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I 

ABSTRACT 

 

 
 
 
 
The purpose of this study is to investigate whether different types of nature resource 

endowments along with other theoretically relevant variables influences the occurrence and 

duration of civil wars. Two hypotheses, based on theoretical and empirical researches, on the 

occurrence and length of civil wars has been tested. The econometric models consist of 138 

states, two dependent and seven independent variables and stretches over a period of 40 years 

(1960-1999). The results suggest that per capita income and population size both have a 

stabile and significant level of correlation with the length and occurrence of civil wars. Youth 

unemployment only affects the length of the civil wars. Finally the hypothesis that different 

levels and forms of natural resource endowments affect civil wars in different ways can only 

be partially confirmed.  

 
 



   

II 

SAMMANFATTNING 

 
 
 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förekomsten av olika typer av naturresurser 

tillsammans med andra teoretiskt relevanta variabler påverkar väpnade inomstatliga 

konflikter. Utifrån teoretisk och empirisk forskning testas två hypoteser som försöker förklara 

inbördeskrigens längd och utbrott. De ekonometriska modellerna består av 138 länder, två 

beroende och sju oberoende variabler och sträcker sig mellan åren 1960 och 1999. Resultaten 

tyder på att BNP per capita och befolkningsmängd uppvisar starka och signifikanta samband 

både vad gäller inbördeskrigets längd och uppstart. Ungdomsarbetslösheten påverkar endast 

inbördeskrigets längd. Slutligen kan hypotesen om att tillgången och former av naturresurser 

påverkar inbördeskrig delvis förkastas.  
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Kapitel 1 
INLEDNING 

 
 
 
 

Where the army is, prices are high; when prices rise the wealth of the people is exhausted
1
 

 Tzu Ssu, c:a 400 FK 

 

 

 

 

Krigsföringens roll i världens ekonomiska historia är komplex, men den har utan tvivel 

påverkat dess gång då det var segrarmakter som stod för skapandet av ekonomiska 

institutioner och handelsmönster. Exempel på en internationell finansiell ekonomisk 

institution är Bretton Woods-systemet som växte ur den amerikanska predominansen efter 

andra världskriget. Förändringar i handelsmönster kan exemplifieras med Portugals möjlighet 

att på 1600-talet med hjälp av militärt teknologiskt övertag, i form av artilleriutrustade 

krigsfartyg, ta över kryddhandeln från Venedig vilket så småningom skiftade Europas 

ekonomiska centrum till Amsterdam. Sådana ansträngningar att påverka historiens gång har 

dock sitt pris. Krig är kostsamma, destruktiva och söndersplittrande. Krig medför inflation, 

mänsklig såväl som industriell kapitalförstöring och epidemier vilket bidrar till lägre 

ekonomisk utveckling och omfattande fattigdom (Goldstein, 2003:216). 

 

Inbördeskrig svarar för samtidens mest omfattande form av organiserat våld och anses vara 

mer skadliga än internationella krig i flera aspekter. Krigsföringen sker enbart inom landets 

geografiska område, vilket gör att statens roll med dess institutioner och organisationer 

undermineras. En sådan nedbrytning av statlig verksamhet får återverkningar i dess 

ekonomiska prestation och effektivitet (Fearon, 2007:2). 

 

Kunskap om hur och varför inbördeskrig uppstår samt vilken roll olika former av 

naturresurser har för konflikternas uppkomst och dess längd har engagerat en mängd forskare 

såväl inom nationalekonomi som inom statsvetenskap och geografi. M. Ross (2004:339) i sin 
                                                
1 Citat från: Goldstein, J. (2003), War and Economic History, The Oxford Encyclopedia of Economic History, New Yourk: Oxford 
University Press 
 



   

2 

genomgång av områdets forskningsfält, nämner fjorton kvantitativa arbeten som granskar 

sambandet. Erhållna resultat varierar vilket beror på att olika forskare använder olika 

definitioner på bland annat vad ett inbördeskrig är, olika ekonometriska specifikationer samt 

olika databaser. Medan vissa (Buhaug & Gates 2002) identifierar upp till 262 konflikter under 

perioden 1946 – 2000, identifierar andra mindre än hälften (Humphreys 2003). Medan vissa 

(Hegre 2002; Collier & Hoeffler 2002; Fearon & Laitin 2003) kommer fram till att 

förekomsten av naturresurser i ett land ökar sannolikheten att landet kommer att dras in i 

inbördeskrig, menar andra (Elbadawi & Sambanis 2002; de Soysa 2002) att det inte fanns 

några signifikanta samband. Därmed har uppsatsen för avsikt att bidra med ytterligare 

kunskap om den aktuella problematiken.  

 

1.1. Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur förekomsten av olika typer av naturresurser tillsammans 

med andra teoretiskt relevanta variabler påverkar väpnade inomstatliga konflikter.  

 

1.2 Metod 
Det metodologiska ramverket som används för uppsatsen är kvantitativ med vilket menas att 

införskaffandet av empiriskt underlag och dess prövning sker genom tillgängliga och lämpliga 

metoder (Backman, 1998:31). 

 

Vidare är undersökningen av deduktiv karaktär vilket innebär att man logiskt utifrån teoretiskt 

perspektiv härleder en hypotes som sedan prövas empiriskt. Efter en sådan prövning kommer 

den att antingen falsifieras eller stödjas (Bjereld et al, 2002:89). 

 

Som grund kommer Collier & Hoefflers ekonometriska modell att användas, vilket byggs ut 

med ytterligare variabler för att testa uppsatsens syfte. Datainsamling kommer att ske från 

olika databaser så som ”World Development Indicators” (WDI), “Quality of Government” 

(QoG) och “Coorelates of War” (CoW) samt från relevant forskningsunderlag. 
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1.3 Avgränsningar 
Avgränsningen sker både i tid och rum och beror på tillgängligheten av det statistiska 

underlaget, vilket med tanke på att de flesta databaser publicerar tillförlitliga tidsserier mellan 

åren 1960 och 1999 gör att urvalet som omfattas av undersökningen begränsas till denna 

tidsperiod. Förutom oberoende variabler som mäter ett lands naturresursberoende intäkter, 

kommer det att inkluderas några andra makroekonomiska variabler som har en stark 

anknytning till syftet samt förankring i den teoretiska referensramen. I rum avgränsas studien 

till de länder som det varit möjligt att få statistisk underlag för, trots att en sådan avgränsning 

kan försvåra studiens generaliseringsbarhet.  

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel som presenterar ämnet, formulerar det vetenskapliga 

problemet och fastslår syftet som gäller för uppsatsen. I kapitel 2 diskuteras den teoretiska 

referensram och hypotes som ligger till grund för studien. Kapitel 3 presenterar det empiriska 

underlaget samt den ekonometriska ansatsen utifrån vilken i kapitel 4, presenteras och 

analyseras de framkomna empiriska resultaten. Uppsatsen avslutas med kapitel 5 där 

uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras och diskuteras.  



   

4 

Kapitel 2 
TEORETISK REFERENSRAM 

 
 
 
 
Teorikapitel är av betydande omfattning och för att öka läsarens förståelse kan det vara 

relevant att belysa dess logiska struktur. Kapitlet påbörjas med en redogörelse för hur olika 

former av konflikter studeras med hjälp av nationalekonomisk teori. Avsnitt två begränsar 

konflikternas form till väpnat uppror och revolution samtidigt som den utökar den analytiska 

dimensionen till att även omfatta hushållens beteende. Avsnitt tre redogör för hur empiriska 

studier konstruerar statistiskt testbara hypoteser. Slutligen avslutas kapitlet med ett avsnitt 

som presenterar två hypoteser vilka ämnas testas. 

 

2.1 Konfliktanalys ur ett ekonomiskt perspektiv 
För att överhuvudtaget kunna påbörja redogörelsen för de teoretiska resonemangen bakom 

förekomsten av väpnade konflikter, måste man fråga sig huruvida konfliktens inblandade 

aktörer agerar på ett rationellt sätt och kan därmed studeras inom ramen för ekonomisk 

rationalitet, preferensiering och nyttomaximering.  

 

Det förekommer exempel på irrationalitet i frågan om inbördeskrig och som en av dem kan 

Ugandian Lord’s Resistance Army (LRA) nämnas. Medan organisationens ledare, Josef 

Kony, hävdar att strida för ekonomiska och politiska rättigheter för norra Ugandas etniska 

minoritet Acholi, har de samtidigt dödat och kidnappad många medlemmar av sin egen 

etniska grupp. Det faktum att det är olika heliga andar ifrån vilka han får sina operationella 

order som sedan slussas vidare till militära befälhavare, samt rebellrörelsens starka orientering 

på bibliska ”tio budorden” gör att rörelsen snarare bör betraktas som en extrem religiöst sekt 

än som en organisation för politisk opposition (Van Acker, 2004:338-339). 

 

En betydande del av samhällsforskare väljer dock att analysera fenomenet väpnade konflikter 

genom att betrakta aktörernas agerande utifrån rationella argument och försöker att granska 

sambandet med hjälp av bland annat makroekonomiska variabler. Bland dessa återfinns 

teoretisk såväl som empirisk forskning vilket kommer att exemplifieras nedan. 
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Hirshleifer (1995) teoretiserade om konfliktens natur i syftet att tillhandahålla en 

underliggande ekonomisk teori som skulle kunna användas till att bland annat analysera 

krigsföring, väpnad uppror, rättstvister m.m. Utgångspunkten blev ett postulat om att 

konfliktteori existerar vid sidan av och liknar teorin om marknadsekonomi/marknadsutbyte, 

då utbyte, kooperation och kompromiss sker i skuggan av en konflikt. Till exempel vad en 

nation kan uträtta genom diplomati i grund och botten beror på omfattningen av den skada 

kan vållas om krig bryter ut. Likaså, en person vilja att betala för en vara bland annat beror på 

chansen att ta den i beslag utan betalning. Sambandet kan också beskrivas som att 

beslutsfattande individer ansluter sig till andras önskemål i den mån de är rädda för 

konsekvenser av att inte göra det. Mer allmänt, enligt Hirshleifer (1995), utgör teorin om 

marknadsutbyte och konfliktteori två likvärdiga grenar av ekonomisk analys, då den ena 

grundar sig på ömsesidig fördel genom avtalsförbindelser och den andra på enkelsidig fördel 

via stridsaktiviteter (Hirshleifer, 1995:167). Gemensamt för bägge grenarna är de 

grundläggande elementen av ekonomiskt resonemang: (a) optimering av beslut med hänsyn 

till begränsade resurser på individnivå, och (b) fastställande av en allmän jämvikt och 

integrering av separata individuella beslut på en aggregerad nivå. För marknadsteori måste en 

sådan jämvikt, vid sidan av vanlig modellering, tillfredställa ett så kallad ”Coase’s Theorem” 

med vilket menas att ingen och aldrig kommer att gå förbi en möjlighet till ömsesidigt 

fördelaktig utbyte. För konfliktteori gäller ett likartat ”Machiavelli’s Theorem” som säger att 

ingen och aldrig kommer att misslyckas med att dra fördel av en lönsam möjlighet att 

exploatera alla andra (Hirshleifer, 1995:188). 

 

2.1.1 Konfliktens aktörer 

Det som enligt Hirshleifer (1995) är gemensamt för de två teorierna är en analys av aktörer 

och produktionsmetoder. I ekonomisk teori utgör fullständig konkurrens en interaktion mellan 

många köpare och säljare. Motpolen är ett bilateralt monopol med en säljare och en köpare. 

Däremellan finns många andra modeller så som unilateralt monopol (en säljare och många 

köpare), olika former av oligopol med flera. Hirshleifer (1995) menar att alla dessa former har 

en analog i konfliktteori. En-mot-en kriget överensstämmer med ett bilateralt monopol, en 

tyran-mot-medborgare situation överensstämmer med ett unilateralt monopol. En duopol kan 

exemplifieras med hjälp av kampen mellan Bolsheviks och Czarists under den ryska 

revolutionen 1917, en modell i vilken vanliga medborgare utgjordes av icke-stategiska 

spelare, det vill säga passiva köpare (Hirshleifer, 1995:170). 
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I det här avseendet är det lämpligt att nämna en annan teoretisk forskare – Azam (1994) visar 

med hjälp av spelteori och två oligopol modeller under vilka förhållanden en regering kan 

stärka sin position gentemot rebeller genom att använda sig av vad han kallar för en ”gåva” 

med vilket menas fördelningspolitiska åtgärder. Om en regering är en Cournot-Nash spelare 

kommer den i sin jämvikt inte ha någon ”gåva”, vilket är intuitivt logiskt eftersom en 

Cournot-Nash spelare är en icke-dominant spelare och kan inte förbättra sin situation genom 

att ge något till motparten. Dessutom kommer varje ökning av regeringens budget, oavsett om 

ökningen är endogen genom den egna skattebasen, eller exogen genom utlandshjälpen, att 

leda till ineffektivitet bland bägge spelarnas försvarsutgifter. Detta eftersom motpartens 

svarsfunktion är knuten till regeringens militära utgifter, vilket gör att ökningen av dessa från 

regeringens sida resulterar i en motsvarande ökning hos motparten. Om samma regering 

däremot är en Stackelberg-ledare är det rationellt för denne att använda sig av en ”gåva” för 

att förbättra sin position. Då en Stackelberg liknande regering representerar ett mer 

sofistikerat och dominant regering än vad en Cournot-Nash regering gör, hävdar Azam att 

fördelningspolitiska åtgärder samtidigt som utformningen av det internationella biståndet kan 

vara betydelsefullt när det gäller möjligheten till att nå ett stabilare läge hos krigsdrabbade 

länder (Azam, 1994:180-183). 

 

2.1.2 Konfliktens produktionsmetoder 

Som nyckelelement av konfliktens ekonomiska analys betraktar Hirshleifer en balansgång 

mellan två skiljda teknologier – en allmän produktionsteknologi och en något annorlunda 

teknologi av konflikt och anskaffningskamp (Hirshleifer, 1995:175). 

 

Nationalekonomer är sällan intresserade av utformningen av rör, motorer och transistorer, 

utan är mer intresserade av att studera exempelvis minskningen eller ökningen av 

stordriftsfördelar, förhållanden mellan arbetskraft och kapital, priselasticiteter m.m. På 

motsvarande sätt bortses vid analys av konfliktteknologi ifrån designen av gevär, bomber, 

robotar vilket är konstruktörernas ansvar, likaså utgör lämplig sysselsättning av militär 

arbetskraft ansvar av de militära ledarna. Det man istället är intresserad av är rimliga 

funktionella formler så som Cobb-Douglas funktionen, vars motsvarighet Hirshleifer kallar 

för ”Contest Success Function” (CSF) presenteras här nedan (Hirshleifer, 1995:176). 
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Antag att det råder en tvåsidig kamp i vilken varje sida fördelar sina resurser Ri mellan en 

produktiv ansträngning Ei och en stridande ansträngning Fi. För tillfället begränsas analysen 

till att granska hur F1 och F2 påverkar p1 och p2 som representerar sannolikheten av eventuell 

seger. CSF funktion blir således: 
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m

FF

F
p

21

1
1

+
=  och 

mm

m

FF

F
p

21

2
2

+
=  så att p1 +  p2 = 1 (1) 

  

där koefficient m representerar parternas beslutsamhet, alternativt stridseffektivitet. En grafisk 

representation av CSF funktionen för p1 vid konstanthållandet av F2 = 100 återfinns i 

diagrammet nedan.  
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Figur 1 Sannolikhet av seger 
 

Vid en granskning av diagrammet kan man utläsa att samtliga tre kurvor skär vid p = 0,5 när 

F1=F2=100, och därefter uppvisar avtagande marginalproduktivitet vilket karaktäriserar 

vikten att på ett slagfält, vara åtminstone något starkare än fienden. Avtagande 

marginalproduktivitet gäller även vid högre beslutsamhet, m = 3 då den ursprungliga 

ökningen av marginalproduktiviteten har påbörjat att avta, efter att ha passerat punkten  
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(p = 0,5; F2=100). Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att en sådan utformning av 

CSF funktionen endast gäller under perfekta förhållanden, det vill säga på ett enformigt 

stridsfält, med perfekt informationstillgänglighet och i frånvaron av stridströttheten 

(Hirshleifer, 1995:178). 

 

Hirshleifer går vidare med sin teoretisering och bygger ut modellen med ytterligare tre 

nödvändiga element. Om man går tillbaka till antagandet att det råder en tvåsidig kamp i 

vilken bägge parter (i=1, 2) fördelar sina resurser (Ri) mellan en produktiv (Ei) och en 

stridande (Fi) aktivitet, så gäller således nedanstående formel: 

 

 111 RFE =+  och 222 RFE =+  (2) 

 

Vidare måste en aggregerad produktionsfunktion definieras, som visar hur de två produktiva 

ansträngningarna E1 och E2 kombineras för att bestämma I med vilket menas en sammanlagt 

inkomst som bägge parter kan dela på. Hirshleifer föreslår en funktion som kännetecknas av 

en konstant avkastningsgrad och konstant substitutionselasticitet: 

 

 sss
EEAI )( /1

2
/1

1 +=  (3) 

 
där, parameter A representerar teknisk utveckling och s representerar globaliseringsgrad.  

Slutligen definieras inkomstdistribution för I1 och I2 på följande sätt: 

 

 IpI 11 =  och IpI 22 =  (4) 

 

Ekvationerna (1) och (4) tillsammans innebär att all inkomst utgörs av en gemensam pott som 

är möjlig för antingen det ena eller det andra parten att ta över. Det som nu återstår är att visa 

interaktionen av dessa fyra ekvationer i en Cournot jämvikt genom att beräkna parternas 

reaktionsfunktioner – RC1 och RC2. Jämvikten inträffar när bägge parters beslut är bästa 

möjliga respons på motpartens handling. För att göra detta måste följande optimering med 

hjälp av första ordningens villkor göras: 

 

 )|()|( 212111 EEIFFpMaxI ⋅=   med hänsyn till E1 + F1 = R1 (5) 
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Lösningen på vilket under antagandet att (Fi < Ri) för RC1 och RC2 blir: 
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Man kan notera att termen A har försvunnit, vilket Hirshleifer förklarar med att även om det 

sker en generell ökning av ekonomisk produktivitet på grund av tekniska framsteg så påverkar 

det inte den proportionella fördelningen av resurser mellan den producerande och stridande 

parten (Hirshleifer, 1995:181). 

 

För att nå en Cournot jämvikt måste det finnas en lösning när F1 = F2 det vill säga 

skärningspunkten för RC1 och RC2. Något sådan generell lösning finns inte, men vid 

betraktandet av funktionerna som symmetriska när det gäller resursfördelningen (R1 = R2), för 

varje värde av s blir jämvikten: 

 

 
)1(21

m

Rm
FF

+
== ,  där  21 RRR +≡  (7) 

 

Ovanstående genomgång av Hirshleifers (1995) och Azams (1994) teorier utgör ett exempel 

på hur olika former av konflikter kan analyseras utifrån ekonomiska teorier och med hjälp av 

ekonomiska resonemang. De ligger även till grund för hur andra studier har behandlat 

liknande problemställningar. Det som uppsatsens syfte är intresserad av är emellertid en mer 

specifikt form av konflikter, vilket gör att ytterligare precisering av teoretisk referensram 

måste göras för att få svar på hur olika former av naturresurser påverkar uppkomsten och 

längden av väpnade inomstatliga konflikter. 

 

2.2 Närmare analys av väpnat uppror och revolution 
Grossmans (1995) modell skiljer sig från Hirshleifers (1995) i flera avseenden. Till att börja 

med identifierar han tre möjliga aktörer, vilka är en härskare, en potentiell rebelledare och ett 

stort antal av bonde- eller arbetarfamiljer (vidare används termen hushåll). Beslutsfattandet 

sker stegvis och inleds med att härskaren bestämmer skattenivån och intern försvarspolicy. 

Därefter bestämmer sig en potentiell rebelledare huruvida att organisera eller inte organisera 

ett uppror och hur många upprorsmän att rekrytera. Slutligen bestämmer sig hushållen för hur 
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de ska allokera sin tid mellan produktiva och upprorsstödjande aktiviteter (Grossman, 

1995:194).  

 

Grossmans modell utgår från att hushållens valmöjligheter utgörs av fyra möjliga aktiviteter: 

marknadsproduktion, tjänstgöring som soldater, tjänstgöring som upprorsmän, eller 

hemproduktion med vilket menas en form av fritidsaktiviteter som utgör en del av familjens 

inkomst. Det finns två viktiga skillnader mellan marknads- och hemproduktion som bör 

påpekas. För det första antar Grossman att det gäller avtagande marginalproduktivitet för den 

arbetsinsats som är allokerat inom marknadsproduktion samtidigt som konstant 

marginalproduktivitet gäller för den arbetsinsats som är allokerat för hemproduktion. Detta 

eftersom det inom marknadsproduktion används kapital och/eller mark, vilka utgör 

begränsade former av resurser. För det andra är det endast inom marknadsproduktion som 

mark och/eller kapital kan ge avkastning, samt att produktionen är beskattningsbar 

(Grossman, 1995:196). 

 

Den förväntade inkomsten E för en representativ familj kan uttryckas som: 

 

 ,)1( HIwSwLtE is

a γ+++−=  ,10 << α  .0>γ  (8) 

 

där, L är den tid som allokeras till marknadsproduktion, αL är marknadsproduktionen, t är 

andelen av marknadsproduktion som går till härskaren (en form av skatt), S är den tid som 

allokeras till att tjänstgöra som soldat, ws är den förväntade kompensation för att tjänstgöra 

som soldat, I är den tid som allokeras till att tjänstgöra som upprorsman, wi är den förväntade 

kompensation för att tjänstgöra som upprorsman och slutligen H som är den tid som allokeras 

för hemproduktion. Parametrarna a och y representerar teknologier av marknadsproduktion 

och hemproduktion som är givna för hushållen. Parametrarna t och ws bestäms av härskaren, 

och wi bestäms av rebelledaren. Värdena för L, S, I och H kan inte bli negativa. Ekvationen 

skiljer inte på de hushållen i vilka olika familjemedlemmar engagerar sig i olika sysslor och 

de hushållen i vilka samma familjemedlemmar engagerar sig i olika sysslor. Detta gör att en 

individ kan både vara en rebell och en regeringssoldat samtidigt. (Grossman, 1995:197) 

 

Vidare begränsas ekvationen så att L + S + H + I = 1, vilket gör att den tid som är allokerat 

för att bli en soldat eller en upprorsman har en alternativkostnad i form av förlorad 
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marknadsproduktion eller hemproduktion som man är tvungen att avstå ifrån. Då hushållens 

problem är att maximera den förväntade inkomsten E utifrån ovan angiven begränsning, ser 

lösningen på problemet på följande sätt: 

 

 ,)1(
)1/(1 a

t
y

a
L

−









−   (9) 

 

där antingen yws ≥ eller S = 0, antingen ywi ≥  eller I = 0, samt att ISLH −−−= 1 . 

Ekvation (8) innebär att tiden som är allokerad för marknadsproduktion har en negativ 

relation till t, samt att när den förväntade kompensationsnivån är lika med y möter härskaren 

och den potentiella rebelledaren fullständigt elastiska utbud av soldater och upprorsmän.  

 

Grossman har med ovanstående analys av hushållens beteende under potentiella inomstatliga 

krigsförhållanden infört en ny analytisk dimension som saknades hos Hirshleifer. Hans 

teoretiska modell av en duopol med ett stort antal representativa agenter ligger närmare 

uppsatsens syfte eftersom Hirshleifers begränsning till endast två parter kanske räcker till att 

starta en rättstvist men förmodligen inte för att starta väpnat uppror eller inbördeskrig. Det 

fordras ett stort antal rationella beslutsfattande individer som av någon anledning är villiga att 

ansluta sig till antingen härskaren eller rebelledaren och det Grossman har gjort är att visat hur 

sådant beslutsfattande sker utifrån hushållens ekonomiska begränsningar och viljan att 

maximera den förväntade inkomsten.  

 

Näst på tur står en analys av den potentiella rebelledaren. I enighet med hans målsättning 

försöker rebelledaren maximera den förväntade nettoinkomsten G så att 

 

 IwtLpG i

a −−= )1(  (10) 

 

I ekvationen ovan representerar tL
a bruttoinkomsten av härskarens avhängare och (1 – p) 

andelen av tLa som rebelledaren förväntar sig att ta över. Ovanstående ekvation möjliggör att 

rebelledaren tar över hela tLa med sannolikheten (1 – p) eller ingen av tL
a med sannolikheten 

p. Vidare bestäms kostnaden för att organisera ett uppror lika med den förväntade 

kompensationen av de rekryterade upprorsmännen (wiI).  
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Det förväntade värdet av p i sin tur beror på relationen mellan antalet upprorsmän och soldater 

så att: 

 

 
x

p
+

=
1

1
 och 

S

I
x θ= ,  0≥θ  (11) 

 

Ekvation (11) mäter styrkan av ett uppror relativt härskarens interna säkerhetsåtgärder. 

Konstruktionen medför att p sträcker sig inom intervallet 10 ≤≤ p  samt att den minskar i x. 

Värdet x i sin tur beror på relationen mellan antalet soldater S och upprorsmän I och en faktor 

θ  som mäter upprorsmännens effektivitet gentemot soldater. Hirshleifer hade en liknande 

faktor som han uttryckte i termer m vilket återfinns i ekvation (1). 

 

Det som återstår är en ekvation som analyserar härskarens beslut, vilket i stort sätt liknar 

rebelledarens, eftersom härskare också strävar efter att maximera den förväntade inkomster av 

sina avhängare, så att: 

 

 SwptLR i

a −=  (12) 

 

Termen p mäter fortfarande sannolikheten men i detta fall representerar andelen av 

bruttoinkomsten som härskarens avhängare förväntar att ha kvar, under förutsättning att det 

faktiskt sker ett uppror (Grossman, 1995:199). 

 

Hittills har det redogjorts för de kriterier som gäller för väpnat uppror, vilka syftar till att ta 

över inkomsten som disponeras av härskarens avhängare bestående olika grupperingar från 

den styrande klassen. Under sådana förhållanden är det omöjligt att urskilja upprorsmän från 

vanliga kriminella. Det som karaktäriserar en revolution är dess mål att åstadkomma en 

permanent förändring i exempelvis egendomsrättigheter och inkomstfördelning. I ett sådant 

fall omvandlas ett uppror i en revolution och upprorsmän blir revolutionärer (Grossman, 

1995:204). 

 

För att analysera revolution antas att det i varje tidsperiod existerar endast en enda potentiell 

revolutionsledare och han har endast en möjlighet att organisera en lyckad revolution. Om 

revolutionen lyckas kommer han att själv vara härskare under nästföljande tidsperiod vilket 
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gör att målet har utökats från att ursprungligen endast ta över bruttoinkomsten från nuvarande 

härskare till att i nästa period fördela inkomsten bland egna avhängare, vilket i termen J kan 

uttryckas som: 

 

 IwVtLpJ i

a −+−= ))(1(  (13) 

 

Som man kan observera skiljer sig ekvation (13) från ekvation (10) i endast en term V som 

kan beskrivas på två sätt. I nästföljande period signalerar V att det finns materiella fördelar för 

revolutionsledarens avhängare under förutsättning att dennes revolution lyckas. Under 

nuvarande period representerar V värdet av den förväntade inkomsten av härskarens 

avhängare, oavsett vem härskaren är. 

 

På samma sätt som ekvation (13) liknar (10) kan man uttrycka härskarens inkomst-

maximerings funktion i termer av Q – ekvation (14) så att den liknar ekvation (11): 

 

 SwVtLpQ s

a −+= )(  (14) 

 

Återigen skiljer de två ekvationerna åt endast i term V. Slutligen eftersom det nu finns två 

olika perioder, måste en diskonteringsfaktor λ införas så att: 

 

 QV λ= ,  10 <≤ λ  (15) 

 

Diskonteringsfaktor enligt Grossman är en viktig strukturell parameter som mäter värdet för 

nuvarande härskare och revolutionsledare att bli härskare i nästa period. Om 

revolutionsledaren beslutar att organisera en revolution är sannolikheten av att lyckas större ju 

mindre diskonteringsfaktor är (Grossman, 1995:211). 

 

Grossman fortsätter att bygga sin teori med bland annat en analys av härskarens skattepolitik, 

inkomstdistribution och förmögenhets ackumulering, men en sådan diskussion redogörs inte 

här. Svagheten med hans teori är de olika fördelningspolitiska2 överväganden som försvårar 

en praktisk jämförande analys av vad som påverkar uppkomsten och längden av ett 

                                                
2 Med fördelningspolitiska överväganden menas regeringens möjlighet att belöna sina anhängare på bekostnad 
av befolkningen vilket ökar incitament till ett uppror Collier & Hoeffler (1999:563). 
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inbördeskrig, då den ställer tillgänglighetskrav för variabler som är nästan intill omöjliga att 

få tag på. Det är därför lämpligt att vända sig till empiriska studier för att se hur de har 

tillämpat de teoretiska resonemangen i praktiska modeller.  

 

2.3 Operationalisering och hypotesformulering 
En sådan studie som i grunden utgår från Grossman är genomfört av Collier och Hoeffler 

(1999). De definierar rebellernas mål som att antingen skilja, eller ta över staten, vilket gör att 

sannolikheten av väpnat uppror beskrivs som en produkt av sannolikheten att lyckas och dess 

konsekvenser. Sannolikheten av seger i sin tur beror på statens kapacitet att försvara sig. I 

deras modell, till skillnad från Azam (1995), är rebellernas militära kapacitet inte relaterat till 

den inhemska ekonomin, eftersom den exempelvis kan finansieras från utomlands, vilket gör 

att endast statens militära kapacitet är beroende av dess militära utgifter. Eftersom både 

militära utgifter och skattenivåer är endogena till risken av revolution, föreslår de att en 

exogen indikator såsom skattebas används. Därmed kommer sannolikheten (p) för att lyckas 

med ett uppror att minska med den per capita beskattningsbar del av den inhemska ekonomin 

(T). Vidare eftersom rebelledare måste belöna sina anhängare, vilket vid lyckad revolution 

kommer att bero på statens potentiella intäkter, kommer rebellernas incitament till uppror 

utgöra en positiv funktion av p(T)xT. Eftersom (T) både minskar sannolikheten av lyckat 

uppror och ökar upprorets incitament, så är dennes nettoeffekt på inbördeskrig tvetydig 

(Collier & Hoeffler, 1999:564). 

 

Om rebellerna däremot vill skilja sig från staten måste andra variabler betraktas. Collier och 

Hoeffler (1999) tar upp två möjliga förklaringar. Det ena lyfter fram vikten av naturresurser, 

då en region som är rik på dessa kan känna sig exploaterat och därmed vill hävda sin 

självständighet. Det andra är befolkningsstorlek som bäst kan tolkas när man betraktar dess 

olika ytterligheter. Om världens befolkning begränsades inom en nation, skulle lingvistiska 

och kulturella skillnaden med hög sannolikhet ge upphov till fortlöpande konflikter. Om 

världen däremot bestod av så många nationer som det fanns socio-kulturella grupper, skulle 

konflikternas incitament antagligen minska. Vidare även om varje rebellgrupp kan bli 

motiverad av antingen den beskattningsbara skattebasen eller befolkningsstorleken kan själva 

revolutionen bestå av grupper med olika mål. Exempelvis bestod inbördeskriget i Eritrea av 

Tigerian Peoples Liberation Front, som vid seger tog över staten och Eritrean Peoples 

Liberation Front som vid seger skiljde sig från staten. Därmed kan båda potentiella vinster 
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motivera samma revolution, vilket innebär att en revolution är en funktion av både 

TTp ⋅)( och (P) (Collier & Hoeffler, 1999:565). 

 

Efter ovanstående diskussion om rebellernas vinster, vänder sig Collier & Hoeffler (1999) till 

att analysera potentiella kostnader. Själva krigsförklaringen är kostsam eftersom den delvis 

består av alternativa kostnader för upprorsmän, och delvis på grund av en minskning av den 

ekonomiska aktiviteten som en följd av krigsföringen. Båda kostnaderna antas öka med högre 

inkomst per capita, eftersom höginkomsttagarna har mer att förlora än låginkomsttagarna. 

Krigets förväntade längd påverkar rebellernas vinster genom en diskonteringsfaktor som 

introducerades i föregående avsnitt av Grossman (1995). Sannolikheten av ett krig blir således 

en minskande funktion av både förväntade krigslängden (D) och per capita inkomsten (Y). 

Slutligen införs ett slags transaktionskonstnader i modellen som ska representera 

beslutsöverförandet från individer till kollektivet. Formellt kan rebelledarens beslut om att 

starta inbördeskrig interpreteras som följande: 

 

 W = 1 om Uw > 0,  annars W = 0 (16) 

 

där, W = 1 är krig, och W = 0 är fred, och Uw är rebellernas nyttofunktion.  

 

Nyttofunktionen ser då: 
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där, p är en sannolikhet av en seger, T är den ekonomiska beskattningsbara basen, G är de 

vinsterna vid en seger, P är befolkningsmängd, D är förväntad krigslängd, Y är per capita 

inkomst, C är transaktionskostnader och slutligen r som representerar en diskonteringsnivå 

(Collier & Hoeffler, 1999:565). 

 

Linearisering och behandling av processen som stokastisk resulterar i: 

 

 η>⋅−⋅−⋅−⋅+⋅⋅ CeYdDcPbTTpa )(  (18) 
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Vid en omstrukturering kan den förväntade längden av ett inbördeskrig lösas ut så att: 

 

 cCeYdPbTTpaD /))(( η−⋅−⋅−⋅+⋅⋅<  (19) 

 

Ekvationen gör att sannolikheten av inbördeskrig och dess längd är en sammanhängande 

beslutsprocess i vilken de båda är en funktion av TTp ⋅)( , P, Y och C. Även om olika 

rebellrörelser i olika länder kommer att dra olika fördelar av en seger, vilket gör att de därmed 

kommer att acceptera olika förväntade varaktigheter av inbördeskrig, finns det en inbyggd 

relation mellan förväntat avkastning av en seger och nödvändig varaktighet av stridandet.  

 

Collier & Hoellfer avslutar sin teoretiska del, med en redogörelse för de fyra variabler som 

utgör approximationer för TTp ⋅)( , P, Y. När det gäller den beskattningsbara delen av 

ekonomin T föreslår de att använda en tidsserie för indexbaserat, PPP-justerad BNP/capita Y 

samt värdet av naturresursexport N, eftersom den är oftast hårdbeskattad. Detta gör att T 

uteblir, eftersom den är nu sammansatt av Y och N. Variabeln befolkningsstorlek P behöver 

inte approximeras vilket gör att det återstår att förklara transaktionskostnader C vilka 

approximeras till ett så kallad index över etno-lingvistisk fragmentering, vilket mäter 

sannolikheten av två slumpmässigt valda medborgare att tillhöra olika etniska och språkliga 

grupper. Deras hypotes blir således enligt följande: 

 

Det finns en statistiskt signifikant positiv samband mellan inbördeskrigets längd och 

befolkningsmängd, etno-lingvistisk fragmentering samt värdet av naturresursexporten, 

samtidigt som det finns en statistiskt signifikant negativ samband mellan inbördeskrigets 

uppkomst och BNP/capita. Samma samband gäller även för inbördeskrigets utbrott. 

 

 YCNPLängdKrig 4321_ ββββα −⋅+⋅+⋅+=  (20) 

 

 YCNPStartKrig 4321_ ββββα −⋅+⋅+⋅+=  (21) 

 

2.3.1 Kopplingen mellan Grossman och Collier & Hoeffler 

Efter ovanstående genomgång av Colliers och Hoefflers empiriska modell kan det vara 

lämpligt att stanna av och analysera på vilket sätt den hänger ihop med Grossmans teori. 
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Visserligen anger Collier och Hoeffler att de utgår från Grossman men inte explicit redovisar 

för kopplingen mellan deras resonemang och Grossmans ekvationer. Detta samt faktumet att 

en sådan redogörelse kommer att innehålla en del egna tolkningar av Grossman gjort att den 

har lyfts ut till ett eget underavsnitt.  

 

Man kan börja med att går tillbaka till Grossmans term (La) som innebär marknadsproduktion 

och bland annat återfinns i ekvation (13), vilken representerar rebelledarens 

inkomstmaximerings funktion. Eftersom det är endast marknadsproduktionen som är 

beskattningsbar i Grossmans modell, så är den detsamma som Collier & Hoefflers term (T) 

som också tolkas som den beskattningsbara delen av den inhemska ekonomin. Termen (t) är 

andelen av marknadsproduktion som går till härskaren (en form av skatt) och därmed utgör en 

fördelningspolitisk faktor som Collier & Hoeffler bortser ifrån. Termen (V) är de vinsterna 

som kommer att disponeras av rebelledaren vid lyckad revolution vilket är motsvarar Collier 

& Hoefflers (G). Det som egentligen utgör en väsentlig skillnad är rebelledarens kostnader. 

Medan Grossman använder sig utav faktiska kostnader i form av en lön som multipliceras 

med antalet upprorsmän, föreslår Collier & Hoeffler en approximation till BNP/capita (Y) och 

transaktionskostnader (C).  

 

Vidare måste det förtydligas på vilket sätt kommer naturresurserna in i bilden, vilket återigen 

leder tillbaka till Grossmans term (La). Marknadsproduktionen är nämligen en sammansatt 

variabel som består av kapital och/eller mark och det är just antingen på eller under marken 

som de olika formerna av naturresurser finns. Grossman ger därmed stöd till Collier & 

Hoefflers sätt att byta ut den beskattningsbara delen av den inhemska ekonomin till 

BNP/capita och värdet av naturresursexporten.  

  

2.4 Vidare uppbyggnad och egen modellering 
Det har gått närmare tio år efter Colliers och Hoefflers forskningsuppsats, under vilka olika 

forskare försökt replikera deras arbete med olika resultat. Som det antyddes i inledningen har 

M. Ross gjort en sammanställning av fjorton studier som har publicerats fram till år 2004, där 

vissa ger stöd till att det finns en negativ korrelation mellan naturresursexporten och 

sannolikheten av ett inbördeskrig och andra avfärdar sådant påstående.  

 



   

18 

Den kanske mest konstruktiva kritiken återfinns hos Fearon (2005). Det ena aspekten av 

Colliers och Hoefflers metod som kritiseras är användandet av fem års perioder, med start 

1960-64 vilket gör att för de 161 länder som ingår i undersökningen existerar potentiellt 161 * 

8 = 1 288 observationer per variabel. Av de 1 288 potentiella observationer används endast 

750 det vill säga nästan 42 % av det potentiella urvalet går förlorat på grund av så kallad ”list-

wise deletion” en metod som man använder för att rensa bort saknade observationer bland de 

oberoende variablerna. Saknas det en observation för ett år på en eller flera oberoende 

variabler, så plockas hela års raden bort. Dessutom om man istället för fem års perioder 

använde ett års perioder skulle antalet potentiella observationer för varje variabel öka till 161 

* 40 = 6 440 (Fearon, 2005:488). 

 

Fearons kritik kommer att tas hänsyn till, vilket gör att urvalet kommer att bestå av ett års 

perioder. 

 

Den andra delen av kritiken syftar till att belysa problemet med användandet av 

Världsbankens index över bränslebaserad export (fuel exports) som en approximation för 

värdet av naturresursexporten. Världsbanken för statistik över den grundläggande 

handelsvaruexporten (primary commodity export) också känd som spx index. Indexet är 

klassificerat i olika kategorier och är komponerat enligt ”Standard International Trade 

Classification” (SITC). Collier och Hoeffler använder sig av SITC 3, vilket innefattar 

exporten av mineralbränsle, smörjmedel samt liknande produkter, med andra ord olja, kol och 

naturgas. (UNSTATS) Problemet med indexen är att den innehåller reexporter vilket gör att 

sådana länder som Vittryssland vid användandet av SITC 3 exporterar 19,61 % av BNP, 

medan när man rensar för reexporten blir samma lands nettoexport 3,09 % av BNP. 3 Detta är 

viktigt eftersom enligt de teoretiska resonemangen utgör naturresurser en viktig del av 

beslutsfattandet kring uppstart av väpnad konflikt. Det är de intäkter som staten får ut genom 

att hårdbeskatta naturresursexporten som rebellerna bland annat vill komma åt. I fallet med 

Vittryssland som med sitt omfattande raffinaderi verksamhet utgör ett förädlingsland åt 

Rysslands råoljeexport, så hamnar dessa intäkter inte Vittryssland statsbudget, utan i 

producentlandet Ryssland, vilket gör att en missvisande bild vid användandet av SITC 3 

indexkomponent uppstår. Fearon hävdar att det inte är SITC 3 utan snarare enbart 

                                                
3 Oljeexporten är hämtat från International Trade Center, värdet av BNP är hämtat från Världsbanken. Båda 
avser år 2006. 
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råoljeexporten som har ett samband mellan variabeln naturresurser och inbördeskrig (Fearon 

2005:492). För att stärka en sådan tes finner Huphreys liknande samband, vilket gör att 

variabeln bränslebaserad export, kommer att bytas ut mot oljeproduktion per capita och 

oljereserver per capita (Humphreys 2005:525). 

 

Slutligen införs två nya variabler som bör vara av intresse. Det ena har en teoretisk grund och 

baseras på Grossmans resonemang kring hushållens förväntade inkomst. Ekvation (8) 

tillsammans med begränsningen L + S + H + I = 1 innebär att alternativ kostnad för den tid 

som är allokerat för att bli en soldat eller en upprorsman är den tid man allokerar för 

marknadsproduktion eller hemproduktion. Om arbetslösheten är hög minskar sannolikheten 

att få arbete, vilket gör att L går mot noll. Således, allt annat lika, kommer den alternativa 

kostnaden för att vara en soldat eller upprorsman minskar. Detta samt att det är främst yngre 

personer som kan tänkas engagera sig i stridsaktiviteter gör att studien tar upp en ny variabel - 

arbetslös manlig arbetskraft i ålder mellan 15-24 i procent av befolkningen i arbetsför ålder.  

 

Den andra variabeln har stöd i tidigare empirisk forskning, främst Snyders (2006) arbete som 

har lyft fram vikten av att dela naturresurser i två kategorier: plundringsbara (lootable) och 

icke-plundringsbara (non-lootable) naturresurser. Till första kategorin hör alluviala diamanter, 

timmer och olika narkotikaodlingar så som cannabis, kokain och opium. Till det andra hör 

oljefält, bauxit gruvor och andra kapitalintensiva industrier. Själva definitionen på 

plundringsbara naturresurser, enligt Snyder, är högt prissatta varor med låga ekonomiska 

inträdeshinder (Snyder, 2006:946). 

 

Vid granskning av en annan forskningskälla kan det konstateras att olika former av 

naturresurser verkar ha olika effekter på ett inbördeskrig. Medan plundringsbara naturresurser 

verkar öka inbördeskrigets längd, så anses icke-plundringsbara naturresurser endast ha 

samband med inbördeskrigets start (Ross, 2004:337). 

 

För att analysera huruvida det kan finnas sådant samband införs en ny variabel över 

diamantexporten som ska mäta effekten av plundringsbara naturresurser när det gäller längden 

av ett inbördeskrig.  

 

Uppsatsens två hypoteser blir således något modifierad och utökad form av ekvationerna (20) 

och (21), med fler oberoende variabler och med ett större antal års observationer så att: 
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 YCAUngdPDiaPLängdKrig ⋅−⋅+⋅+⋅+⋅+= 54321 ___ βββββα  (22) 

  

 CYAUngdROljePOljePStartKrig ⋅−⋅−⋅+⋅+⋅+⋅+= 654321 ____ ββββββα  

 (23) 

 

där, α  – en konstant, 
iβ – variablernas framräknade koefficienter, Olje_P – oljeproduction, 

Olje_R – olje reserver, Dia_P – diamant produktion,  Ungd_A – ungdomsarbetslöshet, samt 

P, Y och C samma som i ekvation (20). 
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Kapitel 3 
METOD OCH EMPIRI 

 
 
 
 

3.1 Variabelbeskrivning 
I det här avsnittet redogörs kortfattat för variablernas ursprung och innehåll. En 

sammanfattande tabell som redovisar deras grundläggande egenskaper återfinns i appendix, 

tillsammans med en tabell som sammanfattar de länder vilka har ingått i urvalet.  

 

3.1.1 Beroende variabler 

Två beroende variabler kommer att ingå i undersökningen. Det ena mäter längden av ett 

inbördeskrig och det andra början. Båda tidserier hämtas ifrån Correlates of War (CoW) 

databas i vilken inbördeskrig definieras utifrån fyra huvudsakliga kriterier. Den ställer krav på 

att det sker minst 1 000 stridsrelaterade dödsoffer per år. För att skilja åt inbördeskrig från 

genocids, massaker eller pogrom krävs att åtminstone fem procent av dödsoffer bli påtvingade 

av den svagare parten. Ytterligare ett kriterium är att en nationell regering måste spela en 

aktiv roll i stridsaktiviteter. Slutligen måste konflikten vara inomstatlig, det vill säga den inte 

får inträffa mellan två territoriellt olika länder. Tidserierna stäcker sig från 1960-1999 och 

uttrycks i form av en binär variabel vilket kan anta två värden, 0 och 1, där 0 betyder frånvaro 

av ett inbördeskrig och 1 att kriget pågår eller när det gäller andra variabeln – startar (CoW). 

 
Inbördeskrig sammanfattas på nästa sida i tabell 3:1. Av de 138 länder som undersökningen 

omfattar har det, under olika tidsperioder, pågått inbördeskrig inom 55 olika stater. Några 

länder, så som Burundi, Kambodja och Pakistan, varit krigsdrabbade flera gånger om vilket 

gör att det totala antalet inbördeskrig som kan identifieras under perioden 1960 och 1999 

uppgår till 73 stycken.  
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Tabell 3:1 Inbördeskrig under perioden 1960 – 1999 
     
Land Årtal  Land Årtal 
Afghanistan 1977-99  Kroatien 1993-95 
Algeriet 1963-64, 1993-99  Libanon 1976-90 
Angola 1976-99  Liberien 1990-96 
Argentina 1974-78  Mali 1990-95 
Azerbaijan 1993-95  Marocko 1976-89 
Bangladesh 1977-98  Moçambique 1977-96 
Burundi 1973, 1989, 1994-99  Nepal 1998-99 
Centralafrikanska Rep. 1997-98  Nicaragua 1979-80, 1982-89 
China 1960, 1992-99  Nigeria 1968-71 
Colombia 1960-99  Pakistan 1972, 1974-78, 1994- 99 
Cypern 1975  Papua N. G.  1989-99 
Dem. Rep. Kongo 1961-66, 1978-79, 1997-99  Peru 1982-96 
Djibouti 1994  Rwanda 1991-99 
Dominikanska Rep. 1966  Ryssland 1995-97 
El Salvador 1980-93  Senegal 1990-99 
Etiopien 1975-93, 1998-99  Sierra Leone 1992-99 
Filippinerna 1969-99  Somalia 1982-99 
Georgien 1993-95  Sri Lanka 1972, 1984-99 
Guatemala 1969-97  Storbritannien 1970-99 
Guinea Bissau 1999  Sudan 1964-73, 1984-99 
Haiti 1992-96  Sydafrika 1984-95 
Indien 1960-99  Tadzjikistan 1993-98 
Indonesien 1960-61, 1996-99  Tchad 1966-99 
Irak 1960, 1962-75  Turkiet 1978-81, 1985-99 
Iran 1979-94  Uganda 1982-88, 1994-99 
Jordanien 1971  Yemen 1987-88 
Kambodja 1971-76, 1979, 92  Zimbabwe 1973-80, 1984-88 
Kongo Rep. 1999    
     
     

Källa: Correlates of War projekt (CoW) 

 

3.1.2 Oberoende variabler 

En tidsserie över bruttonationalprodukt per capita hämtas från Fearon & Laitin undersökning. 

Tidserien är indexerat med basår 1985, PPP-justerat och är uttryckt i tusentaldollar per 

invånare. Skalomvandlingen beror på att andra variabler sträcker sig inom intervallet 0 – 100,4 

vilket gör det lämpligt ur statistiskt synpunkt att även omvandla BNP/capita så att högsta 

värdet ryms inom den (Fearon & Laitin, 2003). 

 
Tre naturresursrelaterade variabler ingår i undersökningen. Det ena mäter landets 

genomsnittlig årlig råoljeproduktion på en skala som är uttryckt i miljoner fat per dag. Det 

                                                
4 Förutom några få avstickare, exempelvis oljereserver i Saudiarabien får ett maximalt värde av 261,5 
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andra mäter omfattningen av ett lands bevisade råoljereserver på en skala som är uttryckt i 

miljarder fat. Den tredje mäter diamantproduktion på en skala som är uttryckt i miljoner 

metriska karat per år. Samtliga tre variabler hämtas från Humphreys studie (Humphrey, 

2005).  

 

Det gjordes försök att komplettera tidsserien med observationer för år 2000 och framåt, dock 

utan någon vidare framgång. Exempelvis variabeln som mäter årlig diamantproduktion är 

konstruerad från tre olika tidskrifter, nämligen ”Mining Annual Review”, ”Metals and 

Minerals Annual Review” och ”Diamand Registry”, vilka det visade sig vara svårt att komma 

över på egen hand.  

 

Variablerna befolkningsstorlek och arbetslösa ungdomar i ålder mellan 15-24 är bägge 

hämtade från Världsbankens ”World Development Indicators” cd-skiva. När det gäller 

befolkningsstorleken så kan en sådan variabel anta både små och mycket höga värden, från 

cirka 35 000 invånare som bor i Liechtenstein till över en miljard när det gäller China och 

Indien, vilket leder till något som kallas för heteroskedasticitet (CIA). Heteroskedasticitet är 

ojämn spridning eller olikheter i spridning som kretsar sig kring x-axeln och oftast kan 

avhjälpas med någon form av transformation av den oberoende variabeln, som i detta fall har 

skalats om med hjälp av den naturliga logaritmen (Djurfeldt, 2003:391). 

 

Variabeln arbetslösa ungdomar i ålder mellan 15-24 är uttryckt i procent av befolkningen i 

arbetsför ålder på en skala mellan 0 och 100. 

 

Den sista variabel, etno-lingvistisk fragmentering, mäter sannolikheten av att två 

slumpmässigt valda invånare kommer från olika etniska och språkliga grupper. Variabeln 

sträcker sig från 0 till 1 där 0 betyder maximal och 1 minimal fragmentering och hämtas från 

Göteborgs Universitets ”Quality of Governemt” databas (QoG). 

 

3.2 Typ av statistisk modell 
Den statistiska modellen innehåller 138 länder, två beroende och sju oberoende variabler, med 

totalt 42 582 årliga observationer. Alla regressioner har körts i Stata 10. 
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När det gäller typen av ekonometrisk modell så är det binär logistisk regression som kommer 

att användas vid analys av empiriskt underlag. Valet är naturligt av två anledningar. För det 

första är de båda oberoende variablerna konstruerade i en dikotomisk form vilket gör att den 

logistiska regressionen är att föredra eftersom den linjära regressionsmodellen xay β+= kan 

ange missvisande värden. För det andra har olika oberoende av varandra empiriska studier 

som behandlar liknande problemställning använt logistisk regression.5 

 

Redogörelsen för logistisk regressionsmodell börjar med att definiera oddset så att: 

 

 
p

p
AOdds

−
=

1
)( , 0 < p < 1,  +∞<< Odds0  (23) 

 

det vill säga odds utgörs av sannolikheten för en händelse dividerat med sannolikheten att 

händelsen inte inträffar (Körner, 2006:413). Än så länge har oddset endast en obegränsad 

överdel vilket åtgärdas genom logaritmering, exempelvis genom användning av den naturliga 

logaritmen så att: 
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Slutligen löses p ur uttrycket genom att ta exponentialfunktion på bägge sidor av ekvationen 

så att:  
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Eftersom uppsatsen innehåller flera oberoende variabler kommer uttrycket på höger sida av 

ekvationen att förlängas i motsvarande grad. Slutligen beräknas värden av −β koefficienterna 

inte med minsta-kvadratmetoden som vid det vanliga linjära regressionsanalysen utan med 

hjälp av tekniken som kallas för ”maximum-likehoodmetoden” (ML-metoden) (Körner, 

2006:413). 

                                                
5 Se bland annat Collier & Hoeffler (1998), Fearon (2005) och Snyder (2006). 
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Det man nu kan göra är att sammanföra teoriavsnittets två framtagna hypoteser (ekvationer 

(21) och (22)) med den logistiska regressionsmodellen (ekvation (25)) för att få det slutliga 

utseendet för de två modeller som kommer att analyseras i nästföljande kapitel.  

 

 

Modell 1 
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Modell 2 
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Kapitel 4 
ANALYS OCH RESULTAT 

 

 

 

 

4.1 Logistisk regression av Modell 1 
I teorikapitlets sista del har två hypoteser formulerats vilka omvandlades till ekonometriska 

modeller i föregående kapitel. Nuvarande avsnitt avser att behandla ”Modell 1” som innebär 

att det finns samband mellan krigets längd och fem oberoende variabler. Framtaget resultat av 

en sådan körning presenteras på nästa sida i tabell 4:1. 

 

Istället för att göra endast en logistisk regression med alla oberoende variabler, har det gjorts 

sex olika körningar. Modellen har därmed successivt byggts ut från ”Fall 1” som representerar 

en logistisk regression mellan BNP/capita och krigets längd till ”Fall 5” som representerar den 

fullständiga versionen av ekvation (25). ”Fall 6” utgör en check för de resonemangen om att 

olika former av naturresurser påverkar inbördeskrig på olika sätt.  Ett sådant tillvägandesätt är 

lämpligt i fall man vill veta hur variabler beter sig vid tillförsel av andra oberoende variabler, 

vilket granskas senare. Än så länge är man intresserad av huruvida hypotesen kunde 

falsifieras eller inte.  

 

Vid en snabb granskning av ”Fall 5” nedan blir svaret ja, den fullständiga hypotesen har 

kunnat falsifieras med en av fem variabler till följd av låg signifikansnivå. Uppsatsen ställer 

krav på att alfa värdet är mindre 0,05, vilket gör att man kan få statistiskt säkerställda resultat 

med 95 % sannolikhet och sådant krav klarar inte variabeln diamantproduktion som uppvisar 

p>|z| = 0,144 vilket sänker sannolikheten att sambandet är inte av slumpmässig karaktär till 

85,60 %. Resterande fyra variabler klarar testet och stödjer hypotesen både vad gäller 

signifikansnivåer och sambandets riktning.  
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Tabell 4:1 Logistisk regression med krigets längd som det beroende variabeln 
 

Modell 1 
   

  Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 

       
BNP/capita (Y) -0,2319 -0,2566 -0,2163 -0,2168 -0,2318 -0,2392 

Standartavvikelse (0,0192) (0,0198) (0,0201) (0,0201) (0,0211) (0,0228) 

Signifikans 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

       
Befolkningsstorlek (P) --- 0,5499 0,5375 0,5363 0,5339 0,5243 

Standartavvikelse --- (0,0307) (0,0306) (0,0308) (0,0308) (0,0323) 

Signifikans --- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

       
Etno-lingvistisk fragmentering (C) --- --- 0,8728 0,9226 0,9629 0,91528 

Standartavvikelse --- --- (0,1585) (0,1625) (0,1637) (0,1639) 

Signifikans --- --- 0,000 0,000 0,000 0,000 

       
Diamantproduktion (Dia_P) --- --- --- -0,0228 -0,0249 -0,0262 

Standartavvikelse --- --- --- (0,0171) (0,071) (0,0697) 

Signifikans --- --- --- 0,183 0,144 0,127 

       
Ungdoms arbetslöshet (Ungd_A) --- --- --- --- 0,0187 0,0191 

Standartavvikelse --- --- --- --- (0,0069) (0,0069) 

Signifikans --- --- --- --- 0,007 0,006 

       
Oljeproduktion (Olje_P) --- --- --- --- --- 0,0732 

Standartavvikelse --- --- --- --- --- (0,0673) 

Signifikans --- --- --- --- --- 0,277 

       
Oljereserver (Olje_R) --- --- --- --- --- -0,0028 

Standartavvikelse --- --- --- --- --- (0,0046) 

Signifikans --- --- --- --- --- 0,544 

       
Modellens förklaringsgrad (Pseudo R2) 0,0616 0,1555 0,1633 0,1636 0,1653 0,1656 
Antal observationer 4716 4716 4716 4685 4685 4685 
Log Likehood -1865,13 -1678,47 -1662,99 -1658,15 -1654,77 -1654,20 
 

Vad gäller storleken på koefficienterna så har variabeln etno-lingvistisk fragmentering enskilt 

störst utslag på förväntat krigslängd, åtföljd av befolkningsmängden, BNP/capita och slutligen 

uppvisar ungdomsarbetslösheten svagast samband vilket är dock fortfarande statistiskt 

säkerställt. Man bör generellt vara aktsam med att tyda koefficienternas storlek särskild i en 

sådan logistisk modell och främst vad gäller befolkningsmängden, eftersom variabeln är 

logaritmerat.  

 

Modellens uppbyggnad med Fall 1 – Fall 5 är till för att se hur variabler samvarierar med 

varandra. Ibland kan de ändra koefficientstorleken och även sambandets riktning och ibland 
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blir tidigare signifikanta variabler, icke signifikanta ju fler variabler tillförs i en regression. I 

Modell 1 har inga sådana tendenser kunnat observeras, vad gäller variablerna Y, P, C och 

Ungd_A. Samtliga uppvisar oförändrade höga signifikansnivåer (under 1 %) och opåverkade 

sambandsriktningar. Det är endast koefficienten för C som stärks något (med sju hundradelar) 

från Fall 3 till Fall 5, men sedan faller nästan hela vägen till sin ursprungliga nivå i Fall 6.   

 

Modellens förklaringsgrad är generellt låg då de oberoende variablerna förklarar endast 16,56 

procent av variationen i den beroende variabeln, vilket gör att dem huvudsakliga faktorer som 

påverkar längden av ett inbördeskrig förblir okända. Ett sådant resultat i för sig är ganska 

väntad, eftersom den ekonometriska modellen utgör en grov simplifiering av Hirshleifers och 

Grossmans teorier genom bortplockandet av bland annat de olika distributionella element. Till 

saken även hör att varken Grossman eller Hirshleifer hävdar att deras teorier förklarar alla 

aspekter som ett inbördeskrig består av utan medger att mycket arbete återstår för framtida 

forskningen. Vidare, abstraherar Collier och Hoeffler från variabler som mäter härskarens och 

hushållens beslutspreferenser och endast utgår ifrån rebellernas nyttomaximeringsfunktion 

vilket förmodligen också påverkar förklaringsgraden. Medan fortsatta spekuleringar inte 

kommer att leder något vart kan det däremot noteras att införandet av variabeln 

ungdomsarbetslöshet som utgjorde ett försök att ta in något som kännetecknar hushållens 

valpreferenser kunnat stärka modellens förklaringsgrad med endast 0,17 procent.  

 

Sista logistiska regressionskörning som utgörs av ”Fall 6” innehåller även två andra variabler 

som mäter naturresurser. Meningen med den är att se huruvida resonemanget om att olika 

former av naturresurser påverkar inbördeskrig på olika sätt håller. Fall 6 bekräftar delar av ett 

sådant antagande eftersom de två oljevariabler får icke-signifikanta värden och därmed inte 

påverkar inbördeskrigets förväntade längd. Huruvida andra delen av antagandet, nämligen att 

diamantproduktionen inte påverkar samt att oljeproduktion och oljereserver påverkar 

inbördeskrigets utbrott analyseras i nästföljande avsnitt.  
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4.2 Logistisk regression av Modell 2 
Modell 2 har konstruerats på motsvarande sätt som Modell 1, fast i detta fall utifrån sju olika 

logistiska regressioner. Resultat presenteras nedan i tabell 4:2.  

 

Tabell 4:2 Logistisk regression med krigets början som det beroende variabeln 
 

Modell 2 
  

  Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Fall 7 

        
BNP/capita (Y) -0,3029 -0,3026 -0,2817 -0,3453 -0,3479 -0,3204 -0,3140 

Standartavvikelse (0,0689) (0,0681) (0,0707) (0,0812) (0,0798) (0,0812) (0,0803) 

Signifikans 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

        
Befolkningsstorlek (P) --- 0,2328 0,2288 0,1672 0,1569 0,1702 0,1686 

Standartavvikelse --- (0,0679) (0,0684) (0,0735) (0,0755) (0,0754) (0,0761) 

Signifikans --- 0,001 0,001 0,023 0,038 0,024 0,027 

        
Etno-lingvistisk fragmentering (C) --- --- 0,3437 0,2976 0,2746 0,2095 0,0676 

Standartavvikelse --- --- (0,3989) (0,4041) (0,4042) (0,4027) (0,4112) 

Signifikans --- --- 0,389 0,461 0,497 0,603 0,869 

        
Oljeproduktion (Olje_P) --- --- --- 0,3426 0,4933 0,4986 0,4567 

Standartavvikelse --- --- --- (0,1169) (0,1415) (0,1437) (0,1409) 

Signifikans --- --- --- 0,003 0,000 0,001 0,001 

        
Oljereserver (Olje_R) --- --- --- --- -0,0176 -0,0188 -0,0154 

Standartavvikelse --- --- --- --- (0,0144) (0,0145) (0,0132) 

Signifikans --- --- --- --- 0,221 0,194 0,242 

        
Ungdoms arbetslöshet (Ungd_A) --- --- --- --- --- -0,0699 0,0589 

Standartavvikelse --- --- --- --- --- (0,0467) (0,0295) 

Signifikans --- --- --- --- --- 0,134 0,046 

        
Diamantproduktion (Dia_P) --- --- --- --- --- --- -0,0751 

Standartavvikelse --- --- --- --- --- --- (0,0463) 

Signifikans --- --- --- --- --- --- 0,105 
        

Modellens förklaringsgrad (Pseudo R2) 0,0466 0,0602 0,0611 0,0681 0,0713 0,0760 0,0801 
Antal observationer 4716 4716 4716 4685 4685 4685 4685 
Log Likehood -386,55 -381,04 -380,67 -365,96 -364,69 -362,85 -361,24 
 

Vid granskning av Fall 6 som representerar hypotesen om att de sex framtagna oberoende 

variabler har ett samband med inbördeskrigets början, avfärdas hypotesen med stöd av tre 

variabler (C, Olje_R och Ung_A), till följd av att samtliga uppvisar otillräckliga 

signifikansnivåer. Resterande tre variabler vilka är Y, P och Olje_P har både tillräckliga 

signifikansnivåer samtidigt som i hypotesens antagna, korrekta sambandsriktningar. 
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När det gäller analysen av koefficienter, är det lämpligt att använda sig utav Collier & 

Hoefflers tillvägandesätt. Om man är intresserad av hur en oberoende variabel påverkar den 

beroende variabeln, ska man konstanthålla resterande oberoende variabler med deras 

medelvärden, vilket exempelvis för (Y) matematiskt blir: 
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där i står för de olika värden som BNP/capita kan anta. Sambandet är lättast att granska i 

grafisk form och återfinns i figur 2 nedan.  
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Figur 2 Inbördeskrig och BNP/capita 
 
Som man kan observera är sambandet av icke-linjär karaktär och att förändringen i 

BNP/capita ger förhållandeviss litet utslag på sannolikheten att ett inbördeskrig kan bryta ut. 

Medelvärdet för BNP/capita var 4,08 tusen USD/capita och halveringen av den till 2,04 tusen 

USD/capita nästan fördubblar sannolikheten från 2,59 % till 4,82 %.  Collier & Hoeffler har 
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funnit liknande, dock mycket starkare samband. I deras modell halveringen av BNP/capita 

från dess medelvärde resulterade i ökningen från 15 % till 63 % 

 

Vidare analyseras variabeln oljeproduktion som är uttryckt i miljoner fat per dag i figur 3. 
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Figur 3 Inbördeskrig och råoljeproduktion 
 

Förändringen av råoljeproduktion har betydligt större effekt på sannolikheten av ett 

inbördeskrig kan bryta ut än BNP/capita. Man kan också se att effekten inte är monotonisk. 

Ökningen av råoljeproduktion från fem till sex miljoner fat per dag har betydligt större effekt 

på sannolikheten än till exempel ökningen från ett till två eller från tio till elva miljoner fat per 

dag. Återigen skiljer sig erhållna resultat från Collier & Hoeffler, i detta fall av förklarliga 

skäl, eftersom naturresursvariabel byttes ut från grundläggande handelsvaruexporten till 

råoljeproduktion. Dessutom ökningen av antalet länder från 98 till 136 drog ner sannolikheten 

vid medelvärdet från Collier & Hoefflers 15 % till 2,66%.  
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Något svårtolkad är beteendet av variabeln ungdomsarbetslöshet. Medan i Fall 6 är den icke 

signifikant samtidigt som uppvisar en negativ relation till krigets utbrott, så i Fall 7, som 

skiljer sig från Fall 6 endast genom tillförseln av diamantexporten, byter den tecken och blir 

plötsligt signifikant. Men Fall 7 är till att testa om diamantexport har samband med krigets 

uppstart, som den förresten inte har på grund av låg signifikansnivå, vilket ytterligare stärker 

antagandet att olika former av naturresurser har olika effekt på inbördeskrig. Detta samt 

faktumet att det är Fall 6 som utgör den fullständiga modellen gör att variabeln betraktas 

falsifiera hypotesen.  

 

Analysen avslutas med ett konstaterande om att modell två är sämre på att förklara varför 

inbördeskrig bryter ut (Pseudo R2 = 0,076) än modell ett förklarar hur lång tid inbördeskrig 

varar (Pseudo R2 = 0,1653). 
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Kapitel 5 
SLUTSATSER 

 

 

 

 

Uppsatsens syfte varit att undersöka hur förekomsten av olika typer av naturresurser 

tillsammans med några andra teoretiskt relevanta variabler påverkar väpnade inomstatliga 

konflikter. Eftersom det på området inte existerar någon vedertagen, allmän ekonomisk teori 

om de faktorer som orsakar inbördeskrig, har det redogjorts för två väsentliga teoretiker. 

Medan den ena visade hur olika former av konflikter kan analyseras med hjälp av teori om 

marknadsutbyte, hade den andra byggt en ekonomisk modell av uppror och revolution. 

Utifrån en sådan redogörelse samt med stöd av tidigare empirisk forskning, har det, för att 

testa syftet, formulerats två olika hypoteser.  

 
Metod och empiri avsnittet behandlade variablernas ursprung och innehåll. Fokusen lades på 

att definiera den ekonometriska specifikationen, efter vilket båda hypoteser omvandlades till 

lämpliga statistiska modeller.  

 

Erhållna resultat visade att ingen av hypoteserna kunde bekräftas i sin helhet, då några 

variabler saknade nödvändiga signifikansnivåer. Det ena hypotesen som behandlade orsaker 

till ökad längd av ett inbördeskrig kunnat stödjas med fyra av fem oberoende variabler. Det 

andra hypotesen som behandlade vad som påverkar sannolikheten att ett inbördeskrig bryter 

ut, kunnat bekräftas med hälften, det vill säga tre av sex förklarande variabler.  

 

Generellt, uppvisade två variabler, vilka är BNP/capita och befolkningsmängd, konsekvent 

höga samband hos bägge hypoteser. En variabel – oljereserver, inte hade någon påverkan på 

vare sig inbördeskrigets längd eller uppstart. Egenmodellerat variabel – ungdomsarbetslöshet 

verkade endast vara av vikt när det gällde krigets längd.  

 

Tidigare forskningens antagande om att olika former av naturresurser kan tänkas påverka 

fenomenet inbördeskrig på olika sätt har inom ramen för denna studie delvis kunnat bekräftas. 

Detta, eftersom oljeproduktion har i enlighet med andra studier endast effekt på krigets längd 

och inte när det gäller dess sannolikhet att bryta ut. Dessvärre hade diamantproduktion som 
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representerar en annan sort av naturresurser bristande signifikansnivåer i bägge modeller, 

vilket gjorde att det ovannämnda antagandet inte kunnat bekräftas i sin helhet.  

 
 
För vidare forskning rekommenderas ett utökat antal oberoende variabler både vad gäller 

naturresurser, exempelvis införandet av tidsserier för naturgas- och kolproduktion, men även 

övriga, utifrån konfliktteorin, i syftet att stärka modellens förklaringsgrad. Särskild vikt bör 

läggas på att granska om och vilka kausala mekanismer som kan ligga bakom påträffade 

sambanden.  
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APPENDIX  
 
 
 
 
 
Urval av länder 
        

1 Afghanistan  47 Haiti  93 Panama 
2 Albanien  48 Honduras  94 Papua N. G.  
3 Algeriet  49 Indien  95 Paraguay 
4 Angola  50 Indonesien  96 Peru 
5 Argentina  51 Irak  97 Polen 
6 Armenien  52 Iran  98 Portugal 
7 Australien  53 Irland  99 Rumänien 
8 Azerbaijan  54 Israel  100 Rwanda 
9 Bahrain  55 Italien  101 Ryssland 

10 Bangladesh  56 Jamaica  102 Saudi Arabien 
11 Belgien  57 Japan  103 Senegal 
12 Benin  58 Jordanien  104 Sierra Leone 
13 Bhutan  59 Kambodja  105 Singapore 
14 Bolivia  60 Kamerun  106 Slovakien 
15 Botswana  61 Kanada  107 Somalia 
16 Brasilien  62 Kazakstan  108 Spanien 
17 Bulgarien  63 Kenya  109 Sri Lanka 
18 Burundi  64 Kongo  110 Storbritannien 
19 Central African Republic  65 Kroatien  111 Sudan 
20 Chile  66 Kuba  112 Swaziland 
21 China  67 Kuwait  113 Sverige 
22 Colombia  68 Lesotho  114 Szweits 
23 Costarica  69 Lettland  115 Sydafrika 
24 Cypern  70 Libanon  116 Sydkorea 
25 Danmark  71 Liberien  117 Syrien 
26 Dem Rep Kongo  72 Libyen  118 Tadzjikistan 
27 Djibouti  73 Litauen  119 Tanzania 
28 Dominikanska Rep  74 Madagaskar  120 Tchad 
29 Ecuador  75 Malawi  121 Thailand 
30 Egypten  76 Malaysia  122 Tjeckien 
31 El Salvador  77 Mali  123 Tjeckoslovakien 
32 Etiopien  78 Marocko  124 Trinidad & Tobago 
33 Fiji  79 Mauritius  125 Turkiet 
34 Filippinerna  80 Mexiko  126 Tyskland 
35 Finland  81 Mongoliet  127 Uganda 
36 Frankrike  82 Moçambique  128 Ukraina 
37 Förenade Arabemiraten  83 Namibia  129 Ungern 
38 Gabon  84 Nederländerna  130 Uruguay 
39 Gambia  85 Nepal  131 USA 
40 Georgien  86 Nicaragua  132 Venezuela 
41 Ghana  87 Niger  133 Vietnam 
42 Grekland  88 Nigeria  134 Vittryssland 
43 Guatemala  89 Norrland  135 Yemen 
44 Guinea  90 Nya Zealand  136 Zambia 
45 Guinea Bissau  91 Oman  137 Zimbabwe 
46 Guyana  92 Pakistan  138 Österrike 



   

 

 
 
Summering av variabler    

              

  Variabel Observationer Medelvärde 
Stad. 
Avv. Min Max 

Krigslängd 4740 0,1532 0,3602 0 1 
Krigsstart 4740 0,0173 0,1304 0 1 
BNP/capita 4716 4,0846 4,7739 0,196 53,901 
Befolkningsmängd 4740 9,0609 1,5165 5,4027 14,0296 
Ungdomsarbetslöshet 4744 2,7248 7,2525 0 13,3077 
Råoljeproduktion 4709 0,3584 1,1738 0 10,0925 
Råoljereserver 4740 4,1722 18,9935 0 261,5 
Diamantproduktion 4709 0,4619 2,8794 0 43,8 
Etno-lingvistisk fragmentering 4744 0,4052 0,2886 0,0041 0,9250 

  

            
  


