
Nätverk affärssystem: För dig som använder 
affärssystem i allmänhet och Monitor i synner-
het. Under träffarna får du möjlighet att utbyta 
erfarenhet och dra lärdom av varandra och andra 
Monitorkunniga när det kommer till operativ  
verksamhet i Monitor.

Nätverket för kvinnor inom industrin: Drivs i  
syfte att attrahera fler kvinnor till industri och tek-
niska yrken. Målgruppen för nätverket är yrkes-
verksamma inom industrin och studerande vid 
högskola och YH-utbildningar.

Nätverk HR – ledarskap och medarbetarskap:  
För dig som vill hitta inspiration och få erfaren-
hetsutbyte inom HR-frågor. Du får möjlighet att  
samtala, nätverka med andra samt lyssna på  
externa experter.

Produktionstekniskt strategiskt nätverk  
(PT Nätverk): Här är du med och bidrar aktivt 
med både kunskap och möjlighet att påverka  
beslut inom produktionstekniska yrken i  
Skaraborg. Nätverket är till för tekniker, ingenjörer, 
utvecklingschefer och ledare i den tillverkande 
industrin i Skaraborg, Högskolan i Skövde, forskare 
och studenter.

Produktutvecklingsnätverk: Drivs genom  
Material ConneXion Skövde och riktar sig till både 
små, medelstora och stora företag som jobbar 
med produktutveckling. Syftet med nätverket är 
att stärka innovationsförmågan och konkurrens-
kraften vad gäller produktutveckling och cirkulärt 
arbete bland industriföretagen i Skaraborg.

Robotnätverk: Det här nätverket har som mål 
att kunna identifiera framtida utmaningar och 
utbildningsbehov inom automation och  
robotteknik. Nätverket är till för dig inom  
teknik- och tillverkningsföretagen i Skaraborg och 
träffarna varvas med seminarier och workshops.

Nätverk för underhåll och driftsäkerhet:  
Drivs i syfte att dela kunskap och erfarenhet inom 
underhåll och driftsäkerhet. Nätverket vänder sig 
till dig som tar dig an alla de tekniska utmaningar 
som kan uppstå i drift inom teknik- och  
tillverkningsföretag i Skaraborg.

Nätverk VD/Omvärld: Deltagarna träffas för att  
ge och få signaler, erfarenheter och  
omvärldsbevaka. Nätverket VD/Omvärld är  
för dig som är VD inom den tillverkande  
industrin i Skaraborg.

Samverkan i allt vi gör
Vi driver flera nätverk som bidrar till kontakt mellan industriföretag och ger 
deltagarna kunskap om de senaste trenderna och nyheterna inom respektive 
område. Nätverken drivs i syfte att skapa erfarenhetsutbyte och utveckling för dig 
som jobbar inom industrin. En stor del av våra nätverk drivs genom projektet 
ASSAR Industrial Innovation Arena.



Projekt och insatser

Mötesplatsen för framtidens industri. ASSAR 
Industrial Innovation Arena är en mötesplats 
där utbildning, innovation och forskning ger nya 
lösningar för industrin.

För cirkulär ekonomi och hållbara  
miljöer. Projektet jobbar med  
företag inom mode-, textil- och möbel 
och inredningsindustrin som är nyfikna 
på att jobba med cirkulära affärsmodeller.  
Circular Hub är en plattform som  
inspirerar, kartlägger företags  
nulägen och identifierar  
förbättringsmöjligheter.

Ger experthjälp till industriföretag 
med utmaningar. Erbjuder företag 

kostnadsfri rådgivning genom kontakt
med experter inom rätt område. 

Industriell Dynamik är ett  
nätverk med cirka 15 aktörer  

inom industriella områden
som universitet, högskolor,  

forskningsinstitut  
och industriella  

utvecklingscenter. 

Företagsutveckling genom 
digitalisering. Genom projektet

Digiresan stärks industriföretags 
konkurrenskraft genom att nyttja 
digitaliseringens alla möjligheter.

Projektet Datemats  
syftar till att öka kunskaps- 
och tekniköverföringar från 
akademi och forskningscentrum 
till industrin inom området Emerging 
Materials and Technologies (EMT). IDC är 
en av flera samverkanspartners i Europa. 

För smart och hållbar produktion.  
Catalyst är projektet som ska ge ökat
ansvarstagande för framtiden genom 

omställning till en mer cirkulär ekonomi
och mer hållbara produkter

inom industrin. 

 
Materialkunskap för 
morgondagens möjligheter.  
IDC West Sweden AB har  
fått uppdraget att driva den  
skandinaviska noden av det globala  
företaget Material ConneXion® - det är ett 
av världens största materialbibliotek och 
består av ca 8 000 avancerade, innovativa, 
mijlövänliga material och tillverkningstek-
niker. Här skapas produktidéer,  
uppslag till cirkulära  
affärsmodeller eller  
nya materialval.
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Våra finansiärer:

IDC West Sweden AB driver en rad spännande 
utvecklingsprojekt med fokus på olika områden 
som  exempelvis digitalisering, cirkulär ekonomi, 
material, produktutveckling, strategisk kompe-
tensförsörjning, produktionseffektivisering, 
automation, robotisering, innovation och 
hållbarhet. Genom våra projekt kan vi erbjuda 
en unik bredd i vår stöttning mot företag och 
individer inom den tillverkande industrin i 

Skaraborg i allmänhet och våra delägarföretag 
i synnerhet. Vi har en närhet till forskning och 
utveckling via ASSAR Industrial Innovation Arena 
och vårt samarbete med Högskolan i Skövde. 
Vi får ständigt relevant omvärldskunskap genom 
de regionala och nationella nätverk vi deltar i  
och har en strategisk placering i teknikparken 
Science Park Skövde.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Material
ConneXion

Datemats

Främjar automation inom industrin över 
hela Sverige. Projektet Robotlyftet bidrar 

till ökad kunskap genom utbildningsinsatser, 
tillsammans med ekonomiskt stöd bidrar till  

att fler företag vågar göra investeringar i 
 automationsteknik och robotar.

Robotlyftet

Framrutan
Framrutan drivs för att hjälpa leverantörer
att kompetensutveckla sig och ställa om 
sin verksamhet utifrån den utveckling som 
sker inom fordonsindustrin när det gäller 
elektrifiering, artificiell intelligens och 
autonoma fordon.


