Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering

SESAM

Hur stöder vi praktiskt idé- och
innovationshantering i
försvarssektorn idag?
SESAM bjuder in till ett halvdagsseminarium och workshop för att
ta pulsen på innovationslandskapet i vår samhällssektor i syfte
att belysa detta för alla våra organisationer, och inte minst för
kreativa personer, så livsavgörande område.
Detta utgör också startaktivitet för Arbetsgruppen Innovation
inom SESAM.

1 juni 2017
kl 13.00 – 16.00
FMV, Banérgatan 62, Stockholm
Med reservation för ändringar

2017-05-22

Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering

SESAM
Bakgrund Sverige är som liten nation beroende av att landet och folket kan konkurrera
med kvalitet och unikhet snarare än med standard och kvantitet.
Detta är inte minst viktigt för vår försvarsförmåga där våra begränsade resurser skall
omfatta mycket stora områden och klara mycket kompetenskrävande uppgifter.
Under dessa förutsättningar är det ytterst angeläget att kunna fånga upp och ta till vara
uppslag och idéer om behov, förbättringar och inte minst uppfinningar varhelst dessa idéer
uppstår.
Inom andra samhällssektorer pågår omfattande utveckling för att forma och etablera idéoch innovationsstöd riktat till individnivån i samhället i form av anställda, brukare, anhöriga,
medborgare men även andra verksamheter som t ex föreningar, företag, m m.
Detta utgör komplement till de ordinarie etablerade utvecklings- och förbättringsarbeten
som sker organiserat i flertalet arbetsgivande organisationer.
Försvarsmaktens och de andra samhälleliga funktionernas förmåga att agera i kris och
krigssituationer, att återskapa förmåga och att återgå till vardag är i alla stycken beroende
av handlingskraftiga och kompetenta individer hållbart organiserade i effektiva
verkansenheter av personal, materiel, intränad organisation och konkurrenskraftiga
ändamålsenliga verksamhetsidéer/doktriner med en integrerande ledningsverksamhet som
ryggrad.
Ett konkret exempel är Vinnovas program för Idéslussar på kommunal- och landstingsnivå
som driver utveckling och etablering av idéhanteringsprocesser i kommuner i syfte att
kraftigt öka uppfångning av uppslag och idéer från individer, inte bara från organisationer.
Hur ser då förutsättningarna för och möjligheterna till uppfinnande och innovation ut i det
försvarsindustriella landskapet av förnyelseidéer, utveckling och produktion?

Program
13.00 Inledning
Håkan Enquist, Göteborgs universitet, Ordf SESAM
13.10 iCare4 Fyrbodal – ett idéslussprojekt i Bohuslän
Håkan Enquist, projektledare
13.30 Innovation i SAAB Dynamics
Sarbel Posluk
13.50 Idéhantering i IBM
Åke Freij
14.10 Idéhantering i FMV
FMV
14.30 Workshop med kaffe – nuläge, behov och möjligheter till
innovationsstöd
Moderator
15.45 Summering och nästa steg
Ordf SESAM
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Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering

SESAM
Tid:

Torsdag 1 juni 2017, kl 13.00 – 16.00

Plats:

FMV/Smartlab/Mt Everest, Banérg 62, Stockholm

Anmälan: Senast den 26 maj, till anna@kasjoskontor.se
Ingen avgift, lunch på egen bekostnad.
Vid anmälan ange:
Namn:
Personnr:
Meborgarskap: (även dubbelt)
Org/Företag:
Tel:
Epost:
Kontakt:

Håkan Enquist, Ordf. SESAM
Tfn: 0735 117 800
E-post: enquist@chalmers.se

SESAM-sekretariatet:
Anna Kåsjö
Kåsjös Kontor
Läppe, Björkhaga
643 95 VINGÅKER

Tel: 0151-60155
Mobil: 070-716 9702
E-post: anna@kasjoskontor.se

SESAM är ett sedan 1988 fungerande samverkansnätverk för projektövergripande och
företagsneutral kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning inom området
programvaruintensiva försvarssystem.
SESAM bedriver sin verksamhet på olika sätt för att ge medlemmarna ny information
samt att bygga informationsnätverk inom datorsystem och programvara.
SESAMs verksamhet att samla, skapa och sprida information och kunskap sker
huvudsakligen i arbetsgrupper som verkar inom avgränsade tekniska områden och som
efter behov inrättas och avvecklas.
SESAM anpassar, profilerar och förnyar sin verksamhet med hänsyn till ändrade tekniska
och andra omständigheter av betydelse för intresseområdet.
SESAM styrs av ett råd, som är sammansatt av representanter för intressenterna.
Ordförande är f.n. Håkan Enquist, Göteborgs universitet, och vice ordförande Curt
Merkell, Saab Dynamics.
http://sesam.smart-lab.se
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