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LANDET
Kanada är indelat i tio provinser och tre territorier. Landet har beskrivits som ett av världens minst centraliserade, där provinserna själva har hög grad av självstyre. Däremot ligger ansvaret för det nationella
försvaret hos den federala regeringen. Försvarssektorn i sin tur beskrivs som nationell, men det finns
starka regionala kopplingar till specifika branschområden så som flygindustri. Ett par av provinserna
med större mängd företag har egna branschgrupper för dessa, se mer under ”Relevanta aktiviteter”.
Försvarssektorn omsätter ca 3 miljarder kanadensiska dollar årligen och skapar ca 30 000 arbetstillfällen
fördelat på runt 700 företag, majoriteten av dessa är SMF-företag (Små och medelstora företag). Störst är
sektorn för stridsfordon och komponenter till dessa.
Den kanadensiska regeringen publicerade 2017 policydokumentet Defence Policy Review – Strong, Secure,
Engaged (SSE). Policyn har ett 20-års perspektiv men innehållet definierar även en 10-årig satsning på
försvaret där försvarsbudgeten ska öka från 17.1 miljarder dollar till 24.6 miljarder dollar till 2027 (periodiserat). Ett liknande dokument har inte publicerats sedan 2008, och policyn tog ett helhetsgrepp på
försvarsfrågan där regeringen bland annat tryckte på vikten av att finansieringen av större satsningar ska
vara färdigställd och beslutad innan projekt påbörjas. Detta har gjort att det finns en tilltro till att de satsningar som har formulerats i policyn kommer att vara genomförbara.
Kanadas system för anskaffning av försvarsmateriel beskrivs till del som komplext, med många inblandade statliga aktörer i form av olika departement och myndigheter på regional och federal nivå. Materielanskaffning sköts idag huvudsakligen av försvarsdepartementet, Department of National Defence (DND)
och Public Services and Procurement Canada (PSPC). Inför parlamentsvalet 2019 diskuterades förslaget
att reformera anskaffningsprocesser för att öka effektivitet och minska antalet förseningar för större
anskaffningsprojekt. I detta ingick förslag att skapa en myndighet dedikerad till anskaffning av försvarsmateriel, Defence Procurement Canada (DPC). Dock är det ännu inte klart vilken form en sådan ny organisation skulle få, om det blir en egen myndighet, ett departement, eller får annan form, och inget beslut är
fattat i frågan om när ett införande av en ny organisation skulle ske.
Mer läsning
Kanadas försvarspolicy Defence Policy Review – Strong, Secure, Engaged, 2017
Intervju med försvarsminister Harjit Sajjan i Canadian Defence Review Vol. 26 Issue 1
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FÖRSVARSBUDGET OCH UTVECKLING
Med publiceringen av SSE 2017 presenterade den kanadensiska regeringen en succesiv höjning av försvarsanslagen fram till 2027 samt definierade långsiktiga investeringsplaner. Bland annat planerar man
att under den definierade perioden investera i 15 ytstridsfartyg till den kanadensiska flottan, genomföra
en större uppgradering av förmågor inom armén bland annat i form av LAV, samt anskaffa 88 stridsflyg till
flygvapnet. Utöver dessa stora satsningar tar SSE även upp ett flertal andra projekt som planerat kommer
att finansieras och genomföras inom en 20-års period.
Kanadas försvarsbudget 2019 uppgick till 22.2 miljarder dollar och utgjorde 1.3% av BNP.
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Pågående översyner
Vart tredje år publiceras dokumentet Defence Investment Plan av försvarsdepartementet, DND. Detta dokument följs årligen upp med en kortare uppdatering om hur processen för de olika projekten ligger till.
Den senaste investeringsplanen utkom 2018 och innehåller nyckelinvesteringar för att möta de mål som
definierades i policydokumentet SSE från 2017.
Planen framhålls som genomarbetad av inte bara försvarssektorn utan flera andra instanser inom den
kanadensiska myndighetssfären, bland annat finansiella tillsynsorgan. Detta, i kombination med en
transparens och årliga uppdateringar om hur processer fortskrider, menar man ska bidra till att investeringar och planering faktiskt kan genomföras enligt schema. En ytterligare del i att öka transparens
och förhoppningsvis effektiviteten i materielanskaffningen är ett verktyg för företag och aktörer att enkelt
kunna söka efter investeringsmöjligheter. Verktygen kallas Defence Capabilities Blueprint (tidigare Defence Acquisition Guide) och fungerar som ett sökbart index för kommande investeringsmöjligheter inom
kanadensisk materielanskaffning. Indexet listar större projekt och kontrakt över 5 miljoner dollar.
Program och satsningar
Inom armén är den största satsningen att investera i nya stridsfordon och logistikfordon. Marinen gör
stora investeringar i infrastruktur rörande deras egna varv och tillverkning.
I övrigt är den kommande största satsningen inköp av 88 stycken nya stridsflygplan till flygvapnet som ska
ersätta nuvarande CF-18. Upphandlingsprocessen för detta pågår, Saab har tillsammans med Boeing och
Lockheed Martin visat intresse för affären. Beslut i frågan väntas komma 2025. Regeringen har meddelat
att CF-18 kommer att vara fortsatt operativa fram till 2032 vilket har skapat behov för underhåll av flottan
fram till dess.
Mer läsning:
Defence Investment Plan, 2018
Länk till Defence Capabilities Blueprint
Information från regeringens hemsida rörande anskaffningsprocesser
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ÖVRIGT
Offset
Den kanadensiska offset-policyn är nationell och härstammar från regeringen Industrial and Regional
Benefits Policy (IRB). Denna innebär att större kontrakt inom försvarssektorn kräver att vinnaren av det
spenderar motsvarande summa som kontraktet är värt i Kanada. Det finns inga regleringar utöver detta
hur pengarna ska återinvesteras utan det är upp till investerande företag som vunnit kontraktet.
Relevanta aktiviteter
Lista över nationella och regionala branschorganisationer
Nationell branschorganisation, Canadian Association of Defence and Security Industries, CADSI
Regional branschorganisation för provinsen Ontario, The Defence Association of Ontario
Regional branschorganisation för provinsen Western Canada, Western Canada’s Defence Industries
eAssociation, WCDIA. De anordnar årligen WestDef, en försvars- och säkerhetskonferens.
Länkar och lästips
PSPC har på sin hemsida en tjänst de benämner ”Buyandsell”, där aktörer intresserade av den kanadensiska marknaden för försvarsmateriel kan hitta nyheter och information om kommande event och kontaktuppgifter till olika aktörer. Notera att tjänsten listar alla tillgängliga aktuella statliga upphandlingar,
inte endast inom försvarssektorn.
Canadian Defence Review, tidskrift med fokus på försvar och försvarsindustriella frågor.
Utgåvorna publiceras som pdf på hemsidan.
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MEDLEMSNYHETER KANADA
(200303) Saab presenterar ”Gripen for Canada Team”
(190405) Saab ska leverera marina radarsystem till kanadensiska flottan
(190403) Saab Receives Order for Multispectral Camouflage Systems
(171010) Saab Receives U.S. Army Order for AT4 Systems
(170516) Saab Swordfish MPA Delivers True Multi-RoleMaritime Air Power
(160825) Saab förvärvar Phaeros Group
(160509) Saab får beställning på optroniska sensorer till kanadensiska marinen
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SOFF:S EVENTS OCH AKTIVITETER OM KANADA
SOFF har över åren haft ett begränsat utbyte med vår systerförening Canadian Association of Defence
and Security Industries (CADSI), främst kopplat till svenska företags medverkan på den utställning CADSI
arrangerar (CANSEC).
Inga försvarsmarknadsdagar eller nätverksevent har genomförts.
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