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LANDET
Australien inledde 2015 en förändringsprocess för den nationella försvarssektorn, ett arbete som ännu
pågår. Till grund för arbetet ligger First Principles Review: Creating One Defence – ett policydokument utgivet 2015 på uppdrag av dåvarande försvarsministern. Syftet var att se över och föreslå ändringar för hela
den australiensiska försvarssektorn. Flera omstruktureringar har skett i enlighet med förslag framlagda
i First Principles Review och investeringar och satsningar som har gjorts och planeras genomföras under
kommande år härstammar från dokumentet.
En av de omstruktureringar som gjordes redan 2015 var att skapa The Capability Acquisition and Sustainment Group (CASG) från det som tidigare var Defence Materiel Organisation (DMO). Detta ligger inom det
australienska försvarsdepartementet och ansvarar för anskaffning och upprätthållandet av försörjningskedjan för militärt materiel till Australian Defence Forces (ADF) och motsvarar det svenska FMV. Det är
inte en självständig myndighet.
Det finns en gemensam vilja i det australienska parlamentet att stödja och utveckla den nationella försvarsbranschen, vilket syns på de stora satsningar som görs och under kommande år kommer att göras i
branschen. Kritiker menar dock att Australien inte tillräckligt snabbt kommer kunna uppnå målsättningar
för ADF om landet inte till större del tar hjälp av andra länder och företag. Inrikespolitiskt framhålls vikten av en inhemsk produktion, bland annat för de jobbmöjligheter detta skapar.
Delstaterna i Australien är i många delar självstyrande. Försvarsfrågor beslutas på federal nivå, men
frågor kopplade till branschen finns på delstatsnivå. Flera delstater publicerar egna försvarsstrategiska
dokument, ”sektorstrategier”, som till stor del fokuserar på vilka försvarsindustriella satsningar som
delstaten avser genomföra. Ett par av dessa är länkade nedan.

Mer läsning
First Principles Review (policydokument)
The Capability Acquisition and Sustainment Group (CASG) (hemsida)
Sveriges tidigare ambassadör till Australien Pär Ahlberger om utveckling och möjligheter i Australien
Defence Strategy för delstaten Western Australia
Defence Strategy för delstaten South Australia
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FÖRSVARSBUDGET OCH UTVECKLING
Efter publiceringen av First Principles Review 2015 har det kommit ytterligare dokument som beskriver
hur försvarssektorn i Australien ska utvecklas. Det mest signifikanta av dessa är Defence White Paper
(DWP) från 2016, en återkommande publikation som ges ut i fem års intervaller, där det Australienska
försvarsdepartementet pekade ut ambitiös väg framåt för ADF och försvarsbranschen. I samband med
detta avgav den australienska staten budgetlöfte om att öka försvarsbudgeten till 2% av BNP redan till
budgetår 2020-2021 för att därefter vidmakthållas på den nivån. Detta innebär en investering på 195
miljarder AUS dollar över tio år vilket ska bidra till ökning samt vidmakthållande av förmåga. DWP 2016
prognostiserade även för budgetnivåer som krävs under kommande år för att uppnå de definierade målen.
Det finns ett brett politiskt stöd för fortsatta finansiella satsningar och att uppnå 2% av BNP i försvarsbudget. 2019-2020 års försvarsbudget, som presenterades i april 2019, låg i linje med denna satsning och
innebar att 1,93% av BNP gick till försvarsbudgeten. Detta är 38,7 miljarder AUS dollar, vilket är i linje
med den budget som DWP prognosticerade. Det främsta problemet som analytiker framhåller i samband
med satsningen är svårigheten att få ut pengarna till verksamhet och att faktiskt göra investeringar, vilket
i det stora hela får ses som positiva problem. Noterbart är att politiska löften pekar på att försvarsbudgeten för år 2022-2023 kommer att vara 175,8 miljarder AUS dollar.
Med DWP 2016 publicerades även andra dokument som ytterligare redogjorde för planering för framtida
satsningar. Ett av dessa är 2016 Defence Integrated Investment Program. I detta dokument formulerades
satsningar som Australiten nu strävar efter att uppfylla.
Vissa röster har höjts gällande inriktningen att satsa så mycket på inhemska företag och förlita sig på
dessa för större anskaffningar såsom ubåtsanskaffning. Leverans av dessa kan, enligt kritiker, riskera att
dröja fram till 2030-talet.

Mer läsning
Defence White Paper, publicerat 2016
A safer Australia – Budget 2019-20 – Defence overview Australian DoD (pressmeddelande)
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
2018 påbörjades en federal satsning för att göra Australien till världens tionde största exportör av försvarsmateriel (military exports). Detta ska ske genom att erbjuda lån till företag och en investering på
200 miljoner AUS dollar görs fram till 2028. Exporten ska framförallt öka till Nya Zeeland, Kanada, USA
och Storbritannien.
I samband med publikationen av DWP kom även följedokumentet Integrated Investment Program (IIP).
IIP formulerar de satsningar som ska göras under kommande 10-års period, fram till 2028-2029, för
200 miljarder AUS dollar. Detta inkluderar satsning på en inhemska, kontinuerligt verksamma marina företag och fartygsbyggande. Den största satsningen görs på marinen som ska få flera nya fartyg
och ubåtar. Satsningen inkluderar bland annat anskaffning av 54 stycken fartyg, 12 stycken attack class
submarines, nio stycken fregatter samt utbyggnad av nationella varv och logistik för att kunna genomföra
detta och mer under kommande decennierna. Utöver detta pågår fortsatt anskaffning av femte generationens F-35 stridsflygplan.

Mer läsning
Integrated Investment Program (IIP)
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ÖVRIGT
Relevanta aktiviteter
Mässan Land Forces 2020
Mässan Pacific 2021
Länkar & lästips
En förteckning över vilka publikationer som australienska Department of Defence ger ut och länkar till
dess återfinns här.
Kommentarer avseende budget och satsningar
The Strategist Boring is the new black: Defence budget 2019–20, Marcus Hellyer
The Strategist The cost of defence: beyond 2% of GDP, Marcus Hellyer
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MEDLEMSNYHETER AUSTRALIEN
(181123) Saab utsedd som partner för ledningssystem till Australiens fregatter
(180905) Saab får order på Carl-Gustaf M4 till Australien
(180523) 4C Strategies signs a strategic partnership with Cubic Global Defense for international expansion
(180413) Saab ska förse australiska flottans nya patrullfartyg med ledningssystem
(180307) Saab levererar fartygsledningssystem till ubåtarna i Collins-klassen
(180226) Saab får underhållsorder på fregatter från australiska regeringen
(171011) Saab tecknar kontrakt om att skydda Stora Barriärrevet och hamnarna i Queensland
(171003) Saabs stridsledningssystem är australiska flottans val
(170616) Saab bidrar till ökad säkerhet vid australiensiska myndigheter
(161028) Saab levererar till australiensiska marinen
(160831) Saab förvärvar Phaeros Group
(160815) Saab Continues To Enhance The Australian Army’s Ground-Based Air Defence Capability
(160704) Saab får första beställning inom ramen för australiensiskt fartygsprogram
(151001) Saab tecknar supportavtal för australiensiska försvarets markbaserade radarsystem
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SOFF:S EVENTS OCH AKTIVITETER OM AUSTRALIEN
(180517) Australien – möjligheter & erfarenheter
(170605) MoU Meeting SE-AUS (SOFF, Storgatan 5)
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