
  
     

 

 

 

Forskningsuppdrag avseende ”Brobyggande mellan 
akademi och järnvägsbranschens SME företag” 
 

Frågeställning 
Vilka effekter skulle kunna uppstå i en utökad samverkan, både för akademi och 
järnvägsbranschens näringsliv i syfte att utveckla branschens konkurrenskraft och tillväxt 
samt att ge akademin tillgång till kunskap om näringslivet och dess utvecklingsbehov? 
 
Projektet genomförs under 2021 som ett forskningsuppdrag av IMCG med Annki Edström som 
projektledare. Uppdraget innebär bland annat att ta kontakt med företag och akademier för att 
inhämta information om nuläge och möjliga utvecklingsmöjligheter.  
  
Syfte och mål 
Ett av de viktigaste målen med uppdraget är att klarlägga nuläge och undersöka områdets 
utvecklingsmöjligheter. Resultatet skall inspirera till en utvecklad samarbetsprocess för att skapa 
arbetstillfällen, fylla anställningsbehov, teknisk utveckling, utveckling av arbetsprocesser samt att 
utveckla samarbetet mellan akademi och näringsliv så att det leder till en positiv utveckling för 
infrastrukturen och därmed hela samhället. 
 
Nuläge  
I dagsläget upplever många svårigheter att upprätta fungerande och långsiktigt hållbara kontaktytor 
mellan akademin och näringslivet. Nuvarande kontaktytor bygger mycket på personliga kontakter och 
bryts lätt när aktuell person byter arbetsuppgifter eller avslutar sin anställning. Det upplevs även att 
det brister i strukturerade processer, det verkar vara lite från gång till gång hur uppdragen och 
samarbetet hanteras. 
 
Frågeställningar 
Uppdraget syftar till att belysa och analysera bland annat nedanstående områden: 

- Hur ser mognadsgraden ut för ett mer utvecklat samarbete mellan akademi och 
järnvägsbranschens näringsliv med fokus på innovationer och verksamhetsutveckling? 

- Hur sker samarbete i dagsläget? Vilka effekter uppnås? Vilka möjligheter och hinder finns? 
- Hur skulle en process för samarbete, som inte är personbunden, kunna se ut? 
- Hur kan man motivera och inspirera till ett utökad samarbete på en en lokal, regional och 

nationell nivå? 
- Vilka effekter skulle kunna uppstå i en utökad samverkan? Både för akademi och 

järnvägsbranschens näringsliv. 
 
Spridning av resultat 
Slutrapporten offentliggörs via sociala medier, på www.nordicinfracenter.se, mailutskick till olika 
nätverk samt genom presentation vid resultatkonferens. 
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