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Att långsiktigt
stärka konkurrenskraften 

och lönsamheten för 
Skaraborgs tillverkande 

industriföretag

VÅRT UPPDRAG



165 delägarföretag 

Vi arbetar övergripande för 
hela Skaraborgsregionens 
tillväxt och samverkar med 
flera andra aktörer.



Att vara en del av någonting större

SAMMANHANG

IUCs I HELA LANDET

• GRÖN MARKERING
Ort med huvudverksamhet – IUC-bo

• ORANGE MARKERING
Ort med samarbetspartner – avtalsp

• BLÅ MARKERING
IUC Sveriges 
huvudkontor (Skövde)



Vi växer tillsammans

Förbättrad effektivitet och 
lönsamhet genom ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet.

En attraktivare region med fler 
arbetstillfällen i en hållbar industri,

FÖRETAGET

REGIONEN



Lönesumma industri (SNI 05-33) som andel av total lönesumma 
i nattbefolkning per kommun 2019 – Västra Götaland

Färgschema:

Mörkblå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör den 
största andelen av den totala lönesumman i nattbefolkningen i 
kommunen  2019.

Blå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör den näst 
största andelen av den totala lönesumman i nattbefolkningen i 
kommunen 2019.

Ljusblå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör den 
tredje största andelen eller lägre av den totala lönesumman i 
nattbefolkningen i kommunen 2019.

Källa: SCB (rAPS), bearbetad av WSP

INDUSTRINS BETYDELSE – VÄSTRA GÖTALAND

Partille



Teknikskiften kan överraska oss

“First, we assume change is 
linear and gradual; then, we 
adjust our projections as things 
accelerate; finally, in one 
doubling cycle, we go from OK 
to in trouble. What we don’t get 
is that the system has been 
exponential all along, quietly 
doubling or being cut in half. 
Then… wham. Disruption.”

Brian Hopkins of Forrester 
Research 



Exempel på accelererande 
utvecklingsområden för den 
tillverkande industrin som en 
konsekvens av den exponentiella 
utvecklingen i grundforskningen

• Batteriteknologi
• Batterirestaurering
• Applikationer Second Life
• Vätgas
• Kraftelektronik
• Energilagring
• Effektutjämning
• Energiproduktion och 

distribution
• Laddinfrastruktur
• Fordon och nya komponenter

Ny industriell logik 
- Energiomställning

Kostnad sol- & vindenergi

2010 2020 2030

80%

80% Prognos

Kostnad energilagring

2010 2020 2030

80%

75% Prognos

Data Source:Tony Seba: Electric revolution by 2030? - Thoughtful 
Journalism About Energy's Future (energi.media)

https://energi.media/energy-climate-student-resources/tony-seba-electric-revolution-by-2030/


Ny industriell logik
Miljömedvetenhet & 
Krav på cirkulära 
affärsmodeller

2010 2020 2030

Prognos

Med begränsade och 
ändliga råvarutillgångar 
samt CO2-problematik 
kommer cirkularitet och 
miljöhänsyn vara 
kvalificerande faktorer.

Processorkraft
Minneskapacitet
Kommunikationshastighet

2010 2020 2030

Prognos

Digitaliseringen fortsätter 
och kommer vara helt 
avgörande för hur vi gör 
affärer.
Digitala plattformar är 
kvalificerande faktorer.

Informationstillgång & Kundbeteende 
fortsätter att förändras.

Sociala strukturer och mönster 
fortsätter att förändras.

Analys 
och AI

Halvledare



Ny cirkulär logik 

Kostnad ny teknologi
t ex biofermentering

2010 2020 2030

80%

80% Prognos

Kostnad råmaterial 
och transporter

2010 2020 2030

Prognos

Exempel på accelererande 
utvecklingsområden för den 
cirkulära ekonomin som en 
konsekvens av miljö- och 
klimatrelaterade 
samhällsutvecklingen

• Energiåtervinning
• Hydroponisk odling
• Biofermentering
• Avfall som råvara
• Branschöverskridande 

symbioser och flöden
• Cirkulära nätverk
• Återbruk, Second life & 

Refurbished
• Nya material
• Digitalisering för spårbahet

och nya tjänster
• Närkopplade leverantörer



Ny industriell logik
Kostnad 
precisionsfermentering

2010 2020 2030

Prognos

Varför producera protein 
via kor, grisar och fisk när 
det kan ske effektivare, 
billigare och med bättre 
kvalitet via andra 
metoder?

Möjlig utveckling:
2030 kommer moderna 
livsmedelsprodukter kosta 
hälften av de som 
produceras via djur.

Source: New Report: Major disruption in food and agriculture in next decade — RethinkX Source: Sveriges Television

https://www.rethinkx.com/press-release/2019/9/16/new-report-major-disruption-in-food-and-agriculture-in-next-decade


Kunskapen har blivit global

Source: Finance & Development, September 2018, IMF



Med stöd från: 



Behovsbild 
& Potential

Genomförandeplan

Förbättring

Uppföljning
Behovsinventering

NÄSTA STEG…

Ev. Fördjupad analys

Företagsanalys

Coachning

Företagsbesök

Agilitet

Innovations-
förmåga

Anpassad process

Omvärldsanalys

Anpassnings-
förmåga

Omvärldskunskap

Kompetens-
utveckling

COACHNING LÄNGS VÄGEN

Transformation

Uppdaterade 
affärsmodeller

Vision

VÅR MODELL

SEMINARIER OCH 
WORKSHOPS

UTBILDNINGAR

NÄTVERK



Balthazar S C Dalenium S C

Grundskola

Ny industri

Befintlig
industri

Validering & omskolning
Nyanlända

Validering & omskolning
Andra näringar

Uppdaterad
industri

Nyutbildade

Inflyttning
Expertis 

Resurs

Nationellt & regionalt 
program för inflyttning

Transformation

Kvalificerande
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Praktik

Specifik insats
Teknisk bas

Yrkeshögskola

Tekniskt gymnasium

Teknik College
Uppdragsutbildning

Förskola

Handledning Lab

Kompetensutv. ASSAR

WISE / WISER

Högskoleingenjör

Kandidat 

Civilingenjör / Magister 

Forskarskola

Samverkan med
branschorganisationer, 
arbetsförmedlingen
arbetstagarorganisationer, 
arbetsgivarorganisationer

Kompetens-
forum

Kompetens-
nav

Bransch-
företrädare

Kurser

Train-the-trainer

Intern utbildning

Forskningsprojekt

Licentiat

Doktor / PhD
Docent

Professor

Kompetens- och resursförsörjning – Ett komplett system i Skaraborg

FH

Kurser 

Nationell, regional, delregional & kommunal uppslutning

Coachning 

Kompetensbyggnad Styrning utifrån behov Kompetens- och resursflöde

Livslångt lärande

Fristående kurser

Industridoktorand

Gymnasium

Utbildningscentrum 

Utbildningscentrum

Nätverk 

ASSAR 

Guldgruvan
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