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Sammandrag 

Mikroregionala nätverk är, jämfört med exempelvis industriella- och leverantörsnätverk, ett outforskat 

område. Denna studie har studerat fenomenet mikroregionala nätverk närmare och hur denna typ av 

nätverk påverkar småföretagare. Studien är upplagd som en fallstudie av nätverket på Drottninggatan i 

Uppsala där data samlats in genom intervjuer. Fokus har varit de resultat som kommer ur nätverket och 

hur de relaterar till tidigare forskning på småföretagarnätverk och påverkan av den geografiska 

dimensionen. För att studera motivationen bakom nätverket har även teoretisk bakgrund rörande organiska 

och konstruerade nätverk samt virtuella organisationer använts. Resultatet visar att nätverket bildats 

organiskt baserat i behov kopplade väldigt starkt till den geografiska platsen på vilken nätverket verkar. 

Det visar också att resultaten uppstår av dels riktade insatser men även spontant genom relationerna i 

nätverket. Det har också visat sig att villigheten att prioritera resurser till nätverket är starkt påverkat av 

yttre hot, primärt kopplat till den geografiska platsen.  
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Inledning 

På 1600-talet skrev poeten John Donne dikten “No man is an island” som metaforiskt beskriver den 

framtida sociala innovationen. Mer än 300 år senare skriver Håkansson och Snehota (1989) en artikel om 

“No business is an island”. Aktören är en annan, men temat är fortfarande detsamma. Likaså som att en 

individ ingår i en större helhet så ingår även företag det. Inget företag kan bedriva sin verksamhet utan 

någon form av koppling till andra organisationer, till exempel leverantörer och skatteverket. Dessa 

kopplingar bygger upp en miljö av flera typer av interaktioner där ett företag verkar i förhållande till 

varandra genom passiv anpassning. Det är i dessa miljöer företagens förmåga och duglighet tydligt speglas 

av kontexten de befinner sig i (Håkansson och Snehota 1989). Om denna miljö existerar i ett instabilt 

ekonomiskt klimat, till exempel en finanskris, är en större utmaning för ett företag att hantera den, än en 

stabil ekonomi (Ekonomifakta 2016b). Castells (1996) med flera påpekar att företag som arbetar isolerat 

ofta får problem med att, bland annat, hålla konkurrenskraftig innovationskraft och internt ackumulerande 

av kunskap. Utmaningar som dessa är ofta något som små företag, som oftast har mindre resurser, ofta 

hanterar genom att bilda småföretagsnätverk (Perrow 1992). Nätverken hanterar oftast dessa utmaningar 

bättre genom att de kan bibehålla en flexibel balans mellan hierarkiska och platta strukturer, samarbeten 

och konkurrens, skalning och bredd (Thompson 2003). I ett större perspektiv anses ofta dessa nätverk vara 

av stor vikt och starkt gynna företagen, men hur ser det då ut i verkligheten?  

 

Mer än 90 % av företagen i Sverige har färre än nio anställda och räknas då som små företag 

(Ekonomifakta 2016a). Det gör det intressant att se hur nätverksanvändandet ser ut i praktiken hos dessa 

företag här i Sverige och kolla på vilka faktorer som specifikt gynnar dessa företag. Tidigare forskning har 

visat att, genom att företag aktivt sammanstrålar för att interagera genom ett nätverk, tar de kontroll över 

sin drift och därmed in utveckling. Som Verschoore och Balestrin (2011, 79) beskriver det “Ett nätverks 

huvudsakliga syfte är att föra samman attribut som tillåter en adekvat konkurrenssituation till en enad 

struktur. Den är sammanhållen av enhetliga åtgärder samtidigt som det är decentraliserat och därmed 

tillåter skalvinster utan att tappa flexibiliteten hos de enskilda företagen.” Men på vilka sätt interagerar de? 

Vilka lösningar finns för att småföretag ska kunna överleva i en hård ekonomisk värld vi lever i? Vilka 

lösningar finns för företag så att de kan hålla sig konkurrenskraftiga och överleva till exempel 

konjunkturskiftningar och ekonomiska kriser? Vilka medel kan de använda sig av? Är denna drift och 

utveckling påverkad av dess geografiska anknytning?  

 

Ett antagande som kan göras är att företag inom en region får en positiv stimulans då kunskap och 

interaktioner delas mellan företag och individer inom området (Lundberg och Johanson 2011, 4). Sådana 

regionala nätverk, när de begränsats till en liten geografisk area, benämns som mikroregionala nätverk. 

Mikroregionala nätverk, dess struktur och motiven bakom dem har inte utforskats i någon större 

omfattning i tidigare studier. Detta lyfter frågan om exakt vad det är som gör att det verkar finnas ett 
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intresse för just denna typ av nätverk. Vilken effekt ger nätverket och vilka unika samarbetsformer kan här 

uppstå? Vad är det för dynamik mellan företag inom ett mikroregionalt nätverk? 

 

Uppsala är under ständig utveckling och expansion, detta visar inte minst utvecklingen av en paradgata 

som skall sträcka sig från Carolina Rediviva till Vaksala Torg genom Uppsala stadskärna. Drivande i 

ombyggnationerna var Uppsala kommun genom Uppsala City, ett samarbete mellan fastighetsägare, 

kommunen, handeln och andra aktörer kopplade till Uppsalas stadskärna (Uppsala City 2016). Projektet 

beräknas vara klar 2020 men redan nu är det första stråket, från Carolina Rediviva fram till Nybron, klart 

och Drottninggatan i Uppsala har fått ett nytt utseende (Sundin 2016). Under ombyggnationen av denna 

sträcka så stängdes sträckan Nedre Slottsgatan fram till Västra Ågatan av mellan 8 juni och 30 november 

2015 (Morberg 2015) På denna sträcka av Drottninggatan bedrivs ett flertal verksamheter, primärt inom 

detaljhandel men även restauranger och tjänsteföretag. Majoriteten av dessa är småföretagare och flertalet 

av dem har sedan något år tillbaka gått ihop i ett nätverk. För att undersöka effekten av ett mikroregionalt 

nätverk kommer denna studie att undersöka detta nätverk och hur det hjälper dessa småföretagare att 

bedriva sina verksamheter. Valet av perspektiv för denna rapport kommer vara affärsrelaterade nätverk 

vilken innefattar direkta och indirekta relationer mellan olika parter på marknaden. Även företag som inte 

inkluderas i nätverken kan indirekt ha påverkan då dessa kan ha kopplingar till aktörer inom nätverket 

(Lundberg och Johanson 2011, 5). Ett företag som då ingår i nätverket har med andra ord ett bagage med 

sig som kan påverka nätverket. Dessa nätverk har, jämfört med andra former av samverkan som till 

exempel kluster, en mer formel struktur samt och nätverket i större grad bygger på tillit och personliga 

relationer (Lundberg och Johanson 2011, 5). 

 

En ytterst väsentlig del av ett nätverk är relationerna. Det är genom dessa ett företag kan lära, anpassa och 

utveckla färdigheter med hjälp av nätverket. Företagen i ett nätverk är i sig självständiga, men kopplas 

ihop av relationer (Ford et al. 2006, 45). Det är även genom relationerna som företag kan påverka andra 

företag inom nätverket (Ford et al. 2006). Genom detta förhållningssätt så är relationen ett medel eller 

verktyg som ett företag kan utnyttja för att uppnå sina mål. Relation syftar i denna studie till relationen 

mellan företagen inom nätverket eller relationen med externa aktörer (Lundberg och Johanson 2011, 5). 

Relationer är dock något som byggs av människor och har därför en social dimension (Ford et al. 2006). 

Det är ett komplext samspel av interaktion och beteendemönster där relationer påverkar transaktioner 

inom nätverket, på samma sätt som transaktioner påverkar relationerna. En relation påverkas av det som 

företagen kan bidra med som till exempel resurser. En relation kan pågå i flera år, men kan samtidigt 

förändras utifrån vad resultatet av relationen är och vilka problem parterna har och som relationen kan 

påverka lösningen på (Ford et al. 2006, 45). Resurser i denna studie syftar till flera olika saker, men främst 

ekonomiska medel och tid. Vad som definieras som resurs är något som är uppskattat att ha ett värde som 

mer eller mindre kan översättas till ett monetärt värde. 
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Syfte 

Syftet är att analysera karaktären hos mikroregionala nätverk för att se vilka resultat och utmaningar som 

uppstår inom denna typ av nätverk. Det kommer även analyseras vilka drivkrafter som ligger bakom att 

mikroregionala nätverk skapas och vilka motiv som utgör att nätverket fortskrider. Studien kommer 

fokusera på småföretagare inom detaljhandel och deras villighet att investera resurser för att bilda, och 

medverka i, nätverk på mikroregional nivå samt vad de anser sig få ut av det. 

Frågeställning 

 

● Vilken påverkan har den geografiska närheten som mikroregionala nätverk ger för de involverade 

småföretagen?  

● Varför väljer småföretagare att gå samman i mikroregionala nätverk? 

 

Teoretisk referensram 

För att undersöka dessa mikroregionala nätverk kommer det här presenteras ett teoretiskt ramverk som 

sedan kommer formas till en modell med avsikt att undersöka karaktären av ett nätverk. Lundberg och 

Johanson (2011) menar att företag gynnas av nätverk på regional nivå då det skapar många möjligheter för 

delning av resurser och spridning av kunskap inom nätverket. Ett mikroregionalt nätverk kan ses som ett 

extremfall av regionala nätverk där de geografiska avstånden är näst intill obefintliga. Det kan röra sig om 

företag som alla är belägna till exempel i samma kvarter, på samma gata eller i samma lokaler. 

Karakteriserande för dessa nätverk är, utöver de korta avstånden mellan företagen i nätverket, att de har en 

gemensam plats, eller ett gemensamt område i vilket de bedriver sin verksamhet. Denna plats, eller detta 

område har därmed en påverkan på företaget i någon utsträckning. Vad som skapar incitament för företag 

att bilda dessa nätverk samt huruvida det finns ytterligare aspekter av denna typ av nätverksform är något 

denna studie kommer att undersöka. För att få en förståelse för mikroregionala nätverks struktur och 

inverkan kommer ett teoretiskt ramverk baserat i Ford et al. (2006) nätverksmodell användas. Denna 

kommer även kompletteras med tidigare forskning på småföretagarnätverk, virtuella organisationer, 

organiska nätverk för att få en förståelse för hur detta påverkar det undersökta nätverket. Detta avslutas 

sedan med att, baserat på Verschoores och Balestrins (2011) modell undersöka vilka resultat denna typ av 

småföretagarnätverk har visats sig ha i tidigare studier. 

 

Ett affärsnätverks beståndsdelar 

Affärsnätverk kan ses som något som ständigt utvecklas och förändras (Ford et al. 2006, 27). För att 

kunna analyser ett komplext nätverk kan det förenklas genom att beskrivas som en struktur med 

aktiviteter, resurser och aktörer. Detta ger möjlighet till att undersöka nätverkets struktur och de olika 
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beståndsdelarna vilket i sin tur ger möjlighet att förstå ett nätverks dynamik. Dessa aktiviteter beror på 

vilket värde ett företag sätter på nätverket eller vilken strategi det väljer att implementera. Aktiviteterna är 

inte enbart konstruerade ur en simpel eller isolerad miljö utan snarare ur en komplexitet där ett företag är 

influerad av flertalet andra aktörer (Ford et al. 2006, 27f). Aktiviteterna mellan två företag kan både gynna 

och återhålla aktiviteterna hos andra företag. Hur aktivitetsmönstret ser ut är inte fixerat utan förändras 

efter bland annat interaktionen mellan företagen (Ford et al. 2006, 32f). Hur aktiviteterna ser ut påverkar 

också företagens relation och kan medföra förändringar som ändrar relationens natur och har möjlighet att 

stärka banden (Håkansson och Snehota 1989, 191). Utöver aktiviteter binder även resurser samman 

företag, med detta menas då dels de fysiska resurserna som till exempel en lokal, men även de sociala 

resurser som får genom en persons maktposition, kontaktnät och kunskaper (Lin 1999, 467-487).  En 

resurs kan förändras över tid och då nyttan eller användbarheten av resursen växer i en relation. Resursen 

kan då samtidigt bli mindre passande i en annan relation (Ford et al. 2006, 29). Genom relationer kan 

aktörer få tillgång till varandras resurser och i detta ingår då även tillgång till varandras nätverk och 

resurserna som finns där (Håkansson och Snehota 2006, 191). 

 

Som ett komplement till aktiviteter och resurser finns det Inom ett nätverk även en social dimension, det 

vill säga interaktionen som uppstår mellan aktörerna i en affärsrelation. Aspekter så som värderingar, 

moral och attityder de involverade personerna har mot varandra påverkar inte bara hur en relation ser ut 

just nu, utan även hur relationen har sett ut och hur den kan komma att utvecklas (Ford et al. 2006, 30). En 

enskild person inom nätverket kan på så vis påverka nätverkets utveckling och även företagens 

gemensamma utveckling inom nätverket. I denna utveckling uppstår ofta informella regler om hur saker 

bör gå till, något som kan bidra till, men även hämma möjligheterna till innovation (Ford et al. 2006, 34f). 

Dessa informella regler tillsammans med övrig interaktion mellan aktörerna påverkar om nätverket möter 

de behov som de involverade företagen har. Mer specifikt är det interaktionen mellan de involverade 

individerna på respektive företag som i slutändan påverkar företagens generella nytta av relationerna och 

därmed nätverket (Ford et al. 2006, 33). Detta leder till att den sociala dimensionen har en stor betydelse 

och därmed personerna som tar del i denna sociala interaktion. 

 

SME nätverk 

Nätverksmodeller har studerats sedan 70-talet. Initialt kopplades det ofta till industriella marknader med 

en begränsad mängd leverantörer. Senare har det även visat sig att nätverksmodeller är möjliga att 

tillämpa på andra företagsområden och olika storlekar på företag, inte minst på små och medelstora 

företag (Håkansson och Snehota 1989, 190). Små och medelstora företag, eller Small and Medium 

Enterprise (SME) är en välanvänd definition som är satt av Europeiska Unionen (Europeiska 

kommissionen 2003). Ett SME är ett företag som har färre än 250 anställda och har en omsättning på 

mindre än 50 miljoner euro. Undergrupper till SME är bland annat Small Enterprises; under 50 anställda 
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och mindre än 10 miljoner euro omsättning samt Micro Enterprises; under 10 anställda och under två 

miljoner omsättning (Europeiska kommissionen 2003). Ett SMEs konkurrensnackdelar baseras oftast i 

företagets begränsade storlek (Haas 2007). Haas (2007) nämner att stora företag har möjligheter att i större 

utsträckning anpassa sitt erbjudande baserat på kundernas behov, vilket ofta är svårare för SME:s. De har 

oftast inte tillräckligt med disponibla resurser för att vara flexibla och följa med i snabba förändringar. 

Vidare har de inte heller samma möjligheter att hantera förlorad inkomst. För att hantera dessa 

konkurrensnackdelar är ett alternativ för att gå ihop i nätverk och genom gemensamma strukturer för 

produktion, försäljning och/eller marknadsföring skapa en virtuell organisation som gör det möjligt för 

SME:s att bete sig som ett stort företag. (Haas 2007) 

 

Virtuella organisationer och organiska nätverk  

För att få en tydligare bild över nätverk och en förståelse för vilka incitament som kan betyda att ett 

nätverk uppstår och därmed kan utdela resultat kommer här gås igenom några olika kategoriseringar. 

Genom dessa teoretiska medel underlättas studien då dessa karaktäriserar nätverk och ger en förklarande 

bild av det. Ett synsätt på ett nätverk är virtuella organisationer (VO) och det finns flera definitioner av 

detta koncept, två av dessa läggs fram av Sieber och Griese (1998, 9). Dels beskrivs det som ett temporärt 

nätverk (under en kortare eller längre tid) av oberoende företag med specialiserade individer som genom 

ICT (Information and Communication Technology) går samman för att uppnå en i förhand tydligt 

definierad konkurrensfördel. Den andra definitionen de nämner är en grupp av individer eller 

organisationer som primärt sköter sitt samarbete genom ICT. Haas (2007) lägger till att dessa företag kan 

vara leverantörer, kunder och till och med rivaler. Tekniken i dessa virtuella organisationer, menar Haas 

(2007), används primärt för att dela färdigheter och kostnader samt för att dela med sig av varandras 

marknader, vilket stärker SMEs då det leder till ökad flexibilitet och möjlighet att skapa ett rikare 

erbjudande till sina kunder. 

 

Flera av dessa karaktäristiska drag hos en virtuell organisation kan även härledas till organiska nätverk då 

VOs oftast skapas ur att uppnå ett gemensamt mål (Haas 2007). Organiska nätverk skapas från att det 

finns en kollektiv fördel eller ett gemensamt hot som kräver en hopslagning av aktiviteter och resurser för 

att kunna tas tillvara på respektive avvärjas. En utmärkande sak för organiska nätverk är att de inte har 

något externt stöd och besluten som tas i nätverket tas tillsammans och är grundade på medlemmarnas 

professionella kunnande (Verschoore och Balestrin 2011, 80). Att gå med i ett nätverk av denna typ är en 

långsiktig strategi från företagens sida. Det är inte en övertygelse om att företagen per automatik kommer 

att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden eller liknande, utan en ambition av att kunna utvinna fördelar 

och resultat på längre sikt (Hallén et al. 2009, 21-25). Nya relationer syns inte heller alltid i ekonomiska 

resultatet, men i det långa loppet kan det ha en positiv inverkan. Då aktörernas erfarenhet av nätverkande 

ökar så ökar även möjligheterna till ett positivt resultat inom nätverket (Lundberg 2011, 231f). 
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Konstruerade nätverk, där en makthavande är initiativtagare, är tvärtemot organiska nätverk, ett politisk 

strategisk initiativ med tydliga mål. I konstruerade nätverk finns alltid ett tydligt underliggande syfte om 

att initiativtagaren, vanligast att den offentliga makten till slut kommer gagnas av nätverkets utveckling 

och resultat (Hallén et al. 2009, 24) 

 

Resultat i SME-nätverk  

Oavsett om det är ett VO eller ett organsikt nätverk så leder det till någon form av resultat. Baserat på 

forskning på nätverk för SMEs har Verschoore och Balestrin (2011) skapat en modell för att kategorisera 

resultat i denna typ av nätverk. Modellen behandlar Storlek och marknadskraft, Kollektiva lösningar, 

Lärande och innovation, Kostnad- och riskreducering samt Sociala relationer. Utöver dessa behandlar 

denna studie även negativa resultat och svårigheter i dessa nätverk för att ge ytterligare bredd till 

modellen. 

 

Storlek och marknadskraft 

Denna kategori inkluderar de resultat som stärks av ökad mängd aktörer i ett nätverk, desto fler företag, 

desto större är nätverkets möjlighet att ta till vara på fördelarna av storleken samt den marknadskraft den 

medför. Detta gör så att involverade företag bland annat får en starkare förhandlingsposition mot 

leverantörer och partners, ett starkare varumärke och större publik exposition. Wincent (2005) menar att 

många nätverk skapas primärt baserat på att överkomma problem med begränsade resurser och begränsad 

marknadskraft. Möjligheten att ta del av denna typ av resultat har ofta större företag per automatik genom 

sin storlek och det har också visat sig att detta är en nyckelfaktor till framgång (Perrow 1998). Detta är 

dock något som enskilda småföretag inte kan utnyttja och därför blir ett nätverk en viktig del i att skaffa 

sig denna fördel. Nätverket ger företaget en större möjlighet att synas samtidigt som nätverket ger 

förtroende till företagets verksamhet och större möjlighet att knyta kontakter med större aktörer 

(Verschoore och Balestrin 2011, 82).  

 

Kollektiva lösningar 

Ett resultat av nätverket har också visat sig vara kollektiva lösningar, att gemensamt ta fram lösningar som 

avhjälper det individuella företagets problem, exempelvis att kollektivt gå ihop med olika typer av 

ekonomiska och tekniska tjänster. Detta kan vara i form av olika typer av tjänster, produkter eller 

gemensam infrastruktur som finns hos nätverket. Kollektiva åtaganden har också visats ha större effekt än 

individuella men det är viktigt att involverade parter känner att resultaten av deras åtaganden genererar 

mer än de förlorar. (Verschoore och Balestrin 2011, 82) 
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Lärande och innovation  

Lärande, nämner Verschoore och Balestrin (2011) kan ske på olika sätt. Det kan uppkomma genom 

rutinmässig interaktion och samarbetspraxis eller genom gemensam inlärning för att anpassa nätverkets 

företag till marknadens krav. Nätverk har visat sig bidra till de individuella företagens utveckling inom 

bland annat kunskap om nya koncept, metoder, problemlösning och affärsutveckling. Verschoore och 

Balestrin (2011) menar även att lärande, innovation och teknisk utveckling är väsentliga för att lyckas i 

den nya affärsvärlden och ökar behovet av företagsnätverk. Småföretag kan genom sina nätverk utveckla 

gemensamma strategier för innovation och genom det breda kontaktnätet vara tidiga ute med nya 

teknologier (Verschoore och Balestrin 2011, 83). Dessutom kan diversiteten i verksamheter bidra till att 

innovation skapas genom att kombinera olika typer av information och arbetssätt samtidigt som 

innovationerna lättare adapteras av företagen då de varit med i utvecklingen.  

 

Kostnad- och riskreducering  

Denna kategori av resultat rör fördelen att för vissa aktiviteter och investeringar kunna dela på risken och 

kostnaden. Några exempel på aktiviteter och investeringar som småföretagsnätverk kan dela upp är 

produktion, transporter, information och problemlösning, detta då det oftast kan göras i större kvantiteter 

och på så sätt få ner kostnader (Verschoore och Balestrin 2011, 83). Det är också möjligt för nätverken att 

internt sänka sina kostnader för transaktioner mellan de involverade företagen genom reducerade priser. 

Det är då önskvärt att knyta nya aktörer som kompletterar nätverkets aktörer för att nätverket skall kunna 

hantera komplexa situationer. Genom detta får samtidigt nätverket tillgång till nya resurser som också kan 

kombineras med befintliga resurser i nätverket. Dessa kopplingar mellan aktörer gör resurser och 

aktiviteter till mobila interna tillgångar för nätverket som kan användas för att nätverkets medlemsföretag 

skall kunna förbättra sin individuella prestanda (Verschoore och Balestrin 2011, 83f). Sigmund et al. 

(2015) har visat att större nätverk generellt genererar en större mängd och en större variation av resurser 

som är tillgängliga för nätverkets aktörer. Detta då fler nätverkspartners bidrar med sin tillgång av resurser 

till nätverket. Det har också visat sig att starka nätverksrelationer leder till att tillgång till resurser delas 

mellan parterna under mer fördelaktiga villkor och med högre effektivitet (Sigmund et al. 2015)  

 

Sociala relationer   

Ett av de stora resultaten som Verschoore och Balestrin (2011) kunde visa var nätverkets kapacitet att 

skapa möjligheterna för nätverkets medlemmar att få förtroende för varandra och skapa ett socialt kapital 

inom nätverket. Det rör sig primärt om relationer mellan individer vilka skapar tillit, gemenskap och 

gruppdynamik bortom de direkt ekonomiska relationerna (Verschoore och Balestrin 2011). Det har visat 

sig att nätverk ofta kan leda till väldigt nära företagsrelationer då nätverken bäddar för personliga möten 

där deltagarna kan diskutera problem och möjligheter företagen emellan vilket skapar konkurrensfördelar 
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och leder för innovation (Perrow 1992). Även opportunism, eller snarare minskandet av den, är ytterligare 

en fördel med sociala relationer som lyfts fram. Oftast försöks opportunism bearbetas genom kontrakt och 

andra byråkratiska medel, något som ofta är tids- och resurskrävande (Williamson 1985). Nätverken 

möjliggör istället sociala redskap så som upparbetad trovärdighet och socialt tryck från nätverket att 

bibehålla bra relationer företagen emellan (Verschoore och Balestrin 2011, 84).    

 

Svårigheter med SME-nätverk  

Det finns dock svårigheter med dessa typer av nätverk. Wincent (2005) visar på att det, trotts att det finns 

stor potential att förbättra företagets möjligheter genom denna typ av nätverk så bidrar det också med nya 

utmaningar, så som “friåkare”, opportunism och snedfördelad utdelning av nätverket. I fallet med nätverk 

där företag varierar i storlek mellan små och medelstora uppkommer även utmaningar i interaktioner 

däremellan då medelstora företag ofta har en struktur och handlingssätt som skiljer sig, både i, och utanför 

nätverket. Dessa ger oftast medelstora företag, genom dess större mängd resurser, en fördel i 

nätverksbredd och -djup (Wincent 2005). Det är också en farhåga för SME:s att bli beroende av ett annat 

företag och på så sätt bli sårbara mot deras förändringar samt att tvingas dela med sig av 

företagshemligheter (Haas 2007). Uzor (2011) pekar också ut problemet med “friåkare” samt lyfter fram 

tre andra nackdelar för företagsnätverk; kostnaden för att medverka i nätverket, begränsningar som 

kommer utav medverkan i nätverket och utestängande av aktörer som ej är med i nätverket.  

 

Nätverk och resultat 

Ett nätverk är en komplex struktur, men för att förenkla bilden av detta används nätverksmodeller för att 

på så sätt kunna analysera fenomenet. Genom en kombination av olika teorier är modell 1 nedan resultat 

som ligger grund för denna studie. Modellen visar hur de tre bitarna aktör, resurs och aktivitet är en del av 

nätverket och binds ihop av relationer. Nätverket har möjlighet att generera vinster till företagen vilket här 

representeras som resultat inom de fem olika områden som nämndes tidigare. Vinsterna är inte alltid 

direkt synliga som ökade monetära medel, men kan ha effekt på en annan viktig resurs för företag som till 

exempel tidsåtgång eller minskade utgifter. 

 



12 
 

 

Modell 1: Kopplingen mellan nätverk och resultat 

 

Nätverkets aktörer bidrar med resurser och utför aktiviteter mot andra aktörer i nätverket. Genom att 

aktörerna lägger ner resurser och utför aktiviteter resulterar detta i ett resultat för det gemensamma 

nätverket. Resultat kan vara utav en kategori, till exempelvis kollektiv lösning, men det kan även vara en 

kombination av flera. Till exempel så skulle ett gemensamt inköp i nätverket bidra med resultat till både 

kollektiv lösning och sociala relationer, då ett gemensamt inköp kan kräva att aktörerna redan har eller 

bygger upp tillit mellan varandra för att det skall ske. Nätverket är beroende av relationer på så sätt att det 

finns en koppling mellan aktörerna som alla väljer att delta eller utföra aktiviteter och investera resurser. 

Aktörerna kan själva välja i vilken mån just deras resurser skall användas i aktiviteterna för att på så sätt 

påverka resultaten. Samtidigt kan resultat också spontant uppstå i kombinationer av aktörer, resurser och 

aktiviteter i nätverket. Incitamenten för att delta i, samt lägga resurser på, nätverket kan alltså baseras på 

resultat, men även på relationerna i sig. Resultatet är en produkt av behov och resurstillförsel, något som 

kan utnyttjas olika från respektive företags sida då de kan ha olika behov. Samtidigt är incitamenten i hög 

grad olika då dels arbetsfördelningen inom ett nätverk kan se olika ut samt viljan att fördela resurser på 

nätverket. Detta reflekterar tillbaka på vilka aktiviteter som sker samt vilket resultatet blir i slutändan och 

värdet för respektive medlemmar inom nätverket. En nackdel med modellen är att den inte direkt tar upp 

påverkan från externa aktörer. Detta inkluderas dock i en viss mån i aktörerna själva, men en extern aktör 

som fastighetsbolag skulle kunna ha en stor potential i att påverka nätverkets aktörer. Särskilt då flera av 

företagen delar fastighetsägare. En annan svårighet med modellen är att den inte tar upp någon tidsaspekt. 

Vilket resultaten blir kan variera stort med avseende på tidsperspektivet, men som modellen är nu så är det 

inget som kan hjälpa till att identifiera och analysera. Ett nätverk, som tidigare nämnt, ett komplext system 



13 
 

vilket gör att en tidsaspekt i detta fall skulle komplicera modellen mer. Dock så är detta något som är värt 

att minnas. 

 

För att summera modellen så konkretiseras här nätverkets komplexa struktur med att resultaten är ett 

resultat av de relationer som bildar nätverket. Nätverket består av tre essentiella beståndsdelar som på 

olika sätt kan generera vinster till företagen. Hur, var och varför kopplas ihop med hjälp av relationerna 

som uppstår och förändras mellan aktörerna. Det är viktigt att se detta som ett dynamiskt system inom 

företagsvärlden, men särskilt för småföretagare som denna studie undersöker. Då den fysiska närheten är 

något som dels kan påverka både nätverket i sig, men även potentialen av resultat. Genom att studera de 

relationer som bildar nätverket, samt dess koppling till resultaten, ges det möjlighet att finna 

bakomliggande motiv i nätverket. Dessa motiv kommer också kunna ge en inblick i hur resultaten styrs av 

den mikroregionala effekten genom att relationerna är mer eller mindre påverkade av den geografiska 

närheten. I nästa kapitel gås det närmare in på studiens utformning samt hur teorin applicerats i 

metodiken. 

 

Metod 

En studie kan utformas på flera olika sätt där vikten ligger vid att välja den metod som är bäst lämpad en 

studies syfte och frågeställning samt vilken nuvarande forskning som finns (Saunders et al. 2009, 141). Då 

denna studie syftar till att med ett företagsekonomiskt perspektiv undersöka mikroregionala nätverk där 

det är möjligt att använda sig av flertalet olika metoder. Det finns idag studier gjorda på regionala nätverk 

av bland annat Martin Johanson (Lundberg och Johanson 2001; Hallén, Johanson och Roxenhall 2009), 

dock är det färre som tar upp mikroregionala nätverk där närheten utgör en betydelsefull grund. Denna 

studie baseras i en fallstudie som tillämpar en aktör- och nätverksansats som grund till studiens 

utformning, däribland valet av intervjufrågor. Intervjuerna i denna studie har följt en semi-strukturerad 

intervjumetodik vilket gjort att frågornas svar har kunnat utforskas vidare genom följdfrågor. Andra 

metoder som skulle även skulle kunna appliceras på denna typ av studie är till exempel observation, 

fokusgruppsintervju, enkätundersökning och andra typer av personliga intervjuer än semi-strukturerade. 

Enligt författarna skulle ett stort komplement till denna studie hade varit observationer eller 

fokusgruppsintervjuer. Det upptäcktes dock tidigt att detta skulle varit svårt, om inte omöjligt, att 

genomföra. Dels för att då studien pågick hade nätverket inga möten, vilket skulle varit ett lämpligt 

tillfälle för observation. Även tid har varit ett problem då tidsbristen var stor hos företagen, vilket skulle 

göra det svårt att få samman tillräckligt antal deltagare för en fokusgrupp. Fördelarna med dessa två 

metoder hade varit att få en bredare bild av nätverk genom att se hur individerna interagerar med varandra 

och hur dynamiken ser ut inom nätverket. Studiens undersökare skulle även få en mer direkt inblick i vad 

som diskuteras på mötena och på vilket sätt. Enligt Saunders et al. (2009, 309) är en nackdel med till 

exempel observationer att om studien skulle göras på nytt så kan inte resultatet säkerhetsställas då en ny 
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observation påverkas av när och hur många gånger den görs och att den då inte säkert kan ge samma 

resultat. 

 

Aktör-nätverksansats 

ANT (Aktör-nätverksteori) kan användas som både ett teoretiskt verktyg och som en metodansats och som 

i denna studie används som en aktör-nätverksansats. Som ett metodikverktyg används den då det finns ett 

syfte och intresse att undersöka vad individer gör samt hur de gör det (Fejes 2015, 120). Genom denna 

metodansats så kommer ett stort fokus ligga på intervjuer med de individuella personerna inom nätverket 

för att förstå nätverket i stort. Objektet som skall undersökas är nätverk och med hjälp av ANT är det 

möjligt att se vilka relationer som finns på grund av objektet samt hur de agerar tillsammans. (Fejes 2015, 

122) Målet är att se vilken effekt som uppstår när olika individer agerar tillsammans. Likväl som att 

människorna påverkar nätverket så är det intressant att se hur nätverks påverkar människorna och deras 

verksamheter (Fejes 2015, 123). Hur och varför är viktiga begrepp inom ANT-analysen. Aktörer vet vad 

de gör och med ANT kan vi då utveckla och beskriva hur de gör det samt varför. Nedan följer de tre 

stegen inom ANT-analys (Fejes 2015, 125f). 

 

STEG 1: Vilka aktörer finns i nätverket? 

Första steget innebär att bena ut vilka både mänskliga och ickemänskliga aktörer som binder 

samman. Vilka faktorer är det som möjliggör nätverkets existens? 

 

STEG 2: Vad gör dessa aktörer? 

På vilket sätt möjliggör aktörerna nätverkets existens. Olika icke-mänskliga aktörer kan påverka 

och ha olika betydelse för individer inom nätverket.  

 

STEG 3: Vad blir effekten? 

 För att förstå individernas agerande och handlingar så är det först viktigt att se alla beståndsdelar 

inom nätverket, men sedan att se hur de samverkar samt vad produkten av denna samverkan blir. 

Fallstudie 

För att uppfylla det ovan nämna syftet har strategin fallstudie applicerats. Det är en lämplig metod då 

undersökningar av en nutida kontext eller företeelse görs samt att målet med studien är en djupare 

förståelse för fenomenet och dess kontext (Saunders et al. 2009, 146). Genom att göra en totalstudie så har 

flera källor av data samlats in för att beskriva och analysera fenomenet. Detta stöds även av att det är två 

som analyserat det insamlade materialet för att på så sätt få ett bredare perspektiv vilket stödjer 

undersökningens validitet (Saunders et al. 2009, 145-147). 
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Intervju 

Denna uppsatts är utförd som en kvalitativ studie då den avser att djupare studera mikroregionala nätverk 

som ett fenomen sett utifrån den upplevda påverkan av nätverket på dess aktörer. Studien kommer utöver 

nätverkets påverkan på aktörerna undersöka grunden till skapandet och medverkan i nätverket, vilket 

enligt Sanders et al. (2011) bäst studeras med kvalitativa metoder. Valet av primär metod landar på semi-

strukturerade intervjuer, där alla företag inom nätverket tillfrågats, för att gå så djup förståelse för 

fenomenet som möjligt. 

 

Målet för intervjuerna är att få data som beskriver hur människorna i nätverket tänker. Deras subjektiva 

erfarenheter och synsätt är viktigt och därför är det lämpligt med en semi-strukturerad intervju-metodik. 

Intervjufrågorna är uppbyggda på det teoretiska ramverket och för att besvara frågeställningen, men det 

finns även frågor av annan karaktär som kan vara av vikt. Det är även viktigt att ha med frågor som visar 

vilka referensramar intervjuobjektet har. Olika frågor och begrepp kan tolkas olika beroende på hur den 

intervjuade personen ställer sig inför detta. Detta behövs ta i beaktning för att kunna få jämförbara 

intervjuer till analysen (Lantz 2007, 29-33). Den semi-strukturerade metoden ger möjlighet för 

intervjuvaren att samtidigt som ett tydligt manus med frågor följs så finns det utrymme för följdfrågor 

samt att kunna gå djupare in på områden som kan vara av intresse inför analysen (Saunders et al. 2009). 

Semi-strukturerad intervjumetod är lämpligt då en studie skall utforska och förklara fenomen (Saunders et 

al. 2009, 323). Då denna studie är fokuserad på att finna och undersöka ett fenomen vilket vidden av inte 

initialt är känd ger denna intervjumetodik en möjlighet att finna icke tidigare kända aspekter i varje 

intervju. 

 

Intervjufrågorna har valts utifrån analysen i kombination med resultaten i teorin. Frågorna i ANT-analysen 

reflekterar tillbaka på nätverksmodellen med Aktör-Resurs-Aktivitet, då frågorna om Vilka aktörer finns 

och vad gör dem ger möjlighet att få svar på aktörer och aktiviteter. Den tredje ANT-frågan handlar om 

effekten vilket reflekterar till resultaten i modell 1. I en kombination av dessa tre ANT-frågor vävs även 

resurser in. De förskrivna intervjufrågorna finns att läsa i Bilaga 1. Dessa kompletterades under intervjun 

med följdfrågor som även dessa var med avseende på ANT samt resultaten. 

 

Ett alternativ till semi-strukturerad intervju hade varit att samla kvantitativ data i form av formulär eller 

mer strukturerade intervjuer vilket är ett mer tidseffektivt sätt att samla data, speciellt vid större 

urvalsgrupper (Saunders et al. 2009). Saunders et al. (2009) gör dock tydligt att det ofta är svårt att skapa 

sådana formulär och standardiserade frågor. Bland annat för att det kräver en väldigt precis och detaljerad 

förståelse för det som önskas studeras. Då denna studie hade en begränsad urvalsgrupp samt en initialt låg 

förståelse för fenomenet valdes istället en totaltäckande studie av nätverkets medlemmar i form av semi-

strukturerade intervjuer. 
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För att få relevant information till studien tillfrågades först och främst den person som varit mest 

involverad inom nätverket på respektive företag att medverka. Företagen har själva valt vilken person som 

lämpat sig för detta. Inga slutsatser har kunnat dras om att personerna ifråga inte har varit insatta i 

nätverket då alla intervjuer har haft detaljer som kunnat konfirmeras de övriga. Saunders et al. (2009, 156) 

tar upp att partiskhet kan vara ett problem då intervjupersonen kan besvara frågorna på ett sådant sätt som 

de tror att deras chefer vill att de skall svara. Då majoriteten av intervjupersonerna inte direkt har någon 

auktoritet över dem inom företagen, det vill säga alla har själva varit ägare, delägare eller butikschefer (se 

tabell 1) gör att risken för partiskhet minskas. Dock kan det fortfarande finnas en form av partiskhet då 

intervjupersonerna kanske inte vill offentliggöra, vad som kan upplevas vara, känslig information då 

övriga inom nätverket samt andra individer kan få del av uppgifterna.  

 

Företag 

Tabell 1, Deltagande företag i studien 

Företag nr Bransch Typ av företag Intervjupersonens position 

1 Mode Koncern/arbetsställe Butikschef 

2 Mode Koncern/arbetsställe Butikschef 

3 Bokhandel Fristående  Delägare 

4 Bokhandel Fristående  Ägare 

5 Inredning och design Fristående  Ägare 

6 Bokhandel  Fristående  Delägare 

7 Inredning och design Fristående  Ägare 

8 Mode Fristående  Ägare 

9 Hår & Skönhetsvård Fristående  Ägare 

 

 

Relationerna mellan individerna på företagen kan alltså här påverka studien. Detta har undvikits genom att 

ge intervjupersonerna och företagen anonymitet. Detta för att ge deltagarna integritet samt att det 

uppkommit önskemål från deras sida om detta. Utöver detta har även intervjuerna skett separat och 

insamlad data har ej spridits vidare i någon form, vilket hjälper till att behålla anonymiteten och minska 

influenserna mellan studiens deltagare (Saunders et al. 2009). Utöver den ovan nämnda problematiken 

med partiskhet finns det även ett problem med partiskhet hos den individuella intervjuaren (Saunders et al. 

2009, 157). Detta minskades med att båda författarna deltog på intervjuerna, där det var förbestämt att den 

ena ställde de uppskrivna frågorna och den andra gjorde anteckningar och båda inkom med följdfrågor. 
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Intervjuerna, med intervjuobjektens tillåtelse, spelades även in. Dessa inspelningar meddelades 

intervjupersonerna att enbart författarna samt handledaren kunde komma att lyssna på. Genom 

inspelningarna kunde intervjuerna lyssnas åter på så att författarna återigen kunde höra intervjun och 

diskutera innehållet och därmed förrätta en bättre analys. Nackdelen med metoden är att enbart det som 

sades och tonen kunde analyseras då ansiktsuttryck förloras vid en audioinspelning (Saunders et al. 2009, 

339). 

 

En annan faktor som enligt Saunders et al. (2009, 156) nämner är val av tiden för undersökningen. En 

intervju på en måndagmorgon skulle kunna skilja sig markant från en som tar plats en 

onsdagseftermiddag. I denna studie så har utgångspunkten legat i att underlätta för företagen det vill säga 

att valet av intervjutid har bestämt till största del efter vad som passar dem bäst. Detta för att både få 

företagare vilja medverka i studien, men även för intervjutiden inte skall hamna på en tidpunkt som de 

upplever är stressande och att de skall kunna känna att de har tid och energi att deltaga på intervjun. Även 

tidsperioden under vilken studien utfördes kan ha påverkan på resultatet då till exempel vissa händelser är 

färskare i minnet hos intervjupersonerna. Då studien hade en begränsad undersökningsperiod var detta 

något som var svårt att göra något åt. 

 

Undersökningsfokus 

Baffour et al. (2013, 407) beskriver totalundersökning som det bästa, om inte det enda, sättet att undersöka 

en begränsad population i termer av område eller medlemskap. Då denna studie berör ett begränsat 

urvalsunderlag ger det möjligheten att trots begränsade resurser, som vanligtvis sätter stopp, utföra en 

totalundersökning (Saunders et al. 2009). Då studien berör olika parter, vilka kan agera i olika grad med 

nätverket är det viktigt att få en bredd i undersökningsmaterialet som visar på en diversitet. En 

totalundersökning innebär att studien inte gör ett urval inom det underlag som undersöks utan tar med all 

data vilket i slutändan ger ett heltäckande resultat. En svårighet under studiens gång har varit att 

identifiera exakt vilka företag som deltagit i nätverket. Utgångspunkten i studien har varit att tillfråga alla 

som, i mötesprotokollen nämnts, varit närvarande samt de som enligt muntliga källor också varit aktiva. 

Undantaget har varit företag som stängt ner sin verksamhet alternativ flyttat till annan plats. Totalt 

tillfrågades 16 företag, varav nio tackade ja och intervjuades. Av de företag som tillfrågades, men inte 

deltog var det två som avstod på grund av att de själva nyligen blivit ansvarig för affärsverksamheten och 

därmed inte hade någon insikt i eller erfarenhet av nätverket. En tackade nej av personliga skäl, 

orelaterade till studien, tre återkom aldrig med någon respons och den sista avstod då denne ansåg att det 

var bättre att vi intervjuade andra företag. Utifrån intervjuerna samt protokollen är utgångspunkten att 

majoriteten av nyckelpersoner eller drivande individer i nätverket deltagit i studien, vilket ökar 

tillförlitligheten. Självklart skulle validiteten öka om alla företag deltagit och studien på så sätt blev en 

totaltstudie varit önskvärt. Huruvida de företag som inte intervjuades skulle kunnat påverka studien 
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resultat är svårt att avgöra, men något som är värt att nämna är att det är främst fyra företag som inte gav 

en specifik anledning till att delta, de tre som inte lämna respons samt det som ansåg att vi bör intervjua 

andra företag. Det är värt att notera att dessa företag skulle kunna uteblivit från studien på grund av någon 

form av bias, dock är detta något som inte styrks under intervjuerna. 

 

Tolkning av data  

För att behandla den insamlade datan använder denna studie en tvåstegskodning av datan med både 

emergent och priori kodifiering, att ur datan hitta en kategorisering som kan kombineras med 

kategoriseringen i det teoretiska ramverket (Wilson 2010). Wilson (2010) menar att detta angreppssätt ger 

möjligheten att analysera datan utifrån en tydlig struktur och samtidigt vara flexibel och ha möjligheten att 

utöka denna struktur med avvikelser och nya fynd. Med grund i en primär analys av datan hittas teman 

utifrån vilka det kodifieras en struktur med målet att dela upp datan och sortera om den i kategorier som 

gör det möjligt att jämföra data inom dessa kategorier men även mellan dem (Wilson 2010). Som stöd i 

denna primära analys används även ANT-metodiken. De tre stegen inom ANT är även ett redskap när 

tolkning av den insamlade datan görs. Genom att återigen ställa frågorna om vilka aktörer, vad de gör och 

vilken effekten blev kunde teman enklare utrönas och författarna gavs en ökad möjlighet att analysera och 

resonera kring data-materialet för att uppfylla syftet med studien. Den empiriska datan har blivit 

strukturerad och presenterade utefter de teman som av författarna tolkats ur det samlade materialet.  

Denna tematiska struktur används därefter för att, i kombination med det teoretiska ramverket, identifiera 

konkreta delar av datan som kan kodas med hjälp av teoretiska begrepp (Wilson 2010).  I denna studie 

sker analysen primärt genom öppen kodning, att märka och sortera datan från intervjuerna för att finna 

indikationer på resultat, både resultat från det teoretiska ramverket men även resultat som sträcker sig 

utanför detta. Saunders et al. (2009) stödjer att öppen kodning i det första steget av detta analytiska 

angreppssätt; att finna kategorier ur den insamlade datan som sedan kan jämföras och grupperas ihop. 

Något som sedan kombineras med grupperingar och kategorier från det teoretiska ramverket.  

 

Studiens tillförlitlighet och validitet 

Genom att göra ett gediget förarbete med gemensamt väl utvalda frågor till intervjuerna har författarna i så 

lång utsträckning som möjligt givit akt på problem som kan uppstå då flera olika personer kan uppträda 

som intervjuare (Saunders et al. 2009, 156). En annan metod för att öka tillförlitligheten är att innan 

intervjun diskuterat definitioner av relevanta termer med intervjuobjektet. Detta för att intervjuaren skall 

ha en sådan gemensam grund som intervjuobjektet som möjligt när det kommer till terminologin 

(Saunders et al. 2009, 157).  
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För att styrka intervjumaterialet och skapa validitet används dels flertalet intervjupersoner som intervjuas 

separat från varandra samt vid olika tillfällen men även kompletterande handlingar så som mötesprotokoll, 

utdrag från chattkonversationer, digitala källor och bolagsfakta. Denna användning av flera källor för att 

styrka samma fakta benämns som triangulering och ger enligt Saunders et al. (2009) en säkerhet av den 

insamlade datans validitet. Även det tillvägagångssätt som används för att koda datan, det vill säga 

intervjuerna, ger tillförlitligheten av studien då en metodisk och strukturerad ansats använts, detta ökar då 

möjligheten att kunna genomföra studien på nytt med liknande resultat. En studie kommer att kunna 

påverkas om det är något större som händer eller har hänt och som på så sätt skiljer sig från det vardagliga 

beteendet (Saunders 2009, 157). I detta fall är det något som kommer att tas i beaktning, men samtidigt så 

kommer det även kunna vara en effekt som även är väl värd att analyseras då det uppfyller denna studies 

syfte.  

 

Nätverket på Drottninggatan 

Följande del i studien är information förmedlat från intervjuerna samt protokollen. Om inget annat nämns 

kommer informationen från flera källor och har på så sätt validerats. På de fristående butikerna är det ofta 

butiksägaren själv som deltar i nätverket, men för några av butikerna så är det anställda butikschefer. I 

studien har Uppsala kommun och Uppsala city används likvärdigt av de intervjuade för att hänvisa till den 

externa aktör som ansvarat för dels ombyggnationen av Drottninggatan men även den dagliga skötseln av 

densamme.  

 

Nätverkets start, mål och utformning 

När nätverket tog sin början är inte alla överens om, för några började det 2011 då tre företag gick 

samman för att på ett trevligt sätt utbyta idéer. De ligger vägg i vägg med varandra vilket gör att det 

fortfarande idag, enligt dem själva, har en närmre kontakt. Det började som ett informellt samarbete och 

från början hoppades de att sammankomsten skulle leda till något mer. Under tidens gång har även flera 

andra butiker kommit med i nätverket och för tre företag skedde det 2013 när en fick en ny personalchef 

och de två andra fick nya ägare. För några andra butiker tog nätverket sin början i och med att det som 

många nämner var en kris för butikerna på gatan, byggnationen av Uppsala paradgata, närmade sin start. 

För dem var det yttre trycket från kommunen som skapade den styrkan de hade tillsammans under 2015. 

Det nämns även att denna press har lagt en grogrund för att ett fortsatt samarbete skall kunna ta rum. Flera 

nämner dock också att det finns en viss utmattning i nätverket efter ombyggnationens påverkan på 

butikerna på gatan. Förhoppningsvis är nätverket något som kommer att fortsätta utan att en yttre press 

ligger på och planera för event inte bara ett halvår i förväg utan kanske till och med ett år före. En 

problematik som tydligt ses med planeringen är att flera företag upplever tidsbrist. Flertalet butiker 

betraktar tiden de lägger ner på nätverket som obetald arbetstid eller fritid och några påpekar till att de ser 



20 
 

det som tid som oavsett skulle läggas ner på företaget. Främst är det företagen som drivs av butikchefer 

som lyfter att tiden de läger ner på nätverket är fritid och trycker på att detta inte är något de kan inkludera 

i sin arbetstid förutom i exklusiva fall så som när de hade öppet vid julmarknaden. Individerna på 

företagen upplever att de måste prioritera sin tid, vilket gör att nätverket kan falla mellan stolarna. 

 

Nätverkets mål 

Ett av de stora målen med nätverket, som många nämner, är att göra gatan attraktiv och få fler kunder. 

Flera företag lyfter att butikerna som ligger på Drottninggatan är unika butiker och skiljer sig från 

masshandeln som annars finns på till exempel gågatan. Flera nämner att det är en stor fördel om kunder 

upplever att butikerna arbetar ihop och visar en enhetlig bild mot sina kunder. Detta genom till exempel 

att de kan ha öppet samma tider eller att de kan tipsa om varandras butiker. Samtidigt, nämns det, är det 

skönt att inte bli styrd på det sättet som butiker i ett köpcentrum blir, till exempel gällande öppettider. 

Många företag poängterar att sammanhållning är något som är viktigt och ett företag trycker även på att 

det är något som inte alltid upplevs vara så vanligt. Sammanhållningen är också något som, enligt 

intervjuperson 9, kan uttryckas som en familjär sammanslutning. Drottninggatans unika stråk och den 

fysiska närheten mellan företagen gör att det är möjligt att skapa nära social band, till skillnad från till 

exempel gågatan där anonymiteten är större. Denna familjära känsla baseras också på att de flesta 

företagen har en gemensam nämnare då de identifierar sig som handlare som månar om kunden och vill ge 

dem personlig hjälp för att hitta rätt produkt. Vilket också är en stor det i att de ser sig som unika butiker. 

De har även till skillnad från masshandeln ett originellt utbud och är butiker som kunderna har möjlighet 

att hitta varor som de minst förväntat sig. Genom denna originalitet och specialitet så lyfter flera företag 

att de mer än gärna rekommenderar varandra till kunderna, vilket utöver att visa på enighet också stärker 

de sociala banden mellan butikerna. 

 

Kommunikation och samarbeten 

Kommunikationen sker genom möten, personliga möten på gatan, epost och Messenger på Facebook. 

Inledningsvis var det tänkt att använda epostgrupper, men detta blev problematiskt att administrera då 

personer som inte ville vara med kom med på epostlista och vice versa. Idag används främst Messenger i 

Facebook för att kommunicera med två olika trådar, en för strikt informativa meddelande som 

möteskallelser och en som har en mer diskuterande kultur. Den sistnämnda används för att få tips och råd, 

men även om någon har ett snabbt behov av att låna en skrivare så kan frågan dyka upp där. Även om 

Messenger ses som den mest använda forumet för kommunikation är det flera företag som nämner eposten 

som den officiella kommunikationsvägen i nätverket och att ha kontakt via Messenger är problematiskt då 

det finns de som inte har Facebook. Ett ytterligare användningsområde för nätverkets 

kommunikationskanaler är då butikerna misstänker snatteri. De kan då använda kommunikationen via 

Facebook för att göra varandra uppmärksamma om detta. Flera nämner att på så sätt är det möjligt att 
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snabbt och enkelt få information om det är något som de anser var suspekt och på så sätt kan de hjälpa 

varandra att hålla ögonen öppna och öka tryggheten. 

 

De inofficiella möten som sker på gatan sker främst med de som precis ligger nära varandra eller med dem 

man har en särskild gemensamt nämnare med som till exempel inredning eller mode. Då diskuteras både 

branschspecifika ämnen, men även ämnen som gäller gatan i sig. De officiella mötena för nätverket har 

under 2015, med en informell karaktär, delvis protokollförts med korta kommentarer om vad som 

diskuterats. Det främsta diskussionsämnet, enligt protokollen, är aktiviteter som butikerna tillsammans vill 

ämna sig åt som till exempel Kulturnatten, Fashionweekend eller julmarknad. Ett annat ämne är 

gemensam marknadsföring via lokaltidningar eller Facebook. Information om andra nätverk eller 

föreningars kurser nämns även i protokollen och även en inbjudan till diskussionspass med lokalpolitiker 

anordnat av Svensk Handel nämns. Då denna studie utförts kan det konstateras att det inte har arrangerats 

några möten under första halvåret 2016. Dock har förslag på datum givits samt till och med bestämts, men 

för få deltagare har kunnat medverka vilket har gjort att mötet uteblivit. 

 

Alla företagen har någon form samarbete med något annat nätverk eller förening som till exempel Upsala 

handelsförening, Relation, Uppsala city och nätverk för specifika branscher, så som nätverk för 

bokhandlare. Detta är ofta inget som ekonomiskt konkurrerar med deras medlemskap i Drottninggatans 

nätverk då det inte finns någon avgift för deltagande i nätverket. Dock nämns det frekvent att bristen på tid 

är överhängande och detta påverkar hur mycket tid som läggs ner på Drottningsgatans nätverk detta gör att 

det finns en noggrannhet i vad som väljs att göras. Dessa medlemskap i andra nätverk skapar stora 

möjligheter för nätverket på Drottninggatan. Då individer inom nätverket även deltar i andra organ 

kommer de över information, kunskap och relationsband med intressenter som kan vara relevant för 

Drottninggatans butiker. Ett exempel på detta är den nära kontakt nätverket haft med Uppsala city. 

Uppsala city, eller Uppsala Citysamverkan AB, är ett företag som arbetar för “Ett samarbete mellan 

fastighetsägare, kommunen, handeln och andra aktörer där vi har möjlighet att öka värdet och 

attraktiviteten för Uppsala city” (Uppsala city 2016). Som en del i detta hade de en ledande roll i 

byggandet av paradgatan i Uppsala och genom nätverkets kontakt med dem har Uppsala city deltagit på 

Drottninggatans möten för att ta till sig och vidareförmedla informationen till kommunen. 

 

Ansvarsfördelning 

Alla som har fallenhet för en viss uppgift har per automatik tagit ansvaret för detta område inom 

nätverket. Personer med kontakt inom musikvärlden har ordnat med artister, de med fallenhet för 

organisatör har ansvarat för kommunikation och varit spindeln i nätet. Företag 9 lyfter att i och med att de 

har så olika bakgrunder så breddas det totala kontaktnätet och denna resurs har varit ett stort komplement 

när de anordnat event tillsammans. Det upplevs vara en viss skevhet, från flera av företagen, i 
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arbetsfördelningen inom nätverket, vilket det har diskuterats om det skall finnas någon slags rullschema 

för att förändra denna struktur. Ett företag nämner att de vid vissa gemensamma event, så som en 

bokstavsjakt, har löst det sneda engagemanget i nätverket med att det bara är de som varit med och 

planerat eventet får delta. 

 

Gemensamma insatser och lösningar 

Alla företag nämner att nätverket har anordnat flertalet gemensamma event. Vissa typer av arrangemang 

som modevisningar har gjort att alla företag inte funnit det lämpligt att deltaga i. Samtidigt har det också 

givit en möjlighet att skapa något unikt genom samarbeten så som när en av bokhandlarna var med under 

en sådan modevisning. Andra event som vid invigningen av paradgatan ordnande butikerna tillsammans 

uppträdande med fokus med barnunderhållning och tipspromenad. Dagen efter invigningen, den första 

advent, arrangerade de tillsammans en julmarknad. Till marknaden bjöds även knallar och skolklasser in 

och vissa butiker ställde också upp stånd på gatan. Under sommaren 2015 anordnade de ett gemensamt 

event kallat GatuFest. Under flera intervjuer nämns det som ett barnvänligt event med hoppborg och 

varmkorvsförsäljning och en dj togs in som uppträdde. Här togs även försäljningen ut till gatan. Dessa 

event är alla något som kontinuerligt planeras och diskuteras på mötena som nätverket har. Dock nämner 

ett företag att idéerna som kommer upp inte alltid är så nyskapande, vilket gör arbetet mindre attraktivt 

(Intervjuperson 2). De externa parter som har deltagit på eventen har varit relativt enkla att få tag i, som 

tidigare nämnt så har flera företag tagit ansvaret för olika bitar och genom respektive kontaktnät så har de 

kunnat få tag i knallar, elkablar, artister med mera. Ett företag nämner att småföretagare generellt är 

“doers” och när de vill något så får de saker gjorda (Intervjuperson 9).  

 

Några företag nämner att nätverket håller koll på när Uppsala City, vilket är ett samarbete mellan bland 

annat fastighetsägare, kommun och handeln, har event och följer då med i den mån de vill i deras 

planering. Detta bidrar till att gatan, som generellt inte har söndagsöppet, har kommersen igång då. 

Genom att ordna event samtidigt som resten av city är det möjligt att följa med vågen av potentiella 

kunder som tar sig till centrala staden. Då byggnationen av paradgatan pågick hade företagen 

morgonmöten var till varannan vecka. Detta för att dels hålla sig uppdaterad om vad som pågick och för 

att lyfta sina synpunkter. På dessa möten deltog även Uppsala City som kunde förmedla detta till Uppsala 

kommun. För några av företagen inom nätverket var detta ett stort incitament för att delta i nätverket 

samtidigt så framhålls det även att externa parter togs sig tid för Drottninggatan just eftersom de hade ett 

nätverk. Möjligheten till att få information om vad som planerades och potential till att kunna påverka låg 

till grund för deltagandet. Intervjuperson 5 nämner också att de har startat diskussioner med Uppsala city 

och kommunen för att se över möjligheten att stänga av Drottninggatan även i framtiden för att kunna 

hålla liknande evenemang som Gatufesten och julmarknaden.  
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Marknadsföring och en säljande gata 

Flera butiker lyfter den gemensamma marknadsföringen som gjorts. För att få ner priset har butikerna 

tillsammans gått ihop och köpt annonsblock i lokala tidningar. Tillsammans har de även kontakt med den 

tekniska nämnden inom kommunen för frågor om bygglov, skyltning, använda gatan till försäljning, 

utsmyckning av gatan för att göra den attraktivare med mera. Det är för alla företag en fråga om var de ska 

välja att lägga sina resurser och om de upplever att de får ut något från detta. Det är väldigt skilt om 

företagen upplever att det är värt att marknadsföra sig via lokala tidningar eller ej. En annan 

marknadsföringskanal är nätverkets gemensamma Facebooksida; Drottninggatans butiker. Där får de som 

vill göra statusuppdateringar om vad som händer i just deras butik eller dela den egna butikens 

Facebooksida eller hemsida. Det är några butiker som har sin egna Facebooksida där de istället väljer att 

exklusivt göra uppdateringar ifrån.  

 

Till senaste julmarknaden gjordes ett gemensamt inköp av julgranar för utsmyckning av gatan. Utöver 

detta har det inte gjorts några gemensamma inköp, vissa företag anser att anledning det är på grund av att 

företagen är så pass olika att det inte är möjligt. Andra företag ser möjligheterna att gå ihop för 

gemensamma upphandlingar på till exempel dörrmattor eller att ha gemensamma inköp av kundpåsar eller 

omslagspapper nämndes av flera av företagen. En mindre form av utlåning av produkter samt tips för 

skyltfönstren sker mellan vissa av aktörerna. Utöver att låna varandra saker är det även företag som 

nämner att det diskuterats att ha någon form av rabatt i butikerna för nätverkets medlemmar, något som 

det inte blivit något av då inte alla butiker ville, eller kunde vara med på detta.  

 

Gatan har idag en viss karaktär då den till mestadels är en-/tvåmans företag med ett unikt och vasst utbud 

och det är önskvärt att det blir en god blandning av butiker så att de drar kunder till gatan. Detta är något 

som dock står mellan hyresgästen och fastighetsägaren, men tillsammans kan vi lyfta våra åsikter och 

tycka och på så sätt påverka resultatet. Nätverket har även gjort gemensamma påtryckningar på Uppsala 

city och kommunen för att gatan skall bli mer attraktiv. Exempelvis genom att gatan hålls ren och att den 

utsmyckas med julbelysning, blomarrangemang och parkbänkar med mera. Detta är, enligt företagen, en 

liten kostnad för kommunen, men att det krävdes att nätverket tog initiativet för att det skulle tas i bruk. I 

början av ombyggnationen av Drottninggatan upplevdes skyltningen på gatan vara missvisande då många 

antog att den utöver biltrafiken även var avstängd för cykel- och gång trafikanter, vilket inte var fallet. 

Detta togs upp med kommunen som ordnade tydliga skyltar vilka var mer välkomnande. Flera företag 

nämner även att planeringen av byggnationen och insikten i hur detta kunde påverka butikerna var 

bristande. Ett företag lyfter att kommunen idag arbetar mer proaktivt för att underlätta för handlare vid 

byggnationer (Intervjuperson 9). Ibland när en viss problematik har uppkommit har detta diskuterats inom 

nätverket för att sedan uppmanats alla individuella företag skall sätta press på den utomstående parten. Ett 

exempel på detta är när julbelysningen var försenad eller när städning eller utsmyckning av gatan varit 

bristfällig. Julbelysningen skulle varit uppsatt innan första advent, vilket det upptäcktes av företagen 
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samma vecka att Uppsala city och kommunen inte verkade få genomfört. Julbelysningen skulle varit något 

som gjort gatan mer inbjudande under julmarknaden samt att resten av staden hade fått sin julbelysning 

uppsatt. Hur detta sedan redda ut sig är dock något som upplevs olika från företagen. Några nämnder att 

det skedde gemensamma diskussioner inom nätverket, medan ett företag pekar ut att initiativet och 

utredande av julbelysningsproblemet sköttes av dem personligen (Intervjuperson 1). 

 

Kunskapsutbyten och sociala aktiviteter 

Det finns även inga gemensamma kurser eller föreläsningar, men de hör de av till varandra och går 

gemensamt på sådant som arrangeras av andra föreningar eller organisationer. Det framkommer dock att 

detta inte är något som alla företagen i nätverket medverkar i eller är medvetna om. Många företag säger 

att det kan vara svårt att ha gemensamma utbildningar då de är inom olika branscher, men intervjuperson 

5 lyfter att då alla butikerna arbetar nära kunder så kan ämnen som retorik och kundbemötande vara 

användbara för alla. Detta som nätverket i framtiden skulle kunna arbeta på för att respektive företag skall 

kunna tillgodogöra sig kunskap inom de områdena. Det sker ett kunskaps- eller erfarenhetsutbyte under de 

allmänna samtalen då de kan stödja varandra i frågor kring marknadsföring, öppettider eller 

problemlösning. Ett annat informationsutbyte som görs mellan företagen är av en mer praktiskt karaktär. 

Några företag nämner att när de till exempel skall köpa in nya kundpåsar eller kassaapparater kan de få 

tips av varandra via Messenger chatten och se kan de gå in till varandra för att känna på deras påsar och på 

så sätt få en uppfattning om produkten. Detta skapar en trygghet då företagen kan “klämma och känna” på 

produkten, i detta fall kundpåsarna, innan de köper in dem. Detta kräver dock direktkontakt mellan 

företagen, annars är ett verktyg för utbyten av information och kunskap något som eftersöks av ett av 

företagen, vilket också är det företag som också inte använder Facebook (Intervjuperson 1). 

 

Det förekommer då och då after works, till exempel pub- och restaurangkvällar där lösare och mer 

avslappnade diskussioner har hållits. Flera företag säger dock att dessa ofta har varit planerade med kort 

framförhållning och ofta meddelats eller planerats via Facebook Messenger chatten, ibland samma dag. 

Flera framhåller, som tidigare nämnts, att samma sak gäller här för många att tiden som läggs är av 

fritiden vilket gör att det blir en prioriteringsfråga på det personliga planet. Fördelen med dessa, till 

skillnad från morgonmötena då de flesta är trötta, att folk är piggare och ofta mer avslappnade. Något som 

nämns av flera är att annan fördel med after works är att det är då idéerna för gemensamma event kommer 

till. Flera företag nämner att after works är väldigt viktiga för det är då individerna inom företagen lär 

känna varandra närmare och det är denna tillit sen som lägger en stabil grund för fortsatt samverkan. 

Intervjuperson 3, lyfter after works ännu mer och hävdar att det är nätverkets viktigaste mötesplats. 
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Styrkor, utmaningar och visioner i nätverket  

En utmaning inom nätverket är att allas verksamheter ser olika ut. Varje företag har sina representanter 

eller personer som engagerar sig mer inom nätverket. På egenföretagen är det butiksägaren själv som 

deltar, men för till exempel några av butikerna så är personerna butikschefer och måste därmed stämma av 

högre upp för att kunna ta beslut som gällande marknadsföring. En annan svårighet är att företagen har 

olika sätt att arbeta på och det är inte alltid det är möjligt att lägga ner samma tid på nätverket. Och 

ytterligare en svårighet, som nämnts, är att upprätthålla kontinuiteten inom nätverket då 

affärsverksamheter har öppnat och stängt på gatan. En annan faktor som vissa företag upplever som en 

problematisk bit i samarbetet är att företagen värderar varandra olika. Ett företag upplever att deras 

verksamhet uppfattas annorlunda av andra företag i nätverket än av dem själva. På grund av detta berättar 

företaget att de inte har samma möjligheter att delta i nätverkets gemensamma event på samma villkor 

(Intervjuperson 2). Ett annat företag hävdar själv att de sticker ut väldigt mycket från de övriga 

verksamheterna och att det inte alltid är värt att deltaga på gemensamma aktiviteter (Intervjuperson 6). 

Samtidigt så lyfter flera företag att just därför, för att alla företag är unika, så har de en unik möjlighet att 

hjälpa och stötta varandra. 

 

En styrka i nätverket är att det är unika butiker som ligger på Drottninggatan. Samtidigt så nämner ett fåtal 

att det är bra med flera butiker inom samma genre då detta lockar kunder. Det finns då ett närmare 

samarbete mellan de som är inom samma genre och de har möjlighet att utbyta idéer och skickar kunder 

till varandra. I dagsläget finns det inget åtagande eller krav på medlemmarna. Flera företag nämner att det 

har funnits funderingar kring om en förening eller ett bolag skall startas för att enklare kunna administrera 

föreläsningar, gemensamma inköp och liknande. Svårigheten är att det är någon som måste ta tag i detta 

och styra upp projektet för att det skall kunna fungera och i dagsläget finns inte en sådan resurs. En styrka 

eller möjlighet var om alla butiker skulle gå ihop med en stark gemensam röst mot andra aktörer är något 

som kommit till insikt hos flera av företagen. Detta nämner flera företag då de nämner att paradgatan är 

idag ett infekterat ord som många ångrar att det användes. Många upplever att gatan inte har förändrats på 

något större sätt, men tacksamhet finns för de bredare trottoarkanterna. Dock har det varit många löften, 

men få har blivit uppfyllda och responsen från de ansvariga från ombyggnationen har varit sviktande. 

Flera företag i nätverket nämner att de haft en känsla av att inte blivit hörda. Informationen från 

projektansvariga har även varit knapp och har kunnat komma retroaktivt. 

 

Analys 

Genom att ställa frågan vilka aktörer finns, vad gör de och vad blir effekten (Fejes 2015) så har nätverket 

på Drottninggatan fått en tydligare karaktär. Nätverket är ett relativt litet men ändock komplext system. 

Som bild 1, nedan, visar så har vissa företag starkare relationer mellan varandra och vissa svagare, ändock 
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är alla relationerna en del av nätverket. Externa aktörer har visats sig ha en stor påverkan både i form av 

att vara ett stöd till nätverket men även en gemensam fiende. Även om nätverket startade långt innan 

ombyggnationen av gatan så upplevde många företag att nätverket tog sin början först när krisen uppstod. 

Vilket kan tolkas som att nätverket expanderade och fick nya gemensamma mål, karaktären nätverket 

förändrades alltså. 

 

Bild 1. Nätverkets karaktär och relationer 

Storlek och marknadskraft  

Nätverkets medlemmar är alla överens om att ombyggnationerna av Drottninggatan har varit en händelse 

som starkt påverkat nätverkets verksamhet, både på individuell aktörsnivå men även påverkat de relationer 

som bygger upp nätverket. En butik hävdade att detta yttre tryck var en stor bidragande faktor att 

nätverket kom samman och blev mer aktivt under den berörda perioden. Denna händelse var ett exempel 

på en aktivitet där nätverkets medlemmar och externa aktörer, primärt Uppsala City och Uppsala 

kommun, var inblandade. Nätverkets aktörer valde här att gå ihop för att tillsammans få en starkare röst 

mot dessa aktörer, något som är ett tydligt exempel på ökad storlek och marknadskraft, då de tillsammans 

fick ett större inflytande mot de externa aktörerna (Verschoore och Balestrin 2011). Här kan det tolkas 

som att på grund av yttre tryck så fanns ett motiv att delta i ett nätverk, vilket kan liknas vid Haas (2009) 

organiska nätverk. Då något som uppfattas som en kris ger incitament och motivation att arbeta för ett 

gemensamt mål.  
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Liknande påverkan mot externa aktörer berättar flera företag har även skett efter denna stora händelse, där 

ett konkret exempel var att gemensamt föra en förhandling mot Uppsala City rörande att stänga av gatan i 

framtiden för julmarknader och dylikt. Nätverket har även satt ökad press på Uppsala City då 

Drottninggatan inte fått julbelysning i tid och när renhållning och utsmyckning varit undermålig.  

 

Flera butiker och individuella personer i nätverket på Drottninggatan är också med i flera andra nätverk, så 

som Upsala handelsförening, Relation, Uppsala City och nätverk för bokhandlare för att nämna några. 

Genom ökad mängd medlemmar i nätverket får de också ett större kontaktnät externt och har möjlighet att 

nyttja resultat utav det (Verschoore och Balestrin 2011). Exempel på vad som kan komma ur detta 

kontaktnät är ny kunskap och information, som faller under Lärande och innovation men även tillgången 

till resurser som tydligt utökas med ökat antal aktörer i nätverket och externa relationer till nätverket.  

 

Ytterligare ett exempel på fördelar de får av ökad storlek och marknadskraft är att de tar vara på den 

sammanslagna kundkretsen för att synas mer genom att tipsa om varandras butiker till sina kunder 

(Verschoore och Balestrin 2011), vilket tyder vara en stor motivation för att delta i nätverket. På så sätt 

kan de agera som ett gemensamt varumärke överliggande butikernas individuella varumärken. Flera 

företag nämnde att ett av nätverkets största mål var att marknadsföra Drottninggatan som en shoppinggata 

och locka kunder att komma till dem snarare än de stora butikskedjorna som de säger ofta lockar folk till 

Uppsalas gågata. Med detta gemensamma mål skapar nätverket en plattform för att hålla varandra om 

ryggen och samtidigt bidra till verksamhetens egna mål. Detta ökas med antalet medlemmar i nätverket 

och skapar en trygghet för alla aktörer inom nätverket, då de inte är ensamma då eventuella problem 

uppstår. 

 

Kollektiva lösningar 

Utöver det gemensamma arbetet att bearbeta den breda gemensamma kundbasen berättar flera aktörer om 

att de gemensamt i nätverket går ihop och har gemensam marknadsföring, bland annat i lokala tidningar i 

Uppsala. Motivet här är att flera butiker ser det som en stor fördel att kollektivt genomföra dessa insatser 

då det utöver att det sänker kostnaden för den enskilda aktören. En annan fördel, enligt flertalet butiker, är 

att kunderna upplever gatan som mer enhetlig vilket ökar attraktiviteten och det bidrar till 

sammanhållningen i nätverket, något som är ett tydligt exempel på resultatet kollektiva lösningar. En butik 

nämnde även gemensamma inköp av matchande julgranar som dekoration under vintern som en sådan 

aktivitet som dels bidrog till sammanhållningen men även till att de kunde förhandla ett bättre pris. 

Liknande gemensamma inköp av inslagspapper, påsar och dylikt diskuteras i nätverket, något som antyder 

på att denna typ av resultat är av vikt för nätverkets aktörer. En annan gemensam marknadsföringskanal 

som delvis används är gatans gemensamma Facebooksida. Då flera, om inte alla, butiker lyfter bristen på 

resurser högt så är här en kostnadsfri möjlighet att nå en bredare publik med sin marknadsföring. Då 
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marknadsföring via den gemensamma Facebooksida är gratis så är det underligt att alla butiker inte 

utnyttjar denna kanal som ett komplement till den egna Facebooksidan. Det finns alltså ingen konsensus i 

att företagen på Drottninggatan kan öka sin marknadskraft genom en kollektiv lösning som innebär att ha 

en gemensam Facebooksida där alla företagen är aktiva.   

 

Under kollektiva lösningar faller även den gemensamma infrastruktur som nätverket gemensamt använder 

för gemensam nytta (Verschoore och Balestrin 2011). Flera företag beskriver till exempel den 

gemensamma chatten på Facebook Messenger som det primära kommunikationsmediet inom nätverket, 

samtidigt som flera beskriver en epostgrupp som den officiella kommunikationsvägen. De flesta nämner 

båda och beskriver problem med dem utifrån olika synvinklar. Messenger chatten beskrivs som 

uteslutande då det finns personer i nätverket som inte har ett Facebookkonto och därmed inte kan använda 

tjänsten samtidigt som flera nämner många administrativa problem med epostgruppen så som att epost 

försvinner eller att epost inte når tänkt mottagare. Båda dessa kommunikationskanaler, oavsett vilken som 

är den officiella, vitnar om att mycket kommunikation inom företaget sker digitalt, vilket osökt för 

tankarna till flera av definitionerna av en virtuell organisation. Något som dock talar emot detta är att flera 

företag nämner att “springa på varandra på gatan” sker frekvent och att dessa spontana möten är en viktig 

del i nätverkets kommunikation. 

 

En annan kollektiv lösning är det säkerhetssystem som nätverket har utformat. Genom den snabba 

kontakten via Messenger chatten kan en butik som misstänker t.ex. snatteri snabbt kommunicera detta till 

de övriga parterna. Detta brister givetvis om alla parter inte är aktiva i Facebook, men är samtidigt 

effektivt då flera butiker nämner att de har Facebook kopplade till mobilen som används under arbetstid. 

Detta är utöver en kollektiv lösning även någon som har med nätverkets storlek då fler företag ökar 

möjligheten till förebyggande åtgärder för snatteri. Även är detta en form av kostnad- och riskreducering 

då butikernas egen förmåga att uppdatera varandra om snatteri och hålla utkik minskar kostnaden för en 

eventuell säkerhetsövervakning. 

 

Lärande och innovation 

I nätverkets Facebook Messenger chatt diskuteras även tips och råd, exempelvis tips vid köp av 

kassaapparat i en butik, ett tydligt exempel på lärande och innovation inom nätverket (Verschoore och 

Balestrin 2011). Andra exempel kan ses kopplade till nätverket på Drottninggatans nätverk mot externa 

aktörer vilka blir ett inflöde för ny information och kunskap i nätverket. Ett företag beskriver hur de tipsar 

om kurser och liknande som hålls kopplade till de andra nätverken de medverkar i. Det händer då att de då 

gemensamt medverkar på dessa eller att information och ny kunskap kan delas i efterhand till icke 

medverkande aktörer i nätverket på Drottninggatan. Detta bidrar då i slutändan till det gemensamma 

lärandet i nätverket. Mycket av kunskapen inom nätverket sprids alltså genom användandet av sociala 
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medier, men även genom mötena på gatan vilket gör att både det sociala kapitalet och den geografiska 

närheten har en stark påverkan för lärandet inom nätverket. Endast ett av företagen inom nätverket lyfte att 

nyskapandet av gemensamma idéer var låg. Då ett nätverk har potential till att både hämma och gynna 

innovation så är frågan om det i dagsläget redan har börjat instiftas informella regler inom nätverket. Om 

nätverket ännu är en ung förekomst som fortfarande har potential att bidra med innovation eller om någon 

annan anledning ligger bakom såsom att incitamenten för vilka typer av event som efterfrågas påverkar 

vilka resurser som läggs in. Flera företag pratade om arbetsfördelningen och det framkom att personer 

med fallenhet för vissa uppgifter eller som hade kunskapen om just det området tog ansvar dessa 

uppgifter. Detta kan tyda att för innovation så behövs en bas av resurser i ett nätverk som detta. Idéer som 

att få en hoppborg till ett event grundar sig i att någon har ett intresse samt resurs att lägga ner på att 

förverkliga detta.  

 

Kostnad- och riskreducering  

Utöver de gemensamma inköp som gjorts och planerats, vilka är typexempel på 

konstnadsreduceringsaktiviteter, har även flera företag pratat om hur flera gemensamma event har tagit 

vara på diversiteten i nätverket (Verschoore och Balestrin 2011). Genom att kombinera resurser har de 

skapat konkurrensfördelar till nätverkets aktörer, så som modevisningar där även en bokhandel varit med 

(Sigmund et al. 2015). Utöver de monetära kostnaderna som kan påverkas av relationerna i nätverket har 

även andra resurser så som tid en stor betydelse. Många företag nämner att det ofta är deras disponibla tid 

som styr dess inblandning i nätverket och nätverkets handlingskraft i sig. En fördel för ett mikroregionalt 

nätverk är i detta avseende de kapade resetider och övriga tidstjuvar som försvinner på grund av 

företagens närhet. Rörande riskreducering som ett resultat kan ombyggnationerna av Drottninggatan 

nämnas. Detta är något som flera företag nämnde som en stor kris för nätverkets aktörer. Det är tydligt att 

denna kris ledde till att många företag förstärkte existerande relationer men även att nya relationer 

skapades i nätverket för att genom gemensamma insatser så som event, kampanjer och diskussioner med 

Uppsala city. Detta kan ses som en indikator på att en stark drivkraft i nätverket är dess möjlighet att ge 

riskreducering då de gemensamt kan ha aktiviteter vilka kräver en mindre mängd resurser och en minskad 

risk än ifall de skett utan nätverket. Ett företag nämnde även här att denna kris var det som förde ihop 

nätverket. 

 

Sociala relationer 

Utöver de möten, och det som av flera medlemmar i nätverket beskriver som det konkreta arbetet med 

nätverket, berättar flera hur de ofta träffas ute på gatan, pratar och umgås. När de tillfrågades ifall det 

förekom aktiviteter för nätverkets medlemmar var det primärt after works och andra gemensamma sociala 

aktiviteter som nämndes. Detta bäddar för att nätverkets medlemmar kan diskutera problem och 

möjligheter företagen emellan vilket skapar konkurrensfördelar och leder för innovation (Perrow 1992). 
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Många företag lade också fram gemenskapen och sammanhållningen på gatan som en av nätverkets 

viktigaste uppgifter. Detta sociala kapital som byggs upp i nätverket har visat sig stärka ansvartagande och 

resursallokering till nätverket, som exemplet när de höll ett gemensamt event och de som icke bidrog i 

planeringen inte fick ta del av eventets resultat eller vardaglig resursdelning, så som att låna skrivare av 

varandra. Samtidigt skapar de sociala relationerna incitament att medverka och bidra (Williamson 1985). 

Ett företag nämnde även ytterligare en aspekt som kopplas till de sociala relationerna och det är 

möjligheten för aktörerna i nätverket att få reducerat pris vid köp i varandras butiker. Detta hade 

diskuterats men ej slagit igenom, något som skulle kunna indikerar att det de sociala relationerna inte finns 

jämt fördelat i nätverkets relationer eller att risken för att aktörer i nätverket skulle missbruka detta 

upplevs hög.  

 

Ett av nätverkets syften, enligt flera av företagen, var att skapa sammanhållning inom nätverket. En god 

sammanhållning är ett socialt kapital som nätverket kan luta sig mot och ökar kapaciteten av nätverkets 

resultat. Huruvida det är möjligt att kontinuerligt arbete med detta sociala kapital handlar mycket om hur 

villiga företagarna är att delta i de gemensamma sociala aktiviteterna som after works. Ett annat sätt är att 

vissa av företagen håller en regelbunden kontakt genom att besöka varandras butiker. Här är en vinst av de 

sociala relationerna att genom en förståelse för varandras butiker och vilket utbud de innehar kan de 

rekommendera kunder till varandras verksamheter 

 

Svårigheter mikroregionala SME-nätverk 

Flera företag nämner den sneda arbetsfördelningen som finns inom nätverket, detta kan ge en antydan till 

att det finns ett mått av friåkning inom nätverket (Wincent 2005). Ett företag nämner att kompetensen 

samt kontaktnätet inom varje företag utgör grundstommen för om vilken roll företaget tar på sig inom 

nätverket. Detta gör att de tillgängliga resurserna och den tillgängliga kunskapen ett företag har påverkar 

vilka möjligheter det har att åta sig uppgifter inom nätverket. Att nätverket inte har någon form av 

medlemsavgift eller dylikt är något idag som kan tolkas positivt då några företag nämnt att andra nätverk 

så som Uppsala city och Upsala handelsförening tar ut detta (Uzor 2011). Det gör att det inte finns några 

ekonomiska hinder för ett företag att delta i nätverket. Det som dock kan ligga till last är det tid som 

behöver läggas ner på nätverket för att hålla det aktivt samt att kunna få de resultat som är önskvärda. 

Majoriteten av alla företagen lyfter det faktum att tiden är en bristvara i deras fall och att den sätter 

begränsningar på hur mycket icke-monetära resurser som kan läggas ner. Vad detta kan åstadkomma är att 

gemensamma aktiviteter inte alltid är passande för alla typer av branscher då det är de som torde lägga ner 

mest tid i nätverket styr vilka typer av event som skall genomföras. Detta kan för somliga uppfattas som 

ett sätt att stänga ute vissa aktörer som inte är tillräckligt aktiva inom nätverket. Det nämndes dock också 

att företagen hade en viss utmattning efter 2015 detta skulle kunna vara en orsak till minskat engagemang 

och att nätverket ännu i år inte haft något möte. Wincents (2005) definition på organiska nätverk var att 
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aktörerna inom nätverket har ett gemensamt mål, vilket även Sieber och Griese (1998) nämnde gällande 

virtuella organisationer. Detta skulle kunna tolkas som att då det gemensamma målet försvinner så riskerar 

även nätverket att upphöra. Då det inte finns någon yttre press så prioriterar inte aktörerna på 

Drottninggatan längre att lägga ner resurser på nätverket. Då det tydligt syns att resultaten inom ett 

nätverk påverkas av vilka resurser som aktörerna väljer att lägga in så är en möjlighet att det gemensamma 

målet har förändrats och därmed även vilka resurser som investeras. En annan faktor skulle kunna vara det 

att då det inte längre finns någon yttre press göra att nätverket prioriteras ned på grund av den tidsbrist 

företagen upplever att de har. Här syns det tydligt att resultaten inom ett nätverk påverkas av vilka resurser 

som företagen väljer att lägga ner.  

 

Geografisk närhets inverkan på SME-nätverk 

Nätverket på Drottninggatan är exklusivt för företag belagda på Drottninggatan i Uppsala vilket leder till 

att medlemmarna i nätverket har en extrem geografisk närhet. Under intervjuerna beskrev flera företag att 

den viktigaste uppgiften var att stärka Drottninggatan som handelsplats och arbeta för sammanhållningen 

på gatan. Det finns här tydliga mål och bakomliggande syften som är kopplade till den gemensamma 

geografiska platsen och det faktum att de har korta avstånd mellan varandra. Den geografiska närheten 

kan också ses som en motivationskraft för att sammanfoga flera företag med en stor diversitet i sin 

verksamhet för att skapa gemensamma resultat. Nätverkets medlemmar har även gemensamma externa 

aktörer vilka påverkar aktörerna i nätverket, så som Uppsala City. Dessa externa aktörer i sig är kopplade 

till en regional geografisk påverkan då de är relevanta baserat på att nätverkets aktörer verkar i Uppsala 

stad medan det som ger det en mikroregional påverkan är nätverkets önskade resultat vilka primärt berör 

det mindre geografiska området Drottninggatan i Uppsala.  

 

En stor diversitet hos aktörer i ett nätverk kan generellt vara ett hinder för att göra gemensamma inköp, 

event och marknadsföring då de deras olika verksamheter har olika behov. Genom att nätverket på 

Drottninggatan har den gemensamma geografiska platsen som gemensam faktor ger det möjlighet för dem 

att göra gemensamma inköp, ha gemensamma event och locka kunder med gemensam marknadsföring. 

Detta är tydliga resultat av deras gemensamma mål att generera ökad försäljning på gatan och göra den till 

ett attraktivt shoppingområde. Här spelar även de sociala relationer som finns i nätverket in. De kan 

konstateras vara starkt kopplade till närheten mellan butikerna vilket till exempel ger möjlighet att besöka 

varandra, men även möjlighet för de gemensamma aktiviteter som nätverket anordnar samt det sporadiska 

“stöta på varandra på gatan”. Dessa resultat är dock inte unika till det mikroregionala och kan även 

förekomma i regionala nätverk. Dock faller det sig naturligt att den mer begränsade geografiska området 

potentiellt skulle kunna leda till närmare sammanhållning och därmed ökad chans för dessa resultat. 
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Slutsats  

Företagen inom ett mikroregionalt nätverk kan gynnas på flera sätt. Genom det sociala kapitalet som finns 

inom nätverket så får alla en förlängd arm vad gäller kontaktnät, kunskap och information. De kan även 

tillsammans få en starkare röst gentemot externa parter som kommunen då de har en gemensam agenda 

rörande flera frågor rörande det gemensamma området. Förutom den starkare rösten så får de även ett stöd 

från varandra då de alla är småföretagare sitter i samma båt och har förståelse för varandras situationer. 

För ett mikroregionalt nätverk har det visat sig vara väldigt viktigt med resultat kopplade till den 

geografiska platsen. Inom samtliga resultat; storlek och marknadskraft, kollektiva lösningar, lärande och 

innovation, kostnad- och riskreducering och sociala relationer finns ett tydligt inflytande av den 

mikroregionala dimensionen. Det kan vara i form av en extern aktör som har påverkan på platsen som i 

fallet med Uppsala kommun, att affärer med olika inriktningar kan gå samman för att skapa något unikt 

för platsen eller att bädda för kunskapsdelning och sociala relationer i en grannsamverkan. De resultat som 

dock står ut tydligast i denna studie är den storlek och marknadskraft de har då de arbetar gemensamt och 

kollektiva lösningar kopplade till den gemensamma platsens anseende hos kunder.  

 

Vidare har studien kunnat konstatera att det mikroregionala nätverket i dagsläget inte är mer än dess 

relationer, vilka också är olika starka i olika delar av nätverket. Som det ser ut för tillfället så finns det 

ingen formell struktur, så som krav och åtaganden, som binder samman företagen, mer än att det är 

geografiskt belägna intill varandra och delar mål. Då diskussioner har hållits om att skapa en förening eller 

dylikt samt att verktyg för detta typ av nätverk önskats så visar det att en mer uppstrukturerad institution 

är någon som flertalet ser som positivt. Detta grundar sig i att de upplevda resultaten är någon som 

företagen ser kan fortsätta och möjligen utvecklas men att det finns ett behov av en tydlighet rörande krav 

och resultat. För att kunna få ett långsiktigt fungerande nätverk så är det viktigt att det från början finns 

formella krav, men även under planering inför event att det tas beslut om arbetsfördelning så att alla 

uppgifter blir utförda. 

 

Något som också visat sig i studien är att nätverket påverkats starkt av de yttre hot som uppstått. Detta har 

ökat villigheten hos aktörerna att prioritera sina begränsade resurser på nätverket. I fallet med 

ombyggnationerna av gatan, vilka hade stark geografisk anknytning till nätverkets område uppstod och 

stärktes behovet av att uppnå flera resultat. Framförallt de kopplade till den storlek och kraft som 

nätverket kunde mästra, något som var betydligt svårare för de individuella mindre aktörerna. Utöver 

resultat kopplade till storlek och marknadskraft har studien också kunnat konstatera att det i dessa 

mikroregionala nätverk finns tydliga mål och syften vilka tydligt kan kopplas till den geografiska aspekten 

av nätverket. Dessa mål har i vissa aspekter visat sig vara tydligt kopplade till specifika resultat medan det 

i andra har associerats till ett övergripande perspektiv som berör flera resultat och till sist har det funnits 



33 
 

resultat vilka inte är kopplade till nätverkets mål utan primärt till de individuella företagens dagliga 

verksamhet.  

 

Denna geografiska närhet mellan företagen och gemensamma mål och syften skapar motivationen till 

varför dessa småföretagare väljer att gå med i ett mikroregionalt nätverk. Externa påtryckningar och yttre 

tryck skapar sådana miljöer att organiska nätverk uppkommer för att tillsammans vara starka inom en viss 

fråga och i detta fall så är den kopplar det yttre trycket samman företag inom ett visst geografiskt område. 

Då minst 90 procent av Sveriges företag är just småföretag är det inte helt otänkbart att organiska nätverk 

konstant uppkommer, förändras och försvinner.  

Vidare forskning  

En alltför vanlig problematik när man gör en fallstudie som involverar en eller flera andra parter är 

åtkomsten för tid av intervjutid, observationer eller liknande. Denna studie skulle vara möjlig att få ett 

grundligare material till om fler företag ställd upp som deltagare, samtidigt så reflekterar troligtvis den 

empiri som inkommit väl den faktiska bilden av hur nätverket är och gemene företags upplevelse utav den. 

Ett intressant komplement hade varit att kunna observera företagen på deras möten för att få en bredare 

bild av dels relationerna, men också för att vi som utför studien skall kunna göra egna direkt reflektioner 

utav ett möte inom nätverket. Det hade för framtida forskning också varit intressant att vidare granska den 

mikroregionala påverkan på nätverk i andra branscher, geografiska platser eller närverk av en mer 

konstruerad karaktär. Utöver detta finns det möjlighet att vidare studera effekten av kriser som 

sammankallande kraft för nätverk och hur det kopplas till nätverkets gemensamma agendor och mål. Detta 

skulle kunna klargöra vilka aspekter av denna studie som uppkommer utav den mikroregionala effekten 

och vilka som baseras på anda omständigheter.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur skulle du beskriva [FÖRETAGETS NAMN]? 

2. När gick [FÖRETAGETS NAMN] med i nätverket? 

3. Är ni med i något annat nätverk? 

4. Vad diskuteras på mötena? 

5. Varför väljer ni att vara med i nätverket? 

6. För nätverket en gemensam talan inom samhälliga eller politiska frågor?  

7. Har nätverket ett gemensamt arbete kring event? 

8. Har nätverket ett gemensamt arbete kring marknadsföring? 

9. Anordnas aktiviteter för nätverkets medlemmar inom nätverket? Eller går ni på externa aktiviteter 

gemensamt med andra i nätverket?   

10. Har [FÖRETAGETS NAMN] något närmare samarbete med någon/några företag inom nätverket?  

 

 


