
Som delägare i IDC West Sweden AB är du med 
och påverkar regionens industriella utveckling. Din 
röst blir del av en helhet när vi som industrinära 
aktör berättar om Skaraborgs industris behov, 
utmaningar och potential i relation till en hållbar 
framtida industri. 

Ju fler vi blir desto starkare är vi 
IDC har direkt och tydlig koppling till finansiärer 
och politiker och arbetar för att stärka regionens 
tillverkningsindustri genom att med olika projekt, 
främst riktade mot SMF, stärka regionen. Att vara 
delägare i IDC är ett sätt att visa finansiärer och 
politiker att arbetet är viktigt och stärker IDC som 
aktör både regionalt och nationellt.

Som delägare påverkar du hur vi som regionalt 
utvecklingsbolag ska fokusera, och i nästa led även 
hur hela nätverket IUC Sverige ska fungera och 
prioritera. Vi för din röst i dialoger kring regiona-
la, nationella och europeiska satsningar gällande 
stöd och resurser för industrins utveckling.

Visa att du bryr dig - det stärker ditt varumärke 
Ett delägarskap är även varumärkesbyggande, dels 
då det visar på ett socialt ansvarstagande för en 
hållbar region, och dels genom våra reportage om 
delägarföretags utvecklingsresor. På vår hemsida 
publicerar vi digitala reportage, filmer och annat 
innehåll om den utveckling som sker hos våra 

 
 

delägare. Berättelser som sprids i våra digitala 
kanaler och når ut i Skaraborg, regionen och i 
landet. 

Utvecklingsresan startar i ett behov 
Våra första möten med ett nytt delägarföretag 
handlar om att behovsinventera verksamheten ur 
ett helhetsperspektiv. När behovsbilden klarnat 
gör vi en företagsanalys, särskilt utformad för den 
tillverkande industrin. Utifrån analysens resultat 
har vi en rad beprövade verktyg, flera insatser och 
projekt samt en bred kompetens att ta till för att 
ge företaget den ”hjälp till självhjälp” som det 
finns behov av. 

Genom delägarskapet i IDC får företaget även 
tillgång till kluster och nätverk som kan ge nya 
kontakter som gynnar företagets utveckling samt 
få tips och stöd i olika utmaningar, vi ses ofta som 
en kopplingsdosa som länkar företags behov med 
de optimala kontakterna. 

Välkommen att växa med oss!
Vi är utvecklingsbolaget för företagen och människorna i Skaraborgs tillverkande 
industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för  
Skaraborgs tillverkande industriföretag. Vi fungerar som en ”kopplingsdosa” genom 
att vi identifierar industriföretags behov och sedan matchar dem med väl valda  
resurser för utveckling. Vi har jobbat på det här sättet för att stötta Skaraborgs 
industriföretag i mer än tio år, och har i nuläget ca 160 delägarföretag. Det är för 
industrin vår verksamhet finns till och vi utvecklas och växer tillsammans.
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Analyser, insatser och projekt 
Att bli delägare ger även direkt ökade möjligheter 
till utveckling inom en rad olika områden, som 
exempelvis affärsmodellsutveckling, cirkulär eko-
nomi, digitalisering, material, produktutveckling, 
produktionseffektivisering och strategisk kompe-
tensförsörjning. Samarbetet startar alltid i företa-
gens behov, alla utvecklingsresor ser olika ut.

Seminarier, utbildningar och nyheter 
Vi driver flera nätverk och arrangerar seminarier, 
temadagar, fokusträffar och workshops dit alla 
delägare är välkomna. Delägarföretag erbjuds 
även utbildningar till ett reducerat pris. På vår 
hemsida publicerar vi löpande nyheter om indu-
strins utveckling lokalt och i regionen och vi sätter 
även stort värde i att tipsa om aktiviteter och 
insatser som är relevanta för industrin, arrangera-
de av oss eller andra. Som delägare får du även ny-
hetsbrev med utvalda artiklar och tips med jämna 
mellanrum.

Förmåner och finansiering 
Vi stöttar våra delägarföretag i processen att söka 
finansiering. Vi har stor erfarenhet och kan ge råd 
och stöd kring såväl val av finansieringsalternativ 
som konkreta tips kring ansökningsförfarandet. 
Särskilt för våra delägare koordinerar vi även ra-
mavtal för el och kontorsmaterial särskilt för våra 
delägarföretag.

IDC erbjuder:

• Coachning och rådgivning.

• Behovsinventeringar & företagsanalyser.

• Förbättringsinsatser inom olika områden.

• Tillgång till metoder, verktyg & arbetssätt  
särskilt utvecklade för industrin.

• Access till stora kontaktnät, 

• Deltagande i nätverk. seminarier och 
workshops.

• Utbildningar för industrin till reducerat pris.

• Stöttning och rådgivning i finansieringsfrågor.

• Förmånliga avtal för el och kontorsmaterial.

För de större företagen 
Våra insatser riktar sig i huvudsak mot små och 
medelstora tillverkande industriföretag (SMF) men 
vi jobbar för hela industrin, även de större företa-
gen. Möjligheterna att delta i projekt kan för större 
företag kan vara något begränsad, beroende av 
projektens olika förutsättningar. De större företa-
gen kan däremot ingå i pilotstudier i projekt som 
gynnar SMF, och vara en viktig del i utvecklingen 
av metoder och arbetssätt för industrin. 

Starta din utvecklingsresa nu!
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