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Klorgasbomber i Afghanistan 
En jämförande fallstudie om hot och konsekvenser för svenska enheter i Afghanistan 
 
Sammanfattning: 
Från oktober 2006 till juni 2007 genomfördes en rad attacker i Irak där man använde bilbomber 
lastade med klorgasbehållare. Hundratals människor exponerades för gasen och attackerna fick 
stora konsekvenser för koalitionens agerande. 
Denna uppsats granskar attackerna för att analysera de krav som ställdes på aktören som 
genomförde dem. Därefter appliceras kraven på den motståndare som Sveriges insats i Afghanistan 
möter för att belysa hotbilden för svenska enheter att bli utsatta för en liknande attack. Vidare 
beskrivs de konsekvenser som hotbilden får för insatsen.  
Resultatet av undersökningen visar att motståndaren i Afghanistan skulle kunna genomföra en 
klorgasattack om denne uppfyller vissa kriterier som rimligen skulle kunna uppfyllas. 
Konsekvenserna för den svenska insatsen är att man, om möjligt, bör undersöka motståndarens 
kvalitativa kapacitet kopplat mot klorgasens användande, övervaka flödet av klorgas i sitt 
operationsområde samt öva grundläggande soldatfärdigheter för självskydd. 
 
Nyckelord: Afghanistan, al-Qaeda, CBRN, hot, IED, Irak, klor, terrorism 

Chlorine gas bombs in Afghanistan 
A comparative case study on threat and consequences for Swedish units in Afghanistan 
 
Abstract: 
Between October 2006 and June 2007 there was a string of attacks in Iraq where insurgents used 
car bombs loaded with chlorine containers. Hundreds of people were exposed to the gas and the 
attacks had vast consequences for the coalition. 
This essay studies the attacks to analyse the requirements posed on the group performing them. 
The requirements are then applied to the adversary that Swedish units are facing in Afghanistan to 
highlight the threat of similar attacks against our units. Furthermore, the author will delineate the 
consequences that this threat causes for the Swedish mission to Afghanistan. 
The result of this study shows that the opponent in Afghanistan could perform a chlorine gas attack 
if he meet certain criteria and that it is plausible for the opponent to meet these criteria. The 
consequences for the Swedish mission are that they should investigate, if possible, the opponent’s 
qualitative capacity concerning the use of chlorine gas, monitor the flow of chlorine in their area of 
operations and train basic soldier skills for self-protection. 
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1 Inledning 
1.1 Problemformulering 
I dagens industrialiserade samhälle används dagligen en uppsjö av olika kemikalier. Ett stort 
antal av dessa är direkt skadliga för människan även i mindre doser. När en aktör i en konflikt 
väljer att kombinera någon av dessa med konventionella vapen eller improviserade bomber, 
IED, kan resultaten bli förödande. 
 
Mellan oktober 2006 och juni 2007 genomfördes ett antal sådana attacker i Irak. Vid ett flertal 
tillfällen placerade insurgenter behållare med klor i bilbomber (VBIED) och genomförde 
attacker mot civila, poliser och militär. Klorgasen i sig var orsak till enstaka döda och mellan 
500-1100 skadade. Med relativt enkla metoder skapade man med dessa attacker stor publicitet 
och rädsla och tvingade Koalitionen till att vidta omfattande åtgärder för att skydda sin egen 
personal och civila. Enkelheten i attackerna gör att de är lätta att återskapa och detta skapade 
en stor rädsla för s.k. copycats. 1 
 
IED:er är ett vanligt inslag för svensk trupp i Afghanistan och attacker med giftig gas har 
genomförts i olika delar av landet, dock hittills endast mot civila mål. 2,3 Klor används i 
samhället för att rena vatten och i diverse industrier.4,5 På grund av dessa faktorer samt 
enkelheten i attackerna kan man därför inte utesluta att det finns ett reellt hot att bli utsatt för 
attacker med klorgas i Afghanistan. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att belysa hotbilden för svensk trupp i Afghanistan att bli 
utsatt för en attack med klorgas liknande de som inträffade i Irak 2006-2007 och beskriva 
vilka konsekvenser detta hot kan få för insatsen. 
 
1.3 Frågeställningar 
Finns det ett hot att bli utsatt för en attack med klorgas i Afghanistan i dagsläget? 

- Vilka praktiska krav ställs på en aktör som vill genomföra en attack med kemisk (C)-
IED med klor utifrån hotkomponenterna Intention, Kapacitet och Tillfälle? 

- Vilka av dessa krav uppfylls av motståndaren i Afghanistan idag? 
 
Vilka konsekvenser får detta hot för den svenska insatsen i Afghanistan? 
 
1.4 Avgränsningar 
När hotkomponenten intention analyseras kommer författaren endast att titta på taktiska och 
operativa motiv att genomföra en attack och inte analysera aktörens motiv kopplat mot viljan 
att vinna/bibehålla stöd från tredje part. Detta beror på att en sådan analys kräver en betydligt 

                                                
 
1 T.ex. Global Terrorism Database, http://www.start.umd.edu/gtd/ (2012-04-25), Terrorist Using Chlorine Car 
bombs to Intimidate Iraqis, http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=46311 (2012-04-25) och Police 
on Alert As Chlorine Hits Iraq, http://www.nysun.com/article/53493 (2012-04-25). 
2 T.ex. Försvarsmakten, Handbok Afghanistan: Utgåva 10.1, s. 49-50. 
3 Education Under Attack 2010, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001868/186809e.pdf (2012-05-14). 
4 A successful response to an outbreak of cholera in Afghanistan, 
http://www.environmentportal.in/files/A%20succ.pdf (2012-04-25). 
5The World Factbook: Afghanistan: Industries, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/af.html (2012-04-25). 
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djupare och mer specifik undersökning av ett flertal aktörer än vad författaren har resurser att 
genomföra. 
 
Författaren kommer endast att inrikta sig på ett organiserat användande av klorgasbomber, 
alltså en attack som utförs av en grupp som redan är i konflikt med ISAF och tar till nya 
medel. Författaren tittar inte på enstaka individer eller ”galningar” som av personliga skäl vill 
genomföra en plötslig enstaka terrorhandling. Detta på grund av att denna typ av individer är 
osynliga tills de väljer att slå till och det därför inte finns någon empiri på deras kapacitet eller 
intention. 
 
2 Metod och Litteratur 
2.1 Metod 
Författaren kommer inledningsvis att genomföra fallstudier på klorgasattackerna i Irak 2006-
2007 genom att bedriva kvalitativ textanalys av lokal och internationell media samt 
amerikanska militärens öppna rapporter i syfte att skapa en så komplett helhetsbild av 
händelserna som möjligt. Därefter kommer attackerna att analyseras utifrån en modell som 
beskrivs i Handbok bedömning antagonistiska hot med tre hotkomponenter kallade intention, 
kapacitet och tillfälle. Resultatet av denna analys skall bli en lista över krav som ställs på en 
aktör som vill genomföra en liknande attack. 
 
Därefter kommer författaren att analysera motståndaren i Afghanistan idag utifrån kraven och 
belysa vilka förmågor som denne redan besitter samt vilka som måste tillföras för att en attack 
skall kunna genomföras.  
 
Slutligen skall författaren diskutera resultaten av Afghanistan-analysen och belysa eventuella 
konsekvenser för den svenska insatsen i Afghanistan. 
 
2.2 Tidigare forskning 
Försvarsmakten har uppmärksammat fallen i Irak och har gjort en grundläggande bedömning 
om sannolikheten i Handbok Afghanistan: Utgåva 10.1. 
 

I Irak har det använts vanliga kemikalier i form av avsiktliga 
utsläpp från tankbilar. Det är tänkbart att samma förfaringssätt kan 
komma att användas även i Afghanistan.6 

 
Man motiverar inte vilka förmågor som finns och vilka som saknas hos motståndaren för att 
denne faktiskt skulle använda klorgasattacker. Bedömningen görs utan någon avgränsning till 
klorgas. 
 
Utöver detta finns det en hel del forskning på området kring kemisk, biologisk, radiologisk 
och nukleär (CBRN)-terrorism kopplat till kapacitet och intention, men här talas det främst 
om storskaliga, massförlustinriktade attacker med vapengradigt agens, som t.ex. senapsgas, 
sarin och VX. Det skrivs väldigt lite om attacker där ”klassiska” metoder, t.ex. eldöverfall och 
bombningar, förstärks genom applicerandet av vanliga farliga ämnen eller toxic industrial 
materials (TIM). 
                                                
 
6 Försvarsmakten, Handbok Afghanistan: Utgåva 10.1, s. 56. 
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Ett av de få verk där fenomenet nämns är Venzke och Ibrahim och där endast som en kort 
passus i en övergripande bedömning kring al-Qaedas användning av kemiska vapen. Man 
skriver: 
 

Al-Qaeda has repeatedly and publicly stated its intent to acquire 
such weapons and created a justification framework to allow their 
use. The testing of such weapons in Afghanistan has been 
confirmed. Even if al-Qaeda has not succeeded in developing a 
military grade agent in significant quantities, an ample array of 
industrial chemical agents, of which the group can make use, will 
undoubtedly exist within close proximity to most major 
metropolitan areas. Attacks can be expected using a chemical 
weapon by itself or in combination with an improvised explosive 
device.7 

 
Redan 2003 bedömer de att attacker med kemikalier kombinerat med IED är att vänta från al-
Qaeda. Detta är intressant då al-Qaeda och talibanerna, som tillsammans med ett litet antal 
andra parter utgör det väpnade motståndet i Afghanistan, tidigare har utövat kompetensutbyte 
kring teknik och metoder.8,9 
 
Purver tar även upp möjligheten för en terroristorganisation att använda farliga kemikalier, 
toxic industrial chemicals (TIC), som vapen och beskriver enkelheten i att får tag på dem: 
 

There are other ways by which [a terrorist group] might acquire 
chemical agents, however, including direct use of commercially-
available poisons [---] [who] are widely available through 
commercial channels, and could be bought or stolen.10 

 
Dolnik tar upp terroristorganisationers användande av CBRN i sin bok om innovation och 
påtalar den stora psykologiska verkan som sådana vapen innehar: 
 

[…] many conventional terrorist organizations inevitably must 
have noticed the enormous fear of chemical, biological and nuclear 
weapons among the general public, and some are certainly likely to 
attempt to exploit this fear to their advantage. Such attempts are 
likely to take the form of threats and expressed desire to use such 
weapons, attacks using a small amount of crudely delivered 
chemical or pathogen, or the inclusion of some chemical, 
biological or radiological agent in a conventional bomb. Such 
attempts, however, should be understood as psychological 
operations that are aimed at creating disproportionate fear, but do 

                                                
 
7 Venzke, Ibrahim, Al-Qaeda threat: an analytical guide to al-Qaeda’s tactics and targets, s. 31. 
8 Försvarsmakten, Handbok Afghanistan: Utgåva 10.1, s. 37-40. 
9 Crews, Tarzi, The Taliban and the crisis of Afghanistan, s. 353. 
10 Purver, Chemical and biological terrorism: The threat according to the open literature, s. 71. 
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not necessarily represent a terrifying shift to catastrophic 
terrorism.11 

 
2.3 Empiri 
För att få en heltäckande bild när det gäller klorgasattackerna i Irak har författaren 
sammanställt information från 29 olika källor för att skapa en helhetsbild som kommer att 
beskrivas ytterligare i fallstudien. 
 
Källorna består främst av medias rapportering från området och inkluderar bland annat 
artiklar från BBC, NY Times och USA:s militärpress.12 Några sammanställande källor har 
också använts i syfte att jämföra deras resultat med författarens egna. Dessa inkluderar bland 
annat Global Terrorism Database (GTD), sammanställd av National Consortium for the 
Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), en sammanställning på Johnston’s 
Archive samt ett seminarium med attackerna som bas på James Martin Center for 
Nonproliferation Studies på Monterey Institute of International Studies. 
 
Författaren har genom sitt urval försökt hitta samtida källor som i sin tur tagit sin information 
om samma händelse från olika källor, t.ex. officiella pressmeddelanden samt egna 
korrespondenter på plats i Irak, för att i så stor mån som möjligt eliminera felinformation på 
grund av beroende och tendens. 
 
Författarens sammanställning av källorna gick till så att författaren numrerade och läste 
igenom samtliga källor och sammanfattade dem var och en för sig i ett dokument. Därefter 
skiljde författaren de olika attackerna åt och skrev ner vad de olika artiklarna sade om varje 
specifik attack. Därefter jämfördes informationen kring varje attack från de olika källorna 
med varandra och författarens helhetsbild av attackerna fastställdes och nedtecknades i ett 
exceldokument som sedan låg till grund för analysen. 
 
För att beskriva motståndaren i Afghanistan använder sig författaren av artiklar från media, 
Försvarsmaktens Handbok Afghanistan samt annan litteratur som beskriver grupperingar, 
metoder och teknik i afghanistankonflikten, t.ex. Bhatia och Sedra samt Crews och Tarzi. 
 
3 Teori 
För att effektivt kunna genomföra fallstudien och ta fram kraven som kommer att appliceras 
på motståndaren i Afghanistan har författaren valt att basera sin analys på en modell från 
Försvarsmaktens Handbok bedömning antagonistiska hot där ett hot delas upp i de tre 
hotkomponenterna intention, kapacitet och tillfälle.13 
 
Författaren har valt att bygga på och ändra något på definitionerna av dessa hotkomponenter 
för att öka deras applicerbarhet i fallstudien. I detta kapitel beskrivs hotkomponenterna som 
                                                
 
11 Dolnik, Understanding Terrorist Innovation: Technology, tactics and global trends, s. 179. 
12 T.ex. 350 said ill from chlorine bombs in Iraq, http://www.reuters.com/article/2007/03/17/us-iraq-falluja-
idUSKHA73190520070317?pageNumber=1 (2012-04-25), Terrorist Using Chlorine Car bombs to Intimidate 
Iraqis, http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=46311 (2012-04-25) och Chlorine truck bomb hits 
police checkpoint in western Iraq, http://english.people.com.cn/200705/21/eng20070521_376313.html (2012-04-
25). 
13 Försvarsmakten, Handbok bedömning antagonistiska hot, s. 30. 
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de definieras enligt Försvarsmakten samt som de kommer att användas i undersökningen. Då 
samtliga hotkomponenter är kopplade mot ett specifikt modus operandi kommer även detta 
begrepp att definieras och fastställas. 
 
3.1 Modus operandi 
3.1.1 Definition 
I Nationalencyklopedin definieras modus operandi som ”tillvägagångssätt” och inom 
Försvarsmakten byggs denna definition på som ett ”tillvägagångssätt för att påverka en 
skyddsvärd tillgång”.14,15 
 
Begreppet beskriver alltså en specifik metod för att genomföra någon typ av verksamhet 
riktad mot att påverka en för oss skyddsvärd tillgång. En skyddsvärd tillgång kan vara t.ex. 
personal, materiel, information eller verksamhet. 
 
3.1.2 Modus operandi i undersökningen 
Hotkomponenterna kommer i denna undersökning kopplas till ett modus operandi som består 
av användandet av en kombination av IED och kommersiella behållare med klorgas som 
detoneras i anslutning till målet. Vapnet kan vara placerat i förväg eller lastat på fordon. 
Syftet med attacken är bekämpning av personal. 
 
3.2 Intention 
3.2.1 Försvarsmaktens definition 
Handbok bedömning antagonistiska hot definierar intention som: 
 

En aktörs dolda, uttalade eller påvisade vilja att i direkt, indirekt 
eller överförd bemärkelse påverka en specifik skyddsvärd tillgång 
genom bruk av ett visst offensivt eller defensivt modus operandi.16 

 
3.2.2 Författarens definition 
Denna hotkomponent innehåller aktörens vilja och motivation att använda ett specifikt modus 
operandi, främst kopplat till taktiska fördelar samt uppnått resultat i form av direkt, 
psykologisk och organisatorisk verkan. 
 
Direkt verkan är de fysiska effekter som uppstår på personal och materiel i anknytning till 
attacken. Ordet ”direkt” är inte tidskopplat utan i denna del räknas även fördröjda effekter 
som skapats av attacken. 
 
Psykologisk verkan är den psykologiska påfrestning som attacken framkallar, t.ex. stress och 
rädsla. Här undersöks det direkt drabbade området, operationsområdet i stort samt 
hemmaopinionen. 
 

                                                
 
14 Modus operandi, http://www.ne.se/lang/modus-operandi (2012-04-24). 
15 Försvarsmakten, Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell, s. 184. 
16 Försvarsmakten, Handbok bedömning antagonistiska hot, s. 30. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SA VT 2012 Sida 9 av 35 
BJÖRN GUNNVALL 
OP 09-12 
 
 
Organisatorisk verkan är de effekter som attacken får inom den attackerade organisationen 
och de belastningar som skapas för t.ex. enskild soldat, förband, sjukvård, logistik samt 
CBRN-funktionen. 
 
3.3 Kapacitet 
3.3.1 Försvarsmaktens definition 
Handbok bedömning antagonistiska hot definierar kapacitet som: 
 

En aktörs resurser för att i direkt, indirekt eller överförd 
bemärkelse påverka en specifik skyddsvärd tillgång genom bruk av 
att visst offensivt eller defensivt modus operandi.17 

 
I modellen delas kapacitet upp i två aspekter: 
Kvantitativ kapacitet: hur stora resurser aktören har till sitt förfogande och, kopplat till detta, 
hur många oönskade händelser denna kan orsaka. 
 
Kvalitativ kapacitet: hur avancerade aktörens resurser är och hur allvarliga händelser denne 
kan orsaka. 
 
3.3.2 Författarens definition 
Under kvantitativ kapacitet kommer författaren att titta på materiella krav för att genomföra 
en attack. 
 
Under kvalitativ kapacitet kommer författaren att titta på vilken mjukvara som krävs för att 
genomföra en attack, alltså vilken organisation, kunskap och färdighet som krävs. 
 
3.4 Tillfälle 
3.4.1 Försvarsmaktens definition 
Handbok bedömning antagonistiska hot definierar tillfälle som: 
 

En aktörs möjlighet i tid och rum att i direkt, indirekt eller överförd 
bemärkelse påverka en skyddsvärd tillgång genom bruk av ett visst 
offensivt eller defensiv modus operandi.18 

 
3.4.2 Författarens definition 
Här kommer motståndarens möjlighet att på ett effektivt sätt koordinera attacken med vår 
verksamhet i tid och rum att tas i beaktande. 
 
4 Fallstudie – Klorgasattackerna i Irak 
I detta kapitel kommer författaren att ge en kort beskrivning av klorgasattackerna för att 
därefter analysera vilka krav som ställdes på insurgenterna inför och under genomförandet av 
dessa. Inledningsvis kommer författaren att ge en kort introduktion om klor i syfte att ge 
läsaren en förståelse för hur klorgasen beter sig och verkar mot människor. 
 

                                                
 
17 Försvarsmakten, Handbok bedömning antagonistiska hot, s. 32. 
18 Ibidem, s. 32. 
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4.1 Klor 
Tekniska data 
Kokpunkt (ºC) - 34 
Ångtryck vid 20ºC (kPa) 676 
Densitetstal gasfas (luft=1) 2,5 
Densitet vätskefas (kg/m3) 1410 
Löslighet i vatten (%) 0,7 
Brännbarhetsområde (%) Ej brännbar 
Flampunkt (ºC) - 
Luktgräns (ppm) 0,5 
Lätta skador (EC50, ppm) * 15 
Dödliga skador (LC50, ppm) * 250 
Hygieniskt gränsvärde (TGV, ppm) 1 
Tabell 1. Fysikaliska, kemiska och toxikologiska data för klor. 19 
* Värden för människa exponerad via inhalation under 30 minuter. 
 
Allmänt 
I rumstemperatur är klor en starkt luktande gulgrön gas. Vid transporter kyl- eller 
tryckkondenseras gasen till vätskeform. Klor ute på marknaden har generellt en renhet på 
99,5% eller högre.20 Klor är en vanligt förekommande industrikemikalie och används bland 
annat i tillverkning av plast, gödningsmedel och bekämpningsmedel, för blekning av 
pappersmassa och textiler samt för att rena vatten. 21 Det finns även i en stor mängd olika 
rengöringsprodukter. Klor är inte brännbart, men det är oxiderande och kan reagera explosivt 
eller skapa explosiva föreningar med en mängd olika ämnen, t.ex. terpentin och ammoniak.22 
 
Att använda klorgas som vapen 
Krigspoeten Wilfred Owen beskriver en klorgasattack under första världskriget i sin dikt 
Dulce et Decorum est: 
 

Gas! GAS! Quick, boys!—An ecstasy of fumbling 
Fitting the clumsy helmets just in time, 
But someone still was yelling out and stumbling 
And flound'ring like a man in fire or lime.— 
Dim, through the misty panes and thick green light, 
As under a green sea, I saw him drowning. 
 
In all my dreams before my helpless sight 
He plunges at me, guttering, choking, drowning.23 
 

                                                
 
19 Industrikemikalier, http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/filer/c_sidor/2/3.html (2012-04-25). 
20 Klor, http://www.ne.se/lang/klor (2012-04-29). 
21 Teknisk beskrivning av ämnet: Klor, http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/klor.htm (2012-04-25). 
22 Facts about Chlorine, http://emergency.cdc.gov/agent/chlorine/basics/facts.asp (2012-05-03). 
23 Owen, Poems, s. 15. 
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Klorgas användes som vapen i första världskriget av flera parter och resulterade i tusentals 
döda och skadade. 
 
Då klor är i gasform i rumstemperatur är det lätt att sprida eftersom man ej behöver tillverka 
aerosolgeneratorer eller liknande för att skapa stora moln av agens. Det innebär dessutom att 
klor måste kondenseras för att transporteras. En behållare med kondenserat innehåll är 
vanligtvis under kraftigt tryck och punkteras den så kommer innehållet att expandera och 
sprutas ut. 
 
Klorgas är också tyngre än luft vilket gör att det inte stiger när det släpps ut i atmosfären. 
Detta betyder att det ligger kvar vid markytan och påverkar så länge det finns i tillräckliga 
koncentrationer. Det stora problemet är just koncentrationen. För att överraskande sprida 
gasen vill man ofta använda sig av en explosion, men vid en explosion sprids och blandas 
klorgasen snabbt med luft vilket sänker koncentrationen. En bättre metod är att endast 
använda så mycket sprängmedel att klorgasbehållaren öppnas helt och släpper ut allt sitt 
innehåll ögonblickligen. Sedan låter man gasmolnet driva med vinden mot målet. Denna 
metod användes bl.a. i första världskriget, t.ex. vid Ypres 1915 där man grävde ner 
klorgasbehållare framför de egna skyttegravarna, seriekopplade små sprängladdningar till 
dem och lät molnet driva in över motståndaren. Se bild nedan. 
 

 
Attack med klorgas från nedgrävda behållare.24 
 
För att maximera den psykologiska verkan är klor ett utmärkt ämne. Det bildar ett synligt 
moln som har en giftigt gröngul färg, det luktar skarpt och distinkt och det börjar verka 
irriterande redan i små koncentrationer. Dessutom är det få som verkligen har någon bra 
uppfattning om giftighet och koncentrationer och denna osäkerhet skapar ytterligare skräck. 
 
Hälsoeffekter 
Rent kemiskt är den viktigaste verkansmekanismen för klor i människokroppen att det 
reagerar med vatten och skapar saltsyra som är kraftigt frätande.25 Klor har en låg 
vattenlöslighet, d.v.s. att det krävs mycket vatten för att binda lite klor. 
 
Det reagerar direkt med fuktiga områden på kroppen som t.ex. hud, slemhinnor och ögon där 
det är kraftigt irriterande. Dock stoppas det på grund av sin låga vattenlöslighet inte upp i de 
                                                
 
24 http://www.firstworldwar.com/photos/graphics/cnp_gas_aeroplane_01.jpg (2012-05-04). 
25 Girard, Criminalistics: Forensic Science, Crime, and Terrorism, second edition, s. 445. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SA VT 2012 Sida 12 av 35 
BJÖRN GUNNVALL 
OP 09-12 
 
 
övre luftvägarna utan kan nå hela vägen ner i lungorna där det även skadar lungvävnaden. 
Direkta symptom vid exponering är rinnande ögon, hosta, kvävningskänsla och smärta vid 
inandning.26 
 
Symptom som kan uppstå efter klorgasexponering är bland annat försämrat allmäntillstånd, 
lunginflammation, bindhinneinflammation och blindhet, bröstsmärtor, andnöd, blodstockning 
i bröstet, knölar av bindväv (noduli) och vätskeansamling (ödem) i lungorna samt allmän 
syrebrist i kroppen på grund av försämrad syreupptagningsförmåga.27 
 
Akuta dödsfall, inom 24 timmar från exponering, sker genom en kraftig inflammation i 
luftstrupe och luftrör samt ödem i hela luftvägarna. Vätskeansamling och förhårdnader i 
lungorna leder till en överbelastning av de inre organen i buken. Döden inträffar på grund av 
andnings- och hjärtstopp.28 
 
En koncentration av klor i luften på ca 1 000 ppm är dödande efter ett eller ett fåtal andetag.29 
Detta betyder att en kubikmeter ren klorgas är tillräckligt för att skapa en omedelbart dödande 
koncentration från markytan och två meter upp över en yta på 500 m2. Observera att det 
endast är en teoretisk uträkning utan hänsyn tagen till yttre påverkan från t.ex. gravitation och 
luftrörelser.  
 
De som dör på plats på grund av klorgasexponering dör genom kvävning på grund av att 
luften i lungorna ersätts med klorgas samt att syreupptagningsförmågan försämras mycket 
kraftigt genom gasens påverkan på lungvävnaden.30 
 
4.2 Attackerna 
När ”skadad” och ”dödad” används vid beskrivningen av attackerna syftar författaren om 
inget annat skrivs på skadade och döda av explosionen och/eller klorgasen. De källor som 
använts skiljer sällan på de två. Dock kan man på grund av gasens beskaffenhet rimligen anta 
att personer som varit tillräckligt nära detonationen för att bli skadade av denna även har blivit 
påverkade av klorgasen. 
 
Attackerna skedde i ett område kring Baghdad med tyngdpunkt på Ramadi i Anbar-provinsen 
i väster. Enstaka attacker skedde inne i eller i utkanterna av själva Baghdad och några skedde 
i Diyala-provinsen norr om staden. 
 
Lördagen den 21 oktober 2006 detonerade en bilbomb vid ett polishus i staden Ramadi, 
Anbar-provinsen, i Irak. I bilen fanns det tolv stycken 120 mm granater och två stycken 45-
kilos klorbehållare. Fyra människor skadades i denna den första av en serie om 16 lyckade 
attacker som skulle fortsätta fram till den 13 juni 2007. 
 

                                                
 
26 Industrikemikalier, http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/filer/c_sidor/2/3.html (2012-04-25). 
27 Respiratory effects of chlorine gas, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1008943/pdf/brjindmed00111-0065.pdf (2012-04-25), s. 1-2. 
28 Toxicological Profile for Chlorine, http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp172.pdf (2012-04-25), s. 27. 
29 Occupational Safety and Health Guideline for Chlorine, 
http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/chlorine/recognition.html (2012-05-14). 
30 Toxicological Profile for Chlorine, http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp172.pdf (2012-04-25), s. 27. 
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Nästa attack skedde den 28 januari 2007 vid en annan polisanläggning i Ramadi. Vid detta 
tillfälle användes en dumper. Mellan 12-16 personer dog och upp till 50 personer skadades. 
Attacken beskrevs av media som ”poorly executed” men man var överens om att en bättre 
genomförd attack skulle kunna skada eller döda hundratals och skapa masspanik. 
 
I februari genomfördes tre attacker: vid en restaurang i Ramadi den 19:e, i staden Taji norr om 
Baghdad den 20:e och vid en bensinstation i södra Baghdad den 21:a. Attacken vid 
restaurangen dödade två och skadade 16 och exponerade upp till 130 personer utöver dem för 
klorgas. I Taji placerades en bomb på en tankbil som fraktade kondenserad klorgas och denna 
attack dödade nio och skadade 150. Vid attacken den 21:a februari användes en pickup med 
behållare med klorgas på flaket. Där dog två till sex personer och mellan 30-70 skadades. 
 
Den 16 mars skedde tre koordinerade attacker mot olika mål:  
Klockan 16.11 skadades två då en pickup med klorgas exploderade vid en checkpoint nordöst 
om Ramadi.  
Klockan 18:36 exploderade en dumper i Amiriyat Al-Fallujah, söder om Fallujah, Anbar-
provinsen, och dödade två till sex och skadade 100 personer. 
Klockan 19:13 exploderade en till dumper med en klortank på 757 liter (200 gallons) utanför 
ingången till ett flerbostadshus i Albu Issa, söder om Fallujah. Sexton personer dog och 250 
blev påverkade av klorgasen. Elva av dessa var i sådant kritiskt tillstånd att de blev 
evakuerade med flyg för behandling på koalitionens fältsjukhus. 
 
En planerad attack den 23:e mars hindrades av irakisk polis och fordonet kunde dokumenteras 
och oskadliggöras. Se bild nedan. 
 

 
VBIED med klorbehållare. Med tillstånd av The Long War Journal. Bilden är tagen av MNF-West PAO. 
 
På denna dumper har det placerats fem stycken gula tankar på 3 785 liter vardera (1 000 
gallons), totalt 18 927 liter tryckkondenserat klor. Runt det står sammankopplade svarta 
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plastdunkar fyllda med totalt 2 000 kg sprängmedel.31 Över detta har man lagt oljefat som 
kamouflage när flakets kjolar är uppfällda. 
 
I nästa attack den 28 mars användes två lastbilar med klorgas i en attack mot ett militärt 
operationscentrum i Fallujah. Sjuttioen personer (14 amerikanska soldater och 57 irakiska) 
skadades av klorgasbomberna och den efterföljande eldstriden. 
 
Nästa attack skedde den 6:e april vid en polis-checkpoint i Ramadi. En lastbil detonerade och 
dödade 27-35 och skadade 30-50 samt exponerade ytterligare 40-50 personer för gas. 
 
Den 25:e april exploderade en lastbil vid en militär checkpoint i västra utkanterna av Baghdad 
och dödade en och skadade två. 
 
Nästa vecka, den 30:e, användes en tankbil utanför en restaurang i Ramadi. Sex döda och tio 
skadade. 
 
Vid nästa attack är inte det inte bekräftat att det rörde sig om klorgas, men de läkare som 
behandlade offren bedömer utifrån skadorna att så var fallet.32 Attacken skedde vi en 
utomhusmarknad i Abu Sayda, i Diyala-provinsen, och det är oklart om det rörde som om en 
VBIED eller en bomb placerad i förväg. Här dödades 32-60 personer och 50 skadades. 
 
Den 20:e maj attackerades en polis-checkpoint med en lastbil och sex till elva personer 
dödades och 11-52 skadades. 
 
Attacken den 3 juni är mycket intressant för denna fallstudie då den visar på en attacktyp som 
skulle vara extremt problematisk för en svensk insats i Afghanistan. Här detonerades en 
lastbil i vindriktningen utanför amerikanska Forward Operating Base (FOB) Warhorse i 
Baquba, Diyala-provinsen. Molnet som blåste in över basen skadade 65 soldater. 
 
Den sista attacken skedde mot en irakisk armébas i Khan Bani Saad, Diyala-provinsen och 
bestod av en tankbil. Här dödades en och åtta skadades. 
 
Dessa 16 attacker dödade totalt 112-169 personer och skadade 853-1135. Det är endast i ett 
fåtal fall som det rapporterats några döda från enbart klorgasexponering. Detta kan bero på att 
insurgenterna använde sig av så pass kraftiga bomber att den dödliga koncentrationen av 
klorgas befann sig inom en radie från vapnet som medförde mer akuta skador från själva 
explosionen än från gasen. 
 
Ingen grupp tog på sig ansvaret för attackerna, men de tillskrevs al-Qaeda i Irak (AQI) på 
grund av tillslag mot AQI:s IED-verkstäder där man även fann behållare med klorgas.33 

                                                
 
31 Forces Capture, Kill Terrorists, Seize Weapons Caches in Iraq, 
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=32580 (2012-04-27). 
32 T.ex. ’Chlorine bomb’ hits Iraq village, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6660585.stm (2012-04-25) och Deterring CBRN Terrorism: Lessons 
from Iraq, http://www.youtube.com/watch?v=9_i7mcyxc2c (2012-04-25). 
33 U.S. says Iraq chlorine bomb factory was al Qaeda’s, http://www.reuters.com/article/2007/02/24/us-iraq-
chemicals-qaeda-idUSPAR44485120070224 (2012-05-14). 
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Attackerna började plötsligt och avslutades i samma anda. Fred L. Wehling vid Monterey 
Institute of International Studies anser att detta är kopplat till gripandet av en individ som var 
drivande i attackerna och sammanfattar detta i sitt seminarium Deterring CBRN Terrorism: 
Lessons from Iraq.34,35 
 
Attackerna var främst riktade mot civila och irakisk polis. Endast vid ett fåtal tillfällen 
angreps koalitionens styrkor. 
 
Även om attackerna inte orsakade stora mängder dödsfall och endast vid ett fåtal tillfällen 
orsakade stora mängder skadade så framkallade de en stor publicitet och framtvingade 
specifika operationer för att hindra insurgenterna att använda denna metod. Koalitionen satte 
stora begränsningar på hanterandet av klor i Irak. Dessa begränsningar i sin tur ledde till en 
brist på klor för att rena vatten i samhället och, till följd av detta, en omfattande koleraepidemi 
på hösten 2007.36  
 
I följande avsnitt applicerar författaren hotkomponenterna intention, kapacitet och tillfälle på 
attackerna i syfte att fastställa vilka krav som ställdes på insurgenterna som genomförde dem. 
 
4.3 Intention 
Motivationen att använda klorgas för att förstärka ett angrepp med IED beror mycket på den 
extra verkan som gasen medför. 
 
Direkt verkan 
I Irak orsakade själva klorgasen på sin höjd enstaka dödsfall eller bestående skador. Däremot 
verkade den prestationsnedsättande på hundratals och påverkade totalt upp mot 1 000 
individer. I snitt är det ca 59 exponerade per attentat. 
 
Vid ett fåtal tillfällen krävdes kvalificerad sjukvård, t.ex. vid attackerna i Taji, Albu Issa och 
Abu Sayda. 
 
Majoriteten av de gasdrabbade behövde inte annat än övervakande sjukvård och symptomen 
gick över relativt snabbt. De vanligaste övergående symptomen som uppstod var illamående, 
hosta, irriterade ögon och slemhinnor samt kvävningskänslor. 
 
Vid attacken mot FOB Warhorse blev 65 amerikanska soldater påverkade men kunde återgå 
till tjänstgöring efter endast en kortare konvalescens. 
 

                                                
 
34 Iraqi Forces detain suspected key leader of al-Qaeda, http://www.usf-iraq.com/news/press-releases/iraqi-
forces-detain-suspected-key-leader-of-al-qaeda (2012-04-27). 
35 Deterring CBRN Terrorism: Lessons from Iraq, http://www.youtube.com/watch?v=9_i7mcyxc2c (2012-04-
25). 
36 T.ex. Cholera in Iraq – update 3, http://www.who.int/csr/don/2007_10_03/en/index.html (2012-04-27) och 
Cases of Cholera Reach Baghdad, 
http://www.nytimes.com/2007/09/21/world/middleeast/21iraq.html?_r=1&ref=middleeast (2012-04-27). 
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Överlag så var den direkta verkan av att förstärka VBIED med klorgas ringa jämfört med 
verkan från själva VBIED:n. Många påverkades men i de flesta fall var symptomen 
övergående och inga bestående men följde. 
 
Men för att citera Joyner: 

 
[I]t is not necessary to kill to accomplish the main purpose 
intended, i.e., to inflict severe psychological distress upon a 
population. Certain chemical agents are available which only 
incapacitate victims temporarily, allowing for subsequent full 
recovery.37 

 
Psykologisk verkan 
Klor i lägre koncentrationer är ett utmärkt sådant ämne som Joyner tar upp. Dessutom har det 
genom sina kemiska egenskaper en del stora fördelar när det gäller att orsaka terror. Klor är 
en synlig gas som har en giftigt grön-gul färg, det luktar starkt och distinkt och det börjar 
verka irriterande i låga koncentrationer. 
 
Den psykologiska verkan från att använda klorgas i attackerna var oproportionerlig mot den 
direkta verkan som det hade. Trots det låga antalet döda och skadade av själva gasen ligger 
det tydlig fokus på just användandet av klor i all rapportering om händelserna. Det beskrevs 
som barbariskt och omänskligt samt som en innovation från insurgenterna.38 
 
Klorskräcken stannade heller inte i Irak: i USA påbörjades polisoperationer för att förhindra 
att terrorister skulle kunna genomföra liknande attacker i landet och hela världen över fanns 
en rädsla för att någon skulle inspireras av-, och upprepa attackerna. 
 
Organisatorisk verkan 
Den stora psykologiska verkan av klorgasattackerna fick även följder i form av friktioner för 
koalitionens militära organisation och det civila samhället i Irak. 
 
På taktisk nivå tvingades soldater till att bära mer utrustning i form av C-skyddsmateriel, 
vilket direkt påverkades deras stridsvärde, särskilt i Iraks varma klimat. 
 
När klorgasen användes mot militär personal så verkade den prestationsnedsättande och 
därmed belastades övrig personal som fick dra ett tyngre lass. 
 
På operativ nivå tvingades man till att ha en beredskap för att upptäcka en attack och larma 
alla i riskområdet samt sätta in CBRN-förband för snabb detektering vid attacker. Sjukvården 

                                                
 
37 Joyner, Christopher, i Purver, Chemical and biological terrorism: the threat according to the open litterature, 
s. 71. 
38 T.ex. Chlorine gas attacks hint at new enemy strategy, 
http://www.msnbc.msn.com/id/17254507/ (2012-04-25), Iraq Insurgents Employ Chlorine in Bomb Attacks,  
http://www.nytimes.com/2007/02/22/world/middleeast/22iraq.html?pagewanted=all (2012-04-25) och Chlorine 
Gas, Child-Borne Bombs Show Enemy’s Barbarity,  
http://www.defense.gov//News/NewsArticle.aspx?ID=32644 (2012-04-25). 
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blev tvungen att lägga resurser på att behandla klorgasskadade. Vid eget masskadeutfall så 
som vid FOB Warhorse överbelastades sjukvårdskedjan. 
 
På strategisk nivå genomfördes åtgärder för att strypa tillgången till klor i Irak, vilket vidare 
ledde till en koleraepidemi hösten 2007. Detta påverkade direkt USA:s strategiska mål att 
vinna hearts & minds hos det irakiska folket.39,40 
 
Krav 
Kraven som ställs för att det skall finnas intention att genomföra en klorgasattack är att 
aktören har kunskap om klor och dess olika verkanstyper. Det krävs främst en förståelse för 
de fördelar som den psykologiska och organisatoriska verkan har. 
 
Målet måste dessutom vara mottagligt för den typ av verkan som klor har och aktören måste 
vara medveten om att denna sårbarhet finns. 
 
Det räcker om kunskapen och därigenom viljan finns hos en enstaka individ så länge denna är 
i en inflytelserik position. 
 
Enligt Wehling var denna individ i Irak en person vid namn Umar Wahdallah Dod al-
Zangana, Baghdad-områdets militära Emir för AQI.41 Wehling kopplar på sannolika grunder 
samman al-Zangana med en operation den 29 maj 2007 där man grep en: 

 
[…] suspected key leader of al-Qaeda in Iraq [---] allegedly 
responsible for constructing both vehicle-borne and emplaced 
improvised explosive devices that contain chlorine gas […].42  

 
På en presskonferens den 20 januari 2008 säger sedan rear admiral Gregory Smith att Umar 
Wahdallah Dod al-Zangana ”[p]lanned and directed the Baghdad chlorine attacks.”43 Wehling 
kopplar samman dessa två samt andra rapporter som indikerar att det var al-Zangana som 
greps den 29 maj 2007 och argumenterar sedan för att det var denna nyckelpersons gripande 
som fick klorgasattackerna att avstanna i Irak genom att gruppens intention att använda klor 
försvann. 
 
Al-Zangana hade ett dokumenterat intresse för CBRN och var drivande i försök att utveckla 
en CBRN-förmåga för AQI. 
 

 Aktören måste vara medveten om de typer av direkt, psykologisk och organisatorisk 
verkan som en attack med klorgas ger. 

                                                
 
39 A Microscopic Insurgent, http://www.nytimes.com/2007/12/04/opinion/04drapeau.html (2012-05-15). 
40 U.S. Congress, Iraq: Winning hearts and minds, Serial no. 108-233. 
41 Deterring CBRN Terrorism: Lessons from Iraq, http://www.youtube.com/watch?v=9_i7mcyxc2c (2012-04-
25). 
42 Iraqi Forces detain suspected key leader of al-Qaeda, http://www.usf-iraq.com/news/press-releases/iraqi-
forces-detain-suspected-key-leader-of-al-qaeda (2012-04-27). 
43 Transcript: Press conference: Al-Qaeda in Iraq Update: Rear Adm. Smith, Jan. 20, http://www.usf-
iraq.com/images/stories/Press_briefings/2008/january/080120_transcript.pdf (2012-04-29). 
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 Målet måste vara mottagligt för den typ av verkan som en attack ger. Aktören måste 
dessutom vara medveten om denna sårbarhet. 

 En ledare som är personligen motiverad att nyttja nya medel/intresserad av CBRN. 
 
4.4 Kapacitet 
Kvantitativ kapacitet 
Den kvantitativa kapaciteten att genomföra en sådan attack handlar således främst om tre 
saker: att bygga bomben, att få tag i klor samt att leverera vapnet till målet. 
 
En IED består alltid av:44 

 Utlösare. 
 Tändare. 
 Huvudladdning. 
 Kraftkälla för utlösaren. 
 Behållare. 

 
Dessa kan komma i en stor mängd former och storlekar och det enda kravet som ställs på dem 
specifikt kopplat mot en klorgasbomb är att den färdiga produkten skall kunna penetrera en 
tryckbehållare för klorgas. En för stor laddning kan vara direkt kontraproduktiv om det är 
verkan från klorgasen man är ute efter. En för stor explosion kommer att sprida ut gasen över 
en större yta och den kommer snabbt att blandas med luft och förlora koncentration.  
 
I Irak skiljde sig typen av sprängmedel åt mellan olika bomber beroende på tillgång. 
 
Den perfekta laddningen är bara tillräckligt stor för att öppna tryckbehållaren helt och hållet 
så att allt klor frigörs ögonblickligen. Då kloret är tryckkondenserat kommer det att expandera 
och sprida sig på egen hand så snart behållaren öppnas. Sedan låter man vinden föra gasen i 
den riktning man önskar. 
 
Kloret som användes i attackerna var i övervägande fall kvar i sina kommersiella 
transportbehållare, vilket definitivt är det bästa sättet att använda det på, då man kan dra nytta 
av den industriella tryckkondenseringen och använda metoden som beskrivits ovan. 
 
Vid tre tillfällen kom insurgenterna över tankbilar med kondenserat klor och placerade 
bomberna direkt på dessa. 
 
I Irak användes olika typer av fordon för att leverera vapnet till målet: pickup, dumper och 
tankbil. Då behållarna med klor är minst sagt skrymmande är stora fordon att föredra. Det 
betyder att större klorgasbomber, t.ex. den på bilden (s. 13) kräver ett flertal individer eller 
maskiner för att montera ihop vapnet till att börja med. Det krävs därmed också en plats där 
man ostört kan genomföra monteringen. 
 
Den transportmässigt enklaste metoden är att få tag på en tankbil och placera en bomb på, 
men då krävs ett omfattande förarbete för att lokalisera och tillskansa sig den. Dessutom kan 
                                                
 
44 Improvised Explosive Devices (IEDs)/Booby Traps, http://www.globalsecurity.org/military/intro/ied.htm 
(2012-04-25). 
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sådana stölder spåras och en tankbil är iögonenfallande och kan stoppas innan den når målet. 
En attack med tankbil kan ses som en s.k. attack of opportunity, en företeelse som inte är 
aktörens primära plan utan snarare ett resultat av att aktören väljer att utnyttja en plötsligt 
uppkommen möjlighet. 
 
Kvalitativ kapacitet 
Metoden man använde vid tillverkningen av majoriteten av sina klorgasbomber vad mycket 
enkel och gick ut på att tillverka en ”vanlig” bilbomb och sedan lasta på behållare med klor. 
Ingen innovation kring bombdesign gjordes i hänseende till attackerna. 
 
Den kvalitativa kapaciteten ställer krav på att det finns en organisation med ett fungerande 
IED-system som består av:45 

 En finansiär, som betalar för rekrytering, utrustning och genomförande. Detta kan vara 
en individ eller en grupp. 

 Rekryterings- och utbildningspersonal som kan utbilda på teknik och taktik. 
 En individ som kan tillverka IED:n. 
 Personal som kan leverera IED:n till målet. 

 
I Iraq vid tiden för attackerna fanns det en stor mängd sådana system som arbetade autonomt 
och producerade IED:er. 
 
Utöver ett fungerande IED-system ställer användandet av klorgas några ytterligare krav på 
kvalitativ kapacitet: 

 Kunskap om ämnet vad gäller användbarhet och hantering. 
 En organisationskultur och ledning som stöttar användandet av klor. 

 
Här syns återigen vikten av minst en nyckelindivid som har kunskapen och viljan att använda 
klorgas för att kunna genomföra attacker. 
 
Med stöd från organisationskulturen menas att användandet av klor som vapen måste kunna 
berättigas inom organisationen som skall genomföra attacken. Det handlar alltså om ett 
passivt stöd snarare än ett aktivt. 
  
I sin bok om innovation inom terrorgrupper lägger Adam Dolnik stor vikt på att det finns en 
obestridd ledare vars vilja är att driva innovationen framåt samt att denne har till förfogande 
kvalitativa mänskliga resurser som bäddar för förändringen.46 
 
Även Tucker tar upp en karismatisk ledare som ett kännetecken för grupper som kan tänkas 
använda kemiska vapen.47 Han listar även små grupper eller mindre celler ur en större 
organisation som ett karaktärsdrag.48 
 

                                                
 
45 Brandt, Counter IED: Är den svenska försvarsmakten anpassad för internationellt arbete? En fallstudie av den 
svenska försvarsmakten, s. 14-15. 
46 Dolnik, Understanding Terrorist Innovation: Technology, tactics and glogal trends, s. 158-160, 163-166. 
47 Tucker, Toxic terror: assessing terrorist use of chemical and biological weapons, s. 260. 
48 Ibidem, s. 258. 
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Wecht fortsätter på spåret och beskriver vikten av en stark ledare för att skapa en terrorgrupp. 
 

Thus, there is no terror follower without terror leaders; for no 
matter what the follower has witnessed, no matter how banal 
killing has come, no matter the abuse, the billions of people who 
live these daily realities do not submit themselves as soldiers in the 
War on Terror. Namibia is not a hub of suicide bombing, nor is 
Cambodia. Raped women the world over have not mobilized to 
armed attack on facilities housing sex offenders. Israelis who have 
watched their children blown to bits do not themselves hijack 
Saudi Air planes and fly them into a Mecca Hilton during the Hajj. 
But if each of these peoples’ traumas and grievances were 
exploited, and they inspired by messianic, charismatic 
psychopathic leaders, they would embrace a terror agenda.49 

 
I slutändan är det ledaren som fattar beslutet vilka metoder som skall användas. Har denna 
ledare en förståelse och ett intresse för CBRN samt tillräckliga kvantitativa och kvalitativa 
resurser till sitt förfogande så kan en attack genomföras. 
I Irak var Umar Wahdallah Dod al-Zangana denne ledare. 
 
Krav 
De kvalitativa kraven på kunskap om klorgasens användbarhet och hantering är väldigt 
grundläggande, det tekniskt svåraste med att tillverka en klorgasbomb är att bygga själva 
IED:n 
 

 Material för att tillverka en IED. 
 Förmåga att tillskansa sig klorgas. 
 Transportmedel. 
 Ett fungerande IED-system. 
 Grundläggande kunskap om klorgas vad gäller användning och hantering. 
 En organisationskultur som stöttar användandet av kemiska vapen. 
 En ledare som vill driva innovationen framåt och pröva nya metoder. 

 
 
4.5 Tillfälle 
I Irak användes klorgasbomberna främst mot civila. I några fall riktade sig attackerna mot 
polis och militär personal. För att maximera antalet exponerade skedde majoriteten av 
attackerna dagtid mot områden där människor samlades eller mot specifika mål. 
 
Tidpunkten gör en hel del skillnad när det kommer till användandet av klorgas. Skillnader i 
temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vindhastighet och luftstabilitet gör en stor skillnad på hur 
väl gasen håller sig koncentrerad och hur den sprider sig. 
Om man tittar på radien på ett riskområde enligt Emergency Response Guide (ERG) så blir 
skillnaden mellan ett stort utsläpp på dagen och ett motsvarande på natten upp till 4,5 km.50 
                                                
 
49 Wecht, Forensic Aspects of Chemical and Biological Terrorism, s. 400. 
50 Cloutier, Cushmac, Emergency Response Guidebook 2008, s. 300. 
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Detta beror på att luften generellt är stabilare nattetid, d.v.s. att den rör sig mindre i 
vertikalplanet och alltså inte blandar om och späder ut klorgasen i samma utsträckning som 
under dagtid. 
 
Val av tidpunkt handlar om att kompromissa mellan den tidpunkt då målet är som mest 
sårbart och den tidpunkt där själva vapnet fungerar optimalt. I Irak lades generellt väldigt liten 
vikt vid val av tidpunkt kopplat till vapnets effektivitet. 
 
Valet av platser i Irak skiljde sig mycket åt från attack till attack. Några skedde vid 
checkpoints, andra utanför restauranger eller marknader. Den attack där flest blev exponerade 
för klorgas skedde utanför ett flerbostadshus i Albu Issa. Mycket tyder på att många av 
attackerna var riktade mot specifika mål, inte i ett försök att maximera vapnets effekt utan 
snarare på grund av operativa skäl, där symbolvärdet i attacken blev större genom att 
motståndare till terrorgruppen på något sätt var knutna till platsen. 
 
Om man å andra sidan skulle ha valt plats helt beroende på vapnets kapacitet så borde 
attackerna fokuserats kring platser där man kunde utnyttja terrängen för att hålla uppe 
koncentrationen på gasen eller där vindriktningen kunde utnyttjats för att föra gasen till det 
önskade målet, t.ex. i stora slutna utrymmen, i raviner eller öppna fält. Eventuellt är det 
möjligt att låta gasen blåsa in över en camp och låta murar, ex. HESCO bastion, fungera som 
inkapsling för att hålla kvar gasen inne på området. Detta skulle främst fungera när det är hög 
luftstabilitet och kallt i luften, exempelvis nattetid. 
 
Valet av plats blir även det en kompromiss mellan var vapnet har bäst prestanda och var målet 
är mest sårbart. 
 
Krav 

 Kunskap om vilken tidpunkt som är bäst kopplat till vapnets prestanda. 
 Kunskap om vilken tidpunkt som är bäst kopplat till målets sårbarhet. 
 Kunskap om vilka platser som lämpar sig för en gasattack. 
 Kunskap om vilka platser som målet är sårbart på. 

 
4.6 Sammanfattning av fallstudien 
Att använda klorgas för att förstärka en attack med IED är ett utmärkt sätt att åstadkomma 
psykologisk och organisatorisk verkan. Den direkta verkan som en attack ger är främst 
prestationsnedsättande men har även möjlighet att i enstaka fall orsaka svårare skador och 
dödsfall. 
 
Metoden som användes i Irak var mycket enkel och gick ut på att tillverka en vanlig IED och 
detonera denna tillsammans med kommersiella behållare med klorgas. 
 
Attackerna skedde på en mängd olika typer av platser, exempelvis vid checkpoints, 
restauranger, bostadsområden och marknader, övervägande på dagstid. 
 
För att en aktör skall genomföra en attack med klorgas krävs att det finns minst en 
nyckelindivid i en ledande position som är motiverad att använda kemiska vapen samt har 
tillgång till kvalitativa mänskliga resurser som har förståelse för taktiska och operativa 
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fördelar med klorgasattacker samt hur klorgasen skall användas och hanteras för att ge 
verkan. 
 
Kraven som ställs på en aktörs intention är: 

 Aktören måste vara medveten om de typer av direkt, psykologisk och organisatorisk 
verkan som en attack med klorgas ger. 

 Målet måste vara mottagligt för den typ av verkan som en attack ger. Aktören måste 
dessutom vara medveten om denna sårbarhet. 

 En ledare som är personligen motiverad att nyttja nya medel/intresserad av CBRN. 
 
Kraven som ställs på en aktörs kapacitet är: 

 Material för att tillverka en IED. 
 Förmåga att tillskansa sig klorgas. 
 Transportmedel. 
 Ett fungerande IED-system. 
 Grundläggande kunskap om klorgas vad gäller användning och hantering. 
 En organisationskultur som stöttar användandet av kemiska vapen. 
 En ledare som vill driva innovationen framåt och pröva nya metoder. 

 
Kraven som ställs på tillfälle är: 

 Kunskap om vilken tidpunkt som är bäst kopplat till vapnets prestanda. 
 Kunskap om vilken tidpunkt som är bäst kopplat till målets sårbarhet. 
 Kunskap om vilka platser som lämpar sig för en gasattack. 
 Kunskap om vilka platser som målet är sårbart på. 

 
5 Resultat – Hotet om klorgasattacker i Afghanistan 
I följande kapitel kommer författaren att inledningsvis definiera och beskriva motståndaren 
som den svenska insatsen möter i Afghanistan idag. Därefter går författaren igenom 
motståndarens intention, kapacitet och tillfälle kopplat till de krav som fallstudien av 
attackerna i Irak mynnade ut i. Slutligen sammanfattas resultaten av analysen och författaren 
belyser i nästa kapitel vilka konsekvenser som uppstår för den svenska insatsen i Afghanistan. 
 
5.1 Motståndaren 
Motståndaren i Afghanistan är inte en uniform massa utan en samling organisationer med 
olika agendor. Generellt kan man dela in dem i tre kategorier: 

 Organisationer som använder våld för att driva igenom en större politisk agenda, t.ex. 
Talibanrörelsen och al-Qaeda. 

 Organiserad brottslighet och kriminella, ofta kopplade till Afghanistans omfattande 
droghandel. 

 Krigsherrar och krigare som är lierade med övriga två kategorier eller strider för att 
bibehålla egna lokala intressen, exempelvis Gulbuddin Hekmatayar och Jalaluddin 
Haqqani. 

 
I denna undersökning kommer författaren att fokusera på den första kategorin då det är dessa 
organisationer som har störst förutsättningar för att driva igenom en ny innovation i form av 
användandet av klorgasattacker. Dock kan även hotet från den tredje kategorin beröras då 
flera krigsherrar är sammanbundna med de större politiska organisationerna. Dock bedömer 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SA VT 2012 Sida 23 av 35 
BJÖRN GUNNVALL 
OP 09-12 
 
 
författaren att om detta modus operandi börjar användas i Afghanistan så är det hos 
organisationer som talibanrörelsen eller al-Qaeda och deras kvalitativa resurser som det 
kommer att starta innan det kan spridas till krigsherrarna. 
 
Hädanefter när författaren använder ”motståndaren” kommer detta att syfta på organisationer 
ur den första kategorin som verkar i Sveriges area of operations (AO). 
 
Motståndaren använder frekvent IED:er självständigt eller i kombination med eldöverfall. 
Motståndaren har även använd VBIED.51 Motståndaren har vid flera tillfällen använt 
kemikalier som vapen, hittills endast mot civila mål.52 Bland annat utfördes en gasattack med 
en okänd kemikalie den 12 maj 2009 mot en skola i Qazaaq, norr om Kabul. Attacken 
skadade 98 elever och sex lärare.53 En annan attack genomfördes så sent som den 18 april 
2012 mot Rostaq High School i nordöstra Afghanistan. Här förgiftades skolans dricksvatten 
med en okänd kemikalie och ca 150 elever och lärare insjuknade.54 
 
Det har funnit kompetensöverföring från AQI till al-Qaeda i Afghanistan och Talibanrörelsen 
i form av besök från AQI till Afghanistan för att lära ut metoder kring användandet av 
självmordsattacker i Irak.55 
 
5.2 Intention 
Kraven som ställs på en aktör när det gäller intention är: 
 

 Aktören måste vara medveten om de typer av direkt, psykologisk och organisatorisk 
verkan som en attack med klorgas ger. 

 Målet måste vara mottagligt för den typ av verkan som en attack ger. Aktören måste 
dessutom vara medveten om denna sårbarhet. 

 En ledare som är personligen motiverad att nyttja nya medel/intresserad av CBRN. 
 
Kunskap om direkt och psykologisk verkan av en klorgasattack kan med relativ lätthet erhållas 
genom öppna källor, t.ex. mediarapportering från Irak och källor på internet. Dessutom kan 
kunskapen erhållas genom det utbyte som har existerat mellan AQI och organisationer i 
Afghanistan.  
 
Den organisatoriska verkan däremot kräver en del förståelse för den militära organisationen 
och dess rutiner. Vissa delar kan räknas ut, t.ex. friktionen för sjukvården i att väldigt många 
personer blir påverkade, att soldater kommer att bli tvungna att hålla en högre beredskap för 
CBRN-händelser samt att åtgärder kommer att vidtas för att förhindra attackerna. Återigen 
kan motståndaren dra nytta av utbytet med AQI genom att höra deras erfarenheter. 
 
Målet (den svenska insatsen) måste vara mottaglig för verkan. 
                                                
 
51 Försvarsmakten, Handbok Afghanistan: Utgåva 10.1, s. 49. 
52 T.ex. Gas Sickened Girls in Afghan Schools, http://www.nytimes.com/2010/09/01/world/asia/01gasattack.html 
(2012-05-07) och Afghan girls fall ill in suspected gas attack, http://www.reuters.com/article/2010/04/25/us-
afghanistan-school-idUSTRE63O0EN20100425 (2012-05-07). 
53  Education Under Attack 2010, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001868/186809e.pdf (2012-05-14). 
54 Monterey WMD Terrorism Database, Case ID: 1733, http://wmddb.miis.edu/incidents/1733/ (2012-05-14). 
55 Crews, Tarzi, The Taliban and the crisis of Afghanistan, s. 232, 353. 
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Direkt verkan 
Den svenska insatsen är definitivt mottaglig för direkt verkan. Den rådande hotbilden i 
Afghanistan medgör att skyddsutrustningen är utdelad men inte på något sätt prioriterad. En 
förvarning, t.ex. en rapport om en stulen klorgastank, skulle sannolikt höja beredskapen. 
 
Den svenska skyddsmask 90/B ger med sitt standardfilter endast ett minutlångt skydd mot 
klorgas i högre koncentrationer. För att få fullgott skydd krävs ett speciellt TIC-filter som 
finns i begränsad mängd och är betydligt tyngre att andas i. 
 
Resultatet från en attack i dagsläget skulle knappast vara värre än i Irak, men inte bättre. 
Troligt är ett fåtal eller inga allvarligt skadade och döda men många med lättare 
prestationsnedsättande symptom samt en hel del psykosomatiska effekter: personer som inte 
blivit exponerade men tror sig ha blivit det visar symptom på grund av stress och skräck. 
 
Psykologisk verkan 
Den största verkan från en klorgasattack skulle sannolikt bli på soldaternas psyken samt på 
deras familjer i Sverige. Taktiskt skulle en attack medföra förhöjd stress och en följande 
nedgång i stridsvärde för svenska enheter. Attacker så som den vid FOB Warhorse skulle 
dessutom orsaka ytterligare stress då den kan inge en känsla av att inte vara säker någonstans, 
inte ens i sin camp.  
 
Strategiskt skulle vetskapen om klorgashotet sannolikt göra det svenska folket mer benägna 
att ifrågasätta insatsen och öka trycket för att dra hem Sveriges trupper. Detta genom stressen 
och rädslan som infinner sig för anhöriga när ett hot av denna typ infinner sig. Denna verkan 
beror mycket på allmänhetens generella okunskap kring kemiska ämnens användning som 
vapen och Försvarsmaktens CBRN-förmåga. 
 
Organisatorisk verkan 
Precis som för Koalitionen i Irak skulle en attack tvinga svenska soldater att bära mer 
utrustning vilket skulle sänka deras stridsvärde i det ofta mycket varma klimatet. 
 
Enligt författarens erfarenhet finns det i dagsläget inte ett permanent stöd från svenska 
CBRN-förband i Afghanistan, de åker ner på kortare uppdrag med stora mellanrum. Ett 
permanent tillägg i form av en CBRN-pluton till Afghanistan skulle påtvinga försvarsmakten 
stora kostnader men skulle krävas av situationen. 
 
I Sverige använder Försvarsmaktens CBRN-personal NATOs Allied Tactical Protocol (ATP) 
45 (D) och Emergency Response Guide (ERG) för att räkna ut riskområden. Vid en attack där 
en större mängd klor släpps ut, d.v.s. en tankbil eller en attack liknande den som hindrades 
den 23 mars 2007, blir enligt ERG riskområdet under den inledande halvtimmen vid ideala 
väderförhållanden en cirkel med åtta kilometer i radie.56 Samtlig egen, allierad och helst även 
civil personal inom detta område måste varnas och utrymmas till dess att prover kan tas för att 
bevisa att det är riskfritt. Detta är ett område på ca 200 km2. Eftersom CBRN-personalen i 
Försvarsmakten även använder ATP-45 (D) för att räkna ut risk längre fram i tiden kan radien 

                                                
 
56 Cloutier, Cushmac, Emergency Response Guidebook 2008, s. 300. 
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komma att mångdubblas, vilket skapar enorma ytor som måste utrymmas. Detta kan binda 
upp enorma resurser i försök att varna allmänheten och utrymma områden. 
 
Vidare skulle stora resurser läggas på att få stopp på attackerna, möjligen med samma resultat 
som i Irak. 
 
Motståndaren måste även vara medveten om dessa sårbarheter, vilket denne till viss del bör 
vara. Det kan saknas viss förståelse för den psykologiska verkan på svenska folket samt för 
delar av den organisatoriska verkan men i det stora hela bör det finnas tillräcklig kunskap för 
att motivera detta modus operandi. 
 
Finns det då en motiverad ledare? Möjligheten finns då man i andra delar av Afghanistan har 
använt gift vid tidigare tillfällen, och steget från att använda IED och skadliga kemikalier 
separat till att kombinera dem är inte långt. Allt som krävs är att en sådan ledare finns i 
svenskt AO och bestämmer sig för att använda metoden mot ISAF.  
 
5.3 Kapacitet 
Kraven som ställs på kapacitet är: 
 

 Material för att tillverka en IED. 
 Förmåga att tillskansa sig klorgas. 
 Transportmedel. 
 Ett fungerande IED-system. 
 Grundläggande kunskap om klorgas vad gäller användning och hantering. 
 En organisationskultur som stöttar användandet av kemiska vapen. 
 En ledare som vill driva innovationen framåt och pröva nya metoder. 

 
 
Det finns mycket gott om material för att tillverka IED:er i Afghanistan.57 
 
Klor används som tidigare nämnt vid vattenrening och vid produktion av gödningsmedel och 
bekämpningsmedel. Strax utanför Mazar-e Sharif (MES) ligger en konstgödselfabrik. Stora 
mängder kemikalier passerar även samhället Heyratan norr om MES på väg till industrier i 
resten av Afghanistan. Dessutom används saltsyra för att rena heroin i den omfattande 
drogproduktionen i Afghanistan. Blandas saltsyra med klorhaltigt rengörings- eller blekmedel 
frigörs ren klorgas. 
 
Författaren bedömer därför att det finns möjligheter för motståndaren att tillskansa sig 
klorgas. 
 
Motståndaren har genomfört attacker med VBIED och bör därför ha tillgång till 
transportmedel. 
 

                                                
 
57 Bhatia, Sedra, Afghanistan, Arms and Conflict: Armed groups, disarmament and security in a post-war 
society, s. 146, 178. 
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IED har använts i Afghanistan i över 20 år och situationen liknar den i Irak: ett flertal 
autonoma IED-system finns igång i landet.58 
 
Det krävs inte någon hög utbildning för att kunna förstå hur klorgas verkar mot människor, 
hur det går att använda som vapen samt hur det bör hanteras. Allt som krävs är en 
grundläggande naturvetenskaplig utbildning och ett intresse.  
Dessutom har AQI vid tillfällen åkt till Afghanistan för att erbjuda al-Qaeda Afghanistan samt 
talibanerna träning i användandet av självmordsbombare.59 Det finns alltså ett utbyte av 
kunskap och den kvalitativa kapaciteten att använda klorgasbomber kan finnas hos 
motståndaren i Afghanistan. 
 
Utöver dessa två metoder att tillskansa sig kvalitativ kapacitet; självlärning och stöd från 
annan organisation, är attackerna så pass enkla att det skapar goda möjligheter för s.k. 
copycats. Dolnik beskriver detta närmare: 

 
Also important with regards to the ”relationship with other 
organizations” variable as a trigger to innovation is the copycat 
phenomenon, which is usually not driven by any direct assistance 
but rather by a group’s study of the developments and means used 
in other terrorist campaigns.60 

 
Organisationskulturen bör stötta användandet av klorgas då man har använt gift tidigare vid 
attacker mot flickskolor runt omkring i landet. 
 
Återigen uppkommer frågan som ställts under hotkomponenten intention: om det finns en 
ledare som vill driva innovationen framåt eller om motståndare är fast i användandet av kända 
och trygga metoder som man anser löser uppgiften tillräckligt bra.  
 
Dolnik tar upp hur vissa terrorgrupper fäster sig vid vissa vapen, inte på grund av ett rationell 
övervägande av för- och nackdelar med vapnet utan på grund av icke-rationella ideologiska 
eller känslomässiga åsikter. Sådana åsikter kan vara t.ex. att ett visst vapen är mer hedervärt 
eller att gruppen vill framstå på ett specifikt sätt.61 Detta kan ha en stor inverkan på 
motståndarens agerande . 
 
5.4 Tillfälle 
Kraven som ställs på tillfälle är: 
 

 Kunskap om vilken tidpunkt som är bäst kopplat till vapnets prestanda. 
 Kunskap om vilken tidpunkt som är bäst kopplat till målets sårbarhet. 
 Kunskap om vilka platser som lämpar sig för en gasattack. 
 Kunskap om vilka platser som målet är sårbart på. 

                                                
 
58 Smith, Improvised Explosive Devices in Iraq, 2003-09: A Case of Operational Surprise and Institutional 
Response, s. 46. 
59 Crews, Tarzi, The Taliban and the crisis of Afghanistan, s. 232, 353. 
60 Dolnik, Understanding terrorist innovation: technology, tactics and global trends, s. 162. 
61 Ibidem, s. 156. 
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Kunskap om grundläggande spridningsmetodik och meteorologi för att förstå bästa tidpunkten 
och platsen kopplat till klorgasens beteende kanske finns, men det är ej säkert. Det är inte en 
faktor som lärts ut av AQI då de i planeringen av sina attacker inte tog hänsyn till detta. 
 
Målets sårbarhet i tid och rum går att räkna ut, motståndaren har erfarenhet av att genomföra 
attacker med IED och eldöverfall. Dock ser sårbarheten kopplat mot klorgas något annorlunda 
ut då den kan sprida sig långa sträckor med vinden, illustrerat väl genom användningen i 
första världskriget där man släppte ut klorgas ur tryckbehållare för att skapa en molnbank som 
drev mot motståndaren, men att utnyttja en sådan sårbarhet kräver stora mängder klor och 
kunskap om meteorologi och klorets fysiska egenskaper. 
 
Typen av attack som skedde vid FOB Warhorse, fast nattetid då luften är stabilare, skulle vara 
högst effektiv mot en svensk camp. En kraftig smäll som väcker alla och följt av ett stort 
klorgasmoln som driver in över campen och fångas in mellan HESCO bastion-murarna när 
folk är yrvakna. Det är inte ens så att motståndaren behöver köra ända fram till campen för att 
påverka den. Med stora mängder klorgas, t.ex. i en tankbil, kan det vid goda 
väderförhållanden räcka att detonera hundratals meter bort i vindriktningen. 
 
5.5 Sammanfattning av resultatet 
Intention 
Den svenska insatsen är sårbar för klorgasens verkansformer och motståndaren bör vara 
tillräckligt medveten om detta för att kunna motivera en attack. 
 
Tillräcklig motivation i form av kunskap om verkan kan finnas i och med mediarapportering 
från Irak eller via kunskapsöverspridning från AQI. 
 
Möjligheten finns att motståndaren har en ledare som är motiverad att använda 
klorgasattacker. 
 
Kapacitet 
Kvantitativ kapacitet finns när det gäller IED och transportmedel. Motståndaren behöver 
tillskansa sig klorgas, vilket bör kunna göras från industrier eller reningsverk i närområdet, 
eller framställa egen, vilket är en relativt simpel process. 
 
Kvalitativ kapacitet kan finnas i och med kunskapsöverspridning från AQI samt enkelheten i 
attackerna kopplat mot copycatfenomen. Författaren bedömer det möjligt att motståndaren 
kan ha en ledare som är motiverad att utnyttja denna kvalitativa kapacitet för att genomföra 
klorgasattacker. 
 
Tillfälle 
Motståndaren har goda möjligheter att samordna en attack i både tid och rum. Förmågan kan 
dock vara begränsad när det gäller att genomföra attacken vid en tidpunkt och på en plats som 
är optimal kopplat till vapenprestanda. 
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6 Diskussion 
6.1 Slutsatser 
Frågeställningarna för denna undersökning var som följer: 
 
Finns det ett hot att bli utsatt för en attack med klorgas i Afghanistan i dagsläget? 

- Vilka praktiska krav ställs på en aktör som vill genomföra en attack med kemisk (C)-
IED med klor utifrån hotkomponenterna Intention, Kapacitet och Tillfälle? 

- Vilka av dessa krav uppfylls av motståndaren i Afghanistan idag? 
 
Vilka konsekvenser får detta hot för den svenska insatsen i Afghanistan? 
 
För att svara på den första frågeställningen måste två underställda frågeställningar besvaras.  
 
Vilka praktiska krav ställs på en aktör som vill genomföra en attack med kemisk (C)-
IED med klor utifrån hotkomponenterna Intention, Kapacitet och Tillfälle? 
Intention: 

 Aktören måste vara medveten om de typer av direkt, psykologisk och organisatorisk 
verkan som en attack med klorgas ger. 

 Målet måste vara mottagligt för den typ av verkan som en attack ger. Aktören måste 
dessutom vara medveten om denna sårbarhet. 

 En ledare som är personligen motiverad att nyttja nya medel/intresserad av CBRN. 
 
Kapacitet: 

 Material för att tillverka en IED. 
 Förmåga att tillskansa sig klorgas. 
 Transportmedel. 
 Ett fungerande IED-system. 
 Grundläggande kunskap om klorgas vad gäller användning och hantering. 
 En organisationskultur som stöttar användandet av kemiska vapen. 
 En ledare som vill driva innovationen framåt och pröva nya metoder. 

 
Tillfälle: 

 Kunskap om vilken tidpunkt som är bäst kopplat till vapnets prestanda. 
 Kunskap om vilken tidpunkt som är bäst kopplat till målets sårbarhet. 
 Kunskap om vilka platser som lämpar sig för en gasattack. 
 Kunskap om vilka platser som målet är sårbart på. 

 
Vilka av dessa krav uppfylls av motståndaren i Afghanistan idag? 
Intention 
Den svenska insatsen är mottaglig för klorgasens alla verkansformer och motståndaren bör 
vara tillräckligt medveten om detta för att kunna motivera en attack. 
 
Tillräcklig motivation i form av kunskap om verkan kan finnas i och med mediarapportering 
från Irak eller via kunskapsöverspridning från AQI. 
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Författaren kan ej bedöma om motståndaren har en ledare som vill driva innovation mot 
CBRN, men det är inte omöjligt då attacker med farliga kemikalier i gasform har nyttjats som 
vapen i Afghanistan. 
 
Kapacitet 
Kvantitativ kapacitet finns när det gäller IED och transportmedel. Motståndaren behöver 
tillskansa sig klorgas, vilket bör kunna göras från industrier eller reningsverk i närområdet, 
eller framställa egen, vilket är en relativt simpel process. 
 
Kvalitativ kapacitet kan finnas i och med kunskapsöverspridning från AQI samt enkelheten i 
attackerna kopplat mot copycatfenomen. Återigen uppkommer sedan frågan om det finns en 
ledare som vill utnyttja den kvalitativa kapaciteten för att genomföra denna typ av attack? 
 
Tillfälle 
Motståndaren har goda möjligheter att samordna en attack i både tid och rum. Förmågan kan 
dock vara begränsad när det gäller att genomföra attacken vid en tidpunkt och på en plats som 
är optimal kopplat till vapenprestanda. Motståndaren bör ha förmågan att transportera vapnet 
till målet. 
 
Finns det ett hot att bli utsatt för en attack med klorgas i Afghanistan i dagsläget? 
Kanske. Motståndaren kan genomföra en klorgasattack om denne uppfyller vissa kriterier. De 
viktigaste av dessa kriterier är tillgången till ett ledarskap som är villigt att driva innovationen 
framåt, att dennes organisation har förmågan att tillskansa sig klorgas samt att de har en eller 
flera nyckelindivider som besitter kunskap kring klorgasens hanterande, verkansformer och 
spridningsmetodik. 
 
Vilka konsekvenser får detta hot för den svenska insatsen i Afghanistan? 
Den svenska insatsens bästa möjlighet att förhindra att motståndaren använder klorgasattacker 
är att genom underrättelsearbete fastställa motståndarens kvalitativa kapacitet i form av 
kunskap och färdighet kopplat mot klorgas samt dennes förmåga att tillskansa sig klorgas och 
att vid behov motverka motståndarens förmågor. 
 
Den svenska insatsen bör övervaka tillgång och flöden av klorgas i sitt AO. 
Då motståndaren i realiteten redan kan besitta förmågan att genomföra en klorgasattack bör 
även grundläggande soldatkunskaper, så som skyddsmaskens användande, gaslarm samt 
uppträdande vid klorgasattack övas. Man bör även vara uppmärksam på tankbilar eller andra 
stora fordon vars beteende går utanför normalbilden. 
 
6.2 Tillförlitlighet av undersökningsresultatet 
Det främsta problemet med tillförlitlighet som författaren ser med undersökningen är 
bristande kunskap om den faktiska situationen i Afghanistan. Hade författaren haft bättre 
insikt i flöden och hantering av klor i Sveriges AO samt motståndarens ledarskap och 
kvalitativa kapacitet hade ett mycket mer precist resultat kunnat presenteras. 
 
Vad gäller information om svenska CBRN-funktionen och dess förband bedömer författaren 
att denne kan uttala sig med visshet efter egen erfarenhet samt samtal med representanter ur 
funktionen. 
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Författaren har så långt som möjligt försökt att göra de egna bedömningarna utifrån 
vetenskapliga fakta, egen erfaren och rimlighet. Författaren har samverkat med andra 
individer för att granska dessa bedömningar. 
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
Författaren föreslår att man bör titta även på andra möjliga kemikalier t.ex. ammoniak, 
svaveldioxid, cyanid, insektsgifter och flourvätesyra samt andra möjliga spridningsmetoder så 
som punkterade behållare, kontaminering av mat eller dricksvatten, direkta personangrepp 
eller kontaminering av utrymmen som svensk trupp befinner eller kommer att befinna sig i. 
 
Undersök även motståndarens strategiska intention i form av dennes vilja att använda kemiska 
vapen mot den svenska insatsen ställt mot deras vilja att vinna/bibehålla stöd från tredje part. 
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Bilaga 1 – Förkortningar 
 
AO Area of Operations. 
 
ATP Allied Tactical Protocol. 
 
AQI Al Qaeda i Irak. 
 
CBRN Chemical, Biological, Radiological & Nuclear. 
 
EC50 Den koncentration där 50 % av de exponerade får lättare skador. 
 
ERG Emergency Response Guide. 
 
FOB Forward Operating Base. 
 
GTD Global Terrorism Database. 
 
(VB)IED (Vehicle Borne) Improvised Explosive Device. 
 
LC50 Den koncentration där 50 % av de exponerade får dödliga skador. 
 
MES Mazar-e Sharif. 
 
START National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism. 
 
TIC Toxic industrial chemical. 
 
TIM Toxic industrial material (kemiskt, biologiskt eller radiologiskt). 


