
 
 

INFORMATIONSBLAD  
 

Science Skills grundades som ekonomisk förening i Lund 2014 av Allan Larsson (tidigare 
ordförande för Lunds universitet), Medicon Village AB och Sydsvenska handelskammaren. 
Sedan 2014 har även Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Mercuri Urval och 
Arbetsförmedlingen varit aktiva i Science Skills liksom några fristående privata aktörer från 
Skånes näringsliv. Science Skills vill hjälpa företag att hitta rätt kompetens vid rätt tidpunkt 
och bidra till långsiktigt förbättrad matchning mellan utbildad kompetens och näringslivets 
kompetenskrav. Science Skills är en ekonomisk förening som sedan våren 2017 drivs inom 
ramen för MultiHelix AB.  

 
 

Vad är Science Skills? 
 
Science Skills är vårt svar på Region Skånes uppmaning till näringslivet att medverka i 
regionens utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”. Science Skills vill bidra genom att 
introducera en ny modell för strategiskt samarbete kring kompetensförsörjning, som är 
skalbar och som kan tillämpas inom andra delar av regionen och inom andra 
kompetensområden. 
Science Skills bygger sin verksamhet på erfarenheterna från två genomförda eller pågående 
arbetsmarknadsprojekt: 

• omställningen efter AstraZenecas nedläggning i Lund, där många samverkade för att 
underlätta övergången till nya jobb 

•  Jobba i Västerås som är en nationell förebild när det gäller strategisk kompetens-
försörjning och praktisk samverkan. 

Science Skills syfte är att bygga en effektiv kompetensförsörjning i Öresundregionen. Science 
Skills vill fokusera på den mest kvalificerade delen av arbetsmarknaden, som – om den 
fungerar väl – skapar stark dynamik och tillväxt i hela ekonomin.  
Science Skills jobbar primärt inom områdena Life Science, FoodTech och Mobil 
Kommunikation samt den nya spännande gränsytan Mobil Hälsa. Regionen genomgår en 
mycket kraftig strukturomvandling i dessa branscher - en omvandling från stora 
dominerande aktörer/bolag till många små- och medelstora tillväxtbolag och startups. 
Science Skills har identifierat en brist i existerande kompetensförsörjning där små och 
medelstora bolag inom Life Science och ICT har svårt att hitta kvalificerad kompetens och 
inte har de stora bolagens resurser att utföra en omfattande sökprocess.  Genom ny metodik 
och ett starkt partnerskap med näringsliv, fackliga organisationer, kommuner och Region 
Skåne kan Science Skills medverka till en fungerande kompetensförsörjning. 
 
 
 
 
 



 
 
Science Skills erbjuder 
 

• Kompetensmatchning 
Science Skills har ett väl utvecklat kontaktnätverk i regionen. Genom vår samverkan 
med företagarorganisationer, fackförbund, kommuner, arbetsgivarorganisationer, 
högskolor och universitet, regionen och privata företag (däribland 
Handelskammaren, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer, Lunds Universitet, och 
Medicon Village) har vi möjlighet att nå både företagen och den kvalificerade 
kompetensen i regionen. Därmed kan vi bidra till att skapa en effektiv miljö för 
kompetensmatchning på den regionala arbetsmarknaden och att skapa ett attraktivt 
näringslivsklimat i regionen. 
 

• EVENT (karriärmässa) 
Science Skills organiserar med Arbetsförmedlingen, sponsorer och partners en årligt 
förekommande karriärmässa och mötespunkt mellan kvalificerad kompetens och 
öresundsregionens företag inom Life Science, Mobil Kommunikation och Mobil Hälsa. 
 

• Framsyn (framtida och nuvarande kompetensbehov) 
Science Skills har genom samarbete främst med Arbetsförmedlingen och Mercuri 
Urval men även andra analysproducerande organisationer möjligheter att få fram 
kvalificerade rapporter som underlättar sökandet efter rätt kompetens vid rätt tid. 


