SME-D
Bli medlem
SME-D är mötesplatsen för små- och medelstora företag inom
försvars- och säkerhetssektorn. Det finns flera fördelar med
medlemskapet:
•

Ett brett nätverk – internt inom SME-D och externt inom
försvarssektorn

•

Information om branschen, marknadsläget, trender och aktiviteter

•

Dialog med viktiga beslutsfattare så som FMV, Försvarsmakten
och politiker

•

Deltagande i de årliga Försvarsföretagsdagarna och
utbildningsdagar med FMV

•

Deltagande i SME-D:s möten och aktiviteter

•

Möjlighet att genom SME-D påverka upphandlingsprocessen för
SME-företag

•

Synliggöra SME-D-företagen på försvarsarenor och mässor,
internationellt och nationellt på t.ex. Almedalen, Folk och Försvars
Rikskonferens, DSEi mm

•

Kostnadseffektivt mässdeltagande genom SME-D:s
samlingsmontrar

•

Marknadsföring av företagens lösningar på SME-D:s hemsida och
i trycksak
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Innovationsdrivna företag inom
försvar och säkerhet

SME-D – innovationsdrivna företag
inom försvar och säkerhet
Medlemsföretagen i SME-D levererar kostnadseffektiva och innovativa
tjänster och lösningar inom alla arenor; mark, sjö, luft samt cyber.
Gemensamt är att de genom nationell produktion tryggar kedjan av
materiel och kompetens.

Exempel på tjänster och produkter som medlemsföretagen i SME-D kan erbjuda

Föreningen verkar för att stärka medlemmarnas konkurrenskraft. Det
gör vi genom att vara en naturlig samtalspartner, påverka och utveckla
förutsättningarna för att bedriva verksamhet i Sverige och internationellt.
Med goda förutsättningar för medlemsföretagen skapas innovationskraft
inom försvarssektorn, arbetstillfällen och välstånd.

PRODUKTER

TJÄNSTER
SME-D arbetar för:
•

rättvisa offentliga upphandlingsprocesser

•

öka marknaden för medlemmarna

•

branschens kompetensförsörjning

•

att utveckla förutsättningar för export

Medlemmar
Medlemmarna i SME-D är alla entreprenörer. Medlemmarnas verksamhet
täcker in hela systemets livscykel, från förstudie till driftsättning och
underhåll. Företag som i Sverige sysselsätter färre än 250 årsanställda i
verksamhet direkt riktad mot försvars- och samhällssäkerhetssektorn kan
ansöka om medlemskap i föreningen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systemanalys och kravspecifikation
Modellering, simulering och
visualisering
Systemdesign
System- och produktutveckling
Systemintegration
Informationssäkerhet
Test, verifiering och validering av
tekniska system
Integrerat logistikstöd (ILS)
Utbildning och träning

•
•
•
•

IT-säkerhetsprodukter
Kommunikationssystem
Lednings- och logistiksystem
Simulatorer

