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FÖRSVARSANSLAGENS UTVECKLING
Försvarsanslagens utveckling har under 2010-talet påverkats av de olika internationella insatser som
Storbritannien varit inblandad i. Detta belyses tydligast perioden 2010–2013 då minskningarna per
år gick från -3,7 procent till -9,7 procent som störst avvikelse. I och med regeringsskiftet så tillsatte
regeringen två utredningar som är separata men som i dess utförande går in i varandra; National Security Strategy och Strategic Defence and Security Review 2015. Dels innefattar dessa en övergripande
översyn av materiel, innovationer, inköp, organisation med mera dels hur budgeten skall allokeras de
kommande åren.
”UK Defence in numbers 2015” presenterar en 10 års prognos där MoD initialt lägger fram en budget på 163 miljarder £, vilket avser målbilden om dels ”Joint Force 2025” samt ”Strategic Base”. I UK
Defence in numbers för 2016, så har denna summa ökat till 178 miljarder £. Det handlar delvis om
allokering av sparade resurser en även nya finansiella medel. Vad som är tydligt är att de nya implementeringsplanerna av ”ekonomin är levande”, då det i de olika dokumenten framkommer olika årtal,
siffror och ökningar. Personal- och pensionskostnader redovisas samtidigt tydligt, bl.a. i den finansiella
MoD rapporten ”Annual report and accounts 2016–2017” så framkommer att personalkostnaderna för
nästan 30 procent av budgeten. Enligt Royal United Service Institutes rapport från 2015 ”Hard choices
ahead – SDSR 2015” redovisas tydligt att pensionerna ommer att påverka de framtida försvarsanslagen
kommande år.
Avslutningsvis presenteras i ”UK Defence expenditure 2018” en prognostiserad ökning från 2017/2018
på 3 procent, för att sedan backa 2019 och återigen öka med 1,3 procent till mellan 2020/21 ligga på 2,3
procent.
Det brittiska försvarsanslaget går ökar och det blir tydligt att den nuvarande regeringen satsar på att
implementera de projekt och förslag som framkom under SDSR 2015. Dessa siffror ger en generell
överblick, men för mer detaljerade siffror så länkas samtliga rapporter nedan för mer läsning. Det är
också viktigt att koppla samman budgetutvecklingen med de implementeringsprojekt som genomför
och den nya försvarsdoktrinen. Storbritannien har även den senaste åren drastiskt minskat sin verksamhet i Afghanistan vilket blir tydligt försvarsanslagen.
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PROGRAM OCH SATSNINGAR
I dokumentet ”National Security Capability Review 2018” så presenteras programmet Modernising Defence Programme, som tar sin avsats i SDSR 2015 som presenterades tidigare. Programmet avser att
genom effektivisering och förbättring av policys och organisationsförbättringar, kunna arbeta snabbare mot det uppsatta målet om Joint Force 2025. Vilket avser att ha en fungerande organisation enligt
följande:
-

Marinstridsgrupp, baserad på hangarfartyget ”Queen Elizabeth”, med operativa F-35

-

Operativ marin stridsgrupp, med landkapacitet, som skall fungera som stridsgrupp

-

Operativt marint flygvapenunderstöd, transport, underrättelse och stridsflyg

-

Samt en kommandogrupp.

MDP ska alltså vara en stödfunktion som skall korta ledtider, effektivisera hur finanserna används
samt arbeta nära utredningarna SDSR och NSCR för att kunna komma i mål med Joint Force 2025.
De rent materiella satsningarna som MoD satsar på är:
-

Dreadnought – 4 nya kärnvapenubåtar, Operativa 2032 (21,7 miljarder £)

-

F-35, Typhoon, Tornado – uppgraderingar, modernisering, Global repair hub (10,4 miljarder £)

- Modernisering av Queen Elizabeth, samt sjösätta HMS Prince Wales 2019 , 8 nya fregatter Type 26,
Type 31 General Purpose fregatter (9,6 miljarder £)
-

A400m, Femte generationens transportflyg (9,1 miljarder £)

-

AJAX, arméns nya stridsfordon (4,5 miljarder £)

Utöver detta har MoD satsat på forskning och utveckling och skapat nya organisationer:
-

Innovation and Research Insight Unit (IRIS)

- Defence and Security Accelerator (DASA / Stöttning av privata forskningsprojekt, 19 miljarder £
sedan 2016)
-

Den sammantagna summan för både IRIS och DASA landar sammantaget på 800 miljoner £.

Inom dessa områden så satsas det på framtida teknologier såsom: Disruptive technologies; Quantom
photonics, Chipset, Big Data; High Energy Lasers; Atomic Clocks; Data Fusion samt Gravity Sensor
Technology m.m.
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HANDEL MED SVERIGE
Några exempel på affärer med medlemsföretag;
Fifth UK Police Force Chooses Saab’s SAFE Command and Control System (180906)
Saabs supportkontrakt för Storbritanniens artillerilokaliseringssystem Arthur förlängt (180727)
Saab utvecklar nytt självskyddssystem till Eurofighter (180725)
UK Ministry of Defence extends contract with 4C Strategies for EXONAUT® support to British Army
Readiness and Training Management (180615)
Saab tecknar kontrakt med NATS för digitala flygledartorn till Storbritannien (180303)
ÅAC Microtec secures follow-on order from Airbus UK (171123)
Saab tecknar kontrakt om digital flygtrafikledning till Cranfield Airport (171010)
Saab utvald som underleverantör till simulatorsystemet AJAX Crew Turret Trainer (171009)
Saab och brittiska försvaret förlänger träningskontrakt (170821)
Saab förlänger supportkontrakt med Brittiska armén (170412)
Saab to Supply Wide Area Multilateration Systems to NATS in the UK (170307)
Saabs utbildningssystem för ubåtsjakt deltar i Unmanned Warrior (161005)
Saab får order på SAFE från brittiska polisdistrikt (160720)
Brittiskt polisdistrikt väljer SAFE-plattform för sin ledningscentral (151211)
London Fire Brigade väljer 4C Strategies för att stödja Exercise Unified Response (151120)
Peel Ports skriver kontrakt med Saab om Vessel Traffic Management Systems (151022)
4C Strategies advises UK and Swedish businesses on cyber crisis management (151021)
Saab får beställning från General Dynamics på mobila kamouflagesystem (150917)
Saab får beställningar på radarsystemet Giraffe från Storbritannien (150824)
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ÖVRIGT

ADS är den brittiska föreningen för företag inom rymd, flyg, försvar och säkerhet med vilket
SOFF har ett omfattande samarbete om nätverksaktiviteter och i policyfrågor.
Första kvartalet 2019 planeras en ny försvarsmarknadsdag mellan brittiska och svenska företag.
SOFFs aktiviteter;
DSEi 2019: Gemensam monter i samband med utställningen (190910–190913)
DSEi 2017: Team Sweden – gemensam utställning samt mottagning ambassaden (170912170915)
Sweden/UK defence and security industry cooperation day and dinner, London (170124)
Svensk-brittiska försvarsmarknadsdagen (160829)
Nätverksmöte med brittiska och svenska företag (151008)
SOFF medverkar på utställningen DSEi 2015 i London (150915-150918)
Försvarsmarknadsdag med svenska och brittiska företag (141120)
Läs mer
National Security and Capability Review 2018
Försvars- och säkerhetsinriktning för Storbritannien de kommande åren, och den nya Fusion
doktrinen.
UK Defence in Numbers 2015/2016
Förenklad budgetsammanställning för försvarsanslagen under 2015 och 2016.
Ministry of Defence: Annual Reports and Accounts 2017–2018
Detaljerad genomgång av försvarsanslagen 2017-2018.
Ministry of Defence: Annual Reports and Accounts 2016–2017
Detaljerad genomgång av försvarsanslagen 2016-2017.

Landrapport Storbritannien • September 2018

Ministry of Defence: UK Defence Expenditure 13 March 2018
Sammanställning och prognostisering av försvarsanslagens historiska och prognostiserade utveckling.
Ministry of Defence: Finance & Economis Annual Bulletin Dep Resources Statistics – MoD 2017
Nyhetsbulletin som dels presenterar hur Storbritanniens inblandning I Afghanistan påverkar försvarsbudgetens utveckling, samt en detaljerad genomgång i grafik vart de finansiella medlem går.
Ministry of Defence: National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015
Huvuddokument för den säkerhets- och försvarsstrategiska utredning som gjordes 2015. Detta
dokument till stor del grunden i dagens implementeringsprocesser och teknologisk inriktning de
kommande åren.
Ministry of Defence: Advantage through Innovations
Informationsblad över Ministry of Defence innovative satsning som ska korta ledtiderna, öka samarbetet mellan Försvarsdepartementet och universiteteten samt SME.
U.K Research & Innovation (NGO – Gov funded)
Samarbetsprojekt som samlar företag, universitet och olika branscher för att utveckla framtidens
innovationer och teknologi.– Dual Purpose och Disruptive technologies.
Horizon 2020
Europeiskt samarbetsprojekt med inriktning på teknologi & innovation, Storbritannien har ett flertal
aktiva projekt med bland annat Quantum Technologies.
Ministry of defence – Disruptive technologies project
Sammanställning av disruptive technologies projekt och framtida innovationer.
Innovate UK - Funding competition winner 2017
Sammanställning av vinnande koncept i innovate tävlingen 2017.
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