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SYDKOREA
Defence White Paper 2016 beskriver genomgående den komplexa militärstrategiska situationen som
Sydkorea befunnit sig i sedan Koreakriget bröt ut år 1950. Vidare förklaras att det är relationen med
grannlandet Nordkorea som ligger till grund för dagens komplicerade och skiftande strategi. Sydkorea
understryker en vilja till att främja fred genom en transparant och öppen dialog för försoning, men att
samtidigt militärstrategiskt förhålla sig till Nordkoreas kärnvapentester, aggressiva retorik och artilleriöverträdelser. Sydkorea beskriver relationerna mellan Kina och USA samt Rysslands militära upprustning
i mellanöstern som en geostrategisk obalans, samtidigt som Japan också visar tecken på förnyelse av sin
”Proaktiva pacifism strategi”. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att det i Defence White Paper
2016 inte framkommer några direkta ställningstaganden mer än att det pågår en maktkamp mellan de
stora nationerna, där Sydkoreas primära fokus är samarbetet med USA i frågan om Nordkorea.
Sydkoreas försvarsstrategi baserar sig på ”Advanced Elite Military” vilken utgår från en sakta minskande
styrka i storlek, men som däremot är högteknologiskt utrustad och välutbildad. Ytterligare nyckelfaktorer
är ett tätt och utvecklat samarbete med USA, med följande två strategier som bas: ”Tailored Deterrence
Strategy”, vilken innefattar ett missilförsvar mot Nordkorea som togs i drift under år 2016 (THAAD) och
KMPR (Korea Massive Punishment and Retaliation), vilken innebär en fullskalig vedergällning mot strategiska mål i Nordkorea vid händelse av krigshandling. Det är också viktigt att understryka att Sydkorea
investerar stora resurser i civil krishantering, krishanteringssystem och infrastruktur i händelse av en
attack. Detta ska spegla regeringens icke-militära åtgärder för att kunna säkerställa en stabilitet och
kontinuitet på sikt vid en krissituation.
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FÖRSVARSANSLAGEN
Sydkoreas försvarsanslag har de senaste 10 åren befunnit sig på en stadig nivå runt 2,5–2,7 procent
av BNP enligt SIPRI. För år 2019 rapporterar bland annat IHS Jane att Sydkorea avser göra sin största
årliga budgethöjning på länge med ca 8,2 procent, vilket innebär en ökning från 38 miljarder dollar till
42 miljarder dollar. I budgetavsnittet för Defence White Paper 2016 belyser det sydkoreanska försvarsdepartementet komplexiteten och utmaningen i att ha en budget som följer de snabba politiska vändningarna i regionen. Samtidigt poängteras vikten av att ha en tillräckligt stark budget som tillåter investeringar, underhåll, forskning och utveckling och en standard som håller moralen uppe bland de anställda
soldaterna.
Försvarsanslagens utveckling påverkas av de olika implementeringsplanerna som pågår just nu, vilka för
tillfället är två överlöpande: ”Defence Reform Plan 2014–2034” och ”Mid-Term Program for 2017–2021”.
Viktigt att beakta är att de siffror som återfinns i Defence White Paper 2016 och på sydkoreanska försvarsdepartementets hemsida skiljer sig mot de anslag som den Sydkoreanska nationalförsamlingen
(parlamentet) godkänner.
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Utmaningarna hos Nordkoreas asymmetriska militärstrategi gör att Sydkorea behöver bibehålla en kontinuerlig satsning och ett underhåll av sina konventionella styrkor. Defence White Paper 2016 visar på en
fortsatt utveckling av landets egenproducerade stridsvagn K2, fregatter och ubåtsvapen. Detta i kombination med modernisering av bandgående artilleri, MLRS, attackhelikoptrar, satellit och ledningssystem
samt nyttjande av moderna UAV:er. Det har även lagts beställningar på stridsflyget F-35A Lightning II i
väntan på att landets egna stridsflyg KF-X Fighter ska färdigställas till 2025–2035.
Inom forskning- och utveckling har Sydkorea ett antal olika samverkansprojekt mellan staten och nationella företag samt akademi, vilket enligt Defence White Paper 2016 generat framgångsrika försvarsprodukter. Enligt ovanstående rapport nådde den sydkoreanska försvarsexporten en niondeplats i världen och
sedan år 2016 arbetar även regeringen löpande med att underlätta försvarssamarbeten och teknologiskt
utbyte. Den primära mottagaren för sydkoreansk försvarsexport är Asien, Mellanöstern och Nordamerika. Enligt den tidigare nämnda rapporten når ca 11 procent av exporten Europa. Samtidigt understryker
rapporten vidare att Sydkorea förhåller sig till internationella regler och restriktioner gällande export av
försvarsmateriel. Från regeringens sida önskas trots detta ett striktare regelverk än det befintliga, detta
för att ha utökad översyn på vilken typ av teknologi som exporteras och till vilka mottagare.
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MEDLEMSNYHETER OM SYDKOREA
180924 Saab får beställning från Sydkorea på support för Arthur
171222 Saab tecknar kontrakt på stöd till radarutveckling i Sydkorea
170222 Marine Jet Power awarded repeat order for Korean Navy
170221 Marine Jet Power wins contracts for Korean Coast Guard
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EVENT OCH AKTIVITETER SYDKOREA
SOFF:s relation/samarbete med Sydkorea:
SOFF har ett samarbetsavtal med KDIA, Sydkoreas försvarsindustriförening. Samarbetat har resulterat i
flera företagsdelegationer under åren från KDIA, bl.a. 2016 samt 2017. 2015 kom KDIA även tillsammans
med ADD (Agency for Defense Development) till Stockholm för samtal om dual-use teknik specifikt. Vid
samtliga tillfällen har även KDIA:s delegationer även träffat medlemsföretag hos SOFF. En försvarsmarknadsdag i Seoul diskuterades i juni 2017, men föll ut pga för få anmälda.
KDIA Sydkoreas försvarsindustriförening
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MEDLEMSFÖRETAG
MED INTRESSE
FÖR SYDKOREANSKA
MARKNADEN
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