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Fast Patrol Boats i Peace Support Operations 
 
Har storleken någon betydelse? 
 
Enligt den amerikanske marina militärteoretikern Milan N. Vego har den det 
vad avser fartyg vid mellanstatliga konflikter i kustnära farvatten.  
Denna uppsats syftar till att svara på frågan om samma förhållanden gäller vid 
Peace Support Operations (PSO). 
 
Uppsatsen analyserar Vegos tes, små ytstridsfartygs egenskaper, kraven vid 
PSO:s och de fall där små ytstridsenheter har verkat vid PSO:s.  
Slutligen värderas analyserade fakta och frågan besvaras. 
 
Nyckelord: FPB, PSO. 
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ABSTRACT 
 
Fast Patrol Boats in Peace Support Operations 
 
The fast patrol boat (FPB) has played an important role in the cold war and in 
its aftermath. In recent years though, we have seen a development where the 
FPB:s are disappearing in nation after nation. The American naval theorist 
Milan N. Vego claims that the FPB:s have a natural role in naval operations in 
narrow seas during wartime. This essay is trying to answer the question of 
whether this is also true in peace support operations (PSO).  
 
Since wartime operations and PSO:s differ in both it’s goals and it’s methods I 
had to break down the methods in to functions. The functions are; anti surface 
warfare (ASuW), anti submarine warfare (ASW), anti air warfare (AAW), mine 
counter measurements (MCM), command and control (C²) and other functions. 
 
To answer the question I started to examine the abilities of the FPB:s, to find 
out it’s strengths and it’s weaknesses. In the next step I described and examined 
the demands in a PSO with emphasis on the naval tasks. I also tried to 
anticipate what future PSO:s will probably look like. 
 
My next step was to examine the three known cases where FPB:s have 
participated in PSO:s. Each case was studied and described as a separate case. 
 
Finally I have tried to value to what extent the wartime functions have been 
used in the studied PSO:s. I then discussed what functions I deemed was 
necessary in order to conduct the PSO:s. My next step was to estimate whether 
the studied cases corresponds to estimated future PSO:s. 
 
My conclusion is that the FPB:s are a valuable asset in PSO as well as in 
wartime operations. The reason for the decline of FPB:s in European navies has 
not been answered in this essay, nor the consequences. This is an interesting 
subject for further investigation. 
 
Key words: FPB, PSO 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Efter införandet av sjömålsrobotar på mindre ytstridsfartyg kom dessa att bilda 
stomme bland ett flertal mindre flottor i Europa. Robotbåtar, patrullbåtar och 
attackkorvetter kom att utgöra ett kvalificerat bidrag till nationernas offensiva 
och/eller defensiva förmåga.  
I samband med Sovjetunionens och Östeuropas sammanbrott kom det 
traditionella invasionshotet att minska men ersattes av en mängd nya hotbilder. 
Detta har inneburit en tyngdpunktsförskjutning från mellanstatliga konflikter 
till konflikter där grupper eller organisationer med religiös, etnisk eller politisk 
bakgrund är inblandade. Utöver detta finns rent kriminella organisationer som 
agerar i rent ekonomiskt vinstsyfte1. 
 
Som en följd av detta har ett skifte av fokus genomförts i ett stort antal 
europeiska nationer där tyngdpunkten har förskjutits från ett rent nationellt 
försvar till förmåga att agera multinationellt inom krishanteringens panorama. 
Vi har under 1990-talet sett Nato utveckla Partnership for Peace (PfP) med ett 
därtill kopplat styrkeregister; Planning and Review Process (PARP). Inom 
ramen för EU har vi sett en liknande process med EU krishanteringsregister. 
Denna utveckling bedöms inom snar framtid följas av ett motsvarande register 
för sjöstridskrafter inom FN:s ram2. För svenskt marint vidkommande står idag 
följande förband i beredskap: 

• IKS – Internationella korvettstyrkan omfattande två korvetter med stöd 
av ett underhållsfartyg. 

• IM – Internationella minröjningsstyrkan omfattande två minjaktsfartyg 
med stöd av ett underhållsfartyg. 

• IUB – Internationella ubåtsstyrkan omfattande en ubåt med stöd av en 
underhållsgrupp. 

• FNSU – Forward Naval Support Unit, styrka som stödjer de tre 
beredskapsförbanden. 

 
Utvecklingen mot internationella uppdrag ställer delvis andra krav på våra 
förbands utformning och utbildning. Exempel på faktorer som påverkar våra 
förband vid internationella uppdrag är miljö, hotbild, uppgift och mandat att 
agera utifrån. Dessa faktorer kommer att belysas utförligare i kapitel 3. 
 

1.2 Problem 
Moderna marina militärteoretiker har belyst problematiken med att operera i 
kustnära farvatten samt de speciella krav på förmågor som detta ställer. Såväl 
Milan N. Vego som Wayne P. Hughes3 konstaterar att dagens tongivande 
flottor fortfarande är oceangående och inte har anpassat sig till dagens 

                                                 
1 Marintaktiska kommandot, Provisorisk utgåva av Marin doktrin och maritima operationer, 
(Stockholm, Marintaktiska kommandot, 2002), s. 16-18. 
2 Michael Pugh, “International Peace Support Operations”, i Dorman, Andrew, Smith, Mike 
Lawrence, Uttley, Matthew R. H., The Changing Face of Maritime Power (London, British 
Library, 1999), s. 103. 
3 Wayne P. Hughes Jr., Capt. USN (Ret.), Fleet Tactics – and Coastal Combat, second edition, 
(Annapolis, Maryland, Naval Institute press, 2000), s. 1-4. 
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”slagfält”. Det har enligt Vego inneburit, även om man inte har förlorat något 
krig, onödiga förluster i liv, material och, kanske viktigast av allt, i tid.4 
 
Vego konstaterar att för att bäst kunna lösa uppgifter i kustnära farvatten skall 
flottan inte vara utvecklad för att slåss på de stora haven. Styrkorna skall istället 
bestå av konventionella ubåtar, lätta sjöstridskrafter, minröjningsenheter, 
amfibiestridskrafter och landbaserat flyg och helikoptrar. Vad avser 
ytstridskrafter hävdar han att dessa ej skall överstiga 2000 ton och att det 
optimala är en mix av lätta fregatter (1200-1500 ton), ”multi-purpose” korvetter 
(500-1000 ton) och Fast Patrol Boats (FPB) 5 (100-400 ton). 
De lätta fregatterna och korvetterna kan nyttjas för havsövervakning, 
sjöfartsskydd, anfallsföretag mot fientliga sjöstridskrafter eller mot dennes 
handelssjöfart samt ge eldunderstöd för markstridskrafter.  
Vidare hävdar han att FPB bildar den kanske optimala plattformen för såväl 
offensiva som defensiva uppdrag i kustnära farvatten. Dess ringa storlek, höga 
fart, utmärkta manöveregenskaper samt dess kraftfulla beväpning gör dem 
ideala för att utnyttjas kustnära och i synnerhet i skärgårdsmiljö. De är i 
synnerhet väl lämpade för att attackera motståndarens handelssjöfart och att 
skydda sin egen. 6 
 
Han anser dessutom att man i kustnära farvatten kan, och skall, fullt ut utnyttja 
okonventionella skrovformer och smygteknik. 
 
Ovanstående resonemang är kopplat till den marina krigföringen med dess 
metoder. Inom ramen för utövande av sjökontroll tar Vego upp ”Naval 
Operations other than War”7. Härvid berör han konfliktförebyggande åtgärder, 
sjöfartsskydd, rätten till oskadlig genomfart samt Peace Support Operations 
(PSO). Avsnittet är av mer deskriptiv karaktär över dessa verksamheters 
karaktär och det är först avslutningsvis som några få slutsatser dras. Han 
konstaterar då att en kustnära flotta måste kontinuerligt utnyttja i stort sett hela 
sin flotta för att kunna utöva kontroll, även över ett begränsat område. 
Utövande av kontroll över havsområden kan dock utföras av multinationellt 
sammansatta sjöstridskrafter vilket gör att även små flottor kan delta. 
 
I avsnittet berör Vego inte vilka fartygstyper som är lämpliga för att lösa de 
stipulerade uppgifterna. Undantaget är då han hävdar att hangarfartyg och 
amfibiestyrkor har mindre chans till framgång inom konfliktförebyggande 
åtgärder, med etnisk bakgrund eller inbördeskrig, än då mellanstatliga krig skall 
utkämpas. 
 
Den svenska marinen är i färd med att övergå från en lätt flotta med FPB:s till 
en flotta med korvetter och sannolikt lätta fregatter, en utveckling som flertalet 
europeiska flottor tycks ha genomfört eller är på väg att genomföra. Om det 
förhåller sig så att antalet FPB:s är på väg att kraftigt nedgå, träder frågan om 
varför det förhåller sig på detta vis fram. Är det beroende på att FPB:s inte kan, 
eller är mindre lämpade än andra enheter att, lösa de ”nya” uppgifter som 
framträtt efter det kalla krigets slut. De andra enheter som avses och som kan 
lösa i princip samma uppgifter är större enheter såsom; korvetter, fregatter, 
                                                 
4 Milan N. Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas (London, Frank Cass 
Publishers, second revised edition 2003), s. xvi. 
5 Fast Patrol Boats, begreppet definieras närmare i kapitel 1.6. 
6 Milan N. Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s. 297-299. 
7 Ibid., s. 196-202. 
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jagare och kryssare. De ”nya” uppgifter som avses är internationella, ofta 
multinationella, insatser med fokus på PSO. 
 
Denna uppsats syftar till att svara på frågan om Milan N. Vegos tes rörande 
behovet av FPB i kustnära farvatten i mellanstatliga konflikter även är 
tillämpbar i PSO. Skulle så vara fallet är detta en utveckling av hans kapitel 
”Naval Operations other than War”. Uppsatsen kan härvid fylla ett 
kunskapsgap som kan nyttjas såväl vid doktrinutveckling och utformning av 
förband som vid planering av internationella insatser. 
 
De frågeställningar som finns kopplade till uppgiften är: 
 

• Vilka uppgifter i en PSO kan lösas av en FPB?, respektive vilka 
uppgifter i en PSO kan bara lösas av en FPB? 

• Vilka erfarenheter finns vad avseende genomförda PSO med deltagande 
av FPB:s? 

• Minskar antalet FPB?, och kommer i så fall en prolongerad utveckling 
att innebära att FPB i stort sett försvinner ur EU, Nato och FN:s 
styrkeregister? Om ja, vad är skälet till det och vilka konsekvenser kan 
det få? 

 
En jämförelse mellan mellanstatliga konflikter och PSO:s låter sig inte enkelt 
göras då det ofta är olika mål och metoder som nyttjas. För att denna jämförelse 
trots allt skall kunna genomföras, måste en nedbrytning till en lägre nivå ske så 
att jämförbara storheter nås. Nedbrytningen sker endast på de funktioner där 
Vego anser att FPB:s kan spela en viktig roll. 
 
De mål och sjökrigsmetoder som FPB:s lämpar sig för i mellanstatliga 
konflikter är, enligt Vego, följande:8 
 

• Etablera herravälde till sjöss (HTS9) 
o Avgörande sjöslag 
o Utnötning genom upprepade anfall 
o Öppen blockad omfattande ”sortie control” och ”choke-point 

control” 
o Offensiva mineringar 
o Kontroll över fartygstrader 

• Utöva HTS 
o Insatser från havet 
o Sjöfartskrig (samt skydd av egen sjöfart) 

• Bestrida HTS 
o ”Fleet in beeing” 
o Motblockad 
o Raidföretag 
o Defensiv minering och kustförsvar 
o Sjöfartskrig 

 

                                                 
8 Milan N. Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas (London, Frank Cass 
Publishers, second revised edition 2003), s. 147-178, 184-202, 206-222, 225-249, 254-265. 
9 HTS är den traditionellt använda termen som idag ofta ersatts av kontroll. 
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Listade sjökrigsmetoder omfattar inte alla de metoder som Vego beskriver utan 
är viktade mot FPB:s förmågor, d.v.s. metoder som en FPB kan lösa eller bidra 
till lösandet av. 
Nedbrytning från metoder till funktioner skall korrespondera mot dels en FPB:s 
förmågor att hantera funktionen och dels tänkbara metoder i PSO. De 
funktioner som används, och närmare beskrivs i kapitel 2, är; ytattack, 
ubåtsjakt, luftförsvar, minkrigföring, ledning och övriga funktioner. För att 
belägga funktionens giltighet kommer den att anses vara påvisad då den kan 
kopplas till minst en av sjökrigsmetoderna. 
 

• Ytattack kan kopplas till flera av ovan beskrivna metoder varav 
avgörande sjöslag kanske är den mest uppenbara. Där är ju själva syftet 
att nedkämpa motståndarens sjöstridskrafter. 

 
• Ubåtsjakt kan kopplas till skydd av egen sjöfart. Ubåtar utgör ett 

avsevärt hot mot den egna sjöfarten och mot detta krävs det ett skydd. 
 

• Luftförsvar utgör i dagens stridsarena en nödvändig förmåga i alla 
sjökrigsmetoder för att säkerställa den egna överlevnaden. Den kan 
också syfta till att skydda annan verksamhet eller egen sjöfart. 

 
• Minkrigföring är en tudelad funktion som dels består av 

minutläggningsförmåga och dels minröjningsförmåga. 
Minutläggningsförmågan är nödvändig för att kunna genomföra 
offensiva, eller defensiva, mineringar. Utläggning av offensiva 
mineringar kan innebära en stor risktagning och då kan FPB:s 
fartresurser samt goda förmåga till självförsvar vara av avgörande 
betydelse.  
Minröjning kan, i likhet med luftförsvar, kopplas till de flesta av 
metoderna. Syftet är för FPB:s främst ägnat som självförsvar även om 
minröjning i mycket begränsad omfattning kan ske som skydd för egen 
sjöfart. 

 
• Ledning är, som en av basfunktionerna10, nyckeln till att nå effekt med 

sina system. Den löper över alla andra funktioner och möjliggör 
optimerad insats mot rätt mål i rätt tid. 

 
• Övriga funktioner, såsom definierad i kapitel 2, spelar en avgjort mindre 

roll i regelrätta krig. Den funktion som kanske mest kan inverka är 
förmågan till sjöräddning. Enligt folkrätten är man skyldig att, då 
omständigheterna så medgiver och särskilt efter överenskommelse, 
omedelbart vidta alla möjliga åtgärder för att eftersöka och omhänderta 
skeppsbrutna11. 

 

1.3 Utveckling av FPB:s 
För att belysa utvecklingen i Europa vad avser antal, storlek och 
robotbestyckning har en jämförelse gjorts mellan 1985 och nuläge. Valet av 

                                                 
10 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 76-77. 
Till basfunktioner räknas: Ledning, Verkan, Rörlighet, Skydd, Underrättelser och Uthållighet. 
11 II Geneveprotokollet, 1977, i Försvarsdepartementet, Krigets lagar (Stockholm, 
Försvarsdepartementet, 1996), s. 425. 
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1985 grundar sig på den tidpunkt som flertalet FPB:s övergått till 
robotbestyckning samt en tidpunkt väl innan tecken på Sovjetunionens 
sammanbrott börjat skönjas. 
Nedanstående tabell grundar sig på Janes Fighting Ships12. Felaktigheter kan 
förekomma då Janes inte alltid är korrekt i förhållande till faktiska 
förhållanden, detta torde dock spela mindre roll då det är trenderna som 
efterlyses. Vidare var en del av Sovjetunionens bestånd 1985 inte placerad i 
Europa men detta bedöms gälla i motsvarande omfattning för Ryssland 2003. 
 

Nation 1985 2003 
  Antal Depl Rb Antal Depl Rb 

Norge 39 136 222 15 167 92 
Sverige 30 193 208 21 268 152 
Finland 7 226 36 10 273 76 
Sovjetunionen 150 317 614       
Ryssland       39 508 200 
Polen 15 259 60 12 321 60 
Östtyskland 16 233 64       
Västtyskland 40 328 160       
Tyskland       20 395 80 
Danmark 10 260 80 10 480 80 
Frankrike 5 144 28 0 0 0 
Spanien 12 267 36 0 0 0 
Italien 7 62 14 0 0 0 
Jugoslavien 16 221 52       
Kroatien       3 343 20 
Serbien       9 244 26 
Grekland 16 341 76 27 347 126 
Summa: 363 267 1650 166 360 912 
(Antal= Antal FPB nationen förfogar över, Depl.= Genomsnittligt deplacement, Rb= Totalt 
antal robotar som dessa FPB kan bära) 
 
Anmärkningsvärt från denna enkla tabell är att medan beståndet mer än 
halverats (46 %) har storleken ökat med 35 %. En linjärt prolongerad 
utveckling skulle komma att innebära att FPB upphör att existera ungefär år 
2018. Vidare skulle de sista FPB ha ett genomsnittligt deplacement av cirka 
440 ton. Antalet robotar per fartyg har däremot inte förändrats nämnvärt, från 
4,5 till 5,5. Detta är sannolikt ett tecken på att fler än de 4-8 robotar som 
fartygen generellt sett är utrustade med är inte kostnadseffektivt. 
 

1.4 Metod och disposition 
Avsnittet syftar till att klarlägga den metod som kommer att nyttjas för att 
besvara uppgiften och de därtill kopplade frågeställningarna. Avsnittet skall 
också ge svar på syftet med uppsatsens olika kapitel samt dess disposition. 
 

                                                 
12 Jane’s Fighting Ships, 1985-86. Jane’s Fighting Ships, 2002-2003. 
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Uppsatsen initierades av en känsla att antalet FPB:s var på stark tillbakamarsch 
samtidigt som man kunde se ett nytt verkansfält öppnas i och med 
operationerna i Röda havet och vid Gibraltar. Om erfarenheterna från dessa 
operationer blir lika positiva som de initiala tyder på, finns det mycket som 
talar för att Milan N. Vegos teori om behov av FPB:s i mellanstatliga konflikter 
även är giltigt vid PSO. Ur denna kortfattade bakgrund formulerades uppgiften 
att pröva om Milan N. Vegos teori även är giltig vid PSO. 
 
Då mål och metoder till stor del skiljer sig åt vid mellanstatliga konflikter 
respektive vid PSO är en jämförelse ej möjlig på denna nivå. För att kunna 
genomföra en jämförelse måste en nedbrytning ske till jämförbara storheter. 
Nedbrytningen sker från sjökrigsmetoder till de funktioner som dessa är 
uppbyggda av samt de förmågor som krävs för att funktionerna skall uppfyllas.  
 
Ett fartyg kan exempelvis ha förmågan att genomföra robotstrid, denna förmåga 
är en del i funktionen ytattack som är en förutsättning för att kunna genomföra 
sjökrigsmetoden avgörande sjöslag som i sin tur syftar till att nå målet att 
etablera herravälde till sjöss. 
 
Initialt formuleras problemet och de tillhörande frågeställningarna. Ur Vegos 
teori skall de mål och sjökrigsmetoder där FPB:s kan spela en avgörande roll 
belysas. De sjökrigsmetoder som ej direkt kan kopplas till det avhandlade 
ämnet utelämnas utan vidare motivering eftersom de ej leder mot uppsatsens 
syfte samt att utrymmet är begränsat. 
Därpå prövas om de funktioner en FPB kan hantera korrelerar mot 
sjökrigsmetoderna. Funktionen anses vara påvisad om den kan kopplas till 
minst en sjökrigsmetod. 
 
Tidigt avhandlas också frågan om huruvida antalet FPB:s verkligen minskar. 
Frågan är relevant för den efterkommande diskussionen då övriga frågor 
besvarats. Om behovet av FPB:s ej är lika uttalat i PSO som vid mellanstatliga 
konflikter bör utveckling visa på att antalet minskar, om det å andra sidan visar 
sig att behovet är uttalat även vid PSO bör så inte vara fallet. Skulle det senare 
alternativet visa sig stämma finns därmed en grund för fortsatta studier, 
exempelvis av vad anledningen till tillbakagången kan vara eller vilka 
konsekvenser det kan få. 
 
I nästföljande kapitel kommer FPB:s förmågor att deskriptivt belysas. 
Förmågorna kommer att belysas funktionsvis för att kunna jämföras med det 
resultat som värderingen av fallstudierna innebär. Belysningen sker empiriskt 
och skall utmynna i fartygens styrkor och svagheter. Det empiriska underlaget 
grundar sig till största delen på författarens relativt omfattande erfarenhet 
avseende FPB:s. Det avhandlade avsnittet kommer främst att nyttjas för att 
påvisa att de jämförda funktionerna är relevanta samt för att vidga diskussionen 
utöver de FPB:s som deltagit i fallstudierna. Avsnittet skall också täcka upp för 
de funktioner som ej kunnat belysas i fallstudierna. 
 
Därpå belyses ramarna för PSO samt vilka uppgiftsställningar som är aktuella 
härvid. Framförallt skall de marina uppgifterna belysas med tyngdpunkt på 
FPB:s. Uppgifterna skall vara jämförbara med de funktioner som framtagits i 
problemformuleringen. Kapitlet innehåller även ett avsnitt med en 
hotbedömning som syftar till att teoretisera om hur framtida PSO bedöms se ut. 
Syftet med kapitlet är att belysa vilka uppgifter som skall lösas och vilket krav 
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på funktioner som detta ställer. Kapitlet skall även möjliggöra en diskussion om 
huruvida fallstudierna bedöms vara representativa för framtida PSO. 
 
Härnäst genomförs en multipel fallstudie av de kända PSO som skett med 
deltagande av FPB:s. För att erhålla ett bredare underlag i fallstudierna kommer 
kriterierna för FPB:s och PSO inte att följas slaviskt. I fallstudierna skall 
respektive fall belysas och utmynna i vilka erfarenheter som finns. 
Fallstudierna skall ge underlag, främst om vilka funktioner som nyttjats, inför 
den diskussion som förs i nästa kapitel.  
 
I det avslutande diskussionskapitlet skall en kvalitativ jämförelse göras mellan 
de funktioner som utvecklats ur sjökrigsmetoderna som Vego definierar i sin 
teori och de analyserade fallstudierna. Först redovisas i vilken utsträckning som 
funktionerna är representerade i fallstudierna. Därefter redovisas vilka 
funktioner som sannolikt är nödvändiga även om de ej nyttjades. Därnäst 
teoretiseras kring i vilken utsträckning som de avhandlade fallstudierna är 
representativa för den bedömda framtiden.  
 
Avslutningsvis besvaras uppgiften och en kortare reflektion genomförs över det 
avhandlade ämnet samt de till uppgiften hörande frågeställningarna besvaras. 
Uppsatsen avslutas med förslag på fortsatta studier inom ämnet. 
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1.5 Avgränsningar 
• Denna uppsats avgränsas till att bara belysa FPB:s inom Europa. 

Motivet till detta är att bland annat kopplingen till EU-styrkeregister 
och PARP samt att Europas flottor är förhållandevis homogena vad 
gäller utformning och tekniknivå. Att inkludera resterande del av 
världen skulle dessutom innebära att omfånget skulle bli för stort.  
Ett undantag från denna avgränsning är fallstudien avseende Fonseca-
bukten som inkluderas för att erhålla större bredd i underlaget. 

 

1.6 Begrepp 
FAST PATROL BOATS (FPB) 
Benämning på lätta sjöstridskrafter varierar från land till land. I nu gällande 
reglemente för internationella insatser definieras fartygstypen som Patrol 
Vessels13.  
 
I viss litteratur kan man finna definitionen ”armed fast combat craft” som 
omfattar fartyg med ett deplacement upp till 600 ton och en fart överstigande 
25 knop. Fartygen är sedan indelade i två undergrupper; FPB med lätt 
beväpning och minimalt med sensorer och eldledningar eller fast attack craft 
(FAC) med normalt sett högre fart och avsevärt tyngre beväpning. FAC kan 
ytterligare indelas i; FAC (G) som är bestyckad med artilleri (Gun), FAC (M) 
som är bestyckad med sjömålsrobot (Missile) eller FAC (T) som är bestyckad 
med torpeder (Torpedoes).14 
 
Begreppet FPB används dock flitigt i samband med övningar inom ramen för 
PfP och vid bilaterala övningar med Nato-länder. I de sammanhangen 
innefattas allt från patrullbåtar, robotbåtar, kanonbåtar till mindre korvetter.  
Vego definierar ”combat craft” som ett fartyg med 100-400 tons deplacement 
varefter det finns ett glapp på 100 ton innan nästa klass tar vid, som är korvetter 
på 500-1000 ton. 15 Med hänsyn till tendensen att FPB:s deplacement ökar allt 
mer avser jag i denna uppsats använda mig av ett eget begrepp som jag 
definierar på följande sätt: 
 
Sjömålsrobotbestyckat ytstridsfartyg med ett deplacement understigande 700 
ton. 
 
Gränsen på 700 ton är vald då den innefattar dagens samtliga fartyg i Europa 
som har förmåga att uppträda med karakteristiskt FPB-uppträdande. 
 

                                                 
13 DEPARTMENT OF THE NAVY NAVAL DOCTRINE COMMAND, EXTAC 1006 
Structured Messages, April 1995, s. 1006-5-5-1. Hädanefter: EXTAC 1006. 
14 Christopher Chant, Small Craft Navies (London, Arms and Armour Press, 1992), s. 7. 
15 Milan N. Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s. 298. 
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PEACE SUPPORT OPERATIONS16 (PSO) 
PSO är operationer som syftar till att åstadkomma eller bevara fred. De 
genomförs normalt med stöd av ett mandat från FN eller en regional 
organisation (exempelvis OSSE) i botten. Uppgifterna kan variera från; Peace 
Enforcement – Peacekeeping – Peacemaking – Peace Building – Conflict 
Prevention till Humanitarian Operations. I uppsatsen kommer främst 
Peacekeeping och Peace Enforcement att beröras. Begreppen kommer att 
utvecklas mera i kapitel 3. 
 

1.7 Material 
Författaren har inte återfunnit några C-uppsatser som avhandlar detta eller 
närliggande ämnen. Uppsatsen tar därför sitt avstamp fritt från föregående 
arbeten.  
 
Litteratur om FPB:s generellt är synnerligen begränsad och utgörs oftast av 
rikligt illustrerade böcker över förekommande fartygstyper med deras specifika 
egenskaper. Kvalificerade böcker om hur att taktiskt och/eller operativt utnyttja 
FPB:s har ej kunnat återfinnas även om dessa säkerligen finns som nationella 
reglementen för nationer med FPB:s. Då författaren har 20 års erfarenhet från 
svenska och 10 års erfarenhet av samövningar, besök och studietjänstgöring 
internationellt har denna brist inte upplevts som gränssättande.  
Källkritiskt är det givetvis en svaghet att i stort sett bara författarens 
erfarenheter har nyttjats. Det finns därvid en risk att underlaget präglats av en 
lojalitet gentemot det system som författaren tjänat och en trångsynthet 
avseende andra system. Det faktum att författaren är medveten om risken 
borgar dock för att en objektiv hållning eftersträvas. 
 
Litteratur om PSO finns i större mängd än vad som är hanterbart att överblicka. 
Litteratur om maritima PSO är däremot avsevärt mindre förekommande. 
Litteratur finns dock i tillräcklig mängd för att säkerställa en vederhäftig 
belysning av ämnet. Mot denna litteratur finns förhållandevis lite källkritik att 
anför då det finns spännvidd i det studerade materialet och det är av relativt 
modern karaktär. 
 
Material till de tre fallstudierna har divergerat högst avsevärt.  
Fallet i Fonseca-bukten finns väl dokumenterat i ett flertal böcker och artiklar. 
Vad avser de tyska FPB:s som deltog i Enduring Freedom har det ännu inte 
utkommit några böcker på vare sig svenska eller engelska men tack vare en UD 
rapport och intervju med en tysk kommendör har underlaget för operationen 
varit tillfyllest. Dessutom finns ett visst underlag på Internet, dock företrädesvis 
på tyska. 
Det fall som varit svårast att insamla material om är fallstudien om STROG-
patrol. Då det är en pågående operation har vidtalade kontakter, trots god 
personkännedom, inte velat delge information med hänsyn till sekretessen 
(OPSEC17). 
 

                                                 
16 NAVAL STAFF DIRECTORATE, BRITISH MARITIME DOCTRINE, Second edition, s. 67-
71. Hädanefter: British Maritime Doctrine. 
17 OPSEC = OPerational SECurity. 
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Mot fallstudierna kan viss källkritik anföras. Avseende fallet i Fonseca-bukten 
är materialet tillfyllest. Materialet till Enduring Freedom utgörs till största delen 
av icke officiellt material och i huvudsak från en och samma källa men har å 
andra sidan förtjänsten av att ha en god närhet till fallet. Den sista fallstudien 
utgörs till absolut största delen av icke officiella källor vilket inte har så stor 
inverkan då det inte är någon avgörande information som hämtas ur underlaget. 
 
Sammanvägt kan sägas att arbetet hade underlättats om det hade förelegat ett 
större utbud av litteratur som berör ämnet. Samtidigt kan det heller inte påstås 
att det emellanåt tunna underlaget allvarligt har försämrat uppsatsen. Den 
allvarligaste bristen bedöms ligga i det ringa underlag som finns avseende 
reella erfarenheter från de båda senare fallstudierna. 
Föreliggande material i kombination med författarens erfarenheter bedöms 
dock ha utgjort ett tillfredställande underlag. 
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2. Fast Patrol Boats 
 

2.1 Historik18 
FPB:s har sitt ursprung i de torpedbåtar som utvecklades under slutet av 1800-
talet. Mot slutet av 1950-talet utvecklade Sovjetunionen en ny typ av lätta 
ytstridsfartyg – robotbåten. Med de fartygen förändrades maktbalansen, det var 
nu möjligt för mindre nationer att införskaffa fartyg som innehade samma 
slagkraft som avsevärt större enheter till endast en femtedel av kostnaden. 1967 
kom dessa för första gången att prövas i strid då egyptiska 75 ton tunga 
robotbåtar sänkte en israelisk jagare. Utvecklingen har under senare år inneburit 
allt mer komplexa enheter med förmågor i flera dimensioner (multi-purpose). 
Den utvecklingen har som regel skett på bekostnad av fartresurserna.  
FPB:s lilla storlek har inneburit att det har funnits få vapen (bomber, raketer, 
torpeder eller robotar) som haft någon större träffsannolikhet mot dessa mål. 
Det lilla formatet har även inneburit att smyganpassningsåtgärder har varit 
förhållandevis enkla och billiga samt att de har givit motmedelssystemen en 
avsevärt högre effekt.  
 

2.2 Förmågor och begränsningar inom 
huvudfunktioner19 

2.2.1 Allmänt 
Dagens FPB utgörs generellt sett av ett drygt 300 tons fartyg med en fartresurs 
på över 30 knop. De är huvudsakligen utrustade för ytattack med en 
sekundärbeväpning för självförsvar.  
 
Besättningens storlek är begränsad, normalt 20-40 man, vilket innebär att 
många fartyg endast kan operera med envaktssystem. Detta påverkar 
uthålligheten negativt. Fartygens storlek gör även att förråden av drivmedel och 
förnödenheter är begränsade vilket påverkar uthålligheten. Vidare påverkar 
yttre faktorer såsom väder uthålligheten.  
 
Generellt kan uthålligheten sägas variera mycket men den ligger mellan 1-5 
dygn. Då ett traditionellt stridsuppdrag varar cirka 6-8 timmar och de normalt 
uppträder förhållandevis nära sina basområden är detta oftast ingen 
gränssättande faktor.20 
Vädret påverkar inte bara fartygens uthållighet utan även dess operativa 
förmåga. Även här är variationen stor och främst förknippad med fartygets 
storlek. På senare tid har allt större vikt lagts vid att förbättra fartygens 
sjöegenskaper med både passiva och aktiva åtgärder. Generellt kan dock sägas 
att den operativa förmågan kraftigt nedgår vid ungefär 7 Beaufort21, härvidlag 

                                                 
18 Ronny Lindsjö, Marinhistoria (Värnamo, Chefen för marinen, 1993), s. 393-395. 
19 Det empiriska underlaget i kapitel 2.2 grundar sig till avgörande del på författarens 
omfattande erfarenhet av svenska system, internationella samövningar med flertalet europeiska 
FPB-flottor samt från besök på ett stort antal utländska FPB såväl till kaj som under gång. 
Underlaget kan dock, vad avser materiel, kontrolleras i exempelvis Janes Fighting ships. 
20 Milan N. Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s. 298. 
21 Beaufort 7= 14-17 m/s, detta motsvarar Sea state 6= 3,3-4,8 m. 
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finns stora differenser mellan dels olika fartygstyper och dels i vilket sjöområde 
man befinner sig i. 
 
En av FPB:s främsta styrkor är å andra sidan dess lilla storlek. Det har främst 
två effekter; dels gör det fartyget svårare att upptäcka och dels gör det fartyget 
lättare att försvara om det blivit upptäckt. En FPB har, relativt större enheter, en 
liten radarmålarea vilket innebär att åtgärder för att ytterligare minska denna 
ger större effekt än på ett större fartyg. Då ytattack till stor del handlar om 
slaget om första salvan22 är detta en stor fördel. Dess ringa djupgående medger 
även ett mera flexibelt uppträdande kustnära eller i skärgård. Detta är en fördel 
för att undvika bekämpning med robotsystem då de har problem med ”stand-
off”23 till omgivande terräng. Vid upptäckt ger även den lilla målarean betydligt 
bättre effekt i de motmedelssystem som normalt sett finns. 
 
En del av de brister som kommer att beröras i nedanstående avsnitt härrör sig 
till brist på interoperabilitet på framförallt tekniska system. Grunden till det 
ligger i att det europeiska FPB-kollektivet kan indelas i två läger, 
Natomedlemmar och icke Natomedlemmar. Fördelningen mellan dessa båda 
grupper är i stort sett jämlik. Inom Natokollektivet finns givetvis en avsevärt 
större grad av interoperabilitet, även om det även där finns brister, men 
uppsatsen syftar till att belysa FPB:s i Europa som helhet. Skälet till det är 
bland annat för att belysa möjligheterna till att delta i en multinationellt 
sammansatt PSO-operation.  
 
De uppdragstyper som en FPB kan utföra är24; anfallsföretag, mineringsföretag, 
ubåtsjaktföretag, spaningsföretag, eskortföretag, skenföretag och specialföretag. 
I begränsad omfattning bedöms även minröjningsföretag kunna genomföras i 
framtiden, dock mest ägnat som egenskydd. Uppdragstyperna har i sin tur lett 
till en funktionsvis indelning i; ytattack, ubåtsjakt, minering, minröjning, 
luftförsvar och ledning.25 
 

2.2.2 Ytattack 
Huvudbestyckning utgörs normalt sett av sjömålsrobot, eventuellt kompletterat 
med torped och/eller artilleri.  
 
I och med införandet av sjömålsrobot på lätta ytstridsenheter fick man en 
offensiv slagförmåga som kan jämföras med flertalet fregatter och jagare. 
Dagens FPB är som regel utrustade med 4-8 sjömålsrobotar och dessa bedöms 
inom en snar framtid även ha markmålsförmåga26. 
 
Bestyckning med tunga (för ytstrid) torpeder synes vara på stark tillbakagång. 
Det är i sig paradoxalt då utvecklingen inom området på senare tid gjort flera 
genombrott vad avser räckvidd, fart, sensorer och målsökarlogik. Torpeden 
anses vara det enda sänkande vapensystemet mot större enheter men ger också i 

                                                 
22 Wayne P. Hughes Jr., Capt. USN (Ret.), Fleet Tactics – and Coastal Combat, second edition, 
(Annapolis, Maryland, Naval Institute press, 2000), s. 40-44. Hughes använder uttrycket: 
“Attack Effectively First”. 
23 Det avstånd som robotens målsökare kräver för att kunna särskilja två mål, exempelvis fartyg 
och öar eller land. 
24 Chefen för marinen, Taktikreglemente för flottan – TRFL, s. 6:1-4. 
25 Ibid., s. 11:8-112. 
26 Både RBS 15 och Harpoon utvecklar denna förmåga. 
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viss mån möjlighet till graderade insatser. Då flertalet torpeder är trådstyrda ges 
även möjlighet att påverka torpeden efter avfyrning. Dagens moderna torpeder 
möjliggör även att nyttja dessa som framskjutna aktiva och/eller passiva 
sensorer. 
 
Fartygens artilleri är som regel av mindre kaliber (40-76mm) och kan nyttjas 
mot likvärdigt bestyckade till obestyckade enheter. I begränsad omfattning kan 
de nyttjas till Naval Gunfire Support (NGS)27. Med artilleri, kulsprutor och 
finkalibriga vapen kan graderade insatser ske med hänsyn till hot och önskad 
verkan. 
 
Fartygen är normalt sett utrustade med kvalificerade sensorer. De är dock 
begränsade till antal, storlek och vikt. Av dessa skäl har man ofta varit tvungen 
att utveckla kompromisslösningar, istället för både luftspanings- och 
ytspaningsradar har man en kombinerad. Som alltid vid kompromisser 
resulterar de i att förmågan nedgår något. Detta kompenseras dock ofta av deras 
förbandsuppträdande och att de normalt sett uppträder i kustzon med möjlighet 
till underrättelser från mark- och luftbaserade system. Fartygens förmåga ökar 
avsevärt med understöd av helikopter- eller flygburen spaningsresurs. 
Avsaknad av fartygsburen helikopter kan innebära en begränsning i framförallt 
PSO där ”Rules of Engagement” (ROE) kan ställa högre krav på 
målidentifiering. På sikt kan fartygsburen ”Unmanned Airborne Vehicle” 
(UAV) komma att lösa denna uppgift för FPB.  
Då FPB:s, relativt större enheter, har varit underlägsna i aktiva 
sensorräckvidder har taktikutveckling främst skett inom passiva och externa 
sensorer. De passiva sensorerna utgörs främst av signalspaning och 
kommunikationsspaning. Dessa utrustningar är inte särskilt skrymmande och 
har ofta fullgod kvalitet som är jämförbar med vad som kan erhållas på större 
enheter. På senare tid har även ”Towed Array Sonar” (TAS)28 fått en ökad 
betydelse för ytmålsspaning även detta än så länge befinner sig i sin linda. 
 
 ”It takes a FPB to fight a FPB” 
 
Detta är ett vanligt uttryck bland örlogsmän. Med detta menas att det innebär en 
oproportionerligt stor risk att utmana en FPB i duell med en jagare eller fregatt.  
 

2.2.3 Ubåtsjakt 
I Europa är det i stort sett bara Sverige och Finland som valt att utrusta FPB, 
enligt min definition, med ubåtsjaktförmåga. Flertalet övriga nationer har mera 
renodlade ubåtsjaktkorvetter eller större enheter med ubåtsjaktförmåga. För att 
klara såväl ubåtsjakt i låga farter som ytattack i höga, är enheterna som regel 
utrustade med dieselmaskineri eller en kombination av diesel och gasturbiner. 
 
Sensorerna utgörs av aktiva skrovfasta, släp- och/eller doppsonarer. De kan 
kompletteras med passiva sonarbojar och TAS. Den miljö som råder i kustnära 
farvatten ställer andra krav på sonarerna än vid ubåtsjakt på öppet hav.  
 

                                                 
27 NGS, understöd av markförband med indirekt eller direkt eld. 
28 TAS = Passiv släpsonar (på FPB cirka 500 – 1500 meter) främst avsedd för ubåtsjakt men 
som även kan nyttjas som ytmålssensor.  
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Bestyckningen utgörs av ubåtsjakttorpeder (ofta med ytmålskapacitet), 
sjunkbomber och antiubåtsgranater. Även här ställer miljön helt andra krav på 
vapnen (framförallt de målsökande).  
 
Den miljö som ovan nämnts utgör den avgörande skillnaden vid ubåtsjakt i 
kustnära farvatten eller i skärgård kontra ubåtsjakt på öppet hav. De stora 
skillnaderna ligger i att vattenmassorna inte är homogena vilket påverkar 
utbredningen av sonarsignalerna. Påverkande faktorer är det ringa djupet, 
bottentopografi, strömmar, temperaturskiftningar, salthaltsskiftningar men även 
en mycket mera omfattande fartygstrafik. 
 
Ett flertal övningar i Östersjön har påvisat de större fartygens oförmåga att 
verka under dessa förhållanden där finska och framförallt svenska enheter har 
nått framgång. 
 
I ubåtsjakt eftersträvas det ofta att erhålla en mix av sensorer och vapensystem 
för att erhålla större handlingsfrihet samtidigt som ubåtens begränsas. Detta kan 
erhållas genom externa resurser som helikopter med doppsonar, flyg med 
sonarbojar eller andra fartyg med sonarsystem som jobbar på andra frekvenser. 
 

2.2.4 Luftförsvar 
Lufthotet mot FPB:s utgörs primärt av sjömåls- eller attackrobotar. I bas eller i 
hamn kan det även utgöras av bomber och raketer. Som tidigare nämnts utgör 
den lilla storleken ett utmärkt skydd mot upptäckt. Kombineras detta med 
smygegenskaper ges ett mycket gott skydd som dessutom avsevärt höjer 
effekten i motmedelssystemen. Ett kustnära uppträdande, eller uppträdande i 
skärgård, gör förutom att upptäckt försvåras, att bekämpning med robotar 
avsevärt försvåras på grund av vapnens ”stand-off” avstånd.  
 
Sensorerna i ett luftförsvarssystem utgörs av passiva sensorer i form av 
radarvarnare, IR-varnare och laservarnare. De aktiva sensorerna utgörs av 
spaningsradar, eldledningsradar och laseravståndsmätare. 
 
Vapensystemen har traditionellt utgjorts av artilleri, ”gatling guns” och 
kulsprutor då luftvärnsrobotar har varit för stora och tunga. På senare tid har 
dock dessa system gjorts avsevärt mindre och ett antal system finns idag på 
FPB:s. Den fördel som luftvärnsrobot ger är att insats kan ske tidigare och att 
områdesförsvar kan genomföras. Med områdesförsvar avses förmågan att 
luftförsvara ett område i bas eller ett skyddsobjekt, exempelvis andra fartyg, 
som inte befinner sig i den absoluta närheten. Med endast artilleri är det främst 
egenskydd som kan genomföras. Det aktiva luftförsvaret är oftast kompletterat 
med motmedelssystem i form av av- eller påhakningssystem, störsystem mot 
radar, IR och laser samt system med rök eller vattendimma.  
 
En allvarlig brist vid internationella insatser är avsaknaden av gemensamt 
identifieringssystem (IFF29) vilket kan innebära begränsade ROE samt 
ytterligare belasta ledningsorganisationen. 
 

                                                 
29 IFF= Identify Friend or Foe. System för igenkänning för att undvika vådabekämpning. 
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2.2.5 Minröjning och minering 
FPB:s har hitintills framförallt förlitat sig till passiva motmedel i form av 
magnetminskydd30 och taktikanpassning. Allt större fokus har dock lagts på att 
minimera den hydroakustiska signaturen vad avser både buller och tryck. De 
senaste åren har även en utveckling skett mot att denna förmåga skall kunna 
hanteras aktivt. Det sker med högfrekventa sonarer som kan vara både 
skrovfasta eller sitta i en fjärrstyrd undervattensfarkost. Med farkosten kan även 
identifiering och oskadliggörande ske.  
 
Många FPB:s har även förmåga att utlägga mineringar. Förmågan är i sig 
begränsad i omfattning (antal minor) men har fördelen av att den kan utläggas 
snabbt och kräver som regel inga externa skyddsenheter. Vissa FPB:s är dock 
tvungna att lyfta iland sina offensiva vapen för att kunna bära full minlast. För 
dessa fartyg innebär det att det aktiva självförsvaret (förmågan att skjuta först i 
en duellsituation) är starkt begränsat. 
 

2.2.6 Ledning 
Utvecklingen inom IT har möjliggjort att man även på små plattformar kan ha 
ledningssystem med hög kapacitet. Ledningssystemen är dock oftast utvecklade 
för nationellt bruk. 
En svaghet kopplat till besättningens storlek är stridsledning vid internationella 
insatser. Den är mycket resurskrävande personellt samt ställer krav på att ett 
stort antal plott skall föras. De nationella ledningssystemen stödjer ofta inte 
dessa processer. Här måste en FPB som regel prioritera, vilket innebär att vissa 
funktioner måste väljas bort för att erhålla uthållighet i systemet. 
 
De allvarligaste materiella bristerna för att erhålla interoperabilitet är 
avsaknaden av gemensamma ledningssystem, kryptosystem samt tillräcklig 
mängd radioapparater på ”rätt” frekvensband. 
 
En annan svaghet vid ledning av FPB:s i internationella insatser är att 
kunskapen om deras förmågor och svagheter inte är särskilt känd bland nationer 
som inte själva förfogar över sådana. Vego hävdar att avsaknad av FPB:s i 
fredstid gör att dessa nationer inte bara är mentalt oförberedda utan även saknar 
operativa och taktiska koncept31. 
 

2.2.7 Övriga funktioner 
Utöver tidigare listade funktioner har FPB:s förmågor som kan nyttjas vid 
spaningsföretag, underrättelseinhämtningsföretag, specialföretag och mera 
fredsinriktade uppgifter som kontroll av sjöfart och sjöräddning. Vad avser de 
båda förstnämnda uppgifterna nyttjas fartygens ordinarie sensorer, eventuellt 
kompletterade för uppdraget, för att ge önskat underlag. Specialföretag är ofta 
omgärdat av stor sekretess men kan exempelvis innebära att hämta eller lämna 
specialförband på främmande kust. Detta förutsätter ofta ett dolt uppträdande 
där FPB:s smygegenskaper, höga fart och ringa djupgående kan vara av 
avgörande betydelse. 
                                                 
30 Anordning med elektriska slingor arrangerade i fartyget i vilka ström påförs för att skapa ett 
magnetfält som motverkar den i fartyget inducerade magnetismen. Syftar till att minimera 
fartygets magnetiska signatur för att undgå att utlösa minor med magnetiska sensorer. 
31 Milan N. Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s. 300. 
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Kontroll av sjöfart kan vara viktiga uppgifter vid PSO eller för att hävda egen 
territoriell integritet. En FPB:s fartresurs och goda manöverförmåga kan vara 
avgörande för att säkert genomföra fartygsidentifiering, i synnerhet under 
dygnets mörka timmar. Som stöd för identifiering nyttjas ljusförstärkare och 
IR-kameror. Som sista utväg kan fartygen belysas med strålkastare för att 
identifiera dem, detta kräver att fartyget kan manövreras tillräckligt nära det 
andra fartyget. Då identifiering skett kan det vara nödvändigt att verifiera 
skeppshandlingar eller last genom visitering. På grund av sin ringa storlek har 
FPB:s mycket begränsad förmåga att tillhandahålla en egen bordningsstyrka. 
Den kan dock leda en externt tillförd styrka. Ytterligare ett problem för FPB:s 
vid bordning är att föra över bordningsstyrkan. Detta kan ske med skeppsbåt 
eller helikopter. Då flertalet FPB:s inte förfogar över vare sig helikopter eller en 
skeppsbåt som tål särskilt mycket sjöhävning är alternativen ofta att extern 
helikopter tillförs, bordning sker med själva FPBn eller att fartyget förs in på 
lugnt vatten för bordning. 
 
FPB är ofta en utmärkt resurs vid sjöräddning tack vare sina fartresurser och 
goda manöveregenskaper. Begränsande faktorer kan dock vara grov sjö, vilket 
ju inte är helt ovanligt vid sjöräddning, eller förmågan att hantera stora 
katastrofer där omfattningen på skadan eller antalet nödställda överstiger 
förmågan. Dessa begränsande faktorer delas dock i stor utsträckning av större 
enheter och sammanvägt är fördelarna fler än nackdelarna. 
 

2.3 Generella slutsatser 
De slutsatser som kan dras ur ovanstående kapitel är att FPB:s har en mycket 
god förmåga, inom främst funktionen ytattack, och utvecklingen går mot en 
mera allsidig funktionalitet. Fartygens ringa storlek resulterar i såväl dess 
fördelar som i dess nackdelar.  
Fördelarna är att fartyget har god manöverförmåga med ringa djupgående vilket 
gör dem väl lämpade för uppträdande i kustnära farvatten. Storleken gör dem 
mer svårupptäckta samt ger bättre verkan i motmedelssystem. Stridsekonomiskt 
kan man också vara beredd på att ta större risker med en FPB än med 
exempelvis en fregatt då man riskerar betydligt färre ”body-bags” om det värsta 
skulle inträffa. 
 
Till nackdelarna hör fartygens uthållighet. Fartygen kräver korta avstånd till 
basområden alternativt krävs tillgång till underhållsfartyg. Storleken gör även 
fartygen mera väderkänsliga vilket påverkar den operativa förmågan. Slutligen 
är det självklart så att man inte kan hysa samma mängd utrustning som på ett 
större fartyg. Detta i samband med en mindre besättning får negativa 
konsekvenser främst inom området ledning. 
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3. Uppgifter i PSO 
 

3.1 Allmänt 
Begreppet PSO är lånat från brittisk och Natos markdoktrin32. Det innefattar 
såväl Peacekeeping (PK) som Peace Enforcement (PE). PSO skiljer sig från 
krig såtillvida att det är komplexa operationer, oftast utan någon utpekad 
fiende. Istället är de utformade som en del i en sammansatt operation med 
diplomatiska åtgärder och oftast med delaktighet av humanitära organisationer 
för att nå varaktig fred.33 
 
Peacekeeping genomförs med ett generellt accepterande eller samtycke av 
konfliktens parter. Operationen genomförs som ett led i den fredsprocess som 
parterna kommit överens om och som syftar till säkerhet och 
förtroendeskapande åtgärder i syfte att nå långvarig fred. Deltagande förband 
måste alltid eftersträva att agera opartiskt i dessa operationer. 34 
 
Peace Enforcement genomförs som tvingande åtgärder för att återställa eller 
bibehålla fred i kaotiska situationer eller då parterna inte accepterar inblandning 
utifrån. Parterna kan bedriva stridshandlingar. Målet är att skapa förutsättningar 
för diplomatiska och humanitära åtgärder som stöd för politiska slutmål. 
 
De militära uppgifterna i en PSO grundar sig vilket mandat som givits av FN 
eller den regionala organisationen. Härvid styrs framförallt våldsanvändningen 
beroende på om mandatet är grundat på kapitel VI, VII eller VIII35 i FN-
stadgan. Detta leder i sin tur till vilken typ av operation det rör sig om; 
exempelvis peacekeeping (VI) eller Peace enforcement (VII). I Stadgan finns ej 
begreppen PK och PE definierade men det är allmänt accepterat att de stöder 
sig på ovan angivna kapitel. 
Vidare styr de nationella handlingsregler, Rules of Engagement (ROE) som 
åläggs det deltagande förbandet, dessa kan skilja sig åt mellan olika 
nationaliteter som deltar i samma operation vilket försvårar ledningen av dom. 
Slutligen påverkar givetvis den typ av förband som deltar i operationen och 
deras förmåga. Dessa bör spegla den ställda uppgiften och den 
dimensionerande hotbilden men så är inte alltid fallet. I vissa operationer deltar 
vissa nationer med en symbolisk förbandsmassa, mera för att påvisa politisk 
vilja än för att det militärt tillför operationen något. 
 
Förmågan att hantera PSO spelar en allt viktigare roll och här ligger en 
utmaning i att utveckla utbildning, träning, doktriner och en etisk grundsyn som 
inte bara tillvaratar förmågor i PSO, utan även ger synergieffekter för mera 
traditionellt försvar. Det lär dock dröja innan traditionell utbildning mot krig 
kommer att ses som: ”War Operations Other than Peace Support” (WOOPS).36 
                                                 
32 Michael Pugh, “International Peace Support Operations”, i The Changing Face of Maritime 
Power, s. 94. 
33 Swedish Armed Forces, Joint Military Doctrine – Peace Support Operations (Stockholm, 
Swedish Armed Forces, 1997), s. 1-2. 
34 Marintaktiska kommandot, Provisorisk utgåva av Marin doktrin och maritima operationer 
(Stockholm, Försvarsmakten, 2002), s. 37. Hädanefter: Svensk Marin doktrin. 
35 Försvarsdepartementet, Krigets lagar, s. 466-471. 
36 Michael Pugh, “International Peace Support Operations”, i The Changing Face of Maritime 
Power, s. 104. 
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3.2 Marina uppgifter 
Den mer generella beskrivningen PSO passar bättre i den marina miljön än 
Peacekeeping på grund av att man där är mindre beroende av parternas 
samtycke.37 De marina uppgifterna är dock oftast en delmängd i en större 
operation med vanligtvis ett fokus på landoperationerna.  
De vanligaste marina uppgifterna vid peacekeeping är:  
 

• Transporter, ”sealift” av personal, materiel och underhåll för den mark- 
och luftoperativa verksamheten. Till viss del kan denna genomföras 
med ”airlift” men vid mera omfattande operationer är sjötransporter en 
förutsättning. I detta skall även skydd av dessa transporter inkluderas.  

• Bevakning av avtal rörande eldupphör, avväpning eller tillbakadragande 
av styrkor. 

• Upprätthållande av embargon till sjöss där sanktioner skall verkställas. 
38 

 
Vid Peace Enforcement kan uppgifterna likna traditionella stridsuppdrag eller 
senare övergå i detta.  
Som regel sätts anmälda enheter eller förband samman i multinationella styrkor 
grundat på allianser, anmälda styrkeregister eller ”coalition of the willing”. 
Härvid är det brukligt att förbanden organiseras funktionsvis; ubåt; större 
ytstridsfartyg, FPB:s, minröjningsfartyg och marinflyg. 
 
Att djupare engagera sig i PSO aktiviteter innebär en del övriga bonuseffekter 
för den deltagande flottan, såsom39: 

• Att påvisa vad marina enheter kan åstadkomma, vilket därigenom ger 
genomslag i politiken och i media; 

• Att erhålla operativ erfarenhet; 
• Att upprätthålla en signifikativ flottstyrka; 
• Att få pröva rutiner, utrustning, träna personal och att främja 

interoperabiliteten; samt 
• Att stärka trenden mot ”Joint” och ”Combined”. 

 
Tiden efter den 11 september 2001 har även inneburit delvis nya maritima 
uppgifter. Uppgifterna, som syftar till att bekämpa den globala terrorismen, har 
inneburit ett omfattande sjöfartsskydd med prioritering till ”Choke points” 
såsom; Gibraltar, Röda havet och Hormuz sundet. 
 

3.2.1 Uppgifter för FPB i PSO 
Inom ramen för Peace Enforcement (PE) kan hela registret av en FPB:s 
förmågor komma att användas beroende på operationens utformning och 
omfång. PE kan i sin mest utrerade form innebära rena stridsuppdrag som inte 
går att särskilja från de som genomförs i krig. 
 

                                                 
37 Ibid., s. 94. 
38 Michael Pugh, Maritime security and peacekeeping – A framework for United Nations 
operations (Manchester, Manchester University Press, 1994), s. 42. Hädanefter: Maritime 
security and peacekeeping. 
39 Michael Pugh, “International Peace Support Operations”, i The Changing Face of Maritime 
Power, s. 102. 
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En maritim Peacekeeping-operation innebär som regel inget, eller mycket lite, 
bruk av våld. Dock krävs det som regel att förmågan till väpnad strid finns för 
att hantera situationen om den eskalerar eller för att skydda sig själv. Förmågan 
till väpnad strid skall även ha en avhållande verkan så att konfliktnivån ej 
eskalerar. 
 
FPB:s kan medverka vid eskort av egna sjötransporter och skydda neutral 
sjöfart. FPB:s lämpar sig i synnerhet vid kustnära transporter, vid 
förträngningar eller i områden med skärgård. FPB:s är även lämpliga då hotet 
utgörs av andra FPB:s eller ännu mindre enheter. 
FPB:s är även lämpliga att nyttja för att övervaka separations- eller 
förbudszoner tack vare sina goda fartresurser och manöverförmåga. I vissa 
farvatten är dessa uppgifter omöjliga att lösa med större enheter på grund av 
djupgående eller andra navigatoriska faktorer. 
 

3.3 Hotbild 
Detta avsnitt syftar till att beskriva nutida marina hotbild, men framförallt sia 
om den framtida hotbilden. En hotbedömning är av största betydelse för 
utveckling av doktriner och skall ligga till grund för utformning av organisation 
men även för taktikutveckling. 
 
I den svenska utrikesdeklarationen för 2003 listas ett antal hot och hotområden. 
Även om dessa är formulerade av Sverige torde de vara giltiga för flertalet av 
Europas nationer. Utöver internationell terrorism och kriminalitet finns där 
listat potentiella konfliktområden som; Irak (då detta skrivs har en större 
konflikt förevarit under året), Nordkorea, Indien och Pakistan, Israel och 
Palestina, västra Balkan och Afrika.40 Intressant är här att notera att flera av de 
uppräknade potentiella konfliktområdena består av relativt utvecklade nationer 
med en icke föraktlig militärmakt. Notera härvid att även mindre utvecklade 
nationer, eller för den delen organisationer, kan köpa kvalificerade 
vapensystem på den öppna marknaden. 
 
Det är dock viktigt att komma ihåg att det även med enkel och/eller gammal 
teknik går att åstadkomma avsevärd skada. Exempel på detta är då den 
amerikanska fregatten USS Samuel B. Roberts år 1988 allvarligt skadades av 
en iransk mina som tillverkades 1905 i St. Petersburg, Ryssland. Ett annat 
exempel är då den amerikanska jagaren USS Cole allvarligt skadades i Jemen 
år 2000 av självmordsbombare i en liten motorbåt. 
Listan på tänkbara vapen som utvecklats i annat syfte men som kan nyttjas i en 
maritim kontext kan göras lång och utvecklas inte vidare här. 
 
Inom ramen för en operation kan även uppgifter tillkomma som inte direkt har 
med operationen att göra men som syftar till att främja allmän säkerhet eller till 
att vinna den lokala befolkningens förtroende. Exempel på detta är bekämpning 
av pirater och/eller kriminalitet.  
Då 98 % av den interkontinentala varuhandeln sker över köl är detta ett hot som 
kan få förödande konsekvenser för världshandeln om den störs. Samtidigt är 
fartygen mycket känsliga för attacker.41 

                                                 
40 Utrikesdepartementet, Internet, lydelse 2003-12-15, 
http://www.ud.se/fragor/utrikespolitik/index.htm  
41 Marintaktiska kommandot, Svensk Marin doktrin, s. 16.. 
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Snabba motorbåtar växer i omfång, inte bara bland fritidsfolk utan, även bland 
kriminella och terrorister. Härvid finns det skillnader i hur dessa nyttjas. 
Kriminella element nyttjar vanligtvis små civila motorbåtar för att smuggla 
otillåtna varor, knark eller människor. De använder sällan vapen då de 
genskjuts utan försöker istället att köra ifrån förföljarna på öppet hav eller 
gömma sig i skärgården där större enheter inte kan följa efter. För att effektivt 
genskjuta dom krävs som regel flera enheter som kan blockera smugglarnas 
färdväg. Terrorister å andra sidan, försöker ofta smälta in i bakgrunden genom 
att uppträda som fiskare, fritidsbåtar eller handelsfartyg. De utgör ett allvarligt 
hot mot civila såväl som strategiska mål till sjöss eller kustnära. De kan även 
utgöra hot mot militära fartyg eller tillgångar. Med hänsyn till det hot de utgör 
måste dessa ofta bekämpas på stora avstånd från deras potentiella mål 
innefattande det militära fartyget i sig.42 
 

3.4 Slutsatser 
Vad framtida PSO kommer att få för karaktär kan det givetvis bara teoretiseras 
kring. En rimlig bedömning är dock att bekämpning av terrorism kommer att 
stå högt upp på dagordningen under lång tid framöver. Samma förhållanden 
bedöms gälla för piratbekämpning vilket operativt är svårt att särskilja från 
terroristbekämpning. Även bekämpning av kriminalitet bedöms få ett ökat 
fokus då kriminell verksamhet anses bekosta viss terroristverksamhet. 
Utöver detta kan givetvis mera traditionella PSO komma att genomföras med 
kontroll över zoner eller hävdande av embargon. Om de senaste årens 
utveckling fortsätter kommer vi sannolikt att se PE-operationer, eller man 
kommer åtminstone att hävda att det är PE, inom ramen för koalitioner.  
 
För lösande av PE kommer hela registret av funktioner att krävas då detta i 
många stycken är direkt jämförbart med mellanstatliga konflikter. 
Vid PK är det svårare att med bestämdhet hävda detsamma. Sannolikt kommer 
dock förmågan att kunna hantera situationer upp till fullt krig att krävas, om 
inte annat för att ha en dämpande/avskräckande effekt samt för att kunna 
reagera på provokationer för att inte tappa respekt. De funktioner som det 
främst bedöms ställas krav på är förmågan till ytattack, luftförsvar och 
minröjning. Dessa förmågor bedöms nödvändiga att disponera för att kunna 
agera eller reagera på hot från terrorister eller kriminella. Vid PK är dock ofta 
ett antal övriga funktioner vitala för framgång såsom förmåga till bordning. 

                                                 
42 Tamir Eshel, Speedboats in littoral waters, i Naval Forces - International forum for maritime 
power (Bonn, Mönch Verlagsgesellschaft mbH, No IV/2003, Vol. XXIV), s. 27-28. 
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4. Fallstudie av FPB i PSO 
 

4.1 Allmänt 
De fall som uppsatsen grundar sig på är valda då de enligt min kännedom och 
efterforskning är de enda som genomförts av FPB i PSO. I fallet Fonseca-
bukten fyller förvisso fartygen inte min definition av FPB och de är heller inte 
europeiska, men jag anser att fartygen i huvudsak motsvarar en FPB:s 
uppträdande varför jag även belyser detta fall. Fallet är även intressant ur 
aspekten att det var den första PK-operationen som genomfördes med 
sjöstridskrafter.  
Insatsen i Gibraltar faller även den utanför ramarna då den inte är en PSO 
genomförd på ett FN-mandat utan genomförs inom ramen för Natos artikel V. 
Operationen har dock genomförts i allt väsentligt enligt PSO varför den är 
intressant att belysa. 
 
I fallstudierna belyses i stort sett bara händelser eller omständigheter som har 
en direkt inverkan på det avhandlade ämnet. En viss beskrivning av fallen i 
helhet ges dock för att läsaren skall kunna sätta in händelserna i sitt rätta 
sammanhang. 
 

4.2 Argentinska FPB i Fonseca-bukten43 
Initiativ tagna av Contadora-gruppen44, för att stoppa inbördeskriget i 
Nicaragua och El Salvador, gjorde att FN och Organisation of American States 
(OAS)45 intervenerade för att påskynda processen. I november 1989 fattade 
FN:s säkerhetsråd en resolution som gav en observatörsgrupp ”Observadores de 
las Naciones Unidas para Centroamérica” (ONUCA) i uppdrag att övervaka 
eldupphör, avväpningen av irreguljära trupper samt övervaka att territorierna 
inte nyttjades som bas för aggressioner och att ingen militär inblandning skedde 
över nationernas gränser. Dessa uppgifter inkluderade havsterritoriet och det 
floddelta som utmynnar i Fonseca-bukten. ONUCA avsågs utrustas med 
helikoptrar och patrullbåtar.  
Det visade sig dock vara oväntat svårt att få något medlemsland att bidra med 
de FPB:s som krävdes för uppgiften. Slutligen, delvis i syfte att få betald 
träning samt delvis för att öka landets internationella anseende, erbjöd 
Argentina fyra 36 tons israeliskbyggda patrullbåtar av Dabur-klass och 29 man. 

                                                 
43 Kapitlet är i sin helhet hämtat från nedanstående fotnot förutom där annan fotnot 
förekommer: 
Michael Pugh, Maritime security and peacekeeping, s. 36-38, 42-44, 260-261. 
44 Britannica Student Encyclopedias hemsida, Internet, lydelse 2003-11-18, 
http://www.britannica.com/ebi/article?eu=345063.  
Organisation av Latinamerikanska länder (Colombia, Mexiko, Panama och Venezuela) som 
bildades 1983 för att uppnå regional fred, i synnerhet i Centralamerika. Namnet togs från den 
Panamanska ön som det första mötet genomfördes på. 1985 bildades en stödgrupp (Argentina, 
Brasilien, Peru och Uruguay), 1986 undertecknade dessa båda grupper Caraballeda 
deklarationen som syftar till att lösa konflikter genom diplomatiska åtgärder. 
45 OAS hemsida, Internet, lydelse 2003-11-18, http://www.oas.org/main/english/.  
Organisation, grundad 1948, som idag inkluderande samtliga amerikanska stater förutom Cuba 
som med sittande regering är uteslutet. Främsta syften är att: stärka demokratiutvecklingen, 
främja fredsprocesser, försvara mänskliga rättigheter, gynna fri handel, bekämpa droghandel, 
främja bestående utveckling och motverka terrorism. 
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Fartygen var: ARA Baradero, ARA Barranqueras, ARA Clorinda och ARA 
Conception del Uruguay. De hade sin hemmahamn i Ushuaia på Eldslandet och 
deras normala uppgifter bestod i patrullering av Magellans sund samt dess 
kanaler. Denna uppgift var, sedan påven Johannes Paulus II 1984 medlat ett 
avtal mellan Chile och Argentina, inte längre lika viktig46. 
 

 
Patrullbåtarna med det lastfartyg som ombesörjde till- och fråntransport. 
 
Fartygen patrullerade Fonseca-bukten, vars strandstater var Nicaragua, 
Honduras och El Salvador samt kustlinjen norr och söder om bukten. 
Divisionen stod under argentinskt befäl som svarade under sin regering för 
gruppering och utnyttjande av fartyg och personal. Han rapporterade till FN:s 
lokala verifikationscenter vars chef också utsågs ur argentinska flottan 1991. 
Chefen för Fonsecas verifikationscenter rapporterade i sin tur till ONUCA:s 
högkvarter i Tegucigalpa, som är huvudstaden i Honduras. 
 
Fartygen förde FN:s flagga i huvudmasten och Argentinas i aktern. FN 
bekostade att fartygen målades vita med FN:s bokstäver väl synliga samt dess 
ommålning efter avslutad mission. FN insisterade på att fartygen skulle 
avlägsna alla vapen samt att personalen skulle vara obeväpnad. Besättningarna 
kunde bistå FN:s nio militära observatörer i övervakande uppgifter men hade 
själva inte rätt att stoppa och inspektera fartyg. Deras ROE tillät endast 
undanmanövrar om fartygen hotades. För att minska risken för oavsiktliga 
konfrontationer höll den marina kontingenten kontakt med alla inblandade 
parter. Efter ett tag flyttades deras bas från El Salvador till den relativt säkrare 
hamnen San Lorenzo i Honduras. Nattpatruller och kombinerade fartygs- och 
helikopterpatruller blev snart rutin. Ett nära samarbete med kuststaterna och 
FN:s observatörer på land var avgörande för att övervaka vapensmugglare från 
Nicaragua till El Salvador som utnyttjade såväl havet som floder och 
landövergångar. 
 
Divisionen var dimensionerad för att i hög grad själva hantera logistik och 
underhåll. FN stod dock för allt bränsle, landtransporter och hyrde lastfartyg för 
till- och fråntransport av fartygen mellan Argentina och Fonsecabukten. FN 

                                                 
46 Juan Carlos Neves, Commander, ”The Argentine Navy and United Nations Peace-Keeping 
Operations in the Gulf of Fonseca”, i Naval War College Review (Newport, USA, US Navy, 
Volume XLVII, Number 1, Winter 1994), s. 48. Hädanefter: The Argentine Navy and UN PK 
ops. 
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stod dessutom för kostnader för logistik och betalade avskrivningskostnader för 
fartygen. 
 
De problem som uppstod i operationsområdet var främst relaterade till miljön, 
vilket kanske är föga förvånande då man förflyttar fartyg från subarktisk miljö 
till en subtropisk. De höga temperaturerna påverkade framförallt batterier och 
gyrokompasser men även generellt så minskade tiden mellan haverier. 
Besättningarna var utbildade att i stor utsträckning själva kunna bedriva såväl 
förebyggande som avhjälpande underhåll och tillsammans med den 
landstationerade underhållskomponenten innebar detta ingen begränsning. 
Ytterligare ett problem var den beväxtning som regelbundet tvingade fartygen 
att docka för rengöring. Slutligen utgjorde tillförlitligheten i tillgängliga sjökort 
ett problem och de inledande veckorna ägnades framförallt till att säkerställa 
säker navigering.47 
 

 
Operationsområdet med dess patrullbanor 
 
Den första månaden rapporterades cirka 400 kontakter med främmande fartyg 
och denna siffra steg under efterföljande månaderna då nattpatruller och 
kombinerade fartygs- och helikopterpatruller blev standard. I genomsnitt 
patrullerade de argentinska fartygen 12 timmar per dygn. 
Operationen avslutades den 17 januari 1992 efter nära 6500 patrulltimmar och 
72 000 nautiska mil under vilka en avhållande närvaro hade etablerats. 
 
Att utvärdera operationens framgång är givetvis svårt men i januari 1991 
inkom flera underrättelserapporter som sa att vapensmugglingen över havet till 
El Salvador övergavs. Detta föranledde en utvärdering som i augusti 1991 
rapporterade att mindre än tjugo procent av den nu decimerade smugglingen 
skedde över havet. Det är svårt att tro att denna minskning var en direkt följd 
av FN:s marina närvaro, särskilt som fartygen var obeväpnade, men deras 
permanenta närvaro och goda uppfattning om vad som avvek från normalbilden 
hade en inverkan. Ett exempel på detta är att då fartygen närmade sig ett 
misstänkt fartyg började detta att dumpa sin last överbord. En annan framgång 
var att spänningen mellan de inblandade parternas flottor minskade. Lokala 
källor menade att FN:s närvaro till sjöss var avgörande för att inte 

                                                 
47 Juan Carlos Neves, Commander, The Argentine Navy and UN PK ops, s. 54-56. 

Operation Gaucho inleddes 
den 29 juni 1990 varvid 
fartygen, tillsammans med 
gummibåtar och helikoptrar, 
genomförde ett invecklat 
övervakningsmönster i 
Fonseca-bukten och de nära 
350 km kuststräcka som 
sträckte sig från Corinto i syd 
till San Miguel floden i norr.  
Fram till september 1990 fick 
fartygen inte närma sig  
El Salvadors kust närmare än 
3 natiska mil med hänsyn till 
att det var där man bedömde 
hotet som störst.
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gränsstridigheter eller fiskedispyter utvecklades med oförutsägbara 
konsekvenser.48  
 
 

4.3 Tyska FPB i Röda havet 
Efter terrordådet mot New York och Washington den 11 september 2001 antog 
FN:s säkerhetsråd dagen efter resolution 1368/2001 vilken innebar att 
terrorangreppet betraktades som ett hot mot fred och säkerhet. En vecka senare 
beslutar Tyskland om ett icke definierat bidrag enligt artikel 5 i NATO-
stadgan. Arbetet inleds med att definiera det tyska bidraget.  
 
Den 7 oktober informerar USA och Storbritannien FN:s säkerhetsråd om det 
åtgärdsprogram som föreligger i kampen mot terrorism enligt artikel 51 i FN-
stadgan. Detta innebär startskottet för operation Enduring Freedom. Dagen 
därpå informerar säkerhetsrådets ordförande, i ett pressmeddelande, att USA 
och Storbritannien beslutat omsätta texten i resolution 1368, med tillägg enligt 
resolution 1373, i handling. Den 16 november beslutar den tyska riksdagen att 
delta i operationen och tre dagar senare, den 19 november, påbörjas arbetet 
med att ta fram ett koncept för insats med den sjöstyrka man fastställt till 
innehåll. 
 
Det övergripande målet med operationen var att, ”Slå ut terroristorganisationers 
lednings- och utbildningsinrättningar". Terrorister skall bekämpas eller 
fängslas och då ställas inför rätta. Stödet till organisationer kopplade till 
terrorism skall brytas”. För marint vidkommande innebar detta att strypa 
tillförseln av materiel/vapen och personal/terrorister till område där dessa 
bedöms befinna sig. Härvid är Somalia och Jemen av speciellt intresse. Medlet 
för att nå målet blir för de marina förbanden att bygga upp en bild över all 
sjötrafik i området –Recognized Maritime Picture (RMP). Varje fartygs 
identitet skall fastställas och därefter matas in i en databank49 vilket ger en 
normalbild över all fartygstrafik i området. Den andra delen av operationen 
omfattar riktade ingripanden mot eventuella terrorister. Sammanfattningsvis 
innebar uppgiften att marinen skall svara för: 
 

• Sjöövervakning (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance); 
• Skydd av presumtiva mål och då främst oljetankers; 
• Eskortföretag; 
• Räddningsuppgifter (Search and Rescue (SAR)); 
• Embargokontroll. 

 
Den 2 januari kastar de första marina enheterna loss och sätter kurs mot Afrikas 
Horn och två dagar senare påbörjas lastning av de fem robotbåtarna; S 62 
Falke, S 64 Bussard, S 80 Hyäne, S 71 Gepard samt S 72 Puma. Fartygen lastas 
på två fartyg av typ ConDock (Condock III/SMIT Explorer) i Wilhelmshaven 
dit robotbåtarna ombaserat från Warnemünde. Beslutet att nertransportera 
robotbåtarna med ”sealift” grundades på tidspress, fartygens ringa storlek samt 

                                                 
48 Juan Carlos Neves, Commander, The Argentine Navy and UN PK ops, s. 63. 
49 Denna databank är sannolikt; Naval Co-operation and Guidance for Shipping (NCAGS). 
Vilken från London sammanställer all fartygstrafik och övrig information från rederier och 
NATO. 
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att man vill prova denna lösning. Erfarenheterna visar att detta var ett mycket 
praktiskt sätt att genomföra förflyttningen, men dyrt. 
 

  
De tyska robotbåtarna transporterades ned med lastfartyg av ConDock-typ. 
 
Det initiala tyska bidraget utgjordes förutom av robotbåtar även av: 
 

• 3 fregatter med totalt 2 helikoptrar (Sea Lynx) 
• 1 tankfartyg och 1 försörjningsfartyg 
• 2 underhållsfartyg 
• 5 minröjningsfartyg med underhållsresurs (i beredskap i Tyskland) 
• 3 Maritime Patrol Aircraft (MPA) (Atlantic) för spaning och ubåtsjakt 

med understöd 
• 2 helikoptrar (Sea King) med understöd 
• 1 signalspaningsfartyg (Alster) 

 
Då klimatanpassningen av Alster visade sig vara otillräcklig tvingades fartyget 
ombasera till Medelhavet där det var något svalare. Detta fick negativa 
konsekvenser då man förlorade en viktig resurs för att identifiera de ekon som 
upptäckts. Identifiering fick nu ske genom nära passage, kontakt på radio eller 
med hjälp av spaningsflyg. 
 
I samråd med USA gjordes en fördelning av områdena vilket innebar att 
Tyskland tilldelades södra Röda havet (syd latituden N 18 grader) samt den 
västliga delen av Adenbukten (väst longituden O 50 grader). 
 

 
Operationsområdet bestod av södra Röda havet samt västra Aden-bukten. 
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Robotbåtarna sattes in i sundet mellan Röda havet och Adenbukten, Bab el 
Mandeb, med uppgift att bedriva havsövervakning i sundet. Vidare övertog de 
skyddsuppgifter för att eskortera enheter, som på grund av otillräcklig 
beväpning eller sämre manöverförmåga vid passage av sundet, utsattes för en 
hög risk för terroristangrepp från snabbgående motorbåtar. Under hela insatsen 
var det endast en eskortering som, på grund av hårt väder, fick lämnas över till 
en fregatt. Det faktum att en eskort fick lämnas över visar på vikten av att 
disponera allsidigt sammansatta förband. 
Bab el Mandeb utgör en nyckelposition i insatsområdet och robotbåtarna har, 
med modern sensorteknik och fartygens optimerade utformning för insats i 
randhav, kunnat utföra avgörande bidrag till övervakningen i sundet. I 
synnerhet visade sig fartygen lämpade för eskorteringsuppgiften som renderade 
i ett internationellt erkännande. Operationen gynnades av de korta transittiderna 
från hamn till insatsområde.50 
 
Av de fem tillgängliga robotbåtarna lyckades man ständigt hålla två båtar till 
sjöss. Robotbåtarna har jämlikt övriga enheter tilldelats en ruta där en båt 
opererat nordligt i rutan och en sydligt. En tredje båt har varit under 
förflyttning till eller från rutan. De resterande två fartygen har legat förtöjda i 
Djibouti för det som i Nato kallas för RRR (Rest, Repairs and Replenishment). 
Besättningarna har då varit förlagda ombord på logistikorganisationens 
försörjningsfartyg. Den del av besättningen som inte varit delaktig i arbetet 
med fartyget har förlagts på hotell för ett par dagars vila. Därefter har rotation 
skett. Denna rotation som i Nato kallas för ”Rooster-cycle” ställer stora krav på 
flexibilitet då haverier inträffar eller andra faktorer som påverkar möjligheten 
att ständigt hålla två fartyg till sjöss.  
 
Under april månad steg vattentemperaturen till 29 grader vilket gjorde att 
motoreffekten fick begränsas eftersom tillräcklig kylning ej kunde erhållas. Det 
innebar att den högsta marschfarten reducerades från 36 till 30 knop. Ett annat 
problem under hela operationen var den sand som svepte ut över havet och 
satte igen diverse filter. Den 16-17 maj påbörjades förflyttning hemåt för 
robotbåtarna och underhållsfartyget Donau. Förflyttningen tillbaka till 
Tyskland skedde för egen maskin. 
 
De preliminära tyska erfarenheterna visar att en fregatt tillbringar 20 % av tiden 
i hamn för försörjning och återhämtning medan ett förband om fem robotbåtar 
ständigt kunde hålla två enheter till sjöss. Det operativa värdet av 
robotbåtsförbandet motsvarade vid detta övervakningsuppdrag värdet av en till 
två fregatter. Robotbåtarna var visserligen inte flyttbara inom ett större område 
på grund av bristen på vänligt sinnade kuststater i insatsområdet. Den 
förbandsknutna tendern kunde därför inte försörja fartygen till sjöss i området. 
Ur operativ synpunkt lämnade robotbåtarna en stor lucka efter sig efter sitt 
tillbakadragande. Förhållandet mellan antalet plattformar och havsområdets 
storlek hade i och med tillbakadragandet märkbart försämrats.51 
 

                                                 
50 N. N., Kommendör i tyska flottan, (anonym källa) 2003-11-05. 
51 N. N., Kommendör i tyska flottan, (anonym källa) 2003-11-05. 
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4.4 Strait of Gibraltar (STROG)-patrol 
Fakta till den ännu pågående operationen i Gibraltar har visat sig vara svårt att 
erhålla, trots goda kontakter bland deltagande personer, med hänvisning till 
OPSEC. FPB från såväl Norge, Danmark som Tyskland (två gånger) har 
deltagit. Fokus för denna fallstudie kommer att vara de norska FPB, främst med 
hänsyn till tillgängligt material. 
 
Bakgrunden till insatsen i Gibraltarsundet tar sin början den 12 september 2001 
(dagen efter terrordåden i USA). Då beslutades att implementera artikel V i 
Natostadgan med bland annat en insats i Medelhavet. Operationen, som döptes 
till Active Endeavour (AE), inleddes officiellt den 26 oktober 2001 men redan 
den 6 oktober hade fartyg satts in i östra Medelhavet för att markera närvaro i 
den internationella kampen mot terrorism. Detta var första tillfället i Natos 
historia som förband sattes in enligt artikel V. 
Det insatta förbandet togs ur Standing Naval Forces Mediterranean 
(STANAVFORMED/SNFM) som i likhet med Standing Naval Forces Atlantic 
(STANAVFORLANT/SNFL) ingår i Natos Immediate Reaction Forces (IRF). 
Den 4 februari 2003 beslutades att vidga operationen till att omfatta eskort av 
alliansens handelssjöfart och civila fartyg i flottans tjänst genom 
Gibraltarsundet. I anslutning till detta beslutade North Atlantic Council (NAC) 
att utvidga operationen ytterligare till att omfatta eskort av all handelssjöfart 
genom sundet. Bakgrunden till beslutet var att det trånga sundet allmänt 
betraktades som ett potentiellt område för terrorattacker.52 
 
Miljön i sundet är synnerligen hektisk med 82 000 passager av handelsfartyg 
(250/dag), 80 färjor/dygn passerar sundet varav många är höghastighetsfärjor. 
Utöver detta består trafiken av ett stort antal fiskare och fritidsbåtar.  
Hotet från terrorister bedömdes främst utgöras av mindre båtar och 
långsamgående - lågflygande flygplan lastade med sprängmedel. Utöver 
terroristhotet finns även en omfattande kriminell verksamhet i sundet med 
smuggling av knark och tobaksvaror samt inte minst illegala invandrare.53 
 
Efter begäran från Nato fattade det norska stortinget den 14 mars 2003 beslut 
om att erbjuda NATO 4 FPB för operation AE. Som anmält insatsförband 
utsågs 21.MTB-skvadronen som består av patrullbåtar av modifierad Hauk-
klass (Super-Hauk) att delta och beordrades till Bergen för förberedelser. 
Beslut fattades om att inte själva segla ned fartygen och den 9 April påbörjades 
lastning av de fyra fartygen (KNM Lom, KNM Stegg, KNM Örn och KNM 
Teist) på fraktfartyget CONDOCK V. 
 

                                                 
52 Regional Headquarters Eastlant Atlantic, Internet, Lydelse 2003-11-18, 
http://www.eastlant.Nato.int/Eastlant/pages/mission/endeavour.htm  
53 Föreläsning FHS 2004-02-05 av Örlkn Kjell-Knut Aabrekk, norska marinen. 
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Lastning av norska FPB:s på CONDOCK V HDMS Ravnen i Puntales tillsammans med 2 norska  
för nertransport till operationsområdet. FPB:s. 
 
Den 17 april påbörjades operationerna i området och redan första dagen slogs 
ett nytt rekord då KNM Stegg blev första norska FPB att besöka en annan 
världsdel. Fartygen baserades i den spanska basen Estacion de Naval Puntales 
som ligger i hamnstaden Cadiz. Där upprättades även ett litet Mobilt 
StötteElement (MSE). I basen stationerades även de två danska FPB av 
Flyvefisken-klass som deltog. 
 
Ledning av operation AE genomfördes av COMNAVSOUTH i Neapel, Italien 
som Commander Task Force (CTF) 441. Under sig hade CTF en Commander 
Task Group (CTG) 441.01 där bland annat de norska FPB ingick. I TG 441.01 
ingick dessutom fregatter, spanska patrullbåtar, bordningsstyrkor och 
helikoptrar. Till stöd för operationen fanns dessutom CTG 431 som bestod av 
MPA (havsövervakningsflyg).54 
Uppgifterna bestod i att utöver att bidra till Recognized Maritime Picture (RMP) 
och Recognized Air Picture (RAP) även svara för närskydd (force protection) av 
eskorterade fartyg.  
Fregatter och jagare ledde normalt sett konvojer med fartyg från Natoländerna 
medan FPB:s kontrollerade det stora antalet övriga civila fartyg i samband med 
eskorten55. 
Under perioden genomförde 21.MTB-skvadronen tillsammans drygt 200 
eskorteringar. 

    
Operationsområdet.   Handelsfartygen samlas för konvojering både öster och väster om  

Gibraltar. Eskortering genomförs i dagsljus och tar cirka 2 timmar. 

                                                 
54 Ibid. 
55 Danska sövärnets Operative Kommando (SOK) länk till hemsida, Internet, lydelse 2004-05-
03, http://www.sok.dk/pr/endeavour_03/ftv/15maj03.htm 
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Rytmen för de norska fartygen var enligt följande;  
Dag 1: losskastning 09.30 för eskortering. Förtöjning cirka 19.30. 
Dag 2: I likhet med dag 1. 
Dag 3: Materielunderhåll stillaliggande. 
Dag 4: Ledigt. 
Dag 5 och 6: I likhet med dag 1. 
Dag 7 och 8: Ledigt. 
Varefter cykeln börjades om.56 
 
De danska enheterna, organiserade i Danish Task Unit (DATU) STROG, bestod 
av HDMS Ravnen och HDMS Viben av Flyvefisken-klass, utrustade som 
robotbåtar. De båda fartygen ingick sedan sommaren 2002 i High Readiness 
Force (HRF)57. De avseglade från Korsör för egen maskin den 28 mars 2003 
och genomförde även hemtransporten med början den 30 september samma år 
för egen maskin. Under sin tjänstgöring i STROG-patrol stöddes de av deras 
förbandsknutna Mobile Logistik enhed (MLOG).58 
 
Under de danska fartygens sexmånadersmission genomfördes besättningsbyte 
efter halva tiden. Avståndet till hemlandet utgjorde ett visst underhållsproblem 
då nationellt stöd i form av reservdelar krävdes. Exempelvis byttes en 
huvudmotor ut vilken fick köras de 3400 km från Korsör i Danmark.59 
 
Med undantag av de tillfällen då sjögången var för svår lyckades det danska 
förbandet ständigt hålla ett fartyg operativt60. Fartygen genomförde eskortering 
under cirka 50 dagar per fartyg och genomförde då eskort av sammanlagt cirka 
300 fartyg. Respektive fartyg seglade en sträcka om cirka 15 000 nautiska mil 
vilket motsvarar cirka 27 000 kilometer.61 Under en kortare period tjänstgjorde 
Ravnen som CTG-fartyg. Normalt utövar CTG sin ledning från en fregatt eller 
jagare, men då en spansk fregatt drabbades av ett haveri övertog Ravnen CTG-
staben och ledde eskorterna. Fartygens potens är trots deras ringa storlek 
imponerande vilket uttrycktes väl av en amerikansk officer då ROTA-basen 
besöktes: 
 
”Ohhh – you are the guys in the little boat with the big gun.”62 
 
Den 26 september 2003 avlöstes de norska och danska FPB av tyska FPB:s av 
148-klass med ett underhållsfartyg av Elbe-klass. 
 

                                                 
56 21.MTB-Skvadronens hemsida, Internet, lydelse 2003-11-18,  
http://www.21mtb.com/Loggbok.htm 
57 Danska sövärnets Operative Kommando (SOK) länk till hemsida, Internet, lydelse 2004-05-
03, http://www.sok.dk/pr/endeavour_03/ravn_vibn/breve29jun03.htm 
58 Danska sövärnets Operative Kommando (SOK) hemsida, Internet, lydelse 2004-05-03, 
http://www.sok.dk/pr/endeavour_03/presse/presse.htm 
59 Danska sövärnets Operative Kommando (SOK) länk till hemsida, Internet, lydelse 2004-05-
03, http://www.sok.dk/pr/endeavour_03/ravn_vibn/breve/18jul03.htm 
60 Danska sövärnets Operative Kommando (SOK) länk till hemsida, Internet, lydelse 2004-05-
03, http://www.sok.dk/pr/endeavour_03/ftv/15maj03.htm 
61 Danska sövärnets Operative Kommando (SOK) länk till hemsida, Internet, lydelse 2004-05-
03, http://www.sok.dk/pr/endeavour_03/ravn_vibn/breve/30sep03.pdf 
62 Danska sövärnets Operative Kommando (SOK) länk till hemsida, Internet, lydelse 2004-05-
03, http://www.sok.dk/pr/endeavour_03/ravn_vibn/breve/05aug03.htm 
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Med hänsyn till det magra faktaunderlaget är det svårt att dra några långtgående 
erfarenheter. Mycket tyder dock på att konceptet med FPB varit framgångsrikt. 
Tecken på detta är exempelvis den belåtenhet som den norske 
generalinspektören för marinen utrycker63. Ett betydligt tydligare tecken är att 
tyska FPB åter förbereder en ny STROG-patrol sejour. 

                                                 
63 Norska marinen hemsida, Internet, lydelse 2004-04-26, 
http://www.mil.no/sjo/start/article.jhtml?articleID=58260 
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5. Diskussion 

5.1 Inledning 
Denna diskussion syftar till att svara på uppgiften och besvara de 
frågeställningar som fanns kopplade till uppgiften. Diskussionen avser även att 
leda fram till förslag för framtida studier. 
 

5.2 Jämförelse av funktioner mot förekomst i 
fallstudierna 

I detta avsnitt avser jag belysa huruvida de funktioner som utkristalliserats ur 
Vegos teori om FPB i mellanstatliga konflikter finns representerat i 
fallstudierna. Därefter avser jag undersöka vilka funktioner som ej innefattas i 
de belysta fallstudierna och vikten av dessa. 
 

5.2.1 Finns funktionerna representerade i fallstudierna? 
Ytattack 
Ytattack finns ej representerat i Fonseca fallet då det var en helt obeväpnad 
insats. I de båda andra fallstudierna finns funktionen inte heller representerad 
aktivt. Det är dock så att i de båda senare fallstudierna har förmågan till att 
kunna genomföra ytattack varit avgörande för uppgiftens lösande.  
 
Ubåtsjakt 
Ingen ubåtsjakt bedrevs av de studerade FPB i fallstudierna. Skälet till detta 
torde helt enkelt vara att de i likhet med flesta FPB saknar förmågan. I de tre 
fallstudierna är ubåtshotet på intet sätt det dimensionerande hotet. 
 
Minering 
Minering genomfördes inte i de studerade fallen och det torde vara mycket 
sällsynt att denna funktion nyttjas i samband med en PSO. 
 
Minröjning 
Funktionen nyttjades ej i de studerade fallen. Fartygen saknade i likhet med 
flertalet FPB denna förmåga. Ett minhot skulle dock kunnat vara aktuellt i de 
båda senare fallen och åtminstone för operation Enduring Freedom fanns tyska 
minröjningsenheter i beredskap i Tyskland. 
 
Luftförsvar 
Luftförsvar genomfördes i de båda senare fallen. Luftförsvaret syftade dels till 
självförsvar och dels till att skydda eskorterade enheter. De enheter som 
förfogade över luftvärnsrobotar typ Seasparrow (danska FPB) och RAM (vissa 
tyska FPB) hade avgjort bättre förutsättningar att bedriva områdesförsvar. 
 
Ledning 
Ledning genomförs alltid och så även här. En mera komplex uppgift och miljö 
ställer desto större krav på ledning. I Fonseca fallet var ledningen förhållandevis 
rudimentär medan den i de båda senare fallen ställde omfattande krav. I de båda 
senare fallen stöttades FPB av en större enhet med ansvar för dem. 
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Övriga funktioner 
Bland övriga funktioner finns förmågan att genomföra sjökontroll och då i 
synnerhet fartygsidentifiering. Denna funktion utgjorde huvudfunktion i alla tre 
fallen.  
Förmåga till bordning är en viktig funktion vid PSO som FPB har svårt att lösa 
med sin begränsade personalstyrka. Ur underlaget kan det ej utläsas att någon 
egen förmåga till bordning fanns. Bordningsstyrkan i de båda senare fallen 
säkerställdes genom att en extern sådan tillfördes med helikopter från land eller 
större fartyg. Bordningsstyrkan kunde överföras till FPB för att sedan insättas 
därifrån. 
Sjöräddningsförmåga fanns i alla tre fallen och i synnerhet i de båda sistnämnda 
där fartygstyperna har en välrenommerad förmåga. Förmågan kom dock ej att 
prövas. 
 
Nedanstående tabell syftar till att överskådligt presentera förekomsten av 
funktioner i de olika fallen: 
 

 Fonseca Enduring Freedom Active Endeavour 
Ytattack - Ja, latent Ja, latent 
Ubåtsjakt - - - 
Minering - - - 
Minröjning - - - 
Luftförsvar - Ja Ja 
Ledning Ja, i liten omfattning Ja Ja 
Övrigt Bordning i begränsad 

omfattning 
Sjöräddning 

Bordning i begränsad 
omfattning 
Sjöräddning 

Bordning i begränsad 
omfattning 
Sjöräddning 

 

5.2.2 Vilka funktioner var nödvändiga i de studerade fallen? 
I Fonseca-fallet var den marina närvaron viktigare än förmågan att reellt lösa 
några uppgifter. Uppdraget hade en monitorerande karaktär och kan liknas vid 
FN:s observatörsmissioner till skillnad från PK och PE missioner. Därav finns 
liten eller ingen koppling mellan de nedbrutna funktionerna och fallet.  
 
I de båda senare fallen var funktionerna ytattack och luftförsvar av avgörande 
betydelse även om de aldrig användes aktivt. Dessa båda förmågor fyller dels en 
avskräckande funktion och innebär samtidigt att det finns något att lösa 
situationen med om den eskalerar. 
 
Gemensamt för de tre fallen är förmodligen att den viktigaste funktionen 
uppfylls genom den blotta närvaron, men för att den skall fylla sin funktion 
krävs, åtminstone i de båda senare fallen, att det finns något att backa upp med 
om det krävs. 
 

5.3 Är fallstudierna representativa för framtida PSO? 
Huruvida fallstudierna är representativa för bedömt framtida PSO är en svår 
fråga att svara på och ett entydigt svar torde vara omöjligt att få. De nio åren 
som förflöt från Fonseca-operationen till operation Enduring Freedom har 
präglats av omfattande omvälvningar i Europa. Sovjetunionens fall ledde till att 
flertalet försvarsmakter i Europa har dels genomfört en kvantitativ nedrustning 
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samt dels genomfört en ominriktning mot mera mångfacetterade hot där 
förmågan till att verka fjärran från det egna territoriet prioriterats. 
 
Fonseca-operationen bedöms ej vara helt representativ för hur europeiska FPB 
kan bidra vid en PSO. Skälet till detta är att fartygen var obestyckade. Det är 
svårt att se någon europeisk nation skicka iväg ett obeväpnat förband på en 
mission. Det vore sannolikt ett politiskt självmord om förbandet fick några 
förluster. 
 
De båda andra fallstudierna bedöms vara representativa för de PSO som 
genomförts. De uppgifter som lösts; force protection, eskortering, övervakning 
av havsområde, bidrag till sjö- och luftläge, sjöräddning och embargouppgifter 
bedöms vara just de som FPB lämpar sig till i avgränsade farvatten. 
 
Kampen mot terrorism bedöms fortgå inom en överskådlig framtid. Med hänsyn 
till de alltmer begränsade resurserna bedöms dessa fortsätta att koncentreras till 
”Choke points” där den hotade trafiken är extra utsatt. 
 
De potentiella konfliktområdena Nordkorea, Indien, Pakistan, Västra Balkan 
och Afrika är alla områden med en skärgård som kan vara lämpade för FPB-
operationer.  
 
De etablerade insatsregister som finns inom ramen för PARP och EU-
krishantering har ännu ej nyttjats men den dagen närmar sig sannolikt snabbt. 
Framförallt bedöms EU vilja komma ut tydligare på ”banan” för att visa att man 
är den tunga aktör man argumenterar som.  
 
Med hänsyn till att det empiriska underlaget vad avser FPB i PSO är mycket 
litet bör stor försiktighet iakttas då slutsatser skall dras. Mycket tyder dock på 
att de båda senare fallen speglar den tid vi nu lever i men även den närmsta 
framtiden. 
Min slutsats blir sålunda att de avhandlade fallstudierna i huvudsak är 
representativa för FPB i framtida PSO. 
 

5.4 Visar fallstudierna att Vegos teori även är giltig vid 
PSO 

Den ena sidan av PSO är PE där förhållandet kan pendla från det som liknar PK 
upp till motsvarande fullt krig. I den senare delen av skalan är det lätt att svara 
JA på frågan då förhållandena som sagt är liknande även om den legala 
bakgrunden kan skilja. I den andra änden av skalan, det vill säga PK, är det till 
stor del andra mål och framförallt andra metoder som nyttjas. Denna uppsats 
visar dock på att även i PK finns ett behov att ha förmågan att kunna ta ett steg 
upp på våldsskalan. Saknas förmågan att ”avskräcka” och att kunna svara upp 
på provokationer riskerar man snart att tappa den respekt och det förtroende 
som krävs för att lösa uppgiften vilket kan innebära att man förlorar initiativet.  
 
Slutsatsen blir sålunda att i såväl PE som PK krävs de funktioner som en FPB i 
dag disponerar. Vad avser framtiden bedöms funktionen minröjning få ett 
betydligt större fokus. Minor har varit den fattiges vapen och det är sannolikt 
bara en tidsfråga innan terrorister i större utsträckning upptäcker förtjänsterna 
med detta vapen. 
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Därmed är frågan till del besvarat.  
 
Vi kan nu konstatera att behovet av de funktioner som en FPB besitter behövs i 
såväl mellanstatliga konflikter som i PSO, men krävs det att dessa funktioner 
finns på just en FPB eller kan de lika gärna finnas på exempelvis en fregatt?  
För att besvara frågan måste vi åter värdera de faktorer som gör en FPB unik, 
nämligen: liten storlek = svårupptäckt och lättförsvarad, hög fart, goda 
manöveregenskaper, grundgående, stridsekonomiskt utnyttjande då exempelvis 
5 FPB kan ersätta 1-2 fregatter/jagare och mindre spill av människoliv vid 
förlust. 
 
Ovanstående faktorer kan värderas mot en lågintensiv PE eller en PK operation 
liknande de båda sistnämnda fallstudierna.  

• En FPB:s lilla storlek kombinerat med dess höga fart kan vara en 
avgörande fördel då det ger en eventuell motståndare mindre tid att 
reagera från upptäckt till dess FPBn är framme. Detta möjliggör att 
exempelvis omlastningar till sjöss kan avslöjas. Fartygens lilla storlek 
utgör samtidigt ett skydd då det ger en liten träffyta. 

• Den höga farten möjliggör att stora områden visuellt kan spanas av på 
kort tid samt att insatser mot små snabba fartyg effektivare kan ske. 

• De goda manöveregenskaperna möjliggör att man kan ta sig in nära 
misstänkta fartyg för identifiering eller monitorering då väderlek eller 
annat begränsar andra sensorer. Manöverförmågan ger samtidigt ett visst 
skydd mot enklare vapen och möjliggör att effektivare parera fartyg som 
söker undkomma. 

• En FPB:s ringa djupgående gör att de kan uppträda och lösa uppgifter i 
farvatten där större enheter inte verka. Härvid kan bättre effekt ske vid 
exempelvis embargo operationer i skärgårdsmiljö. Ytterligare exempel 
är att förföljning av en kontrahent kan ske in i skärgårdsområden samt 
att skydd av exempelvis minröjningsenheter (babysitting) kan ske även i 
grunda farvatten. 

• Med rotation inom ett förband av FPB kan man kontinuerligt hålla en 
enhet till sjöss av tre, eller två av fem. Erfarenheter visar att större 
enheter kan vara till sjöss ca 80 % av tiden. Slutsatsen blir att FPB:s är 
ett ekonomiskt sätt att lösa en uppgift över tiden. 

• En av de viktigaste faktorerna är kanske risktagning. Om man verkligen 
vill lösa en uppgift i ett kustnära område måste man sannolikt också 
uppträda kustnära. Det innebär samtidigt att man utsätter sig för större 
hot från dels mindre båtar som uppträder i den eventuella skärgården 
eller från land. En FPB har avsevärt bättre förmåga att hantera dessa hot 
än vad en större enhet har. Skulle dock det värsta inträffa så riskeras 
färre människoliv vilket inte är ett oväsentligt övervägande för en 
politiker idag. I Europa och övriga västvärlden finns mycket liten 
tolerans att lida förluster i en PSO.  

 
Ovanstående resonemang tyder på att det har en avgörande betydelse huruvida 
funktionerna finns på en FPB eller en större enhet. Min slutsats blir därför att 
Vegos resonemang om blandade stridskrafter där FPB:s har en naturlig roll även 
är giltig vid PSO. 
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5.5 Reflektion och svar på frågeställningar 
Denna uppsats initierades av en känsla av att FPB:s fyller en viktig funktion, i 
såväl de nationella försvaren som PSO, och trots det så försvinner de i nationen 
efter nation. Vad är anledningen till det? Resonemanget förde till att då det kalla 
kriget upphörde fanns inte längre något behov för dessa ”reliker” som endast 
kunde hantera nationell väpnad strid och som var olämpliga för det nya 
spektrum av uppgifter som nu väntade. De nya uppgifterna skulle lösas på andra 
ställen än nationellt vilket bland annat innebar att FPB saknade förmåga att 
själva förflytta sig till operationsområdet, vilket sågs som synnerligen allvarligt. 
Uppsatsen har försökt att svara på om det verkligen förhåller sig på detta vis 
samt i så fall, vad anledningen till det är. Som ”alibi” för att fartygstypen 
överhuvudettaget har ett existensberättigande tog uppsatsen sitt avstamp i Milan 
N. Vegos tes om att FPB var en viktig ingrediens i mellanstatliga konflikter. 
 
Denna uppsats har gett ett antal svar men också väckt många nya 
frågeställningar som ej kunnat besvaras inom ramen för uppsatsen. Den 
viktigaste slutsatsen är att FPB visst fyller en viktig roll i det nya spektrum av 
uppgifter som väntar med en tyngdpunkt på PSO.  
 
Uppsatsen visar också på att den operativa rörligheten kan lösas ”för egen 
maskin” vilket de tyska robotbåtarna visade med sin hemfärd från Djibouti och 
de danska visade från Gibraltar. Men uppsatsen visar också på att det finns 
alternativa sätt att förflytta fartygen till operationsområdet vilket visas av 
förflyttningen av de tyska robotbåtarna till Röda havet och av de norska till och 
från Gibraltar. 
 
Nedan följer kortfattade svar på de frågeställningar som ställdes i kapitel 1.2. 
 
Vilka uppgifter i en PSO kan lösas av en FPB?, respektive vilka uppgifter i en 
PSO kan bara lösas av en FPB? 
 
Det finns inget entydigt svar på dessa frågor. En FPB kan lösa en uppsjö av 
uppgifter enskilt eller som en del i en sammansatt styrka. Uppsatsen visar på att 
en FPB kommer till sin rätt där förhållandena är kustnära och framförallt i 
skärgårdsmiljö. I PE operationer kan en FPB lösa alla de uppgifter de är tänkta 
att lösa i krig. I PK operationer är FPB:s, tack vare goda fart- och 
manöveregenskaper, lämpliga för att övervaka separations- eller förbudszoner i 
synnerhet om trafikintensiteten är hög. 
 
De uppgifter som bara kan lösas av en FPB är givetvis först och främst de där 
de fysiska egenskaperna omöjliggör uppträdande med större enheter beroende 
på exempelvis djupgående. Det finns också uppgifter där hotet utgörs av andra 
FPB:s eller ännu mindre enheter då större enheter har svårt att hantera hotet. 
 
Vilka erfarenheter finns vad avseende genomförda PSO med deltagande av 
FPB:s? 
 
De i uppsatsen avhandlade fallstudierna är de, enligt författarens 
efterforskningar, enda kända fallen. Erfarenheterna varierar något då det i fallet 
Fonseca-bukten handlade om en obeväpnad monitorerande uppgift, medan det i 
de båda senare fallen handlade främst om antiterroristbekämpning/försvar i 
farledsförträngningar.  
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Erfarenheterna från Fonseca var överväldigande positiva trots det defensiva 
upplägget. De interna tyska erfarenheter som författaren tagit del av från 
operationerna vid Afrikas horn talar om ett mycket lyckat uppdrag. Från 
STROG-patrol har författaren inte lyckats erhålla några erfarenheter men det 
faktum att tyska FPB:s nu har påbörjat sin andra vända i området tyder på att de 
tidigare erfarenheterna var goda. 
 
Minskar antalet FPB?, och kommer i så fall en prolongerad utveckling att 
innebära att FPB i stort sett försvinner ur EU, Nato och FN:s styrkeregister? 
Vilka konsekvenser kan detta få? 
 
Antalet FPB:s har i perioden 1985-2003 minskat drastiskt (54 %) vilket skulle 
innebära att en prolongerad utveckling får till följd att FPB:s upphör att 
förekomma år 2018. En så drastisk utveckling är dock föga sannolik, viss 
nybyggnation pågår med en tänkt livslängd över år 2018. Antalet FPB:s bedöms 
dock att ytterligare nedgå från dagens antal. Min bedömning är att de ej kommer 
att försvinna ur styrkeregistren då den senaste tidens erfarenheter från FPB:s i 
PSO synes vara goda och efterfrågan på dessa har ökat. 
 
Vilka konsekvenser det skulle få om FPB:s i Europa försvann som fartygstyp 
har ej kunnat besvaras i denna uppsats. Det finns ett stort antal variabler som ej 
har kunnat belysas på det begränsade utrymme som en C-uppsatts trots allt har. 
Denna fråga kan vara ett lämpligt område för vidare studier. 
 

5.6 Förslag till fortsatta studier 
Då FPB:s som fartygstyp är mycket sparsamt belyst i litteraturen finns här en 
uppsjö av tänkbara teman för framtida studier. De främsta utmaningarna ligger 
här i den tekniska utvecklingen som i många stycken styr den taktiska. Många 
av dessa tekniska framsteg kan ge helt nya förutsättningar som möjliggör att 
man kan få avsevärt bättre effekt i motsvarande system. 
Nedan finns några intressanta områden tecknade som jag finner det intressant att 
belysa vidare. 
 

• Vilka konsekvenser får det för möjligheterna att agera i en PSO i 
skärgårdsmiljö om man saknar FPB:s? 

 
• Vad är anledningen till att antalet FPB:s nedgått, och i många nationer 

helt utgått, trots att de fyller en viktig funktion? 
 

• Kommer ett nätverksbaserat försvar att gynna eller missgynna bruk av 
FPB:s? 

 
• Kommer bruk av UAV, USV, UUV och ROV att i framtiden innebära 

att sensorräckvidder på en FPB kan jämställas med ett större fartyg? 
 

• Vilka konsekvenser får den fullständiga smyganpassning som i 
dagsläget bara är genomfört på FPB:s? 
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6. Sammanfattning 
Denna uppsats har avsett att svara på frågan om den amerikanske, marina, 
militärteoretikern Milan N. Vegos teori, om att FPB utgör en viktig komponent 
vid mellanstatliga konflikter i kustnära farvatten, även är giltig vid PSO. Då mål 
och metoder skiljer sig åt i krig och vid PSO:s har en nedbrytning till 
jämförbara storheter gjorts. Denna storhet utgörs av de funktioner som bär upp 
en metod och de förmågor som krävs av en FPB för att lösa den.  
 
I uppsatsen har en genomlysning av FPB:s förmågor gjorts där dess förtjänster 
och svagheter har belysts. Kortfattat kan man säga att såväl deras styrka som 
svaghet sitter i storleken. Storleken har alltså visat sig ha betydelse, då det är 
den som möjliggör dess goda manöveregenskaper, höga fart, ringa djupgående 
och goda självförsvarsförmåga. Storleken gör dock att man samtidigt har svårt 
att nå samma uthållighet, lösa lika många uppgifter parallellt som en större 
enhet eller ha samma förmåga till operativ rörlighet. 
 
En analys av vilka krav på förmågor som ställs i en PSO visar att dessa inom 
ramen för PE är i stort sett de samma som ställs vid en mellanstatlig konflikt. 
Vid PK är svaret inte lika entydigt, dels ställs det andra krav såsom förmåga till 
embargooperationer, men det är även här viktigt att en förmåga till verkan finns 
för att förebygga eller möta aggressioner. Utan förmågan, och viljan att nyttja 
den, riskerar man att förlora respekten och därigenom initiativet. 
 
De tre kända fallen där FPB:s deltagit i PSO:s har studerats. Då informationen 
om operationerna är knapphändig och fallen dessutom skiljer sig åt är det svårt 
att dra några långtgående slutsatser. Mycket tyder dock på att bidraget av FPB 
har varit genomgående positivt och att uppgifterna lösts kostnadseffektivt. De 
slutsatser som kan dras är att den operativa rörligheten inte behöver innebära 
någon begränsning. Fallstudierna visar exempel på både förflyttning för egen 
maskin eller förflyttning på större transporttonnage vilket inneburit att förband 
med FPB:s har kunnat verka på mycket stora avstånd från hemmanationen. 
Erfarenheterna visar också att uthålligheten varit mycket god, i vissa avseenden 
bättre än för större enheter, och att den enda operativa begränsningen har 
framkallats av för grov sjö. 
 
I den avslutande reflektionen kan uppsatsens syfte besvaras med ett rungande 
”sannolikt”. Det få antal fall som föreligger kombinerat med de ofta 
knapphändiga erfarenheterna från desamma innebär att inga långtgående 
slutsatser kan dras. Det mesta tyder dock på att svaret är att Vegos teori även är 
tillämpbar vid PSO. Denna uppsats har dock inte kunnat analysera orsaken till 
att antalet FPB minskar och vilka konsekvenser detta kan få. Dessa 
frågeställningar kan utgöra grund för framtida studier. 
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7. Akronymer och förkortningar 
 
AAW  Anti Air Warfare 
ASuW  Anti Surface Warfare 
ASW  Anti Submarine Warfare 
AE  Active Endeavour 
C²  Command and Control 
COMNAVSOUTH Commander Allied Naval Forces Southern Europe 
CTF  Commander Task Force 
CTG  Commander Task Group 
DATU  Danish Task Unit 
EU  Europeiska Unionen 
FAC  Fast Attack Craft 
FAC (G)   Fast Attack Craft (Gun) 
FAC (M)  Fast Attack Craft (Missile) 
FAC (T)  Fast Attack Craft (Torpedoes) 
FHS  Försvarshögskolan 
FN  Förenta Nationerna 
FNSU  Forward Naval Support Unit 
Fo  Forskare 
FPB  Fast Patrol Boat 
HDMS  Her Danish Majesties Ship 
HRF  High Readiness Force (Danmark) 
HTS  Herravälde till sjöss 
IFF  Identify Friend or Foe 
IKS  Internationella Korvettstyrkan 
IM  Internationella Minröjningsstyrkan 
IR  Infraröd 
IRF  Immediate Reaction Force 
IUB  Internationella Ubåtsstyrkan 
Kk  Kommendörkapten 
KNM  Konglige Norske Marine 
KVI  Krigsvetenskapliga Institutionen 
MCM  Mine Counter Measurements 
MLOG  Mobile Logistik enhed (dansk) 
MPA  Maritime Patrol Aircraft 
MSE  Mobilt StötteElement (norskt) 
NAC  North Atlantic Council 
NATO  North Atlantic treaty Organization 
NCAGS  Naval Co-operation and Guidance for Shipping 
NGS  Naval Gunfire Support 
OAS  Organisation of American States 
ONUCA Observadores de las Naciones Unidas para 

Centroamérica 
OPSEC Operational Security 
OSSE  Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa 
PARP  Planning and Review Process 
PE  Peace Enforcement 
PfP  Partnership for Peace 
PK  Peace Keeping 
PSO  Peace Support Operation 
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RAP  Recognized Air Picture 
RMP  Recognized Maritime Picture 
ROE  Rules of Engagement 
ROV  Remotely Operated Vehicle 
RRR  Rest, Replenishment and Repairs 
SAR  Search and Rescue 
SNFL  Standing Naval Forces Atlantic 
SNFM  Standing Naval Forces Mediterranean 
STANAVFORLANT Standing Naval Forces Atlantic 
STANAVFORMED Standing Naval Forces Mediterranean 
STROG  Strait of Gibraltar 
TAS  Towed Array Sonar 
UAV  Unmanned Airborne Vehicle 
UD  Utrikes Departementet 
USV  Unmanned Surface Vehicle 
UUV  Unmanned Underwater Vehicle 
Örlkn  Örlogskapten 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  C-UPPSATS 19 100: 2025 
Örlkn C D Philipson 2004-06-03 44(45) 
 

8. Käll- och litteraturförteckning 
 
Aabrekk, Kjell Knut, Örlogskapten i norska flottan, 2004-02-05. 
 
21.MTB-Skvadronens hemsida, Internet, lydelse 2003-11-18, 
http://www.21mtb.com/Loggbok.htm 
 
Britannica Student Encyclopedias hemsida, Internet, lydelse 2003-11-18, 
http://www.britannica.com/ebi/article?eu=345063. 
 
Chant, Christopher, 1992, Small Craft Navies. London: Arms and Armour 
Press. 
 
Chefen för marinen, 1987, Taktikreglemente för flottan – TRFL. Värnamo: 
Chefen för marinen. 
 
Danska sövärnets Operative Kommando (SOK) hemsida, Internet, lydelse 
2004-05-03, http://www.sok.dk/pr/endeavour_03/endeabody.htm 
 
Department of the Navy Naval Doctrine Command, 1995, EXTAC 1006 
Structured Messages, April 1995. Norfolk: Department of the Navy Naval 
Doctrine Command. 
 
Eshel, Tamir, No IV/2003, Vol. XXIV “Speedboats in littoral waters”, i Naval 
Forces - International forum for maritime power. Bonn: Mönch 
Verlagsgesellschaft mbH. 
 
Försvarsdepartementet, 1996, Krigets lagar – Folkrättsliga konventioner 
gällande under krig, neutralitet och ockupation. Version 2.1, Stockholm: 
Försvarsdepartementet. 
 
Försvarsmakten, 2002, Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten. 
 
Hughes Jr., Wayne P., Capt. USN (ret.),2000, Fleet Tactics – and Coastal 
Combat. Second edition, Annapolis, Maryland: Naval Institute press. 
 
Jane’s Fighting Ships, 2002-2003, Janes Fighting Ships. One Hundred and 
Fifth edition, edited by Commodore Stephen Saunders RN, Alexandria Virginia 
USA. 
 
Lindsjö, Ronny, 1993, Marinhistoria. Värnamo: Chefen för Marinen. 
 
Marintaktiska kommandot, 2002, Marin doktrin och maritima operationer - 
Provisorisk utgåva för 2003 (MMO 03). Stockholm: Försvarsmakten. 
 
Naval Staff Directorate, 1999, BRITISH MARITIME DOCTRINE., Second 
edition, London, Great Britain: Command of the Defence Council. 
 
Neves, Juan Carlos, Commander, Volume XLVII, Number 1, Winter 1994, 
“The Argentine Navy and United Nations Peace-Keeping Operations in the Gulf 
of Fonseca”, i Naval War College Review. Newport USA: US Navy. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  C-UPPSATS 19 100: 2025 
Örlkn C D Philipson 2004-06-03 45(45) 
 
 
N. N., Kommendör i tyska flottan, (anonym källa) 2003-11-05. 
 
Norska marinen hemsida, Internet, lydelse 2004-04-26, 
http://www.mil.no/sjo/start/article.jhtml?articleID=58260 
 
OAS hemsida, Internet, lydelse 2003-11-18, http://www.oas.org/main/english/. 
 
Pugh, Michael, 1994, Maritime security and peacekeeping – A framework for 
United Nations operations. Manchester UK: Manchester University Press. 
 
Pugh, Michael, 1999, “International Peace Support Operations”, i Dorman, 
Andrew, Smith, Mike Lawrence, Uttley, Matthew R. H., The Changing Face of 
Maritime Power. Wiltshire, Great Britain. 
 
Swedish Armed Forces, 1997, Joint Military Doctrine – Peace Support 
Operations. Stockholm: Swedish Armed Forces. 
 
Utrikesdepartementet hemsida, Internet, lydelse 2003-12-15, 
http://www.ud.se/fragor/utrikespolitik/index.htm. 
 
Vego, Milan N., 2003, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas. Second 
revised edition, Cornwall, Great Britain: MPG Books Ltd. 


