
Väx 
tillsammans 
med IDC
Vårt uppdrag är att långsiktigt stärka 
konkurrenskraften och lönsamheten 
för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

HUR KAN DU UTVECKLAS?

Projekt och insatser
Vi som jobbar på IDC driver en rad spännande  
utvecklingsinsatser tillsammans med våra  
delägarföretag med fokus på olika områden som 
exempelvis miljö, cirkulär ekonomi, materialval, 
produktutveckling, strategisk kompetensförsörj-
ning, produktionseffektivisering, återtillverkning, 
marknad och social hållbarhet.

Genom våra projekt kan vi erbjuda en unik bredd 
i vår stöttning mot den tillverkande industrin i 

Skaraborg i allmänhet och våra delägarföretag i 
synnerhet. 

Vi har en närhet till forskning och utveckling via 
vårt samarbete med Högskolan i Skövde. Vi har 
också kontakt med flera nätverk regionalt och  
nationellt och en strategisk placering i   
teknikparken Gothia Science Park i Skövde.

ASSAR är en plattform för kunskaps-
utbyte med nationella och inter- 
nationella företag, kunskapsnoder 
och institut. Målet med satsningen 
är att etablera en världsledande  
integrerad fysisk och virtuell  
utvecklingsmiljö för forskning,  
teknikutveckling, innovation och 
utbildning i Skövde. ASSAR kommer 
att bli en fysisk mötesplats och en 
utvidgning av Gothia Science Park.

Affärsmodellsinnovation för  
cirkulära Möbelflöden steg II ska  

utveckla och testa detaljerade  
cirkulära affärsmodellskoncept inom 

ett värdenätverk för offentliga  
möbler. Målet är en ökad  

konkurrenskraft för svensk  
möbelproduktion genom  

anpassningar mot förändrade  
önskemål, behov och krav  

med en tydlig potential  
till en ökad grön tillväxt.
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KOMPETENS- 
NAVET 

Industriell 
Dynamik

Material ConneXion® är världens första 
och största materialbibliotek och består 
av ca 8 000 avancerade, innovativa och 

hållbara material och tillverknings-
tekniker. IDC West Sweden AB har fått 
uppdraget att driva den skandinaviska 

noden av Material ConneXion med  
anledning av vår koppling till den  

tillverkande industrin, 

Med hjälp av Material ConneXion kan 
våra delägarföretag bredda sin kunskap 

inom materialvärlden.

Hållbar Industriell Utveckling  
Projektet har som syfte att hjälpa 
Industrin öka sin konkurrenskraft, 
sin marknadsattraktivitet och sitt  
ansvarstagande för framtiden  
genom omställning till en allt  
mer hållbar verksamhet och  
tillverkningsprocess.

Industriell Dynamik  
Industriell Dynamik är en 

resurs för teknik- och affärs-
utveckling riktad till små och 

medelstora industriföretag 
i Västra Götaland. Nätverket 

erbjuder kostnadsfri  
behovsanalys och kontakt 

med experter inom olika 
områden. IDC är en av flera 

medlemsorganisationer  
i nätverket.

KOMPETENSNAVET är ett utvecklingsprogram 
inom strategisk kompetensförsörjning. Syftet är 
att ge förutsättningar att utveckla kvinnor och 
män i organisationer och få dem mer delaktiga 
i vision och mål. Projektet ökar också  
förutsättningarna för företag att rekrytera rätt 
kompetens när behovet uppkommer.  

Deltagande företag ska ha utvecklat hållbar 
strategisk kompetensförsörjning som säkrar 
attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

Möbelbruket återtillverkar 
möbler som funnits länge 

i den offentliga miljön. 
Fullt funktionsdugliga 
möbler av god kvalitet 

har i många år kasserats 
på grund av sitt utseende. 

Det är Möbelbrukets  
främsta och mest  

utmanande uppgift, att 
förädla möbler så att de 

lever vidare många  
generationer mer.
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Industriell 
Utveckling

Material
ConneXion Möbelbruket



Följ med på en 
utvecklingsresa

Våra delägares behov är det som styr vårt  
arbete och ger utvecklingsresan en riktning.

Behovsbilden börjar klarnar i vårt första möte  
– behovsinventeringen. I samband med det  
startar även den coachningsprocess som  
sedan kontinuerligt följer utvecklingsresan.

  Behovsinventering
  Nyfikna frågor
  Aktivt lyssnande
  Coachningen startar

1. BEHOVSBILD

COACHNING 
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Vi är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri.  
Vi ses ofta som en ”kopplingsdosa” där industriföretagens  
behov aktivt identifieras och kopplas samman med resurser  
för utveckling. Vi har jobbat för att stötta industriföretagen i  
Skaraborg i över tio år, det är för dem vår verksamhet finns,  
och vi utvecklas och växer tillsammans. 

Alla utvecklingsresor ser olika ut
När behovsbilden klarnat har vi en rad beprövade metoder  
och verktyg, stora nätverk och en bred kompetens att ta till  
för att ge företaget den ”hjälp till självhjälp” som det  
finns behov av. Vi fokuserar på långsiktigt  
stärkande och lärande insatser. 

Coachning längs med vägen 
En utvecklingsresa med IDC innebär också  
stöd och coachning längs med vägen inom  
alla områden, frågor och utmaningar.

COACHNING 
LÄNGS VÄGEN

3. NÄSTA STEG
Nästa steg är alltid ett resultat av de tidigare lärdomarna  
i utvecklingsresan. Alla företag står inför olika  
utmaningar och behov.

Vårt arbete bottnar i en filosofi kring ”hjälp till självhjälp”. 
Vi tror på en långsiktigt lärande organisation för en  
hållbar framtida industri. Exempel på ett nästa steg:

 Fördjupade områdesanalyser
 Direkt problemlösning
 Deltagande i utvecklingsprojekt
 Deltagande i nätverk
 Utbildningar & event
 Kontakt samverkanspartners
 Finansieringshjälp
 Inspiration

Kompetensutveckling
Våra delägarföretag har möjlighet till kompetensutveckling genom 
både utbildningar och seminarium. Dessutom tipsar vi om  
utbildningar och event arrangerade av andra, men som kan vara 
till nytta och inspiration, framför allt via www.idcab.se. Vi tror att 
en långsiktigt lärande organisation är vägen mot en hållbar  
framtid. Hållbarhetens tre dimensioner, ekonomisk, ekologisk  
och social genomsyrar hela vår organisation. 

2. FÖRETAGSANALYS
Vi genomför sedan en övergripande företagsanalys,  
en analys vi utvecklat särskilt för den tillverkande industrin.

Den ger en bra nulägesbild över företagets situation.  
Utifrån resultatet kan vi sedan identifiera de områden  
där utvecklingspotential finns och se hur vi kan stötta  
delägarföretaget på bästa sätt. Analysområden:

 Företagsgemensamma frågor
   Ledning

 Marknad
 Personal/HR
 Produktion

   Produktutveckling



Inköpsnätverket: Ger den som arbetar med  
inköp en arena för erfarenhetsutbyte  
och samverkan.

Produktionsnätverk Tibro: Detta nätverk drivs  
i syfte att vara ett forum för gemensamma  
frågeställningar och möjlighet att skapa  
affärsmässiga relationer.

Produktionstekniskt strategiskt nätverk:  
I detta nätverk är man med och bidrar aktivt med 
både kunskap och möjlighet att påverka beslut 
inom produktionstekniska ämnen i Skaraborg.

VD/Omvärldsnätverket: Deltagarna träffas för  
att ge och få signaler, erfarenheter och  
omvärldsbevakning. 

Samverkan 
i allt vi gör

IDCs nätverk ger möjlighet till  
erfarenhetsutbyte och utveckling

Vi håller ihop ett antal nätverk som  
samlar personer med liknande  
yrken. Det är ett naturligt sätt för oss 
att klustra och skapa engagemang för 
att långsiktigt stärka våra delägarföre-
tag och tillgodose deras behov. 

Förmåner och finansiering  Konsultchecken
 FoU-kort
 Innovationscheckar
 Affärsutvecklingscheck

 Kontorsmaterial (Staples)
 Elavtal

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag i processen  
kring ansökan av finansieringsstöd. Vi rådgör gärna kring vilka  
finansieringslösningar som kan vara aktuella och stöttar även i 
ansökningsprocessen. Som delägare i IDC har du även förmånliga 
avtal hos bland annat Staples. Läs mer på www.idcab.se.

Vi initierar utvecklingsinsatser och  
koordinerar regional, nationell och  

internationell samverkan
IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag  

för människorna i Skaraborgs tillverkande indu-
stri. Vi ägs av cirka 150 små och medelstora 
tillverkande industriföretag, och vi är inte  

vinstdrivande. Vår modell bygger på att ge hjälp 
till självhjälp och det som krävs av våra  
delägarföretag är en vilja att utvecklas.

 
För en hållbar 

framtida industri.

IDC West Sweden AB driver flera projektet och insatser finansierade av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden,  

Europeiska Socialfonden, Skaraborgs Kommunalförbund, Skövde Kommun, Västra Götalandsregionen och Vinnova.  

Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för  

Skaraborgs tillverkande industriföretag och att bidra till utveckling för att säkra en hållbar framtida industri.

IDC West Sweden AB, Gothia Science Park, Portalen 3B, Skövde   +46 (0)500 – 50 25 00   www.idcab.se

Vill du utvecklas? Kontakta oss!

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden




