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Våldsbejakande extremism  
i Somalia
Huvudpunkter
• Jihadistorganisationen al-Shabaab är det primära säkerhetshotet i Somalia. 

Al-Shabaab kommer sannolikt att fortsätta utgöra ett stort säkerhetshot mot 
Somalia, Kenya och andra närliggande länder samt västerländska mål i regio-
nen under en överskådlig framtid. 

• Trots kopplingen till al-Qaida är al-Shabaabs fokus framför allt lokalt och 
regionalt. Al-Qaida tycks ha ett begränsat inflytande över organisationens 
aktiviteter och al-Shabaab är inte beroende av nätverket för finansiering. Istället 
har al-Shabaab byggt upp ett effektivt finansieringssystem inom Somalia.

• Att rekrytera medlemmar från länder utanför Östafrika hade under organi-
sationens tidiga år ett stort strategiskt värde för al-Shabaab, men sedan en 
utrensning av utländska stridande 2011 verkar intresset för att locka till sig 
stridande från länder utanför regionen vara begränsat.

Kapitlen är författade av forskare på FOI:s enhet för säkerhetspolitik.  
Vid frågor, kontakta enhetschef Mike Winnerstig,  
tel. 08-55 50 38 54, mike.winnerstig@foi.se

mailto:mike.winnerstig%40foi.se?subject=
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Inledning
Somalia har präglats av inbördeskrig och instabilitet i över tre årtionden. Trots 
omfattande satsningar från det internationella samfundet att återuppbygga den  
somaliska staten och dess säkerhetsinstitutioner, saknas alltjämt en fungerande 
centralmakt som kontrollerar hela landet och som kan garantera civilbefolkning-
ens säkerhet. Fattigdom såväl som korruption är utbredd. Efter Afghanistan och 
Irak, är Somalia det land i världen som är hårdast drabbat av terrorism.1 Mellan 
2007 och 2021 dödades uppskattningsvis 6166 personer i terroristattentat i landet. 
Majoriteten av dessa attentat genomfördes av al-Shabaab som är ansluten till 
al-Qaida.2 Sedan 2015 är Islamiska staten i Somalia (ISS), en organisation an-
sluten till Islamiska staten (IS), också aktiv i landet.

Detta memo redogör för förekomsten och senare års utveckling av våldsbejak-
ande extremism i Somalia, samt al-Shabaab och ISS:s kopplingar till al-Qaida 
och IS. Den inledande delen fokuserar på al-Shabaab, den största jihadistorganisa-
tionen i Somalia och östra Afrika.3 Först skildras organisationens uppkomst,  
aktiviteter och struktur, därefter deras transnationella kopplingar och organisa-
tionens inställning till utländska stridande. Den följande delen beskriver mer 
kortfattat den nyare aktören ISS:s uppkomst, aktiviteter och organisation, samt 
hur al-Shabaab förhåller sig till ISS efter dess etablering i Somalia. 

Al-Shabaab
Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, oftast kallad för al-Shabaab (”Ungdomen” 
på arabiska), är en islamistisk salafi-jihadistisk organisation i Somalia som sedan 
2012 är officiellt ansluten till al-Qaida.4 Organisationen kontrollerar stora delar 
av södra och centrala Somalia där den styr genom våld och hot, men också med 
hjälp av en effektiv administration och ett eget rättsväsende. Den utgör det största 
säkerhetshotet i Somalia och utför dödliga attacker både inom landet och i grann-
landet Kenya.5 

Uppkomst och expansion i Somalia
Efter att Somalias tidigare diktator Mohammad Siyad Barre störtats 1991 följde 
två decennier av blodiga inbördeskrig i landet. Den internationellt erkända federa-
la övergångsregeringen hade under den här perioden begränsat inflytande i landet, 

1 Institute for Economics & Peace (2022).
2 Global Terrorism Index (2022, s. 22).
3 Marsai (2019, s. 15).
4 Som beskrivet av Ranstorp m.fl. (2018, s. 22) menar salafister att de “praktisera den sanna islam, så som den utövades  

av de första tre generationerna muslimer efter profeten Muhammed.” De accepterar inte andra tolkningar av Koranen  
än den egna eller ”moderna muslimska synsätt”. 

5 Harrington och Thompson (2021).
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och huvudstaden Mogadishu kontrollerades av olika krigsherrar. Situationen kom 
att förändras i juni 2006 när ett tiotal religiösa domstolar som verkat i huvudstaden 
gick samman, drev ut många av krigsherrarna och tog makten över Mogadishu. 
Den nya sammanslutningen kallades Islamiska domstolarnas förbund (ICU) och 
dess väpnande gren, som bestod av unga radikala islamister, hette al-Shabaab. 

Under det nya ledarskapet rådde en kort period av relativt lugn i Mogadishu. Den 
internationellt erkända övergångsregeringen – som istället hade sin bas i staden 
Baidoa – hade stöd av många utländska regeringar, däribland grannlandet Etiopien. 
Det etiopiska ledarskapet välkomnade inte ICU:s maktövertaganden och Etiopien 
gick därför in med militära trupper i Somalia i juli 2006. Tillsammans med över-
gångsregeringens lyckades de att besegra ICU redan i december samma år, vilket 
ledde till att flera av dess ledare flydde utomlands och organisationen upplöstes.6

När ICU besegrades bröt sig al-Shabaab loss och blev en självständig organisation.7 
Den dåvarande ledaren för al-Shaabab, Aden Hashi Ayro, hade sedan tidigare 
varit oense med ledningen i ICU om organisationens inriktning. Han strävade 
efter att ICU skulle koppla den somaliska kampen till en global jihadistisk agenda, 
medan ICU:s ledning ville behålla fokus på den lokala kampen.8 Som självständig 
organisation tillkännagav al-Shabaab nu att de kämpade för att skapa en somalisk 
stat baserad på sharia (den gudomliga lagen, enligt islam), men också utdrivandet 
av alla ”otrogna” kristna utländska aktörer ur landet, störta den inhemska reger-
ingen och bli en del av global jihad.9 

Under de två första åren efter ICU:s fall lyckades al-Shabaab ta över nästan hela 
södra Somalia och en stor del av Mogadishu. Det var möjligt delvis på grund av 
att organisationen hade stöd bland många civila. Relationen mellan Somalia och 
Etiopien har historiskt sett varit kantad av fientlighet och den etiopiska invasionen 
väckte stor ilska i Somalia. 10 Al-Shabaab betraktades därför av många somalier, 
både i Somalia och i diasporan, som det främsta motståndet mot den etiopiska 
ockupationen och övergångsregeringen som ansågs vara kontrollerad av Etiopien 
och länder i väst. 

Al-Shabaabs territoriella kontroll nådde sin högsta punkt 2008. Efter det för-
ändrades förutsättningarna och organisationens framfart stannade av. I början av 
2009 drog Etiopien tillbaka sina trupper och en stor fredsbevarande styrka från 
Afrikanska Unionen, kallad African Union Mission in Somalia (AMISOM), tog 
över säkerhetsansvaret. Mellan 2009 och 2011 var den militära situationen till 

6 Wise (2011).
7 Mapping Militant Organizations (2019a).
8 Mapping Militant Organizations (2019b).
9 Felter, Masters och Sergie (2021); Vidino, Pantucci och Kohlmann (2010).
10 Se exempelvis Marchal (2018, s.314); Schaefer och Black (2011).
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stor del låst i ett våldsamt dödläge. Under den här perioden började även stödet 
från lokalbefolkningen att avta. Al-Shabaabs strikta tolkningar av sharia och 
användandet av självmordsbombare mot civila väckte avsky i Somalia. Dessutom 
blev Sharif Sheikh Ahmed vald till landets president 2009. Sharif var en tidigare 
medlem i ICU och det han lovade att åstadkomma som president påminde mycket 
om det som al-Shabaab propagerade för. Det innebar att en del av de som tidigare 
stöttat al-Shabaab nu istället ställde sig bakom Sharif.11 Att USA år 2008 klassade 
al-Shabaab som en terroristorganisation innebar troligen att även stödet från  
diasporan minskade.12

Under 2011 lyckades AMISOM pressa tillbaka al-Shabaab från Mogadishu och 
andra städer som organisationen hade kontrollerat. Al-Shaabab drog sig undan  
till landsbygden och ändrade sin taktik till att fokusera mer på asymmetrisk 
krigsföring, som sprängdåd, utomrättsliga avrättningar och överraskningsat-
tacker. Al-Shabaab började också rikta en del av sin uppmärksamhet mot Kenya, 
som svar på att Kenya genomförde en militäroffensiv mot organisationen i södra 
Somalia i oktober 2011.13

Al-Shabaab har sedan 2012 varit al-Qaidas främsta anslutna gruppering i östra 
Afrika.14 Men relationen mellan de två aktörerna sträcker sig långt tillbaka i tiden. 
Redan under al-Shabaabs första år svor organisationen trohet till al-Qaida. Usama 
bin Ladin, dåvarande ledaren för al-Qaida, hjälpte till att marknadsföra Somalia 
som en destination för jihad, men ville inte officiellt erkänna organisationen som 
en medlem i det bredare al-Qaida-nätverket.15 Det var först efter bin Ladins död 
och Ayman al-Zawahiri tagit över som ledare för al-Qaida som al-Shabaab officiellt 
blev erkänd som en del av nätverket. Företrädare för amerikanska armén beskrev 
år 2020 al-Shabaab som “the largest and most kinetically active al-Qa’ida network 
in the world.”16

Aktiviteter 
Al-Shabaab är en organisation med stor motståndskraft och anpassningsbarhet. 
Trots stora satsningar från det internationella samfundet och andra länder för att 
bekämpa al-Shabaab, kontrollerar organisationen idag en stor del av södra och 
centrala Somalia. Organisationen har även stort inflytande i de områden som de 
inte kontrollerar i Somalia och får både intäkter från och utför attentat i stora 
delar av landet. Under de senaste två åren har al-Shabaab också fått allt större när-

11 Kruber och Carver (2021, s. 9).
12 U.S. Department of State (2022). 
13 Menkhaus (2021, s. 108-111). 
14 Harrington och Thompson (2021).
15 Harper (2012, s.97); Bacon och Muibu (2018a). 
16 United States Africa Command (2020, s. 5).
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varo i nordöstra Kenya.17 Organisationen genomför regelbundet attentat och sedan 
2010 uppskattas över 4000 civila i Somalia ha dödats i attacker utförda av al-Sha-
baab.18 Den största delen av attacker sker med hjälp av självmordsbombare och 
sprängladdningar i fordon. Bland annat uppges al-Shabaab vara ansvariga för det 
hittills dödligaste terroristattentatet i Somalia, då en lastbil med sprängladdningar 
exploderade i Mogadishu i oktober 2007 och 587 personer miste livet.19 

Al-Shabaab genomför även utomrättsliga avrättningar och har använt stympning 
som straff bland annat för mindre allvarliga brott.20 Dessutom attackeras den  
somaliska nationella armén (SNA) och AMISOM regelbundet. En av de död-
ligaste attackerna inom ramen för AMISOM:s insats ägde rum i El Adde i södra  
Somalia i januari 2016, då al-Shabaab attackerade en kenyansk militärbas och  
dödade över 170 soldater.21 Mellan januari och maj 2022 rapporterades i genom- 
snitt 236 attacker i månaden i Somalia, den största delen av dem genomfördes  
av al-Shabaab och var riktade mot somaliska nationella armén (SNA) och 
AMISOM.22 Al-Shabaab utgör även ett hot mot närliggande länder, som Kenya, 
Uganda och Djibouti, och mot utländska mål i dessa länder. 

Det finns flera anledningar till al-Shabaabs motståndskraft. En central orsak är 
deras mycket fruktade underrättelseenhet, Amniyat. Enheten ägnar sig till exem-
pel åt spionage, planering och genomförande av sprängdåd och kontroll av såväl 
civilbefolkningen som medlemmar inom al-Shabaab. Amniyat har infiltrerat i 
stort sett alla statliga institutioner i Somalia såsom den federala regeringen, SNA 
och polisstyrkan, vilket bland annat innebär att organisationen har insyn i plane-
rade militära operationer.23 Förutom ett styre genom rädsla, kontroll och hot fyller 
al-Shabaab också vissa statsliknande funktioner. Al-Shabaab har, till exempel, ett 
rättsväsende med domstolar, hanterar offentlig infrastruktur och erbjuder säkerhet, 
samt erbjudet ett visst mått av samhällsservice i områden som är under organisa-
tionens kontroll.24 På grund av korruption och ineffektivitet i det offentliga systemet 
anser en del i Somalia till exempel att al-Shabaabs domstolar är mer pålitliga 
och rättvisa än de offentliga domstolarna. Vissa reser därför från Mogadishu till 
al-Shabaabdomstolar i andra områden för att avgöra rättsliga tvister.25 

17 Bacon (2022, s.16).
18 Maruf (2020).
19 Kahiye (2021).
20 Förenta Nationernas Säkerhetsråd(2021b, s. 8). 
21 Williams (2020). 
22 Förenta Nationernas Säkerhetsråd (2022, s. 3)
23 Menkhaus (2021, s. 112).
24 Marchal (2018, s. 349).
25 Harrington och Thompson (2021).
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Organisation
Som organisation är al-Shabaab hierarkisk och leds av en så kallad emir.26 Sedan 
2014 innehar Ahmed Umar Abu Ubaidah (ofta kallad ”Diriye”) den positionen.27 
Förutom emiren består den centrala ledarkapsstrukturen också av en viceemir, 
ett rådgivande religiöst råd (kallat shura), och ett verkställande råd (kallat tanfid) 
som tar beslut angående organisationens verksamhet. 28 Beslut som fattas av tanfid 
kommuniceras sedan till ett varierande antal maktab, som kan beskrivas som de-
partementsliknande organ som ansvarar för olika områden inom organisationen, 
till exempel skatteindrivning, regional administration, religiösa frågor, säkerhet 
och interna angelägenheter.29 

Klanstrukturer
Det finns fem (eller sex, beroende på definition) stora klanfamiljer i Somalia: 
Darod, Dir, Hawiye, Isaaq, och Rahanweyn (också kallad Digil och Mirifle).30 
Dessa är indelade i underklaner och i ännu mindre enheter ner till familjenivå. 
Det somaliska samhället genomsyras av detta klansystem och det pekas ofta ut 
som ett av de största hindren mot ett enat och stabilt Somalia.31 En central del  
i al-Shabaabs strategi är porträttera sig som att organisationen står över klan-
systemet. I sin propaganda understryker al-Shabaab att islam är det som binder 
samman alla klaner och framhäver att organisationen erbjuder skydd för minioritets-
klaner. Alla större klaner och även flera minioritetsklaner finns representerade inom 
organisationen och även på ledarskapsnivå har det funnits en viss mångfald.32

Det bör dock understrykas att inte heller al-Shabaab har lyckats undvika uppdel-
ningar och splittringar kopplade till klansystemet. Det finns bland annat uppgifter 
om att hälften av medlemmarna i organisationens verkställande råd kommer från 
klanfamiljen Hawiye och att även Amniyat kontrolleras av underklaner tillhörande 
Hawiye.33 Ledarskapet inom al-Shabaab fick också hård intern kritik för sitt att  
ha försvårat humanitära insatser under en stor torka och svältkatastrof år 2011. 
Organisationen anklagades för att ha bidragit till att hundratusentals somalier 
miste livet, varav en stor del av dessa kom från klanen Rahanweyn.34 Sheikh 
Mukhtar Robow, en på den tiden högt uppsatt ledare inom al-Shabaab som själv 
tillhör Rahanweyn, ville tillåta humanitära insatser. Men den dåvarande ledaren 
Ahmed Abdi Godane (ofta kallad ”Godane”), som kom från klanen Isaaq (vilken 
primärt återfinns i Somaliland och som inte drabbades lika hårt av svälten) vägrade. 

26 Emir är en islamisk titel som betyder ”prins” eller ”befälhavare” (Britannica 2022).
27 Förenta Nationernas Säkerhetsråd (2021a). 
28 För nuvarande innehar Mahad Karate positionen som viceemir (Rewards for Justice 2022).
29 Bacon (2022, s. 24); Democracy Centre for Transparency (2022); Hiiral Insitute (2022, s. 4). 
30 Chonka (2016).
31 Home Office (2019, s.13).
32 European Asylum Support Office (2021a, s. 56).
33 Bacon (2022, s. 24); European Asylum Support Office (2021a, s. 56).
34 Kruber och Carver (2021, s. 11).
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Händelsen skapade stora splittringar inom al-Shabaab och demonstrerade att klan-
strukturer spelar en roll inom organisationen, trots försök att hävda motsatsen.

Finansiering
I en FN-rapport från 2020 konstateras att al-Shabaabs ekonomi tycks vara god och 
att organisationen är innovativ när det kommer till att samla in och förvalta eko-
nomiska resurser. Verksamheten finansieras på en rad olika sätt, men den största 
delen av al-Shabaabs tillgångar kommer från olaglig indrivning av skatter i södra 
och centrala Somalia. Dessa drivs in genom hot och våld, där civila och företagare 
bland annat tvingas betala zakat till organisationen. Zakat är en obligatorisk skatt 
enligt islam som innebär att varje muslim ska skänka 2,5 procent av sina inkomster 
till behövande. Al-Shabaab bedriver även olaglig beskattning på exempelvis varor, 
jordbruk, fordon och boskap och har ett omfattande nätverk av kontrollstationer 
för att driva in skatterna. Den här beskattningen av civila och företag förekommer 
även i regeringskontrollerade områden och i Mogadishu.35

FN:s expertpanel på Somaliafrågor bedömer att al-Shaababs inkomster är tillräck-
liga för att organisationen ska kunna fortsätta sin kamp under en överskådlig fram-
tid. Under 2019 spenderade al-Shabaab ungefär 188 miljoner kronor på stridande, 
vapen och underrättelseverksamhet.36 Organisationen ska också ha investerat  
pengar på olika sätt, bland annat genom att köpa fastigheter och företag i Moga-
dishu. Det finansiella systemet tycks välutvecklat och de finansiella flödena kont-
rolleras också av underrättelseenheten Amniyat. Al-Shabaab tillhandahåller även 
kvitton för inbetalningar och avgifter.37 Det här gör att organisationen inte behöver 
förlita sig på externt ekonomiskt stöd. 

Rekrytering 
Det mest betydande landet som organisationen rekryterar nya medlemmar ifrån  
är Somalia, följt av andra länder i Östafrika. Rekrytering från Somalia diskuteras  
i det här avsnittet, medan rekrytering av stridande från andra länder diskuteras  
i nästa del av texten. Al-Shabaab rekryterar framför allt unga, lågutbildade män  
för att strida, men rekryterar även personer av olika åldrar och utbildningsnivå för 
att exempelvis arbeta som chaufförer, administrativ personal, lärare, sjukvårds-
personal, mekaniker, hantera logistik eller som domare till al-Shabaabs domstolar. 
Även kvinnor rekryteras, ofta för att utföra hushållssysslor och som fruar till 
organisationens stridande, men också för att delta i olika operationer och det finns 
uppgifter om att kvinnor planerat och utfört attacker.38

35 Förenta Nationernas Säkerhetsråd (2020, s.3). 
36 Harrington och Thompson (2021).
37 Förenta Nationernas Säkerhetsråd (2020, s.3).
38 The Danish Immigration Service (2020, s.14). 
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Som namnet indikerar består al-Shabaab av relativt unga medlemmar. Majoriteten 
av dem som rekryteras är mellan 12 och 24 år gamla, men det finns rapporter 
om att de har rekryterat barn så unga som åtta år.39 Under år 2020 rekryterades 
omkring 1 700 barn till al-Shabaab och Somalia har i många år varit det land 
i världen med störst antal barn som rekryteras och används i väpnad konflikt.40 
Tvångsrekrytering förekommer i områden under organisationens kontroll, bland 
annat genom påtryckning mot äldre klanmedlemmar och familjer för att de skall 
lämna ifrån sig barn och unga.41 

Al-Shabaabs propaganda skiljer sig delvis åt beroende på om den är riktat till en 
internationell publik, som somaliska diasporan, eller om den riktas mot lokal-
befolkningen. I det förstnämnda fallet läggs fokus på att understryka globala 
jihad, utlova martyrdom och påtala muslimers ansvar att skydda Somalia mot ut-
ländska ”otrogna” ockupationsmakter. Trots att den typen av narrativ förekommer 
även mot den lokala befolkningen, innehåller den lokala propagandan framför allt 
budskap om orättvisor, maktmissbruk, korruption, lokala myndigheters inkompe-
tens och hur det somaliska politiska systemet är upplagt för att gynna vissa eliter.42 

Studier har visat att många anslutit sig till organisationen för att försvara islam 
mot de utländska makter som invaderat Somalia. Det har dock visat sig att per-
soner i Somalia och dess närområden även söker sig till organisationen av mer 
pragmatiska skäl, som finansiell eller fysisk trygghet.43 Det finns studier som visar 
att runt två tredjedelar av de som rekryterats uppger att de har gått med antingen  
på grund av finansiella motiv eller som en motreaktion mot klandiskriminering och 
de lokala myndigheterna som upplevs korrupta och förtryckande.44 Al-Shabaab 
erbjuder också möjligheter som ofta saknas för unga personer i det somaliska  
samhället. Politiska positioner och tjänster inom statens institutioner domineras  
av äldre personer, samtidigt som över 70 procent av Somalias befolkning är under  
30 år. Al-Shabaab å andra sidan erbjuder möjligheter för unga personer att få 
ledarpositioner inom organisationen och ansvara för viktiga operationer.45 

Många avhoppare har dock uppgett att livet i al-Shabaab inte blev som man tänkt 
sig. De upplevde att tillvaron i al-Shabaab var svårare och farligare än de trodde, 
men också att organisationen inte följer islamska principer, att onödig brutalitet 
används och att den genomsyras av misstänksamhet och rädsla.46 Det är dock 
svårt att lämna och de som lyckas fly till områden kontrollerade av regeringen 

39 Ibid.
40 Förenta Nationernas Generalförsamling och Säkerhetsråd (2019, s.19-22). 
41 European Asylum Support Office (2021b, s. 22).
42 Felbab-Brown (2020, s. 120). 
43 Finnish Immigration Service (2018, s. 13).
44 Felbab-Brown (2020, s. 120-121).
45 Ali (2018, s.334). 
46 Khalil m.fl. (2019, s.17); Ali (2018). 
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riskerar att bli trakasserade eller dödade av organisationen.47 Det är därför sanno-
likt att det finns flera som vill lämna al-Shabaab, men att de bedömer det som för 
farligt eller omöjligt att genomföra. 

Al-Shabaabs transnationella kopplingar
Al-Shabaabs och al-Qaidas relation har visat sig varaktig och det tycks finnas 
ett ömsesidigt förtroende mellan organisationerna som är sällsynt för terrorist-
organisationer. Genom att vara med i al-Qaidas nätverk får al-Shabaab jihadistisk 
prestige, vilket kan användas i propagandasyfte för att visa att de står över  
nationalism och klansystemet som annars präglar livet i Somalia. Dock bygger 
al-Shabaabs förmåga att fortsätta verka på deras lokala förankring i Somalia, sna-
rare än relationen till al-Qaida. En av anledningarna till den fungerande relationen 
är antagligen att al-Qaida har tillåtit al-Shabaab bibehålla ett stort mått av själv-
ständighet. Al-Qaida har begränsat inflytande över hur al-Shabaabs dagliga aktivi-
teter fungerar och vilka operationer man utför, och alliansen dem emellan är  
på så sätt ganska lös. Al-Qaida kan möjligtvis om nödvändigt erbjuda tillgång  
till vissa finansiella resurser, men al-Shabaab har byggt upp ett inhemskt system  
i Somalia för finansiering och är därför inte beroende av ekonomiskt stöd utifrån.48 

Den relativa frihet al-Qaida erbjuder al-Shabaab kan vara en del av förklaringen 
till att al-Shabaab avvisade närmanden från IS runt år 2015.49 Trots att IS eventuellt 
kunde erbjuda al-Shabaab större tillgång till resurser, rekryter och prestige, hade 
de med största sannolikhet krävt att al-Shabaab skulle ge upp en stor del själv-
ständighet. Istället befäste närmandena från IS al-Shabaabs relation till al-Qaida. 
Medlemmar som förespråkade en övergång till IS ansågs motsätta sig ledarskiktet 
i organisationen och slogs ner med våld och hot.50 Bland annat hotade al-Shabaabs 
talesperson Ali Mahmud Rage i ett tal 2015 att de som stöttade IS skulle ”brinna  
i helvetet.”51 

Trots att al-Shabaab haft ett stort fokus på lokala frågor, är de långt ifrån bara ett 
nationellt problem. Sedan 2010 har de strävat efter att bli en regional organisation 
och har aktiva enheter i sex länder: Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Etiopien 
och Djibouti.52 Den första stora händelsen som demonstrerade al-Shabaabs vilja att 
expandera i regionen var ett dubbelt bombattentat i Kampala i Uganda i juli 2010 
då minst 74 personer miste livet.53 Efter det har organisationen utfört ett antal  
terroristattentat i Östafrika med ett stort antal dödsoffer. Flera har skett i grann-

47 Harding (2015).
48 Bacon och Muibu (2018a, s.392-396). 
49 Weiss (2019). 
50 Bacon och Muibu (2018a, s. 398).
51 Joscelyn (2015) [författarens översättning från engelska].
52  Sahan Africa (2018, s. 401). 
53 Githing’u och Hamming (2021, s. 9).
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landet Kenya, bland annat attacken mot Westgategallerian i Nairobi i september 
2013 då 67 personer dödades och attacken mot universitetet i Garissa i april 2015, 
då 148 personer dödades.54 I juli 2022 tog sig uppskattningsvis 500 stridande från 
al-Shabaab in i östra Etiopien i den mest omfattande attack organisationen utfört 
på etiopisk mark. Intrånget stoppades av etiopiska styrkor men liknande försök 
kan komma att ske igen.55

Men al-Shabaab har också riktat in sig på Djibouti där ett flertal västerländska 
länder har militärbaser, däribland USA, Frankrike och Italien. I samband med 
presidentvalet i Djibouti i mars 2021 uppmanade al-Shabaab befolkningen  
i landet att störta regeringen och attackera amerikanska och franska intressen i 
landet.56 De har även vid andra tillfällen under 2021 poängterat att det är med-
lemmars plikt att attackera utländska mål, både i Afrika och i andra delar av 
världen.57 USA har tagit dessa hot och händelser på allvar och amerikanska under-
rättelsetjänsten uppgav 2021 att Somalia, vid sidan av Jemen och Irak,  
är det land som anses utgöra det största terrorhotet mot amerikanska intressen.58

Utländska stridande i al-Shabaab
Hittills har al-Shabaab inte utfört något terroristattentat utanför östra Afrika. 
Däremot har organisationen rekryterat utländska stridande från länder utanför 
regionen. Antalet utländska stridande liksom deras inflytande har dock förändrats 
stort över tid. 

Storhetstiden
Under al-Shabaabs tidiga år spelade utländska stridande en viktig roll och deras 
inflytande nådde sin höjdpunkt mellan 2006 och 2011.59 När al-Shabaab började 
fungera som en självständig organisation och knöt den somaliska kampen till en 
global jihadistisk agenda, blev utländska stridande en central del i organisationens 
strategi. Fram till omkring år 2007 kom den största delen utländska stridande från 
Östafrika, framför allt Kenya eller Tanzania. Men efter att den dåvarande ledaren 
Aden Hashi Ayro dödades i en amerikansk missilattack 2008 fick utländska strid-
ande mer framstående roller, och organisationen kom att locka till sig medlem-
mar från bland annat västerländska länder. Den nya ledaren, Godane, betraktade 
utländska stridande som ett viktigt verktyg för att göra al-Shabaab mer ideologiskt 
extrem, centralisera organisationen och säkra sin egen makt över den. 

54 Council on Foreign Relations (2022).
55 Seldin och Olad (2022).
56 Maruf (2021). 
57 Shay (2021, s.2).
58 Williams (2021). 
59 Bacon och Muibu (2018b, s. 416). 
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Kopplingen till al-Qaida stärktes under 2008 och 2009 och utländska stridande 
från hela världen uppmanades att ansluta. Många svarade på dessa uppmaningar 
och under en period kunde ett tydligt inflöde av utländska stridande till Somalia  
observeras. Al-Shabaab släppte också alltmer material på engelska, arabiska och 
swahili. För att attrahera diasporan och andra potentiella utländska stridande 
användes bland annat videoklipp och chattrum online. En av de mest kända 
utländska medlemmarna under den här tiden var den amerikanska medborgaren 
Omar Hammami, även kallad Abu Mansur Al-Amriki eller ”The American.” Han 
an svarade för finansieringen av utländska stridande och var synlig på sociala medier, 
bland annat på Youtube, där han ofta publicerade videoklipp när han rappade  
jihadistiska texter.60 Innan al-Shabaabs officiella konton stängdes var sociala  
medier centrala verktyg för att sprida dess budskap, bland annat liveuppdaterade 
organisationen på Twitter från attacken mot Westgategallerian i Nairobi år 2013.61

Under den här perioden fick utländska stridande omfattande utrymme i al-Sha-
baabs propaganda, där de uppmanade sina landsmän att ta till vapen och ansluta 
sig till den jihadistiska kampen i Somalia.62 Budskapet till potentiella rekryter 
utomlands handlade till stor del om den påstådda kampen mellan den muslimska 
och den kristna världen, och att Somalia är skådeplatsen för denna kamp mellan 
”gott” och ”ont”.63 Centralt i propagandan var också att utländska kristna makter 
invaderat Somalia. Etiopiska trupper och AMISOM omnämns som ”otrogna” och 
”korsfarare,” medan den somaliska regeringen bland annat kallas daba dhilif (vilket 
betyder ungefär ”en regering som satts upp för utländska syften”).64 Al-Shabaab 
underströk också att muslimer har ett ansvar att utöva jihad och att de som lever 
ett bekvämt liv i Väst samtidigt som deras muslimska syskon lider ska skämmas.65 
Ett annat viktigt budskap var att väst och islam inte kan samexistera och att mus-
limer i väst är tvungna att “välja sida.” Det uttrycks bland annat av Hammami  
i ett propagandavideoklipp:

“This is a war of civilizations, it’s not a war of individuals. It might very well be the 
case that Joe was just an ‘average Joe’... maybe he never meant any harm for Islam. But 
at the end of the day that doesn’t change the fact that he was still part of the civilization 
that is at war with Islam ... we have to choose a side.” 66 

Al-Shabaabs budskap tycks ha tilltalat jihadister i västerländska länder. Uppgifter 
pekar på mellan 450 och 2 000 utländska stridande anslöt sig till organisationen 

60 Austin (2013); Kruber och Carver (2021, s. 9).
61 Gollom (2013). 
62 Kruber och Carver (2021, s. 10).
63 Meservey (2018). 
64 Omenma m. fl. (2020, s. 14).
65 Meservey (2018). 
66  Maher och Sheehan (2012); Meleagrou-Hitchens (2012).
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under den här tidsperioden, däribland från den somaliska diasporan.67 Enligt  
Säkerhetspolisen var ett 30-tal av dessa utländska stridande svenskar, varav minst  
en handfull senare dödades i Somalia.68 

Rekryteringar av utländska stridande har gått till på flera sätt. Potentiella rekryter 
har kontaktats genom bland annat mejl, telefon och chattkonversationer, och blivit 
pressade att ansluta sig till organisationen.69 Fysiska interaktioner och kluster av 
personer som redan känner varandra har också identifierats som betydelsefulla.  
I dessa situationer har ofta en inflytelserik nyckelperson rekryterat andra inom sitt 
sociala nätverk, som vänner, bekanta eller familj. Det är delvis anledningen till att 
en oproportionerlig stor grupp av individer rest till al-Shabaab från vissa områden, 
som Minneapolis i USA eller Rinkeby i Sverige.70 

Utrensningen
Det är inte nödvändigtvis så att utländska stridande stärker organisationen de an-
sluter sig till. Deras närvaro kan också leda till interna splittringar, skapa hinder och 
underminera det centrala ledarskapets makt.71 Al-Shabaab är ett tydligt exempel på 
detta och relationen till utländska stridande kom att ändras efter 2011. Omkring 
2010-talets början hade spänningar börjat uppstå mellan utländska stridande och 
det lokala ledarskapet i Somalia, samtidigt som al-Shabaab också skakades av andra 
interna problem. Bland annat mötte de omfattande intern och extern kritik för sitt 
agerande under svältkatastrofen i Somalia 2011 och organisationen anklagades för att 
ha bidragit till att hundratusentals somalier miste livet.72 Dessutom, som en reaktion 
på närmandet till al-Qaida, växte spänningarna inom al-Shabaab mellan dem som 
förespråkade en global agenda och de som ville fortsätta ha ett mer lokalt fokus.73 
Trots att inte alla utländska stridande förespråkade en global kamp var det en sådan 
bild ledarskapet försökte utmåla inom al-Shabaab och utländska stridande kom att 
framställas som syndabockar för växande interna problem. 

Resultatet blev en ökänd utrensning mellan år 2011 och 2013, då en stor andel av 
al-Shabaabs mest välkända utländska stridande dödades under oklara omständig-
heter. Flera har öppet anklagat al-Shabaabs ledare Godane för att ha varit inblan-
dad i dessa händelser.74 År 2013 dödades Hammami. Innan han dog hade han på 
sociala medier offentligt kritiserat Godane för hans auktoritära ledarskap, samt 
uppgett att hans liv hotades av grupperingar inom al-Shabaab.75 Inom organisatio-

67 Se exempelvis Doctor (2020) och Kruber och Carver (2021). 
68 Säkerhetspolisen (2010). 
69 Omenma m. fl. (2020, s. 9).
70 Meservey (2018, s. 428).
71 Doctor (2020). 
72 Kruber och Carver (2021, s. 11). 
73 Harrington och Thompson (2021).
74 Kruber och Carver (2021, s.11). 
75 Pantucci och Sayyid (2013, s. 4). 
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nen fanns vid den här tidpunkten en växande misstro mot utländska stridande 
och flera uppges ha blivit anklagade för att vara spioner och fängslats eller dödats. 
Dessa händelser ledde till att flera kvarvarande utländska stridande fruktade för 
sitt liv och en stor del flydde från Somalia under perioden 2012 och 2013.76 

Utländska stridande idag
Godane dödades i ett amerikanskt flyganfall 2014.77 Den nye ledaren Ahmed Umar 
Abu Ubaidah (ofta kallad ”Diriye”) har uttryckt att utländska stridande är välkomna 
så länge de anpassar sig efter al-Shabaabs agenda och inte försöker att påverka den.78 
När IS gjorde närmanden under år 2015 visade det sig dock att relationen mellan 
al-Shabaab och dess kvarvarande utländska stridande fortsatt var komplicerad. Bland 
annat överlämnade en grupp somalier med amerikanskt medborgarskap sig från 
al-Shabaab till regeringen, då de uppgavs vara rädda för att tas som IS-sympatisörer.79 

De utländska stridande som är med i al-Shabaab idag har begränsat inflytande. De 
kommer främst från Östafrika, framför allt Kenya, Tanzania och Uganda, och de 
flesta verkar sitta på låga positioner inom organisationen. Positioner på ledarskaps-
nivå hålls i stort sett bara av somalier och dessa tycks inte svara positivt om utländ-
ska stridande försöker nå för mycket uppmärksamhet eller inflytande. Det tycks 
dock finnas några utländska stridande med kompetens inom sprängmedel och 
utländska stridande från Östafrika bidrar till propaganda på swahili och förmågan 
att rekrytera och verka i närliggande länder. Swahili är idag det näst vanligast före-
kommande språket i al-Shabaabs publicerade material och riktar sig först och främst 
till muslimer i närområdet. Sedan några år tillbaka finns propaganda från organisa-
tionen även på Oromo, det språk den största folkgruppen i Etiopien talar, vilket de-
monstrerar al-Shabaabs intresse av att locka till sig rekryter även därifrån.80 Förutom 
att locka potentiella rekryter syftar propagandan också till att underbygga missnöje 
mot de lokala regeringarna och att i Kenya, Uganda och Burundi (som deltar med 
trupper i AMISOM) minska stödet till AMISOM:s insats i Somalia.81 

76 Kruber och Craver (2021, s. 13). 
77 Alexander (2014). 
78 Bacon och Muibu (2018b, s. 416).
79 Hiiraan Online (2015). 
80 Paravicini (2022).
81 Anzalone (2020); Bacon och Muibu (2018b, s. 414-419).
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Här ges ett antal centrala exempel för att illustrera på vilka grunder  
al-Shabaabs inställning till utländska stridande har ändrats och således även 
ge en indikation på under vilka förutsättningar den skulle kunna komma att 
ändras igen.

Anledningar till utländska strid-
andes inflytande i al-Shabaab  
under perioden 2006 till 2011:

Anledningar till utländska  
strid andes minskade inflytande  
i al-Shabaab efter 2011:

• Alternativa vägar att säkra stöd. När 
Sharif blev president år 2009 fick al- 
Shabaab se sitt stöd försvagat. Ett av 
sätten al-Shabaab svarade på var genom 
en tydligare koppling till al-Qaida och 
globala jihad, vilket inkluderade ett större 
användande av utländska stridande.82

• Underminera regeringen. Ett stort inflö-
de av utländska stridande var även viktigt 
för att visa att Sharifs regering  
inte klarade av att kontrollera vilka som 
tog sig över Somalias gränser.83 

• Propaganda. Deras närvaro var en propa-
gandaseger, som kunde ses som ett bevis 
på al-Shabaabs påstående att länder  
i väst inte passar för sanna muslimer och 
att al-Shabaab lyckats överbygga klan-
strukturer och nationalism.84

• Mobilitet. Att utländska stridande lättare 
kunde flytta sig över landsgränser gav 
större möjligheter att slå till mot mål 
utanför Somalia, såsom i Uganda och 
Kenya.85

• Kapacitet. De bidrog som stridande, 
utvecklare av propaganda på engelska och 
kunskap om sociala medier, IT och annan 
teknisk kunskap.86

• Syndabockar. Utländska stridande 
beskylldes av ledarskiktet för interna 
problem, de anklagades för att leda till 
splittringar och för att styra fokus bort 
från organisationens lokala agenda. 87

• Lokal förankring. Al-Shabaabs strate-
giska styrka ligger i dess integrering i det 
lokala samhället. För att samla in skatter, 
lösa konflikter och inhämta information 
så krävs en djup kunskap om det somaliska 
samhället, dess klanstrukturer och kultur. 
Utländska stridande har sällan den kun-
skap som krävs för att kunna bidra.88

• Lokalt fokus. Organisationens agenda 
är idag framför allt nationell och den 
viktigaste publiken är den i Somalia, följt 
av närliggande länder. Det innebär att 
utländska stridande från väst inte längre 
fyller samma syfte ur en propaganda-
synvinkel.89 

• Oönskad uppmärksamhet. Utländska 
stridande drar oönskad uppmärksam-
het till sig både från myndigheter och 
lokalbefolkning, samt ökar därmed risken 
för kontraterrorism riktat mot organisa-
tionen.90

• Misstro och xenofobi. Det finns upp-
gifter om misstänksamhet och främlings-
fientlighet mot de stridande som kommer 
från Östafrika, vilket förhindrar dessas 
möjligheter att stiga i graderna.91

82 Kruber och Carver (2021, s. 9).
83 Ibid. 
84 Bacon och Muibu (2018b, s.415). 
85 Meservey (2018, s.426).
86 Ibid (s. 426-427).
87 Kruber och Carver (2021, s. 14). 
88 Bacon och Muibu (2018b, s. 420).
89 Ibid.
90 Ibid (s. 421).
91 Ibid (s. 420).



CVE: Våldsbejakande extremism i Somalia

Center mot 
våldsbejakande
extremism

PM
November 2022

15

Islamiska staten i Somalia 
Sedan oktober 2015 finns även en jihadistorganisation som svurit trohet till IS i 
Somalia, nämligen, Abnaa ul-Calipha eller Islamiska staten i Somalia (ISS). Den 
leds av Abdul Qadir Mumin som tidigare var en religiös auktoritet i al-Shabaab. 
Mumin har bott i Sverige och var bland annat aktiv i Bellevuemoskén i Göteborg 
innan han flyttade till England där han erhöll brittiskt medborgarskap.92 Mumin 
var ledare för omkring 300 al-Shabaab-medlemmar i Puntland i norra Somalia, 
innan han och ett tjugotal av hans anhängare bröt sig loss och svor trohet till IS  
år 2015. ISS kom dock att inte att benämnas som en officiell IS-provins förrän  
år 2017.93 

I jämförelse med al-Shabaab är ISS inflytande relativt litet och dess utbredning 
begränsad. Idag bedöms organisationen ha omkring 150–300 stridande, och de är 
framför allt aktiva i Puntland.94 ISS har dock utfört dödliga attentat i andra delar 
av Somalia, inklusive Mogadishu. Dess uttalade mål är att upprätta ett islamiskt 
kalifat i Somalia, men andra centrala delmål är också att ta över inflytande från 
al-Shabaab och expandera utanför Puntland. Under senare år har det dock kom-
mit rapporter om att organisationens position i Puntland försvagats samtidigt som 
den har stärkts något i södra Somalia, framför allt i Mogadishu.95 I januari 2022 
rapporterades att butiksägare på Mogadishus största marknad, Bakara, temporärt 
tvingades att stänga efter hot från personer som utgav sig för att representera ISS 
och som krävde att butiksägarna betalar skatt till organisationen.96 

ISS har släppt propaganda med uppmaningar om att utföra jihad mot den somaliska 
regeringen och dess allierade. I ett videoklipp hörs maskerade män prata på somalis-
ka, engelska, swahili och arabiska, vilket indikerar att även ISS har ett antal utländ-
ska stridande i organisationen.97 ISS har dock lyckats sämre än al-Shabaab med att 
överbygga klanstrukturer. Organisationen består till största delen av personer från 
klanen Majerteen vilken är den klan Mumin tillhör.98 Generellt har ISS haft  
svårigheter med rekrytering, expandering och territoriell kontroll. Organisationen 
har mött motstånd från SNA, den regionala armén i Puntland och framför allt  
från al-Shabaab. Trots att de kan tyckas ha vissa överlappande mål är ISS och 
al-Shabaab rivaler.99 En av de främsta skillnaderna mellan organisationerna tycks 
vara att al-Shabaab vill behålla ett lokalt fokus medan ISS tydligare vill koppla  
samman kampen i Somalia med internationell terrorism och global jihad.  

92 Ranstorp m. fl. (2018, s. 96). 
93 European Institute of Peace (2018, s. 12). 
94 Warner och Hulme (2018). 
95 European Asylum Support Office (EASO) (2021a, s. 76). 
96 Agnon (2022).
97 Garowe Online (2016). 
98 Majerteen är en underklan till klanfamiljen Darod. Bacon och Muibu (2018b, s.416).
99 West (2020). 
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Sedan ISS uppkomst har relationen varit kantad av väpnade strider. I december 
2018 förklarade al-Shabaab krig mot ISS och i samband med detta annonserade 
al-Shabaabs officiella talesperson Sheikh Ali Mohamud Rage att “[o]ur senior 
command has ordered our fighters to attack and eliminate the ‘disease’ of IS and 
uproot the tree that would be used to undermine the fruits of the Jihad”.100 

Slutkommentar
Sammanfattningsvis kan sägas att om inte den politiska situationen i Somalia 
drastiskt ändras, och de somaliska säkerhetsinstitutionernas förmåga förbättras, 
kommer al-Shabaab sannolikt fortsätta att ha ett stort inflytande i landet under en 
överskådlig framtid. Organisationen drar nytta av den svaga somaliska staten och 
den kroniska politiska kris landet befinner sig i, därför är det nödvändigt med  
politiska lösningar för att kunna besegra al-Shabaab. De somaliska parlaments- 
och presidentvalen som skulle ha hållits i början av 2021 slutfördes först under 
2022. De nya parlamentsledamöterna tillträde sina positioner i april 2022 och 
en månad senare, den 15 maj, valdes Hassan Sheikh Mohamud till ny president 
i Somalia. Den försenade valprocessen var kantad av våldsamheter och politiska 
konflikter på olika nivåer.101 Bland annat utbröt strider mellan regeringstrogna 
styrkor och olika milisgrupper och mellan olika grupperingar inom de somaliska  
säkerhetsstyrkorna i andra delar av landet.102 Dessa konflikter tog fokus från 
kampen mot al-Shabaab och den dåvarande somaliska regeringen fick omfattande 
kritik för att ha fokuserat mer på att bekämpa politiska rivaler än på att motverka 
al-Shabaab. Dessutom har befolkningens förtroende för den politiska eliten och 
det politiska systemet troligen påverkats negativt. Vid sidan av denna negativa 
politiska utveckling drog USA tillbaka merparten av sina trupper från Somalia  
i början av 2021. 103 Allt detta gynnade al-Shabaab, som efter valet avslutats  
befann sig i en starkare position än på flera år. 

Den 1 april 2022 omvandlades AU-styrkan AMISOM till ATMIS (The African 
Union Transition Mission in Somalia). ATMIS är en uttalad övergångsstyrka 
med målsättning att lämna över säkerhetssansvaret i Somalia till den somaliska 
nationella armén i slutet av 2024. Det finns dock frågetecken kring hur realistisk 
den satta tidsplanen är. I dagsläget saknar SNA förmåga att ensam stå emot al- 
Shabaab och ett flertal analytiker är överens om att i fall de utländska styrkorna  
skulle lämna i närtid skulle al-Shabaab snabbt ta över Mogadishu.104 Så trots en 

100 Hassan (2018).
101 Mahmood (2021). 
102 Sheikh (2021). 
103 Myers (2022).
104 Atwood och Modirzadeh (2021); Hardin (2021); Mahmood och Ainte (2022); Rock (2022).
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uttalad önskan från truppbidragande länder om att dra sig tillbaka dröjer det 
antagligen innan ATMIS helt lämnar Somalia. Den nye somaliske presidenten, 
Mohamud, har dessutom en bättre relation till USA och tycks vara mer positivt 
inställd till utländsk militär närvaro än hans företrädare Mohamed Abdullahi 
Mohamed. Dagen efter att Mohamud valts till president meddelade Vita huset 
att ett hundratal amerikanska soldater ska flyttas tillbaka till Somalia. Ett besked 
som välkomnades av den nye presidenten och som kan få positivt effekt på kam-
pen mot al-Shabaab.105 

Talibanernas maktövertagande i Afghanistan i augusti 2021 satte dock fingret 
på hur svårt det kan vara att besegra väletablerade upprorsmakare med militära 
medel. Det gäller framförallt i länder präglade av krig och där staten inte klarar av 
att garantera säkerheten eller leverera grundläggande service. En militär seger över 
al-Shabaab i närtid är därför inte realistisk. Röster har höjts för att den enda vägen 
framåt är att förhandla med al-Shabaab för att försöka nå en politisk uppgörelse.106 
President Mohamud har uttryckt att förhandlingar kan komma att ske ”vid rätt 
tidpunkt”, men att den somaliska regeringen inte är i en position att inleda för-
handlingar för tillfället.107 Al-Shabaab har inte visat några tecken på villighet till 
att förhandla med regeringen, men organisationen har tidigare varit inblandad  
i förhandlingar på lokal nivå med klanledare, civilsamhällesorganisationer och  
humanitära aktörer.108 Det tyder på att under rätt omständigheter, exempelvis 
genom att al-Shabaab först kraftigt försvagats militärt och ekonomiskt, kan det 
finnas en öppning för förhandling.

I jämförelse med al-Shabaab förefaller ISS fortsatt utgöra ett mer begränsat hot 
både innanför och utanför Somalias gränser. Den inrikespolitiska turbulensen kan 
dock innebära ökat utrymme även för ISS. Det senaste hotet mot butiksägare på 
Bakara-marknaden i Mogadishu demonstrerar att somaliska säkerhetsstyrkor  
inte kan garantera säkerheten mot ISS i huvudstaden och att organisationen 
öppet tycks ha för avsikt driva in skatter från ett område som av flera anser är 
al-Shabaabs domän. Det återstår att se hur al-Shabaab kommer svara på detta och 
liknande utspel från ISS.

Det mesta tyder på att al-Shabaab kommer att fortsätta att hålla sitt lokala och 
regionala fokus, och för tillfället tycks organisationen inte ha något större intresse  
av att locka till sig utländska stridande från länder utanför den östafrikanska  
regionen. Om dessa förutsättningar förändras, och om al-Shabaab återigen skulle 
förespråka en mer global agenda, kan organisationen se ett förnyat behov av att 

105 Villa Somalia (2022).
106 Se exempelvis Gaas och Hansen (2022).
107 Somali Guardian (2022).
108 Gaas och Hansen (2022).
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locka utländska stridande till sig. Al-Shabaab fortsätter att utgöra ett hot mot 
närliggande länder och västerländska mål i de länderna, vilket senaste årets hot-
bild mot Djibouti och amerikanska och franska mål i landet demonstrerar. Det 
bör också noteras att inbördeskriget i Etiopien kan innebära ökat utrymme för 
al-Shabaab att verka även där, något som al-Shabaabs intrång i Etiopien i juli 
2022 är ett exempel på. 
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