatta för översvämningsrisken 

samt har en stor inverkan på hur riskbilden ser ut. De förekommer inte alls bland svaren på frågan om 

vem som har störst inflytande.  

Under intervjuerna uppkom en del diskussioner om enskilda fastighetsägare och deras ansvar. Privata 

fastighetsägare kan anses ha stor inverkan på utsattheten under en översvämning, då det sätt byggnader 

uppförs på och hur de förvaltas avgör dess motståndskraft mot översvämningar. Diskussioner rörde 

framförallt vilket ansvar fastighetsägare bör ha i den här frågan. Uppfattningen är att det ställs få eller 

inga krav på fastighetsägare just angående översvämningar. Inga privata fastighetsägare finns 

representerade i det presenterade nätverket. Representanter som arbetar förebyggande med 

översvämningar och är insatta i hur situationen ser ut, skulle potentiellt kunna påverka fastighetsägare 

att vidta åtgärder för att minska eventuell sårbarhet inför översvämningsrisken. Troligtvis måste frågan 

upp på en högre nivå, där diskussioner bör föras om ett eventuellt utökande av fastighetsägarnas 

ansvar.  

Ett relativt stort antal av svaren i kategorin ”individ” benämner specifikt samma individ. Samma 

individ nämner FNs klimatpanel som en aktör med mycket stort inflytande över översvämningsrisken i 

Göteborg. Detta tyder på mycket olika synsätt på frågan, dels spänner svaren från en enskild person till 

en internationell organisation, men också på att just den individ många anser vara mycket inflytelserik 

har ett större perspektiv än de övriga i nätverket.  

Under intervjuerna kommenterade respondenterna ibland att den aktör de ansåg ha störst inflytande 

inte nödvändigtvis var rätt aktör. Ansvarsfrågor var vanligt förekommande under intervjutillfällena. 

Ett stort antal av respondenterna ansåg att frågan bör lyftas upp på regeringsnivå och att det saknas ett 

nationellt ramverk att rätta sig efter. En respondent menade att hen saknade övergripande lagstiftning i 

just översvämningsfrågan, då bristen skapar osäkerheter i enskilda kommuners beslut. Ett 

myndighetsbeslut som kommunerna kan rätta sig efter kan vara mer informerat då det finns mer 
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resurser på nationell nivå för utredningar och beslutsunderlag än vad det finns i många kommuner. 

Stöd av ett nationellt myndighetsbeslut eller en nationell riktlinje ger också tyngd i de beslut som 

fattas på kommunal nivå, och kanske kan underlätta implementeringen och minska motsättningar. 

Vidare påpekades att det också finns vissa problem med uppdelningen mellan olika myndigheter idag. 

Bristen på nationella riktlinjer gör att var kommun måste arbeta fram sina egna grundprinciper i 

frågan. Detta kan ses som ineffektivt, då samma eller liknande arbete måste göras på flera olika platser 

i Sverige. Det är också stor skillnad på vilka resurser varje kommun har att tillgå för att utarbeta 

sådana riktlinjer. Mindre kommuner som saknar möjlighet att genomföra utförliga utredningar att 

använda som beslutsunderlag kommer att ha andra förutsättningar än större kommuner. Det finns flera 

branschorganisationer som tar fram riktlinjer i vattenfrågor, och som kan vara stödjande 

beslutssituationer. Kopplingar till branschorganisationer finns i nätverket, vilket indikerar att 

Göteborgs kommun utnyttjar det stöd som dessa organisationer ger, åtminstone i viss utsträckning.  

Vidare gällande ansvarsfrågan uppkom ett antal gånger diskussion om ansvaret för det planerade 

älvkantsskyddet. En annan ansvarsfråga som diskuterades som problematisk var den mellan 

trafikkontoret och fastighetskontoret. De båda förvaltningarna har ansvar för olika delar av marken i 

Göteborg, och när det kommer till översvämningssituationer kan det vara svårt att avgöra vem som ska 

vara ansvarig för vad när vattnet sprider sig överallt. Enligt en respondent är ansvarsfrågan kring regn 

större än 30-års skyfall inte definierad. Självklart föreligger en risk för värre skyfall än så, men då 

finns det alltså ingen klart definierad plan för ansvarsfördelning. Att behöva reda ut någon sådant mitt 

under en kris är inte optimalt, varvid frågan gällande större skyfall bör adresseras snarast, innan något 

faktiskt inträffar. 

En annan åsikt som framkom under flera intervjuer var att kommunen tänker för kortsiktigt. 

Problematiken kommer att fortsätta växa om klimatförändringarna fortsätter att förvärras, och allvaret 

i situationen kommer troligt inte att avta på en lång tid framöver. Göteborg som stad växer också 

ständigt, vilket ökar behovet av att hantera klimatförändringar för att bibehålla en säker och hållbar 

stad som kan fortsätta att växa. Åtgärder som tas för att förbättra situationen kan högst troligt vinna 

både i effektivitet och långsiktiga kostnader om en lång tidshorisont appliceras. Genom att 

implementera lösningar som kan hantera situationer över lång tid framöver, kan kortsiktiga lösningar 

som måste uppdateras ofta undvikas.  

5.2 Avgränsningar 

Studien är geografiskt avgränsad till Göteborgsområdet. Just Göteborg har valts då problematiken med 

översvämningar är mycket aktuell i området. De individer som har kontaktats har i sitt arbete någon 

anknytning till översvämningsrisker i det aktuella geografiska området. Naturligt har detta medfört att 

majoriteten av deltagarna arbetar i just Göteborg. Några få aktörer från nationella myndigheter har 

inkluderats, som vid intervjuer har ombetts fokusera på de kontakter som finns till Göteborgsområdet. 

Den här avgränsningen har varit nödvändig för att begränsa arbetsbördan inom ramen för ett 

examensarbete. Avgränsningen har också möjliggjort en djupare analys av situationen i just detta 

område, då omständigheterna blir mer överblickbara och mängden deltagare blir mer hanterbar.  

Den geografiska avgränsningen har även medfört vissa problem. Troligt är att respondenternas 

perspektiv påverkas av avgränsningen när de ska besvara frågorna i intervjun. Respondenten 

informeras om att fokus i just denna studie är på Göteborgsområdet, vilket gör att de automatiskt 

utesluter aktörer som inte arbetar i Göteborg eller har en väldigt tydlig koppling till staden. Detta 

tydliga geografiska fokus har troligtvis betydelse för det faktum att inga representanter från 

omkringliggande kommuner ingår i nätverket. Även representationen från nationella myndigheter är 

begränsad. Nationella myndigheter var något svåra att hantera med avseende på denna avgränsning 

eftersom de inte arbetar mot ett specifikt geografiskt område. Många avvägningar huruvida individer 

vid nationella myndigheter skulle inkluderas eller ej gjordes under studiens gång. På grund av detta 

kan resultatet vara något missvisande, om tolkningen görs att omkringliggande kommuner och 

nationella myndigheter inte ingår i nätverket helt på grund av att sådana kontakter saknas i 

verkligheten.  
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Nätverkets storlek har begränsats av ytterligare anledningar. De mest perifera aktörerna, som inte har 

en tydlig koppling till just översvämningsfrågor, har inte kontaktats. Med för avlägsna kontakter, 

förloras kopplingen till själva frågeställningen och resultatet är inte längre representativt för det 

nätverk som arbetar med just översvämningsrisker i Göteborg. Tid och resurser var också begränsande 

faktorer. Optimalt hade alla aktörer som nämndes under intervjuerna kontaktats, tills nätverket helt 

hade avgränsat sig självt. Eftersom muntliga intervjuer genomfördes med alla respondenter, tog 

intervjustudien en hel del tid. Vidare befann sig de flesta aktörer som intervjuades i Göteborg, medan 

intervjuarna tillika författarna av denna rapport huvudsakligen befann sig i Lund.  

Avgränsningarna har som sagt inneburit att ett urval har gjorts av vilka aktörer som har intervjuats, 

vilket har skapat många ändnoder i nätverket. Detta påverkar resultatet för exempelvis grafens densitet 

och klustringskoefficienten. De aktörer som inte har kontaktats kan orättvist framstå som mindre 

viktiga i nätverket, och aktörer som visualiseras som ändnoder i det nuvarande nätverket kanske 

egentligen tillhör grupper som borde ha varit med i nätverket. Det begränsade urvalet, och att det 

bygger på subjektiva avgöranden, gör alltså att viktiga aktörer kan ha missats. Ansträngningar har 

gjorts för att undersöka noggrant vilka personer som kan vara viktiga att inkludera, och generellt kan 

sägas att vid osäkerheter har beslutet ofta ändå blivit att kontakta personen.  

Slutligen har fokus i denna studie varit att kvalitativt undersöka nätverkets struktur, och några större 

ansträngningar att beskriva nätverket kvantitativt har inte gjorts. Att fokus endast riktas mot nätverkets 

övergripande struktur och hur det påverkar arbetet med översvämningsrisker i Göteborg, gör att viss 

förståelse för nätverk och hur de ska tolkas säkerligen går förlorad. Det finns många mått inom social 

nätverksanalys som inte har inkluderats, som för en mer fullständig analys eventuellt bör ingå.  

5.3 Metoddiskussion 

I följande avsnitt förs en diskussion om de metoder som använts för att åstadkomma studien. 

5.3.1 Urval och kontakt 

Resultatet i denna studie baseras på de intervjuer som har genomförts med aktörer aktuella i 

hanteringen av översvämningsrisker i Göteborg. Det initiala urvalet av personer att kontakta 

genererades dels av en kontakt vid Göteborgs stad, dels av egna sökningar på internet. Det 

ursprungliga urvalet har säkerligen stor betydelse, särskilt för att nå de grupperingar som är något 

perifera i nätverket. Det initiala urvalet får minskande betydelse när nätverket blir större, men eftersom 

nätverket som presenteras i denna studie är relativt litet kommer urvalet spela större roll. Det finns 

exempel på aktörer från organisationer som inte alls hade funnits representerade i nätverket om de inte 

hade ingått i det initiala urvalet. Konstellationen av aktörer i det initiala urvalet var medvetet från 

spridda organisationer. Det ansågs viktigt att inkludera många olika organisationer i nätverket redan 

från start. Utan någon representant är det svårt att analysera en organisations medverkan, mer än vad 

deras icke-inblandning potentiellt har för konsekvenser. Genom att kontakta personer vid perifera 

organisationer representeras de i alla fall i nätverket, med någon typ av koppling mot resterande 

aktörer som kan analyseras.  

Aktörer som arbetar med översvämningsrisker som inte ingår i det ursprungliga urvalet och som är 

mycket perifera i det verkliga nätverket, riskerar att inte involveras i den representation av nätverket 

som presenteras i denna studie. En aktör som har mycket svaga kopplingar till resterande nätverk, 

riskeras att glömmas bort av de respondenter som medverkar under intervjuerna och finns därmed inte 

representerad i nätverket. Problemet är svårt att tackla när det handlar om en okänd population likt den 

population av aktörer som arbetar med översvämningar i Göteborg som omfattas i denna studie. Det 

finns inget komplett register över alla aktörer som är inblandade, och därför måste aktörerna 

identifieras genom den metod som används för urvalet. Somliga organisationer och aktörer kan antas 

ha en roll i nätverket utifrån ansamlad bakgrundskunskap och identifieras på så sätt, men de som 

utifrån sett inte har en självklar roll i nätverket är svårare att finna.  

Det initiala urvalet blir på grund av tidigare nämnda faktorer en stor osäkerhet i resultatet. Vid 

upprepande av studien med ett annat starturval skulle resultatet troligtvis se något annorlunda ut. 

Reliabiliteten med avseende på detta faktum blir alltså relativt låg, då det inte går att upprepa studien 

och förvänta sig exakt samma resultat. Resultatet påverkas också av att sociala nätverk är dynamiska, 
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aktörer kommer och går, relationer skiftar och arbetsroller förändras allteftersom. Nätverket kommer 

alltså inte att vara detsamma när det studeras nästa gång. Grövre länkar indikerar bättre reliabilitet i 

resultatet. Med andra ord är det troligt att kopplingarna som är starkast i nätverket kommer att kvarstå 

vid upprepning av studien. För nätverket innebär detta att många av de viktigaste kopplingarna inom 

kommunen består, framförallt i det mest centrala klustret. 

En kategori av aktörer som inte finns representerad i nätverket i någon större utsträckning är 

finansiärer. Finansiärer i en så stor fråga som översvämningsproblematiken förmodas vara anställda på 

höga positioner inom kommunen, och har varit svåra att få kontakt med. Vidare har det 

överhuvudtaget inte varit särskilt många finansiärer som har identifierats av respondenter som har 

medverkat i denna studie. Eventuellt har studien genomförts på ”fel” nivå för att identifiera just 

finansiärer. Många av de aktörer som har chefspositioner har inte kontaktats, då de anses ha för 

långsökta kopplingar till just översvämningsrisker. De som bestämmer över finansiering i sådana 

projekt, har troligt fler frågor på sitt bord än bara översvämningar. För att nå finansiärerna i nätverket 

måste kanske också det initiala urvalet av aktörer utökas, eller frågorna i enkäten omformuleras. 

Avvägningar har kontinuerligt gjorts angående vilka aktörer som bör kontaktas eller ej. 

Bedömningarna har varit subjektiva, och baserats på enklare Google-sökningar och författarnas 

uppfattningar huruvida en aktör är viktig att inkludera i nätverket eller ej. En del av bedömningen har 

också baserats på hur ofta en person har nämnts, och en del har grundats på information om den 

aktuella aktörens arbetsroll som har framkommit under intervjuerna. Subjektiva bedömningar har även 

avgjort huruvida en aktör på en chefsposition är viktig i just översvämningsfrågan eller ej. 

Urvalsmetodiken för vilka aktörer som kontaktas har varierat något under arbetets gång, och 

resonemangen har förändrats något allteftersom mer information om nätverket har framkommit. 

Reliabiliteten försämras då något olika förutsättningar har gällt för olika aktörer. Om urvalet hade 

gjorts av någon annan hade resultatet kanske sett något annorlunda ut. För att erhålla ett mer 

tillförlitligt resultat bör urvalsmetodiken tidigt vara noga fastställd. Det var dock svårt att från början 

avgöra exakt hur avgränsningarna skulle påverka urvalsprocessen, och i många fall var det svårt att 

fatta beslut eftersom tillgången på information om den aktuella aktörens arbetsroll var begränsad.  

Ett problem under studien var den låga svarsfrekvensen från de kontaktade aktörerna. Medverkan i 

studien var frivillig, vilket tyvärr ger aktörerna möjlighet att ignorera förfrågan eller tacka nej. Ett 

antal påminnelsemail skickades ut, men därefter gjordes inte fler kontaktförsök. Det finns några 

tillvägagångssätt som hade kunnat användas för att öka svarsfrekvensen. Fler påminnelsemail och 

telefonsamtal hade troligtvis ökat svarsfrekvensen något. När ett mail hamnar långt ner i inkorgen, är 

det lätt att det glöms bort. Vid ett telefonsamtal är det svårare att tacka nej till att medverka, eftersom 

en personlig kontakt då har etablerats. En annan formulering i inledande mail och introduktionsbrev 

skulle eventuellt kunna ha haft viss påverkan på antalet svar. Både mail och introduktionsbrev 

innefattade längre textstycken, vilket eventuellt gjorde att mottagare inte läste allt och avfärdade 

studien innan de hade en riktig uppfattning vad den faktiskt innebar. Många av de personer som 

kontaktades är säkerligen också mycket upptagna i sina arbetsroller, och därmed saknade tid att träffas 

inom studiens tidsram. 

Ytterligare en svårighet i kontakten med potentiella aktörer var att få dem att förstå studiens syfte och 

betydelsen av deras medverkan. Många identifierade inte sig själva som särskilt viktiga aktörer, utan 

skickade frågan vidare till någon kollega som de ansåg var ”viktigare”. En del tackade nej till att 

medverka då de inte ansåg sig ha något alls att bidra med. Eftersom studien inte rör exakt vad 

personen jobbar med, utan med vilka personer hen jobbar med, är även personer som bara arbetar lite 

med översvämningar viktiga för nätverkets utseende.  

Respondenterna genererade enligt urvalsmetodiken ytterligare aktörer att kontakta. Idealt listade varje 

respondent alla andra personer som denne på något sätt arbetar med gällande översvämningar. Dock är 

det troligt att respondenter medvetet eller omedvetet valde att inte nämna mindre viktiga individer, 

utan bara lista de personer som är mest centrala för respondentens arbete. Hur respondenterna valde att 

dra gränsen för vilka personer som var värda att nämna förmodas ha varierat. En annan svårighet för 

respondenten var att komma på alla personer som skulle vara intressanta att inkludera i nätverket 

under tiden intervjun genomförs. Intervjutiden var begränsad, och även om frågeställningen var menad 
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att vara så bred så att alla möjliga olika aktörer som respondenten är beroende av i sitt arbete skulle 

nämnas är det inte säkert att respondenten förmådde att tänka ”utanför boxen” i just den situationen. 

Hur många aktörer som har fallit bort på grund av respondenternas medvetna eller omedvetna urval är 

svårt att uppskatta, men felkällan bör medräknas när resultatet studeras. 

Det är svårt att nå hela populationen, och det är också svårt att avgöra när man väl har nått den 

punkten. Exempelvis diskuterades privata fastighetsägare som viktiga aktörer i översvämningsfrågan, 

men de finns inte representerade i nätverket. Civilförsvarsförbundet finns bara representerade med en 

nod i nätverket, och ingen aktör som endast agerar som privatperson syns till i nätverket. Frågorna 

under intervjuerna är ställda för att identifiera de aktörer som respondenten är beroende av, inte de 

personer som är beroende av respondentens arbete. Detta kan göra att aktörer som inte direkt påverkar 

deltagarnas arbete inte inkluderas. För att nå dessa personer i en okänd population måste frågorna 

kanske omformuleras, men då finns risk att man svävar iväg från det som faktiskt efterfrågas i denna 

studie. 

5.3.2 Intervjuer 

Den öppna delen av intervjuen syftade till att dels leda respondenten till att kunna svara med högre 

validitet i antal kontakter samt att erhålla extra information att underbygga analysen med. För att alla 

respondenter skulle ha fått exakt samma förutsättningar, borde intervjuerna innehållit exakt samma 

frågor och följa exakt samma upplägg. Det ansågs dock viktigt för analysen att passa på att diskutera 

med respondenterna utöver de frågor som inkluderades i enkäten, och eftersom alla har olika bakgrund 

har alla olika mycket att berätta. Vidare ansågs det nödvändigt att ställa ledande frågor, dels för att 

underlätta för respondenten att förstå och tolka frågorna, och dels för att få dem att minnas hela listan 

av personer som de arbetar med. Genom att exempelvis föreslå organisationer eller arbetsroller som 

respondenten möjligtvis har kontakt med, var förhoppningen att hjälpa respondenten att tänka bortom 

sina allra viktigaste kontakter.  

Intervjuerna genomfördes dels vid fysiska möten, och dels över telefon. Den miljö som intervjuerna 

genomförs i har också inverkan på resultatet av samtalet. Det går inte genomföra intervjuer på olika 

sätt och förvänta sig att svaren utan problem kan sammanställas i ett och samma resultat. Helst hade 

alla intervjuer genomförts ansikte mot ansikte, då intervjuerna så som de var uppbyggda underlättades 

av att ett personligt förtroende mellan intervjuare och respondent uppstod. Vid fysiska möten var det 

också lättare att läsa av situationen, och understödja vid rätt tillfälle för att föra intervjuerna framåt. 

Vid samtal över telefon var det ibland också svårare att höra varandra, vilket kan ha lett till att 

information har missats. 

Majoriteten av intervjuerna förrättades med båda författarna av denna rapport som intervjuare. Oftast 

delades ansvaret upp så att en av intervjuarna antecknade svaren, och den andre ställde frågorna 

muntligt och drev merparten av konversationen. Rollerna varierade dock lite under intervjuerna, då det 

uppfattades som viktigt att båda intervjuarna upprättade en relation till respondenten i syfte att skapa 

en trygg och avslappnad stämning. Vid några få tillfällen genomfördes intervjuer med endast en 

intervjuare närvarande. Retrospektivt var det bättre att vara två som höll i intervjuerna, då det var 

lättare att fokusera på en uppgift.  

Under intervjuerna fick respondenten ha enkäten i sin helhet med svarsalternativ framför sig. Att 

respondenten visuellt kunde följa frågorna under intervjun underlättade förståelsen av frågorna, då 

respondenten dels fick höra en uppläsning och sedan också kunde läsa frågan själv. Detta gav 

troligtvis också respondenten lugn och tid att fundera över frågan, och underlättade också om 

respondenten ville ändra något svar i efterhand. Hur svaren antecknades visades också för 

respondenten i största möjliga mån under intervjuerna, för att ge insyn i vad som faktiskt antecknades 

och därmed skapa tillit.  

Frågorna i enkäten besvarades på en fem-gradig skala vilket innebär att det fanns ett medelalternativ 

som många respondenter troligtvis valde när frågan uppfattades som svårbesvarad. Skalan på bland 

annat den sista frågan av enkätens andra del, som rör vilken relation respondenten har till den 

benämnda aktören, ifrågasattes. Många upplevde att det var ett stort steg mellan att vara bekant med 

någon eller att vara nära vänner.  
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Frågorna i studien tänkta att handla om den enskilda individen som besvarar enkäten. Särskilt vid 

genomgång av enkätens första del, som behandlar respondenten själv, svarade många utifrån hur hela 

organisationen eller avdelningen arbetar. Svaren på enkätens första del har alltså i somliga fall 

besvarat utifrån ett annat perspektiv än vad som egentligen var tänkt.  

Det är viktigt att komma ihåg de bias som finns i svaren, eftersom det är respondenternas svar som 

avgör hur nätverket som presenteras i denna studie ser ut och inte nätverkets verkliga utseende. En 

studie som denna går inte att genomföra så att det verkliga nätverket framställs exakt. Människor som 

deltar kommer alltid att påverkas av omgivningen, av frågeställningarna, av minnet, av sina 

värderingar etc. när de besvarar frågor likt de som ingår i enkäten. Det är inte möjligt att ta bort alla de 

faktorer som påverkar respondenterna, utan istället får resultatet tolkas som en representation av det 

verkliga nätverket. Med det sagt är det presenterade nätverket inte oviktigt, då det ändå innehåller 

viktig information om hur situationen ser ut och de generella mönster som råder mellan aktörer 

involverade i hantering av översvämningsrisker. Det är också intressant att få en bild av hur aktörerna 

uppfattar att nätverket ser ut, eftersom aktörernas uppfattning om nätverket kommer att påverka hur de 

agerar. Om en aktör uppfattar nätverket som glest, grundar sig denna uppfattning i något, och det går 

därmed inte att avfärda bara på grund av osäkerheter i metoden med vilken nätverket har genererats.  

Frågorna i enkäten omfattade viss personlig information om respondenten, exempelvis namn, kön och 

ålder. Vissa respondenter har ifrågasatt varför personliga uppgifter samlas in, och vad dessa kommer 

göra för att påverka resultatet. Eftersom de enda personliga uppgifter som har använts inom ramen för 

detta examensarbete är namn och organisationstillhörighet, hade det nog varit bättre att inkludera 

något färre personuppgifter. Initialt vid intervjuerna uppgavs att inga namn presenteras i resultatet, 

men när så pass mycket information insamlas om en person kan osäkerheter uppstå hur informationen 

egentligen kommer att användas. Merparten av respondenterna tycktes dock inte beröras av detta.  

För att använda materialet från intervjuerna till att generera visuella strukturer av nätverket kodades 

svarsalternativen om till numeriska värden. Svarsalternativen tilldelades heltal som fick representera 

svaret på frågan. Huruvida en sådan direkt överföring är helt korrekt att göra kan diskuteras. I 

kodningen av indata behandlades svarsalternativen som en helt jämn skala, men den skriftliga skala 

som respondenten besvarar kanske inte alls uppfattas bestå av jämna intervall. Man kan jämföra det 

med alternativet, att respondenterna hade fått svara på frågorna på en skala mellan ett och fem istället. 

Det är svårt att avgöra om resultatet hade varit detsamma. Dock kan skriftliga alternativ vara lättare att 

förstå, och därmed ge ett mer korrekt resultat beträffande vad respondenten faktiskt tycker.  

5.3.3 Gephi 

Svårigheterna i att få tag på aktörer, och de avgränsningar som har gjorts på grund av tids- och 

resursbrist, kommer påverka de attribut som mäts i Gephi. Med fler genomförda intervjuer hade 

grafens densitet ökat, avståndet mellan noderna hade troligtvis minskat och kluster hade blivit tätare. 

De noder som i resultatet ser ut att vara ändnoder, kanske skulle få något mer centrala roller i 

nätverket. Noder som redan i det nu presenterade resultatet är centrala skulle troligtvis illustreras som 

än viktigare. Antalet kopplingar som existerar i nätverket beror som tidigare nämnt även på hur 

respondenterna besvarar enkäten.  
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6 Slutsats 

Inledningsvis kan sägas att frågan om översvämningsrisker blir allt mer aktuell, något som också 

uppmärksammas av de respondenter som har medverkat i studien. Kartläggningen av aktörer 

involverade i hanteringen av översvämningsrisker i Göteborg presenterar en bild av kontaktnätets 

struktur. Strukturen i sig kan indikera eventuell problematik i kommunikationen mellan dessa aktörer. 

Kommunikation är en nyckelkomponent inom kunskapsutbyte och utveckling, inte minst i 

risksammanhang och samhällsplanering.  

En mängd olika aktörer och organisationer är inblandade i översvämningshanteringen i Göteborg. 

Majoriteten av de aktörer som har kartlagts i denna studie arbetar inom kommunen, och det är också 

kommunen som har den mest centrala rollen i nätverket. Även då respondenterna i en öppen fråga om 

vem som är mest inflytelserik över situationen tillfrågas, är aktörer eller organisationer på 

kommunnivå det oftast förekommande svaret. Inom det mest centrala klustret, som till stor del utgörs 

av aktörer från olika kommunala förvaltningar, tycks kopplingarna vara relativt täta. Det tyder på att 

denna centralt lokaliserade grupp är organiserad med starka sociala kopplingar, och är del av ett 

system som kommer att vara resilient även vid en störning. Ett tätt kontaktnät kan leda till bättre 

kommunikation, underlätta spridningen av en gemensam vision och effektivisera insatser, och på så 

sätt verka positivt för samhällsplaneringen i stort. Eftersom kommunen tycks vara så pass central i 

nätverket, är det också viktigt att se över kommunens faktiska möjligheter i arbetet med 

översvämningsrisker. Detta har inte undersökts inom ramen för denna studie, men kommer att vara en 

avgörande faktor för hur översvämningsrisker hanteras. 

Några få aktörer sticker ut som extra centrala i nätverket, och är alltså de som uppfattas som viktiga av 

flest medverkande respondenter. Att det endast är några få aktörer som är mest centrala kan vara 

positivt då de kan utgöra samlade kanaler där information samlas upp och riktas om. Sådana aktörer 

kan också erhålla en särskild pondus, och därmed influera beslutsfattande. Det är dock en osäkerhet att 

koncentrera betydelse till några enstaka punkter, eftersom det i händelse av deras försvinnande helt 

kan alterera dynamiken hos nätverket.  

Näst efter kommunen, tycks länsstyrelsen Västra Götaland vara den största organisationen som arbetar 

med hantering av översvämningsrisker i Göteborg. Kopplingarna mellan länsstyrelsen och kommunen 

är dock glesa och avståndet mellan organisationerna i den visuella representationen av nätverket är 

relativt stort. Viktig information och stöttning organisationerna emellan riskerar att gå förlorad om 

kontakten är svag. När svaren från dessa aktörer studeras närmare verkar respondenterna inte heller 

anse att samarbetet mellan organisationerna är särskilt viktigt.  

Utöver kommun och länsstyrelse, är representationen av andra organisationstyper relativt liten. 

Nationella myndigheter arbetar på en nationell nivå, och är inte inblandade lokalt i större utsträckning. 

Privata aktörer såsom fastighetsägare och företagsledare är inte representerade alls, men kan ha stor 

betydelse för arbetet. Även räddningstjänsten är svagt representerad. Deras input kan vara viktig för 

samhällsplanering, då räddningstjänstens input kan förbättra förutsättningarna för både riskhantering 

och akut krishantering i händelse av en översvämning. Frågan tycks idag framförallt vara i 

utredningsstadiet, och de allra flesta aktörer som finns representerade i nätverket arbetar 

förebyggande. Detta kan förklara avsaknaden av mer reaktiva funktioner, som framförallt blir aktuella 

när en kris väl har inträffat. Översvämningsfrågan är omfattande och täcker stora geografiska 

områden. Eftersom vattendrag inte begränsas av en kommungräns, och det som händer uppströms 

kommer att påverka områden nedströms, kan det vara nödvändigt att vidga fokus och inkludera större 

arealer och nätverk av aktörer vilket idag tycks vara en brist. 

Under intervjuerna diskuterades annat utöver de fasta enkätfrågorna. Bland annat uppkom en del 

kommentarer om avsaknaden av regleringar och lagstiftningar gällande hantering av översvämningar 

på nationell nivå. Nationella riktlinjer kan understödja kommunernas beslut, och stötta kommuner som 

inte har stora resurser i arbetet med dessa frågor. Vidare påpekade ett antal av respondenterna att 

översvämningsproblematiken är i utredningsstadiet, och att det är frustrerande att det inte sker några 

faktiska åtgärder. Ytterligare en diskussion som lyftes under intervjuerna var den ouppklarade 

ansvarsfrågan mellan olika förvaltningar vid kommunen, exempelvis ansvarsfördelningen mellan 
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fastighetskontoret och trafikkontoret i händelse av en översvämning. Även ansvarsfrågan för enskilda 

fastighetsägare diskuterades under intervjuerna, enligt respondenterna en grupp vars ansvar är 

ouppklarat och kanske inte tillräckligt i dagsläget.  

Inom ramen för detta examensarbete och den aktuella delen av SUrF-projektet har nätverket varit i 

fokus. Diskussioner har förts angående nätverkets struktur och vad nätverkets aktuella utseende kan ha 

för konsekvenser för samhällsplaneringen. De resonemang som förs om hanteringen av 

översvämningsrisker i Göteborg är till största delen med det sociala nätverket som bakgrund. För att 

erhålla en helhetsbild av den problematik som Göteborg står inför och det arbete som idag görs med 

översvämningsrisker bör fokus vidgas. Eftersom extensiv bakgrundinformation inte omfattas i denna 

studie, är det svårt att avgöra huruvida nätverket fungerar bra eller inte. Resonemang som förs om 

resultatet och nätverkets betydelse för samhällsplaneringen grundas på det teoretiska ramverket och 

information som framkom under intervjuerna. Eftersom kommunen tycks vara så pass central i 

nätverket, är det också viktigt att undersöka kommunens faktiska möjligheter i arbetet med 

översvämningsrisker. Detta har inte undersökts inom ramen för denna studie, men kommer att vara en 

avgörande faktor för hur översvämningsrisker hanteras. 

En studie likt denna innehåller många osäkerheter och bias. Det viktiga med resultatet är dock att ge 

en fingervisning om hur situationen ser ut och identifiera eventuella problemområden i 

nätverksstrukturen. För att dra de viktigaste slutsatserna anses det inte nödvändigt att resultatet är 

exakt, och det är heller inte möjligt att uppnå en exakt spegling av den verkliga situationen i en studie 

som denna.  



 

51 

 

7 Åtgärdsförslag 

Tydligare kopplingar mot nationella myndigheter eller riksdag och regering i samband 

översvämningsdirektivet bör upprättas för att nyttja den nationella kunskapen och för att komma till 

handling istället för att bara utreda. Även omkringliggande kommuner samt andra aktörer såsom 

fastighetsägare bör inkluderas i någon mån.  

Vissa funktioner är viktiga att behålla. Den allra mest centrala aktören i nätverket spelar en mycket 

viktig roll, och är viktig för att driva frågan framåt. Den, och liknande funktioner, måste värnas om i 

nätverket, då de kan vara nyckeln till att få saker gjorda. En sådan person är också en person man vet 

att man kan kontakta i sådana frågor, och har därför en viktig roll för de sociala banden.  

Flera ansvarsfrågor bör klargöras, exempelvis mellan trafikkontoret och fastighetskontoret samt vilket 

ansvar fastighetsägare borde ha i frågan. Eventuellt borde även de nationella riktlinjerna och 

lagstiftningen utvecklas för att effektivisera arbetet och stötta enskilda kommuner med resurser.  

Satsningar bör göras för att förbättra kontakten mellan kommunen och länsstyrelsen. Enligt klimat och 

sårbarhetsutredningen från 2007 bör länsstyrelsen ha en viktig roll, vilket pekar på att det är en viktig 

kontakt att ha. Kontakter över kommungränserna är betydelsefulla, då vatten inte stoppas av sådana 

gränser. Även räddningstjänsten, som kommer att ha en mycket viktig roll då olyckan väl är framme, 

bör involveras mer i det förebyggande arbetet.  

Även andra organisationer som kan sitta på viktig information, såsom havs- och vattenmyndigheten 

och Svenskt vatten, bör involveras mer för att fatta bättre beslut som är långsiktigt hållbara. Även 

aktörer inom civilsamhället i allmänhet kan vara viktiga att medräkna i planeringen. 

I en satsning för att adressera översvämningsproblematik i Göteborg bör de sociala kontakterna 

medräknas. I denna rapport har flera fördelar lyfts med väl sammanvävda sociala nätverk i för att 

uppnå en effektiv och funktionell organisation som omger frågan. 
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Bilaga 1 

Den initiala kontakten med potentiella respondenter skedde via epost. Vid denna kontakt bifogades ett 

introduktionsbrev. I introduktionsbrevet förklaras SUrF-projektet övergripande, och den studie som 

genomförs inom ramen för detta arbete presenteras. Därefter beskrivs intervjuernas upplägg kort och 

syftet med den potentiella respondentens bidrag. På sida två av introduktionsbrevet listades frågorna 

som ställs under intervjuerna. 

Det introduktionsbrev som distribuerades till potentiella respondenter presenteras nedan.  

 

2016-09-20 

Introduktionsbrev inför kartläggning av aktörer som bidrar till förebyggande av 

översvämningar 

 

Lunds universitet bedriver i partnerskap med en rad andra aktörer ett större tvärvetenskapligt 

forskningsprojekt om hållbar hantering av översvämningar i stadsmiljö. Projektet heter ”Sustainable 

Urban Flood Management” (SUrF) och finansieras av FORMAS (12.2 MSEK) och fem andra 

medfinansiärer. Projektet tar ett helhetsgrepp på översvämningsproblematiken och inkluderar såväl 

hydrologiska studier som kartläggning av översvämningars konsekvenser och hanteringssystem. 

Projektet fokuserar på fyra svenska städer med olika storlek och utmaningar, med avsikt att informera 

policy och praktik angående översvämningar i städerna och i Sverige generellt. De aktuella städerna är 

Göteborg, Helsingborg, Lomma och Malmö. Dessa representeras via respektive Göteborgs stad 

Kretslopp och vatten, NSVA, Höje å Vattenråd och VA-SYD, vilka alla har deltagare i projektet och 

är med i projektets styrgrupp.  

 

En del i projektet fokuserar på att kartlägga det stora antal aktörer som på olika sätt bidrar till att 

förebygga översvämningar i svenska städer. Vilka dessa individer är och hur de är beroende av 

varandra i sitt arbete är viktiga parametrar för att kunna förstå, förklara och förbättra hanteringen av 

översvämningsrisker idag och i framtiden.  

 

Vi tror att ditt arbete på olika vis bidrar till att förebygga översvämningar och vi behöver din hjälp att 

beskriva detta bidrag samt att identifiera vilka andra individer du är beroende av för att utföra ditt 

arbete. Vi vill därför träffa dig för att ställa frågor angående detta. Mötet förväntas ta runt 30 minuter 

och upp till maximalt 60 minuter i enstaka fall för centrala aktörer med många kontakter. Frågorna 

följer en enkel enkät med svarsalternativ (se nästa sida) som vi fyller i tillsammans med dig under 

intervjun för att kunna förklara frågorna under tiden.  

 

Intervjuerna genomförs av mig själv eller duktiga studenter. Om du har några frågor är det bara att 

höra av dig till mig. Kontaktuppgifterna finns i sidfoten nedan. Vi kommer ta kontakt med dig och 

hoppas att du vill bidra till studien. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

 

 

___________________________________ 

Per Becker 

Docent 
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Enkätfrågor 

 

Frågor om dig och vilka du anser har störst inflytande över förebyggande av översvämningar som kan 

drabba din stad: 

1. Vad heter du? (Ditt namn används endast för att identifiera dig i nätverket av aktörer och du är 

anonym när resultat presenteras) 

2. Vilken organisation arbetar du för? ("Ingen" om du är involverad som privatperson) 

3. Vilken typ av organisation arbetar du för? (tex Kommun, Länsstyrelse, Privat företag, 

Frivilligorganisation, etc) 

4. I vilken utsträckning har du följande roller i förebyggande av översvämningar? (på en skala 

för rollerna Utförare, Rådgivare, Beslutsfattare, samt Finansiär) 

5. I vilken utsträckning arbetar du med följande typer av uppgifter för att förebygga 

översvämningar? (på en skala för uppgifterna Inhämtning av information om situationen, 

Analys av situationen, Beslut om åtgärder, Mobilisering av resurser för åtgärder, samt 

Implementering av åtgärder)  

6. Vem anser du ha störst inflytande över förebyggande av översvämningar som kan drabba din 

stad? (Identifiera fem individer och rangordna dem efter inflytande) 

 

 

Fråga för att identifiera individerna du är beroende av i ditt arbete: 

1. Vilka individer är du beroende av för att kunna ge ditt bidrag till förebyggande av 

översvämningar?  

 

 

Frågor om relationerna till dessa andra individer 

1. Vilken typ av organisation arbetar hen på? (tex Kommun, Länsstyrelse, Privat företag, 

Frivilligorganisation, etc) 

2. Hur viktigt är följande input från hen för ditt bidrag till förebyggande av översvämningar? (på 

en skala för tex Utrustning och materiel, Finansiering, Råd och tekniskt stöd, etc) 

3. Hur stort förtroende har du att du kommer få den input du behöver från honom/henne? (på en 

skala från Fullt förtroende till Inget förtroende) 

4. Hur stort inflytande har hen över din förmåga att bidra till förebyggande av översvämningar? 

(på en skala mellan Extremt stort inflytande till Inget inflytande) 

5. Hur skulle du beskriva din relation med hen? (på en skala från Personlig vän till Känner inte) 

 

 

Slutliga frågor om dig: 

1. Med vilket kön identifierar du dig? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur många års yrkeserfarenhet har du? 

4. Vilken är din högsta utbildningsexamen? (Ingen utbildning, Grundskola, Gymnasium, 

Kandidatexamen, etc.) 
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Bilaga 2 

Intervjuerna genomfördes efter en enkät uppdelad i två delar. Del 1 innefattar frågor om respondenten 

och dennes arbete med förebyggande av översvämningsrisker i Göteborg.  

Inledningsvis antecknas respondentens namn och organisationstillhörighet. Därefter följer två frågor 

om respondentens arbetsroll och uppgifter inom sitt arbete med att förebygga översvämningar. De 

siffror som har tilldelats de olika svarsalternativen används vid resultatbehandling, och är alltså inte en 

sifferskala för respondenten att beakta.  

I Fråga 6 efterfrågas de aktörer som respondenten anser ha störst inflytande över förebyggande av 

översvämningar i Göteborg. Svaren kan vara enskilda individer, organisationer, myndigheter eller 

andra typer av aktörer, respondenten får tänka fritt och nämna olika nivåer. Fråga 7 genererar namn till 

del 2 av enkäten. De avslutande frågorna av del 1 behandlar återigen personliga uppgifter.  

Del 2 av enkäten besvaras om de individer som uppges i fråga 7 i del 1 och handlar om respondentens 

utbyte med nämnda individer.  

Enkäten presenteras i sin helhet i denna bilaga.  
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Kartläggning av aktörer involverade i förebyggande av översvämningar – Del 1 

 

1. Vad heter du? 
(Ditt namn används endast för att identifiera dig i nätverket av aktörer och du är helt anonym när resultat presenteras) 

 

 

2. Vilken organisation arbetar du för? 
(Om du är involverad som privatperson, skriv "Ingen") 

 

 

3. Vilken typ av organisation arbetar du för? 
• Kommun (1) 

• Länsstyrelse (2) 

• Landsting/Region (3) 

• Nationell myndighet (4) 

• Privat företag (5) 

• Frivilligorganisation (6) 

• Universitet eller forskningsinstitut (7) 

• Involverad som privatperson (8) 

 

4. I vilken utsträckning har du följande roller i förebyggande av översvämningar? 

 I mycket stor 

utsträckning (5) 

I stor 

utsträckning (4) 

I viss 

utsträckning (3) 

I liten 

utsträckning (2) 

Inte alls 

(0) 

Utförare      

Rådgivare      

Beslutsfattare      

Finansiär      
 

 5. I vilken utsträckning arbetar du med följande typer av uppgifter för att förebygga översvämningar? 

 I mycket stor 

utsträckning (5) 

I stor 

utsträckning (4) 

I viss 

utsträckning (3) 

I liten 

utsträckning (2) 

Inte alls 

(0) 

Inhämtning av 

information om 

situationen 

     

Analys av 

situationen 
     

Beslut om 

åtgärder 
     

Mobilisering av 

resurser 
     

Implementering 

av åtgärder 
     

 

6. Vem anser du ha störst inflytande över förebyggande av översvämningar som kan drabba din stad?  
(Det här behöver inte vara personer som du kommer i kontakt med) 

 

 

 



 

5 

 

7. Vilka individer är du beroende av för att kunna ge ditt bidrag till förebyggande av översvämningar? 
(Lista alla och gå sedan igenom Del 2 av enkäten för var och en av dem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Med vilket kön identifierar du dig 

• Kvinna (1) 

• Man (2) 

• Annat (3) 

9. Hur gammal är du? 

 

10. Hur många års yrkeserfarenhet har du? 

 

11. Vilken är din högsta utbildningsexamen 
• Ingen utbildning (1) 

• Grundskola (2) 

• Gymnasium (3) 

• Kandidatexamen – universitet (4) 

• Magister/masterexamen – universitet (5) 

• Doktorsexamen – universitet (6) 
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Kartläggning av aktörer involverade i förebyggande av översvämningar – Del 2 

1. Vilken typ av organisation arbetar hen på? 
• Kommun (1) 

• Länsstyrelse (2) 

• Landsting/Region (3) 

• Nationell myndighet (4) 

• Privat företag (5) 

• Frivilligorganisation (6) 

• Universitet eller forskningsinstitut (7) 

• Involverad som privatperson (8) 

 

2. Hur viktigt är följande input från hen för ditt bidrag till förebyggande av översvämningar? 

 Extremt viktig 

(5) 

Mycket viktig 

(4) 

Ganska viktig 

(3) 

Lite viktig 

(2) 

Inte alls 

(1) 

Rapport om utförda 

aktiviteter 
     

Utrustning och materiel      

Finansiering      

Teknisk information      

Regler och policy      

Råd och tekniskt stöd      

Peppning och moraliskt 

stöd  
     

 

3. Hur stort förtroende har du att du kommer få den input du behöver från hen? 
• Fullt förtroende (5) 

• Stort förtroende (4) 

• Ganska stort förtroende (3) 

• Litet förtroende (2) 

• Inget förtroende (1) 

 

4. Hur stort inflytande har hen över din förmåga att bidra till förebyggande av översvämningar? 
• Extremt stort inflytande (5) 

• Stort inflytande (4) 

• Ganska stort inflytande (3) 

• Litet inflytande (2) 

• Inget inflytande (1) 

 

5. Hur skulle du beskriva din relation med hen? 
• Personlig vän (5) 

• Känner väl (4) 

• Bekant (3) 

• Känner igen namn och ansikte (2) 

• Känner inte (1) 
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Bilaga 3 

Initialt modifierades den Excel-fil som innehöll resultatet av intervjuerna. Var aktör ska utmärkas som 

en nod i nätverket, och tilldelas därför ett ID-nummer. Dessa ID-nummer används även för att 

informera Gephi om vilka aktörer som nämner varandra, och i vilken riktning länkarna går.  

Därefter separeras resultatfilen i två Excel-filer, sparade som CSV-filer (kommaseparerade värden). 

Den första filen är en förteckning över alla noder som ingår i nätverket med tillhörande ID-nummer. I 

denna fil ingår även den beteckning som ska synas när nätverket presenteras, i kolumnen döpt ”Label” 

och den organisationstyp som aktören tillhör, i kolumnen döpt ”Organisation type”. Generellt utseende 

på den första Excel-filen illustreras i Figur 11.  

 

Figur 11. Flik 1 av Excel-filen där resultatet matas in. 

Den andra filen, se Figur 12, som importeras i Gephi innehåller alla de kopplingar som finns mellan 

aktörer i nätverket. Här listas respondenternas ID-nummer i kolumnen döpt ”Source” och aktörer som 

denne har nämnt listas i kolumnen ”Target”. Innehållet i kolumnen döpt ”Weight” varierades efter 

vilket attribut som undersöks. Exempelvis kunde kolumnen innehålla svaren på frågan om vilket 

inflytande aktören har för respondentens arbete.  

 

Figur 12. Flik 2 av Excel-filen där resultatet matas in. 

När filerna importerades tilldelades kolumnerna olika inställningar för databehandling enligt Figur 13. 

Inställningarna berör hur innehållet i kolumnerna ska behandlas av Gephi. ”String” behandlas som 

text. ”Double” är en approximation av reella tal, och erbjuder den största och minsta magnituden för 

det talet.  
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Figur 13. Inställningar vid importerande i Gephi. 

När de båda filerna har importerats, illustreras nätverket i Gephi. Till en början är nätverket 

ostrukturerat, och det är svårt att utröna innebörden av alla länkar och noder. I Figur 14 illustreras det 

ursprungliga nätverket. 

 

Figur 14. Det nätverk som genereras i Gephi direkt efter import av Excel-filer, utan modifiering. 

Noderna viktas efter ”In-degree”, alltså efter hur många aktörer som nämner individen, och färgas 

efter organisationstillhörighet. Tjockleken på länkarna avgör dess ”vikt”. Vad som avgör vikten ordnas 

i Excel-filen redan innan den importeras i Gephi genom att döpa kolumnen till ”Weight”. Vikten kan 

exempelvis avgöras av vilket förtroende för input som respondenten uppger att denne har för individen 

som nämns. Ju högre förtroende, desto tjockare blir länken från respondenten till den nämnda aktören. 

I avsnitt 4 Resultat och analys presenteras några olika grafer, där länkarna i respektive graf har viktats 

efter förtroende, inflytande eller annan input.  

För att strukturera nätverket används layout-algoritmen ”ForceAtlas2”, som justerar och strukturerar 

nätverkets utseende. Algoritmen är ett så kallat ”force-directed” grafritningsverktyg (Bastian et al. 

2009), där noderna tilldelas en repulsiv kraft och länkarna tilldelas en attraktionskraft. Noderna stöter 
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bort varandra likt lika laddade partiklar, och länkarna attraherar ”sina” noder. Processen itereras tills 

systemet har nått ett jämviktstillstånd och nätverkets utseende inte ändras i någon större utsträckning, 

och användaren stoppar processen (Jacomy et al. 2014).  

Attraktionskraften i ”ForceAtlas2”-algoritmen, Fa, mellan två noder, n1 och n2, som är kopplade till 

varandra beror linjärt på distansen mellan dem, d(n1,n2).  

𝐹𝑎(𝑛1, 𝑛2) = 𝑑(𝑛1, 𝑛2)     Ekvation 1 

Inställningen ”LinLog mode” ger ett mer läsbart resultat och tightare kluster. Inställningen innebär att 

attraktionskraften istället beräknas logaritmiskt.   

𝐹𝑎(𝑛1, 𝑛2) = log(1 + 𝑑(𝑛1, 𝑛2))    Ekvation 2 

Repulsionskraften är svagare mellan en nod med många kopplingar och en nod med få kopplingar, för 

att få dem att hamna närmare varandra. Den repulsiva kraften påverkas av de två nodernas ”degree”. 

𝐹𝑟(𝑛1, 𝑛2) = 𝑘𝑟
(deg(𝑛1)+1)(deg(𝑛2)+1)

𝑑(𝑛1,𝑛2)
    Ekvation 3 

kr är den konstant som justerar den repulsiva kraften, och ställs in med inställningen ”Scaling”. Genom 

att öka kr expanderas nätverket och blir större.  

Inställningen ”Gravity” avgör med vilken kraft noder attraheras mot centrum av grafens visuella 

centrum. Syftet är framförallt att undvika att kompensera den repulsiva kraften för de noder som är 

långt ifrån nätverkets centrum. Den variabel som ställs in av användaren är kg.  

𝐹𝑔(𝑛) = 𝑘𝑔(deg(𝑛) + 1)     Ekvation 4 

Om länkarna är viktade, medräknas detta när attraktionskraften bestäms. ”Edge Weight Influence”, δ, 

kan ställas in av användaren, och ett värde av 1 innebär att attraktionen är proportionell mot vikten. 

Vikten av länken påverkar attraktionskraften enligt ekvation 5.  

𝐹𝑎 = 𝑤(𝑒)𝛿𝑑(𝑛1, 𝑛2)     Ekvation 5 

En ytterligare inställning för att modifiera attraktionskraften kallas ”Dissuade Hubs”. 

Attraktionskraften för varje nod divideras med dess ”degree” plus 1 för noder som den pekar på. 

Noder med hög ”in-degree” placeras mer centralt än noder med hög ”out-degree”. Inställningen är 

användbar för sociala nätverk där auktoriteter anses viktigast, och puttar ut noder med en hög ”out-

degree” mot periferin och placerar auktoriteter i mitten. Attraktionskraften med denna inställning 

beräknas enligt ekvation 6.  

𝐹𝑎(𝑛1, 𝑛2) =
𝑑(𝑛1,𝑛2)

deg(𝑛1)+1
     Ekvation 6 

Inställningen ”Prevent overlapping” modifierar krafterna för att noderna ej ska överlappa varandra. 

Hänsyn tas till nodernas storlek när distansen beräknas, både för attraktionskraften och 

repulsionskraften. Beroende på om noderna överlappar varandra, inte överlappar varandra eller har ett 

avstånd som är lika med 0 mellan sig, modifieras krafterna olika.  

𝑑′(𝑛1, 𝑛2) = 𝑑(𝑛1, 𝑛2) − 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘(𝑛1) − 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘(𝑛2)   Ekvation 7 

Om 𝑑′(𝑛1, 𝑛2)>0 och noderna alltså inte överlappar varandra, används 𝑑′(𝑛1, 𝑛2) istället för 𝑑(𝑛1, 𝑛2)  
för att beräkna krafterna.  

Om 𝑑′(𝑛1, 𝑛2)<0 och noderna alltså överlappar varandra, sätts attraktionskraften 𝐹𝑎(𝑛1, 𝑛2) till 0 och 

repulsionskraften blir starkare genom att använda ett modifierat värde på kr. 

Om 𝑑′(𝑛1, 𝑛2) = 0 finns ingen attraktion och ingen repulsion.  

I Figur 15 visas de inställningar för layouten som används.  
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Figur 15. Inställningar vid användande av layout-algoritmen ForceAtlas", som användes för att generera nätverkens 

utseende. 

Vilka inställningar som användes i algoritmen ”ForceAtlas2” provades fram när det första nätverket 

genererades. Eftersom algoritmen ska underlätta tydandet av nätverket, altererades inställningar tills en 

tydlig layout hade genererats.  

Därefter beräknades en del statistik i nätverket, med exempel på resultat enligt Figur 16. 

 

Figur 16. Illustration av hur statistik presenteras i Gephi. 
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”Network diameter”, eller nätverkets diameter, refererar till längden på den längsta av alla beräknade 

kortaste vägar mellan två noder i nätverket. Här beräknas alltså den kortaste sträckan från en nod till 

en annan nod, för alla möjliga par av noder i nätverket. De noder som är längst ifrån varandra är alltså 

fem länkar ifrån varandra.  

”Graph density” härrör till grafens densitet. Värdet är hur nära nätverket är från att vara komplett. En 

komplett graf har alla möjliga länkar, och därmed densiteten 1. 

Genom att mäta ”Modularity” detekteras i vilken utsträckning ett nätverk bryts ner i mindre grupper 

eller samhällen. Ett högt värde indikerar en sofistikerad inre struktur hos nätverket, en struktur som 

beskriver hur nätverket är indelat i delnätverk. Ett nätverk med hög ”modularity” har täta kopplingar 

mellan noderna som ingår i ett visst kluster, men glesa kontakter mellan noder tillhörande olika 

kluster. 

”Avg. clustering coefficient” är den genomsnittliga koefficienten för klustring i nätverket. När 

koefficienten appliceras på en ensam nod, är den ett mått på hur komplett nodens ”grannskap” är. 

Grannskapet till en nod är den uppsättning noder som är kopplade till just den noden. Om varje nod i 

just det grannskapet är kopplad till varje annan nod i det grannskapet, är klustringskoefficienten 1.  

Nodernas rubriker, eller “Labels”, visades och skalades efter nodernas storlek. Länkarna mellan 

noderna tilldelades samma färg som den nod länken utgår ifrån. Efter att dessa inställningar 

färdigställts, skiftades fönster till det som kallas ”Preview” i programmet. Här visas en 

förhandsgranskning av det färdiga nätverket. I detta fönster kan även vissa inställningar för nätverkets 

utseende ändras, såsom textstorlek och länkarnas pilstorlek. När nätverket uppnått önskat utseende, 

exporterades det som PNG-fil.   
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13 

 

Bilaga 4 

Inför intervjuerna informerades respondenten om den anonymitet som gäller i det presenterade 

resultatet. Eftersom personuppgifter trots allt behandlas under studiens gång, överlämnades en blankett 

för skriftligt samtycke enligt personuppgiftslagen. Blanketten i sin helhet presenteras på nästa sida.  
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Jur id is ka  e n he te n  

P er son up p g if tso mb ud  Joh an n a Alh em  

 
 
 
 
Skriftligt samtycke enligt personuppgiftslagen (1998:204) 
 
I studien/projektet kommer personuppgifter om Dig att behandlas datoriserat. Lunds 
universitet (Box 117, 221 00 LUND, tel. 046-2220000, registrator@lu.se, org.nr. 202100-
3211) är personuppgifts-ansvarig enligt personuppgiftslagen för denna behandling av 
person-uppgifter. Kontaktperson för projektet är Per Becker (Avdelningen för riskhantering 
och samhällssäkerhet), 046-2221728. 
 
Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att kunna identifiera dig i det 
nätverk av aktörer som på olika vis bidrar till att förebygga översvämningar i din stad, samt 
kunna analysera möjliga demografiska mönster i dessa nätverk.  
 
De uppgifter som vi avser att samla in och behandla är ditt namn (endast för identifiering 
och analys, du är anonym i resultat), arbetsgivare, kön, ålder, år av yrkeserfarenhet, samt 
utbildning. Dessa uppgifter kommer hanteras i en databas och endast användas för forskning 
där du förblir anonym i alla tänkbara presentationer av resultat.  
 
Du avgör själv om Du vill lämna några uppgifter till oss. Lunds universitet är en myndighet 
och omfattas därför av den svenska offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen. 
Handlingar som inkommer till eller upprättas vid universitet och rör verksamheten kan 
utgöra allmänna handlingar. Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga och skall 
lämnas ut till den som begär det, såvida uppgifterna inte är sekretessbelagda i enlighet med 
sekretesslagen.  
 
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, 
efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om 
Dig, som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § 
personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om Dig. 
 
Jag samtycker till att Lunds universitet behandlar personuppgifter om mig i enlighet med vad 
som beskrivits ovan. 
 
 
 
 
……………………………. …………………………….. 
Datum och ort  Namn 

 

 

 

 

 

 


