
	

 

Att jämföra ojämlikhet 
En jämförande kvantitativ studie kring operationaliseringar i 

diskursen för inbördeskrig  

Hugo Johansson 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Statskunskap C 
15 högskolepoäng 

Ventilerad: HT2015 
Handledare: Gina Gustavsson  
Examinator: Carina Gunnarsson 

 

Statsvetenskapliga Institutionen 
UPPSALA UNIVERSITET 



2	

	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3	

	

 
Abstract		
I forskningsdiskursen rörande inomstatliga konflikter finns en diskrepans mellan kvantitativa 
och kvalitativa studier huruvida variabeln ekonomisk ojämlikhet har en signifikant effekt på 
risken för konflikt eller inte. Genom att förflytta tanken från generell ojämlikhet till 
exploatering argumenterar uppsatsen för att rätt typ av ekonomisk ojämlikhet inte blivit 
operationaliserat på rätt sätt tidigare. Därefter följer en jämförelse mellan Gini och ett mått 
från ekonomisk historia med namnet Ineqaulity Extraction Ratio (IER) som enligt uppsatsen 
är ett mer dynamiskt mått för att mäta exploatering. Undersökningens dataset har två varianter 
av den beroende variabel för konflikt och uppsatsen finner då att IER har en signifikant effekt 
i båda variabelvarianter, samt ett klart övertag i en utav dom.  

Nyckelord: exploatering, inom-statlig konflikt, logistisk regression, akaikes information 
criterion, Inequality Extraction Ratio, Gini-koefficienten, inbördeskrig  
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Inledning		
Sedan slutet av andra världskriget har frekvensen av väpnade konflikter mellan stater 
stagnerat i förhållande till väpnade konflikter inom en stat (Huber & Mayoral: 2012, 1). 1900-
talets senare hälft såg en ökning av inbördeskrigen både i numerär, längd och omfattning. 
Under tidigt 1900-tal varade ett inbördeskrig i genomsnitt knappt mer än ett år. Samma siffra 
för den senare delen av seklet är över fyra år i genomsnitt. Krig i länder som Myanmar, 
Angola och Sri Lanka har bestått genom generationer och utgjort ett faktum under samtliga år 
av den aktuella statens självständiga historia eller återupptagits i hög frekvens under samma 
tidsintervall. Även om inbördeskrigens längd historiskt sett har ökat har inte deras intensitet 
med svåra konsekvenser som följd minskat. Sedan 1945 har inbördeskrig skördat över 25 
miljoner människoliv, ytterligare miljoner har tvingats på flykt eller i hemlöshet. Länder som 
när de förklarades som självständiga hade förutsättningar till betydande ekonomisk tillväxt 
som Myanmar eller Angola har istället försatts i ekonomisk kollaps efter decennier av krig 
och konflikt. (Hironaka: 2005, 1 - 3)  
Krig utkämpas i allt mindre grad mellan stater i modern tid. Under mätperioden 2003 – 2012 
har inomstatliga konflikter där konflikten utkämpats mellan en regeringsfraktion och en eller 
flera rebellgrupper utgjort en klar majoritet av väpnade konflikter. Ofta så mycket som fyra av 
fem konflikter är just inom en stat. Antingen emellan en regering och en rebellstyrka, två 
utomstatliga aktörer eller fall där en aktör eller en regering ägnar sig åt så kallat one-sided 
violence där endast en part i konflikten är stridande, den andra är civila offer. (SIPRI: 2014)  
Ett aktuell fråga är att stater med inbördes konflikt skapar ett säkerhetsproblem för det 
internationella samfundet och inte minst för angränsande eller närliggande stater. När en stat 
inte kan upprätthålla suveränitet över sitt territorium skapas det regioner med ett 
maktvakuum. Det ställer till problem eftersom det internationella samfundet förutsätter att en 
stat också är en geopolitisk maktsfär. När så inte sker skapas utrymmen för kriminella 
grupperingar, övergrepp på civila och fristäder för exempelvis terroristgrupper. (Rotberg: 
2002, 127 – 128)  
Ett illustrerande exempel är konflikterna i Syrien och Irak som tycks ha en katalyserande 
verkan dem emellan där brist på kontroll över statens eget territorium skapat möjligheter för 
Islamiska Staten att växa nära på obehindrat vilket fått konsekvenser framförallt för 
närområdet men också för säkerhetsläget i övriga delar av världen. (Taheri: 2014, 344 - 347)  
Inbördeskrig har varit föremål för omfattande analys och diskussion under en lång tid vilket 
har lett till att en stor mängd diskurs och tidigare teori finns tillgänglig. Två forskningsskolor 
kan urskiljas ur tidigare diskurs: Ekonomisk ojämlikhet, etnisk splitring å ena sidan där 
folkligt missnöje och motiv för konflikt ses som centrala med forskare som Gurr, Davies, 
Ostby och Bartuseviçius. En annan forskarskola med centralgestalter som Fearon & Laitin 
eller Collier & Hoeffler har under början av 2000-talet utmanat detta synsätt och istället 
fokuserat på förutsättningar bortom folkligt missnöje för att väpnade grupper inom en stat ska 
kunna växa sig starka. Uppsatsen försöker genom en ny mätmetod av ekonomisk ojämlikhet 
kontrollera dessa slutsatser samt undersöka om diskrepansen mellan de två lägren är en 
produkt av ett validitetsproblem. Genom att använda ett annat mått rör sig uppsatsen ifrån att 
se ojämlikhet som en ren resursallokering utan fokuserar istället på vad som kan kallas en 
exploaterande ojämlikhet. Uppsatsen gör ett försök att ta sig an problemet genom att använda 
en variabel som beskriver ojämlikheten med hänsyn till ett lands generella inkomstnivå. 
Genom att välja ett sådant tillvägagångssätt mäter uppsatsen graden av exploatering och 
vilken förklaringskraft den har för skapandet av konflikter i jämförelse med tidigare metod. 
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Teorin för denna variabel hämtas från forskare i ekonomisk historia och är en variabel med 
namnet Inequality Extraction Ratio (IER). 

Frågeställning	 
Frågeställningen som uppsatsen arbetar efter är:  
 
Hur förhåller sig måtten Gini och IER mellan varandra i sin förmåga att förklara inomstatlig 
konflikt?  
 
Frågeställningen hämtar sin inomvetenskapliga relevans från att den kumulativt bygger vidare 
på en lång diskussion om vad som har föranlett inbördeskrig och konflikter och tillför ett nytt 
perspektiv samtidigt som den prövar teorier från tidigare diskurs mot en ny kandidatmodell. 
Den utomvetenskapliga relevansen blir att bredda förståelsen för konflikters uppkomst så att 
makthavare och beslutsfattare bättre kan parera för dessa faktorer i utformningen av 
exempelvis ekonomisk politik, demokratifrämjande arbete eller fredsförhandlingar.  
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Teori		
Forskningsöversikt		
Teorier om att hur resurser är allokerade mellan samhällsklasser och hur den allokeringen 
utgör en drivande effekt i ett samhälles utvecklingsprocess är knappast någonting nytt. Ur 
marxistisk synvinkel är det grundbulten i majoriteten av konflikter, helt enkelt en väpnad 
klasskamp mellan proletariatet och bourgeoisien. (Marx, Dahrendorf: 1959, 27 - 28)  
Idén om att klasser skapar grogrund för konflikt är en idétradition som lever vidare. Davies 
(1962: 1 – 3) konstaterar att revolutioner sker när snabba förändringar sker över 
socioekonomiska skiljelinjer och där en population som tillförskansat sig nya ekonomiska 
vinster och fruktar att bli av med vad de just vunnit. Sociologen Ted Gurr konstaterar i sin 
bok Why Men Rebel att osämja uppstår när skillnader i förmåner och inkomstnivåer mellan 
grupper blir tydliga i en vardaglig kontext. Den som ser att en annan har ett visst privilegium 
så som högre lön, bättre bostad eller högre utbildning men samtidigt ser sig själv som 
berättigad till dessa kommer att känna sig åsidosatt och missgynnad. Om problemet blir så 
pass utbrett att det blir en generell struktur snarare än en individuell strävan kommer detta att 
föranleda konflikt enligt ramen för vad som benämns som relative deprivational theory. (Gurr: 
1970: 49)  
Gurr med fleras teorier om hur vad som benämnts som ekonomisk ojämlikhet aggregerar 
konflikt har dock svårt att hitta stöd i den kvantitativa diskursen (Huber & Mayoral: 2014: 3), 
även om många fallstudier kring krigsutbrott just pekar på att ett stratifierat ekonomiskt 
klimat varit en stor faktor i konfliktens inledning och orsak ibland även som främsta orsak till 
densamma.  
Ett flertal av inbördeskrigen i Centralamerika under 1900-talets senare hälft föranleddes 
exempelvis av reformer som drastiskt sänkte levnadsstandarden för en fattig 
jordbruksbefolkning och ökade andelen jordlösa bönder. Även om landets ekonomiska 
tillväxt tog fart föranledde det inte en väntad ökning i regeringarnas popularitet utan väckte 
istället många fattigas vansinne. Där regeringen inte gav efter för folkliga protester bröt 
inbördeskrig ut. (Booth: 1991, 60 – 61)  
Kampen mellan Nepals monarki och Nepals maoistiska gerilla i formen av ett inbördeskrig 
som skördade mer än 15.000 människoliv och varade mellan 1996 – 2006 kan ses som en 
direkt effekt av ekonomisk ojämlikhet. En fallstudie som granskar den maoistiska gerillans 
rekrytering finner ett starkt samband mellan en ökande ekonomisk ojämlikhet, socialt utsatta 
områden och en ökad rekrytering till rebellstyrkan. Den visar också att de områden där 
gerillan varit mest aktiv är de där snedfördelningen av resurser och fattigdomen varit som 
mest utbredd. Maoisterna har medvetet valt ut områden där ojämlikhet och missnöje har varit  
som mest omfattande, och har lyckats i sin rekrytering trots att Nepal under denna period 
faktiskt hade en god ekonomisk tillväxt. Intervjuer med rebeller efter krigsslutet styrker 
hypotesen att ojämlikhet och viljan att göra uppror är starkt korrelerade då en majoritet av 
rebellerna tillhörde de lägre kasten eller åsidosatta och diskriminerade grupper i det 
Nepalesiska samhället. (Macours: 2011, 22 – 23)  
Ytterligare så konstaterar Horowitz (1985) även att regioner som är rika sällan ser konflikter 
bryta ut. Det är till övervägande del fattiga regioner som varken har en hög produktivitetsgrad 
eller tillgång till naturresurser eller råvaror där konflikter uppstår, som exempelvis Sydsudan, 
Södra Tchad eller Östra Filippinerna. (Horowitz: 1985. 233 – 234)  
Även i en konflikt med tydliga och klara kulturella motsättningar har ekonomiska variabler en 
stor förklarande effekt. Nordirland är förvisso också Storbritanniens region med minst 
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ekonomiskt välstånd, men dess ekonomiska resurser var också klart ojämnt fördelade mellan 
katoliker och protestanter där katoliker strukturellt missgynnades. De hade under 1990-talet 
både mindre andel barn som gick vidare till högre utbildning, och fler hem beroende av 
socialt stöd. Framförallt var även arbetsmarknaden i hög grad styrd av den protestantiska 
majoriteten vilket resulterade i att katoliker hade över dubbelt så hög risk att hamna i 
arbetslöshet och hade mindre makt på arbetsplatsen. Livslängden mellan katoliker och 
protestanter skilde sig också, där katoliker statistiskt levde ett kortare liv. (Cairns: 1998, 755)  
Forskare med Collier & Hoeffler i täten angriper ämnet med en annan teoretisk ingångspunkt. 
Enligt dem är konflikter ej baserade på vad benämns som ”ethnic/economic grievances” utan 
hävdar istället att rebeller drivs av rent ekonomiska incitament. Med Gini-koefficienten som 
mått på ojämlikhet finner de inget stöd för att ojämlikhet i inkomst leder till konflikt utan 
noterar istället att en rad andra faktorer har en större påverkan, framförallt ekonomiska 
möjligheter och incitament för rebellgrupper. Stater beroende av export av en enskild råvara 
har en betydligt större risk för inbördeskrig än länder som har en mer diversifierad export. 
Råvaror som olja, diamanter och ädelmetaller går enkelt att sälja vidare och utgör ett enkelt 
sätt att finansiera en rebellarmé. Likaså är diaspora-grupper en viktig källa till inkomst för 
rebeller. En annan faktor är tillgången till unga män som kan ställa upp i krig. Mer utbildning, 
högre inkomstnivå, och ju mer arbete som finns tillgänglig för en ung manlig population, ju 
mindre risk för konflikt då det ökar alternativkostnaden för att ansluta sig till en rebellgrupp. 
Man ser en stark koppling mellan fattigdom och risken för inbördeskrig men kopplar inte 
detta till ekonomisk ojämlikhet utan ser snarare individen i en rebellgruppen som en slags 
homo economicus, som väljer att slåss för vinsten som sådan, inte för att protestera mot 
ojämlikhet i linje med en machiavellistisk tanke om det är ekonomiskt gynnsamt att tillgripa 
våld så kommer så småningom en eller flera aktörer att göra just detta. Rebellgrupper, hävdar 
Collier & Hoeffler, drivs mer av egenintresse och opportunism, snarare än missnöje över 
ojämlikhet eller etnisk segregering. (Collier & Hoeffler: 2004, 587 – 589)  
Collier själv tror varken på etniskt eller ekonomiskt missnöje som fundament för inbördeskrig 
eller konflikt. Hen hävdar att rebeller ofta förvisso motiverar sin kamp med etniska eller 
socioekonomiska stöttepelare men finner inget bevis för detta empiriskt. Collier tycker sig 
istället se en trend med ideologiskt motiverade forskare som har en romantiserande bild av 
rebellrörelser snarare än en realistisk. (Collier: 2007, 18)  
Med samma tankesätt tar Fearon & Laitin sig an problemet. Inbördeskrig bedrivs ofta mellan 
en militärmakt och en gerilla konstaterar de. Det gör att länder med goda förutsättningar för 
gerillakrig har en högre risk för inbördeskrig än länder där förutsättningarna är sämre. 
Styrkeförhållandena mellan ett lands militärmakt och gerillakrigare är oftast extremt 
snedfördelad – i ett reguljärt krig hade de senare nedkämpats utan några större problem av 
centralregeringens militärmakt. Ändå finns det flera exempel på när en liten styrka har varit 
delaktig i konflikter där tusentals civila har stupat, som ett samlat resultat av gerillans och 
regeringsmaktens krigföring. För att komma undan snedfördelningen i styrkeförhållandet 
argumenterar Fearon & Laitin för att förutsättningar som svår terräng så som bergskedjor eller 
tät djungel hjälper till att balansera en sådan skevhet. De nämner också illa underhållen eller 
obefintlig infrastruktur som distanserar lantliga områden från städer och tätorter. Ytterligare 
ett viktigt fundament är tillgången på män som lever i en tillräckligt hög grad av fattigdom så 
att individer som väljer att ansluta sig till en gerillastyrka gör detta för en synnerligen liten 
alternativkostnad. En sista viktig faktor är befolkningen i helhet, inbördeskrig tycks vara 
korrelerat med landets befolkningsstorlek. (Fearon & Laitin: 2003, 80)  
Ytterligare forskning understryker teorin där Rohner tillsammans med Collier & Hoeffler 
genomför en stor kvantitativ analys med över 1000 observationer. Populära 
förklaringsmodeller som grundar sig i ekonomisk ojämlikhet, etnisk splittring, 
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befolkningstäthet förklaras alla som insignifikanta till förmån för variabler som bergsterräng, 
olika typer av koloniala arv (militärbaser / politisk kultur) samt en mängd ekonomiska 
faktorer som exempelvis en retarderande ekonomisk tillväxt. (Collier, Hoeffler, Rohner: 2006, 
10 - 16)  
Att rebeller måste ha en vinstdrivande tanke understryker de vidare med att jämföra 
kostnaderna med att driva politisk opposition och att driva en väpnad kamp. Som ett exempel 
nämner de Tamilska Tigrarna i nordöstra Sri Lanka som slogs för politiskt inflytande. Med en 
omsättning på mellan 200 till 350 miljoner dollar årligen besitter de ekonomiska resurser i 
samma storleksgrad som 20 – 34 procent av BNP för den region de verkar i. Det till trots, är 
knappast Tamilska Tigrarna en speciellt välfinansierad rebellgrupp med internationella 
jämförelser utan snarare tvärtom. (Collier, Hoeffler, Rohner: 2006, 5)  
Den förutsättningsbaserade teorin om vad som föranleder konflikt hade en ledande ställning 
stora delar av 2000-talet. Andra forskare började använda annorlunda teoretiska verktyg för 
att påvisa att variabler som etnicitet och ekonomisk ojämlikhet visst har en betydande faktor i 
vad som aggregerar konflikt och inbördeskrig. Många forskare hävdar just att de resultat som 
inte hittar ett samband mellan ekonomisk ojämlikhet och inbördeskrig härstammar från 
metodologiska felaktigheter, mätfel eller otillförlitliga siffror över ekonomisk ojämlikhet i 
fattigare länder. I urval där forskare medvetet valt bort konflikter med etniska paralleller finns 
dock ett signifikant samband mellan ekonomisk ojämlikhet och risken för inbördeskrig. De 
har också belagt att inbördeskrig är skiljt från generell inkomst i landet (BNP/Capita) och att 
ojämlikhet har en större och mer signifikant effekt i linje med tidigare teoretiska resonemang 
från Ted Gurr och hans relative deprivational theory. (Bartuseviçius: 2013, 1 - 3).  

Forskningslucka		
Den relativt höga frekvensen av kvantitativa undersökningar som undersöker 
förklaringsfaktorer bakom inbördeskrig korrelerat med ojämlikhet och andra faktorer är att 
samtliga hitintills mätt ojämlikhet med Gini-koefficienten som operationalisering. (Milanovic: 
2007, 16) Måttet är förvisso välbeprövat och ger en bra bild över hur ett lands ekonomiska 
resurser är allokerade. Vad Gini- koeffecienten inte mäter är vad man skulle kunna uttrycka 
som en exploaterande ojämlikhet, alltså, hur mycket som en elit tillskansar sig på ett folks 
bekostnad. Det är här uppsatsen kan tillföra ett nytt bidrag till den befintliga diskursen genom 
att använda sig av att ett nytt mått och en ny teoretisk lupp under vilken ojämlikhet inte enbart 
behöver handla om proportionen av resurser emellan de som har mest och de som har minst. 
Istället undersöker uppsatsen huruvida en så kallad grad av exploatering kan anses utgöra ett 
valid fundament till uppkomsten av inbördeskrig och konflikt.  
Bristen med Gini-koefficienten är att den isolerar sig själv från inkomstnivåer generellt. Två 
länder kan ha samma nivå Gini-index men konsekvenserna för människorna på bottensteget 
kan variera mellan svält och exempelvis ett liv finansierat av bidrag, livsmedelskuponger och 
dagar i program för att främja utbildning eller arbete. Ett land kan också på pappret ha ett 
jämlikt Gini-index men detta kan då i själva verket bero på att de rika i landet har så pass lite, 
även om detta är betydligt mer än den fattiga befolkningen. Ju högre ekonomisk standard i ett 
land, ju mer ojämlikhet kan också finnas innan samhällets fattigaste faktiskt råkar ut för 
umbäranden av just denna ojämlikhet. En hypotetisk tanke är således att det finns tillägg att 
göra till Gurrs resonemang om att generell ojämlikhet skapar missnöje nog för konflikt. Det 
behöver inte vara felaktigt i sig, men torde stå sig ganska svagt i jämförelse med ojämlikhet 
kopplad till fattigdom och tillhörande umbäranden.  
Motivationen för den som står på nedersta delen av samhällstrappan att göra uppror torde inte 
enbart vila på enbart placeringen utan också på den faktiska standarden inom den givna 
socioekonomiska grupperingen. Någon med en chans till utbildning, mat och tillgång till en 
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enkel bostad har mer att förlora än de som faller offer för absolut fattigdom och de 
umbäranden som följer där av. Det är just dessa umbäranden samt en exploaterande 
samhällselit som skor sig på en fattig befolkning som Gini-koefficienten inte tar upp på ett 
tillfredsställande sätt. Uppsatsens hypotes och ansats grundar sig i att de som har mätt 
ekonomisk ojämlikhet också egentligen haft som avsikt att mäta en form av exploaterande 
ojämlikhet men inte problematiserat operationaliseringen som gjorts med Gini. Uppsatsen tror 
att det är en ojämlikhet med exploaterande karaktär som skapar den sortens folkligt missnöje 
och tillgången på människor utan framtidstro som bekräftats vara en rot till konflikt i många 
studier. Många av de möjligheter som Fearon & Laitin samt Collier & Hoeffler tar upp i sina 
artiklar kan också bindas till ett ekonomiskt ojämlikhetsbegrepp av exploateringskaraktär. Att 
bo i den typen av miljöer som utgör incitament med undermålig infrastruktur och brist på 
kontakt med centralregimen utgör även det ett symptom på ojämlikhet eftersom det skär av 
medborgaren från kontakt med omvärlden och viktiga samhällsinstitutioner, och därmed 
också både den faktiska möjligheten och känslan av att kunna verka i ett politiskt samtal och 
skärmar av grupper från varandra. Även om de hävdar att inbördeskrig inte samvarierar med 
ekonomisk ojämlikhet så är många av deras förutsättningar som de målar upp en konsekvens 
av just detta.  
Samtliga studier har tagit upp fattigdom som en viktig orsak till att konflikter utbrutit, även 
om det finns olika tolkningar i hur detta har gått till ur ett rent kausalt perspektiv. Det är 
förstås en fråga var man drar gränsen i en orsakskedja men när ett flertal variabler på 
synnerligen rationellt sätt kan kopplas till ekonomisk ojämlikhet torde det vara intressant att 
revidera mätformen och dess fundament istället för att avfärda teorin. Ett land med tillgångar 
av den typen som Collier & Hoeffler tar upp som konfliktskapande kan också tyda på en form 
av exploatering. En stat rik på dyrbara råvaror av den typen som kan finansiera en rebellarmé 
torde kunna mäkta att ge sina invånare tillgång till allmän skolgång, infrastruktur och skapa 
sysselsättning för att på det viset öka alternativkostnaden för att rekryteras av en rebellarmé 
och skapa ekonomisk tillväxt som på sikt ökar landets välfärd. När så inte sker, och det trots 
landets rikedomar, ändå finns en hög andel missnöjda unga män att rekrytera, så är det 
intressant att ställa sig frågan om detta beror på en korrupt samhällselit som exploaterar sin 
befolkning och sin stats naturresurser.  
En annan faktor som tidigare forskning och framförallt fallstudier tar upp är att många 
inbördeskrig och konflikter bryter ut efter någon slags förändring som gynnat en rik elit och 
dessutom gett högre tillväxt (Här utgör både kriget i Nepal och krigen i Latin-Amerika 
kontrafaktiska skillnader mot Rohnes statistiska analys) men verkat förödande för landets 
lägre samhällsklasser. (Booth om inbördeskrigen i Latin-Amerika exempelvis). Det är också i 
linje med (Davies, 1962) som beskrev just detta fenomen. Ju mer uppenbar denna förändring 
ter sig och ju mer den upplevs eller i själva verket kanske är styrd av en samhällselit torde 
motivera ett starkt folkligt missnöje mot densamma. Både Nepal och Latin-Amerika som i 
tidigare diskurs benämnts som exempel på fall där konflikter och ojämlikhet går ihop,  går att 
specificera ytterligare: Det är en exploaterande ojämlikhet eftersom det har skett en tillväxt på 
en fattig befolknings bekostnad. Att således finna ett mått som på ett trovärdigt sett kan 
redogöra för en samhällselits rovgirighet emot resten av sin befolkning borde vara 
högintressant ur en förklarande synpunkt. Uppsatsens arbetshypotes kan nu utkristalliseras 
till:  
 
H1: Graden av exploatering av de lägre klasserna ökar risken för inbördeskrig  
 
Vad kan då utgöra bränsle åt en konflikt när vi deriverar vad tidigare forskning konstaterat? 
Ekonomisk ojämlikhet har haft en god förklaringskraft i fall där man aktivt urskilt konflikter 
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utan etniska band. Både Collier & Hoeffler, Fearon & Laitin samt en mängd fallstudier 
kopplar exploatering eller en produkt av exploatering som ett nyckelfaktor till att inbördeskrig 
inleds och eskalerar. Således ämnar uppsatsen att sammanfoga fattigdom och ekonomisk 
ojämlikhet till en och samma variabel för att på så sätt mäta ett lands exploatering. Det är just 
exploateringsgraden som forskare kanske haft i åtanke att mäta innan med Gini- koefficienten, 
men vars utformning inte problematiserats tillräckligt. Som tidigare nämnts har ju ett antal 
fallstudier stipulerat att de undersöker kopplingen mellan ojämlikhet och inbördeskrig, men 
vid närmare granskning (se ovan) så har detta visat sig vara en exploaterande ojämlikhet. 
Uppsatsen tror också att det är just därför som det har funnits en skillnad mellan kvalitativa 
och kvantitativa studier tack vare Gini-koefficientens trubbiga karaktär vad gäller fattiga 
länder i olika urval. Uppsatsen vill hävda att det dels är en tanke om exploatering, där de 
rikare samhällsklasserna på att aggressivt sett förser sig med resurser på de fattigares 
bekostnad, inte ren ojämlikhet, som forskare egentligen har haft för avsikt att mäta och 
operationaliserat med hjälp av Ginikoefficienten i tidigare diskurs.  
Variabeln uppsatsen ämnar skapa kan verka komplex men ett mått som mäter just vad som 
har beskrivits ovan finns redan framtaget av ett forskarlag i ekonomisk historia.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



13	

	

Metod		

IPF	&	IEF		
Inequality Possibility Frontier (IPF) och Inequality Extraction Ratio (IER) är två ekonomiska 
kalkylverktyg som syftar till att vässa Gini-koefficienten för att skarpare kunna illustrera en 
viss form av ojämlikhet. De lanserades av ekonomerna Milanovic, Williamssson och Lindert i 
en artikel med titeln Measuring	 Ancient	 Inequality	där ovan nämnda forskare jämför olika 
historiska samhällens ojämlikhetsnivå med varandra. Det ska också nämnas att eftersom det är 
en artikel i just ekonomisk historia som inriktar sig på en tid då skoningslösa eliter var norm. 
Därav kommer sig ordet extraction	 exempelvis, en term som många kanske motsätter sig 
idag, speciellt vad gäller demokratiska OECD-länder. Milanovic et al: 2007, 1-5)  
Poängen med måttet är dock inte dess nomenklatur, utan att det visar sig nedan att måttet har 
en större dynamik i fall med undersökningsobjekt med en egenskap av knappa ekonomiska 
resurser. De konstaterar att om en jämför för-industriella samhällen med många moderna 
exempel så ser den ekonomiska ojämlikheten kontra-intuitivt ut att vara relativt likvärdig i 
många fall. (Milanovic et al: 2007, 28) 	
För att på ett bättre sätt kunna jämföra dåtidens feodala samhällen, exploaterande kolonier, 
dekadenta kungariken och stadsstater med varandra och med moderna exempel arbetade man 
fram ett nytt sätt att räkna på ojämlikhet som skulle visa sig att skillnaden som först tycktes 
mycket liten egentligen var tämligen stor. Författarna sätter således ojämlikhetsnivå som 
beroende av ekonomisk utveckling. Med antagandet att de lägre klasserna först erhåller 
resurser nog för existensminimum så finns det mer resursöverskott i rikare länder som en elit 
har möjlighet att tillskansa sig. Ökar en stats bruttonationalprodukt finns således utrymme för 
en stat att erhålla ett högre värde på Gini-indexet utan att statens lägre klasser svälter ihjäl. 
Detta gränsvärde benämns av Milanovic et al som Gini-max eller G* och är alltså det högsta 
värdet på Gini-koefficenten. Ekvationen för att räkna ut denna är: 	
	
	

																																			 		
	
(Där ε = proportionen av elit/resterande befolkning, µ = BNP per capita, s = inkomstnivå för 
existensminimum) (Milanovic et al: 2007, 7 - 16). (1) 
 
För att illustrera kan vi räkna ut G* för Sverige. Låt ε = 0,01, den numera välkända rikaste 
procenten. µ = 45,986 PPP-$, och beloppet för existensminimum sätts till blygsamma s = 500 
PPP-$. Efter insättning i ekvation (1) framgår det att G* för Sverige är: 0,98 → 98. Ett faktum 
som nu illustrerats är att Sverige och andra länder med en hög medelinkomst har ett G* som 
närmar sig 1, vilket innebär att det är mindre ekonomiskt utvecklande länder som G* har en 
bredare varians.  
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När en använder ekvation (1) samt antar att µ = αs (där α≥1) kan följande utveckling härledas:  
 
 

                    (2)	
 
Den senare ekvationen kan användas för att skapa en graf som visar på hur mycket ojämlikhet 
ett land kan erhålla i förhållande till sin inkomstnivå, kort sagt en Inequality Possibility 
Frontier. (Figur 1) Grafens konkava form talar om för oss att små positiva förändringar i 
länder med låga inkomster snabbt ökar G*, på samma sätt som en stor förändring i ett redan 
rikt land knappt påverkar G* alls. 	
(Milanovic: 2013, 3) 	
	

	 	 	 Figur	 1	
(Milanovic:	2013)	
	
	
En tillbakagång i ekonomisk utveckling i ett fattigt land där en elit lagt beslag på merparten 
av överskottet kommer alltså få betydligt mer synliga effekter i samhället än i ett land där den 
ekonomiska standarden förvisso är på tillbakagång men ändå är relativt god. Det återknyter 
också till Davies som teoretiserade kring just vad som händer när människor upplever det som 
lätt att förlora någonting de nyligen blivit vana vid, i ett land med knappa resurser blir en 
sådan förändring alltmer kännbar. IER-måttet fungerar också följdaktligen på liknande vis 
som en logaritmerad variabel, som maximerar förändringar där de får som störst kännbar 
effekt. Den branta kurvan är således något vi ämnar att återkomma till i ett senare skede. 	



15	

	

G* för ett givet land säger dock inte någonting själv om den ekonomiska situationen och 
”exploateringsgraden” i landet. För att få reda på hur mycket av möjligt överskott som en elit 
tillskansat sig krävs ytterligare en ny variabel, Inequality Extraction Ratio, (IER). IER 
konstrueras genom att dividera det givna landets uppmätta Gini med dess G*. (Milanovic: 
2007, 3) 	

                                                 (3) 
 
	
Tidigare räknade vi ut att det svenska G* för 2013 var: 98. Det uppmätta Gini för samma 
period var 24.9.	24.9	/	98	=	0.254.	Den svenska rikaste procenten ”extraherar” helt enkelt 25 
% av överskottet, resten tillfaller den övriga befolkningen i någon mån. 	
Denna beräkning görs också av Milanovic et al i jämförelsen mellan historiska och moderna 
stater. De fann att trots att många historiska stater hade en framräknad Gini-koefficient som 
såg ut att vara på en modern och jämlik nivå, så var extraktionsration i dessa historiska fall 
nästintill 100 %, och ibland även ännu större. Dessa fall där IERs tangerade eller passerade 
G* eller IPF kan antas ha fått följder som svält och dylikt eftersom eliten extraherade så pass 
mycket resurser att det inte räckte till folkets vardagliga försörjning. (Milanovic: 2007, 4) 	
Vad som gör det här måttet aktuellt idag är att samma problem kvarstår när man jämför 
ekonomisk ojämlikhet mellan fattiga och rika länder. Ett fattigt land kan efter en granskning 
av enbart Gini tänkas med egalitärt än vad det egentligen är därför att den rika delen har så 
pass lite överskott i förhållande till befolkningen, men de har trots det extraherat en majoritet 
av landets ekonomiska överskott. Som exempel tar författarna Tanzania år 2000 som med en 
Gini-koefficient på 34 vid en första anblick kan ses som jämlikt med internationella 
jämförelser. Där har eliten dock extraherat i stort sett allt överskott varpå IER för Tanzania 
tangerar IPF. Malaysia å andra sidan, med en mycket högre Gini- koefficient på 48 har enbart 
extraherat ca hälften av överskottet och ligger således längre ifrån IPF. (Milanovic et al: 2007, 
18) 	
Att använda IER kan således tillfoga en intressant och viktig nyans i kvantitativ forskning 
som tidigare saknats. IER klarar bättre av att skildra nyanser av ojämlikhet på ett annorlunda 
sätt för att på så vis illustrera hur en samhällselit skor sig på en fattigare befolkning. Det ger 
en mer rättvisande bild av klassmotsättningar av typen som många forskare sagt är vad som 
ger upphov till konflikt och klarar av att på ett skarpare sätt dissekera en resursallokering i 
fattiga länder som annats hade förbisetts vid användandet av en obehandlad Gini- koefficient. 	
En högre IER indikerar en mer exploaterande elit, en faktor som enligt uppsatsens hypoteser 
ligger till grund för en högre risk för inre konflikt i en stat. Ett faktum som stärker vår tes i 
inledningsskedet är det faktum att forna kolonier är överrepresenterade när det gäller fall av 
inbördeskrig. Milanovic noterar själv i en senare artikel att IERs för kolonier ofta tangerat 
eller knappt passerat IPF (Milanovic: 2013, 4) 	
 

Kort	om	Gini-koefficienten		
Gini-koefficenten är ett såpass välanvänt begrepp att de flesta studenter inom 
statsvetenskapliga ämnen förmodligen är något sånär bekanta med begreppet. Därför kommer 
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detta avsnitt förklara snabbt hur Gini-koefficenten är konstruerad. Gini-koefficienten är ett 
verktyg som beskriver ur en summa av något (inkomst eller utbildning exempelvis) är 
fördelade inom en bestämd population, en stat exempelvis.. En koefficient med värdet 0 
innebär att resurserna är perfekt jämlikt fördelade mellan samtliga, medan värdet 1 innebär att 
en person har allt, de andra ingenting alls. Gini-koefficienten räknas fram med hjälp av en 
Lorenz-kurva (också ett nationalekonomiskt verktyg, en graf som illustrerar som 
inkomstfördelningen i landet mellan olika socioekonomiska grupperingar i landet). Lorenz-
kurvan jämförs sedan med en 45-gradig linje som representerar perfekt jämlikhet. Arean 
emellan dessa konstituerar den färdiga koefficienten. (Bourne: 2010) 	
Gini-koefficienten bygger således på relativa och inte absoluta tal. Det kan ställa till problem i 
lågt ekonomiskt utvecklade länder där den rika delen relativt sett inte har så mycket mer än 
befolkningen som sådan, men trots det har lagt beslag på en majoritet av landets överskott och 
tillgångar. 	
 

Logistisk	Regression		
Till skillnad från naturvetenskapen där intervallskala (en kemikalies koncentration, antal 
blodkroppar i ett blodprov etc) är norm bland variabler förekommer ofta andra typer av 
skalnivåer i den samhällsvetenskapliga forskningsdiskursen. Variabler som kön, 
utbildningsnivå, eller som i vårt fall skillnaden emellan krig och fred mäts inte på en 
intervallskala utan benämns snarare som nominal och ordinalskalor. I fall där den beroende 
variabeln är kategorisk ger en vanlig linjär regression en missvisande bild och det är istället 
passande att använda sig av en såkallad logistisk regression. Analysmetoden har funnits sedan 
mitten av 1900-talet men har vunnit popularitet i fart med att persondatorer med 
statistikprogram blivit standard. Att använda logistisk regression istället för en vanlig linjär 
regression är nödvändigt eftersom en linjär regression bygger på att standardavvikelsen är 
normalfördelad, vilket inte är fallet med en dikotom beroende variabel som uppsatsen 
kommer att använda sig av. Således blir resultatet av en linjär regression av en kategorisk 
beroende variabel missvisande (Peng, Lee & Ingersroll: 2002, 3) 	
Logistisk regression bygger som namnet antyder på naturliga logaritmer av odds. 
Regressionens b-värde är en logit, alltså vad talet e skall upphöjas till för att bilda oddset. Vad 
det säger oss är vad skillnaden i sannolikheten för ett utfall mellan 0 eller 1 i den beroende 
variabeln skiljer sig i förhållande till den oberoende variabelns extrempunkter. (Peng, Lee & 
Ingersroll: 2002, 3-4). Låt oss illustrera med ett exempel: Vi antar att vi har en undersökning 
där föräldrars inkomst får vara oberoende variabel och en dikotom beroende variabel som 
beskriver huruvida eleven gått vidare till universitetsstudier eller ej, kodat som 0 eller 1. Här 
innebär också ett högt odds en hög sannolikhet. Vi antar i vår hypotetiska undersökning att vi 

får ett ett b-värde på 1.386. Det ger således oddset 3. ( e1.386 ≈ 3). Vad det säger oss är att en 
elev i urvalet med en inkomst i den översta extrempunkten på inkomstfördelningen har 3 
gånger så stor chans att börja studera på universitet än en elev i den absolut lägsta 
extrempunkten.  
 

Hur	tolkas	korrelationskoefficienten	(R2)?	
En annan betydande skillnad mellan logistisk regression gentemot linjär regression är att R

2 
-

måttet till skillnad från linjär regression, inte helt enkelt förklarar anpassningen till 
regressionslinjen. Logistisk regression är en metod för hypotesprövning främst, och det 
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saknas därför tydliga rekommendationer om hur R2
-måttet (som inom logistisk regression 

kallas för pseudo R
2
) ska tolkas och hur det förhåller sig till sin motsvarighet inom linjär 

regression. Det finns en mängd olika typer av R
2 

-mått, det vanligaste är Cox & Snells eller 
Nagelkerkes, där Nagelkerkes är det som vanligtvis används. Huruvida det går att omvandla 
Pseudo-R2 till andel procent förklarad varians är dock omtvistat. Det finns både forskare som 
menar att man kan se det som procent precis som med linjär regression och de som hävdar att 
det mer ska ses som ett uppskattning snarare än förklaringsgrad. (Bjerling: 2010, 23) 	
 

Multikollinearitet		
I statistiska analysmodeller kan det uppstå ett problem som benämns som multikollinearitet 
när två variabler är korrelerade till den grad att den ena variabeln kan härledas av den andra 
med en mer eller mindre tydlig träffsäkerhet. I en sådan situation är b-koefficenten 
synnerligen känslig, och drastiska förändringar sker efter även små justeringar i data eller 
variabler. Det är ingenting som drar ner en modells trovärdighet som helhet, men just de 
variabler som berörs tappar i förklaringskraft. (Farrar & Glauber: 1967: 93 – 94) 	
Riktvärdet för när multikollineara samband uppstår varierar, en uppskattning uppsatsen hittar 
sträcker sig från en korrelation på 0.5 – 0.7. (Gupta: 2007, 120) 	
	

Att	jämföra	modeller		
När man konstruerar en kvantitativ analys finns ofta många tillvägagångssätt. För att avgöra 
vilket tillvägagångssätt eller vilken statistisk modell som är bäst lämpad som 
förklaringsmodell så kan man använda sig av mått av informationskriterium. Av dessa finns 
en mängd olika varianter, men en av de vanligaste benämns som AIC eller Akaike 
Information Criteria, och är den metod som uppsatsen kommer använda sig av. Beslutet att 
använda just AIC som metod tas dels eftersom det är relativt lättanvänt men också 
rekommenderat som generellt metodval i ett flertal artiklar i samhällsvetenskaplig 
metodologi, exempelvis (Andersson & Burnham, 2004: 299) Anledningen till att uppsatsen 

inte kompletterar med R
2 

är just av anledningen att det finns meningsskiljaktigheter kring hur 

detta ska tolkas i logistisk regression. (Se stycket om Pseudo R
2 

i stycket om logistisk 
regression.) 	
 

AIC	–	Akaike	Information	Criteria		
AIC är ett mått på den relativa kvalitén hos en statistisk modell över ett givet dataset. Vid en 
tillgång till flera modeller kan man således använda AIC för att avgöra vilken modell som har 
bäst förklaringskraft. Det är dock viktigt att påpeka att AIC inte bedömer kvalitén som sådan i 
hos en statistisk modell, utan bara relativt med andra som arbetar inom samma dataset. 	
I ett fall med två eller fler modeller, är modellen med bäst förklaringskraft den med det minsta 
värdet av AIC. Följande formel används för att räkna ut AIC i sin grundform. K	är här antalet 
parametrar och (L) är likelihoodfunktionens maxvärde. 
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AIC-värdet räknas följaktligen ut för samtliga statistiska modeller en har att välja mellan. Sätt 
sedan modellen med det lägsta AIC-värdet som huvudmodell. Genom att jämföra AIC-värden 
med varandra kan en ta fram sannolikheten för att olika kandidatmodeller har en bättre 
förklaringskraft än huvudmodellen. Detta görs genom att sätta (AIC-huvud – AIC-kandidat/2) 
som exponent på talet e. (Akaike: 1974, 716 - 720) 	
	
AIC-värdet	för	tre	modeller	har	räknats	ut	till	100,	101,6(i)	och	106(ii).	För	att	ta	reda	på	hur	
stor	chans	det	är	att	de	har	en	större	förklaringskraft	än	huvudmodellen	så	används	följande	
formel:	
exp(AICh-AICki)/2)=exp(100-101,6/2)	=	0.45		
exp(AICh-AICkii)/2)=exp(100-106/2)	=	0,05		
Det	 är	 alltså	 en	 risk	 på	 45	%	 att	modell	 (i)	 har	 bättre	 förklaringskraft	 än	 huvudmodellen.	
Samma	för	modell	(ii)	är	enbart	5	%.		
 

Analysens	konstruktion		

Datamaterialets	ursprung	och	operationaliseringar		
Uppsatsen kommer att använda sig av samma dataset som The	 inequality–conflict	nexus	re-
examined:	 Income,	 education	 and	popular	 rebellions	 (2014)	av Bartuseviçius som studerar 
inbördeskrig men med en obehandlad Gini-koefficient istället för IER, vilken denna uppsats 
använder sig av. 	
Bartuseviçius utgår från ett numerärt omfattande underlag och hämtar sin data från en mängd 
olika källor och databaser i ett tidsspann mellan 1961 – 2009, där data finns organiserad under 
parametrarna år samt stat i totalt 7471 fall. (Bartuseviçius: 2014, 40) 	
Uppsatsen ställer också upp två modeller för den beroende variabeln. Den första varianten 
använder sig av Bartuseviçius eget format som mäter vad hen kallar för popular rebellion 
onset, där år med konfliktutbrott kodats som 1 och andra år som 0. Uppgifterna som ligger till 
grund hämtas från ett dataset som heter CDC, eller Categorically Disaggregated Conflict 
dataset och är ett dataset som inriktar sig på enbart inomstatliga konflikter. Där delas koflikter 
in i fyra stycken kategorier:  
	
Ethnic	governmental			
Ethnic	territorial			
Non-Ethnic	governmental			
Non-Ethnic	territorial			
	
Bartuseviçius väljer att använda starten av en konflikt i CDCs tredje kateogri 	”non ethnic 
governmental” som operationalisering för ”popular rebellion onset”. Även år där kriget 
fortsätter är kodade som 0, eftersom det är själva utbrottet som Bartuseviçius fokuserar på. 
(Bartuseviçius, 2014, 40 – 41) 	
Eftersom det då finns mängder av krigsår med kodade som noll borde det orsaka en 
snedvridet resultat där länder med intensiva krig och en hög IER (DR Kongo, till exempel) på 
pappret är kodade som fall av fred. Uppsatsen utökar därför datasetet med en ytterligare 
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variant på beroende variabel, som tar hänsyn till krigsår istället för enbart krigsutbrott: Istället 
för att använda den beroende variabel för krigsutbrott Bartuseviçius dataset har uppsatsen i en 
andra del också kompletterat med data från UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. UCDP står 
för Uppsala Conflict Database Program och är en samling datasets över olika 
konfliktrelaterade variabler. Den som uppsatsen använder sig om är UCDPs Armed Conflict 
dataset, som innehåller data över världens samtliga konflikter inom en viss definition. UCDP 
definierar konflikt som ett tvistemål om makt eller territorium mellan två parter, varav minst 
en regeringsbärande, som använder väpnat våld och orsakar minst 25- konfliktrelaterade 
dödsfall per år. Dessa konflikter delas senare in i fyra kategorier som beskriver konflikttyp. 
(UCDP Codebook, 2015, 1)  
	
UCDP särskiljer därefter fyra olika konflikttyper från varandra:  
	
Extrasystemic	armed	conflict;	där konflikten förs mellan en stat och en icke-statlig fraktion på 
ett territorium som inte tillhör den statliga sidan.   
 
Interstate	armed	conflict;	är konflikter mellan två eller flera stater. 		
	
Internal	armed	conflict;	som förs mellan en regeringsmakt och en eller flera rebellgrupper 		
	
Internationalized	 internal	 armed	 conflict;	 förs mellan en regeringsmakt 	och en eller flera 
rebellgrupper med ytterligare insatser från en eller flera stater på endera sida. (UCDP 
Codebook, 2015, 9) 		
	
Uppsatsen väljer att använda kategori 3 som bas för sin beroende variabel. Anledningen till att 
den andra typen av inbördeskrig väljs bort (kategori 4) är att målet hos den krigsförande 
parten och mekanismerna bakom dess utbrott antas vara annorlunda när en tredje part aktivt 
medverkar. 	
Efter att fall med orimligt höga IER-värden utesluts1 kvarstår 7446 analysobjekt, varav 1011 
är år av konflikt och övriga 6435 betecknas som år i fred, där ett fredsår betecknas som noll 
och ett krigsår som 1. 	
Gini-koefficienten har hämtats från Standardized World Income Inequality Database, och 
inkorporerar med sina 173 fall betydligt fler än det dataset som tidigare använts av forskare 
som Collier & Hoeffler, Fearon & Latin med flera.2 BNP / C har hämtats från the Maddison 
Project och är köpkraftsjusterat i GK-$ efter 1990 års nivåer. (Bartuseviçius, 2014, 40 – 44) 
Genom att använda de formler som redovisats i avsnittet om IER & IPF har G* och sedermera 
IER kunnat skapas för samtliga fall. Eliten har uppsatsen definierat som den rikaste procenten, 
och subsistensminimum har satts till en blygsam summa om 200 GK$3. 		
	

																																																													
1	Orimligt höga IER-världen setts till allt över 100 %, där överstigande mätningar får ses bero på mätfel eftersom endast ett 
par procentenheter över hundra får antas leda till gravt allvarliga konsekvenser, detta rör sig om totalt 25 fall i datamaterialet. 	
	
2	I stort sett all kvantitativ forskning som finns redovisad i teori-avsnittet använder sig av ett dataset skapat av Deininger & 
Squire (1996) och innehåller 138 länder som sträcker sig mellan 1960 – 1996. (Bartusevičius, 2014, 41) 		
	
3	Detta kan intuitivt förefalla som en intuitivt låg summa men är i samma nivå som den måttets skapare använder sig av. 
(Milanovic et al, 2013) 		
	



20	

	

Kontrollvariabler		
För att utesluta andra förklaringsfaktorer använder uppsatsen också en del av de 
kontrollavariabler som finns upptagna i Bartuseviçius dataset. Uppsatsen väljer att kontrollera 
för de en av de två variabler som tidigare forskning samstämmigt kommit fram till utgöra en 
signifikant effekt på inomstatlig konflikt: befolkningsstorlek. (Hegre & Sambanis, 2006, 508 
– 509) Tanken är här att en stor befolkning implicerar en mängd olika faktorer som kan tänkas 
föranleda anledningar till inbördeskrig, en större befolkning implicerar större land, fler 
folkgrupper, fler religioner och andra variabler av samma typ som kan tänkas vara kopplade 
till inomstatlig konflikt. Den andra variabeln av de två är inkomstnivå (BNP/C), vilken inte 
kontrolleras för då den är multikollineart korrelerad med IER4 i vårt material. Eftersom 
uppsatsen har mer av en komparativ än en förklarande inriktning så görs detta med 
argumentet att för många variabler kan förvirra mer än att hjälpa. Detta redogörs för mer 
utförligt i uppsatsens diskussion. 	
En annan kontrollvariabel som är nödvändig att ha med är regimtyp, då tidigare forskning på 
förhållandet mellan ekonomisk ojämlikhet och regimtyp dels visar sig ha ett samband mellan 
demokrati och låg ekonomisk ojämlikhet, men också finns ett slags inverterad u-format 
samband, där länder som kan betecknas som ”svaga demokratier” och ”milda diktaturer” 
tycks ha ett samband med ekonomisk ojämlikhet. (Bartuseviçius: 2014, 51), vilket också torde 
vara korrelerat med graden av exploatering. Detta operationaliseras som Bartuseviçius med en 
transformerad 14-gradig skala av Polity IV-index, som är ett index för att jämföra olika staters 
nivå av demokrati (Bartuseviçius: 2014, 42) 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
4	IER och logaritmerad BNP/C visade sig ha en korrelationskoefficient på -0.7 vilket får betecknas som tillräckligt stort för 
att skapa multikollineart samband. 	
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Analys		
En statistisk modell som inbegriper både Gini och IER låter sig inte göras med hänsyn till att 
de korrelerade i väldigt hög grad. I vårt datamaterial är de båda variablerna korrelerade till 89 
% vilket uppfyller kravet för att multikollinearitet ska uppstå. Uppsatsen väljer således att 
göra två modeller, en med Gini-index och en med IER och sedan jämföra de båda mot 
varandra. Först med den beroende variabeln hämtat från Bartuseviçius och sedan med 
uppsatsens egna beroende variabel, hämtad från UCDP. 	
 

Första	beroende	variabel:	Popular	Rebellion	Onset		
Bartuseviçius kallar som tidigare nämnt sin beroende variabel för popular rebellion onset. 
Nedan följer en frekvenstabell för Bartuseviçius beroende variabel. 	
	
Popular	Rebellion	Onset	 Frekvens	 Procent	
0	 7369	 98.97	
1	 77	 1.03	
Total	 7446	 100	
	
Av 7446 fall är det alltså 77 som är kodade som 1 – eller popular rebellion onset medan 
övriga variabler kodats som 0. Följande två tabeller presenterar resultatet, där den första 
använder Gini och den andra IER som variabel. (Tabell 1, Tabell 2) 	
 	
	
Tabell 1  
 
Logistisk regression *= p<0.1, **=p<0.05 ***=p<0.01 	

(Odds inom parentes) 
 

Log likelihood  -418.96 Observationer: 7446 
Gini 2.76** Pseudo R2 : 0.0225 
Politiy IV -0.05  
Befolkningsstorlek 0.26***  
Konstant -9.55*** AIC: 845.92 
 
	
	
Tabell 2 
Logistisk Regression *= p<0.1, **=p<0.05 ***=p<0.01 	

(Odds inom parentes) 
 

Log likelihood  -419.6 Observationer: 7446 
IER  1.62** (5:1) Pseudo R2 : 0.0210 
Polity IV 0.04  
Befolkningsstorlek 0.25***  
Konstant -9.12*** AIC: 847.2 
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Vi ser att våra båda kandidatmått får signifikanta resultat, men inte en särskilt stark sådan. 

Likaså är vårt R2 -värde för båda analyser någonting som får betecknas som låg. Just nu 
presenteras b-värden som logaritmerade odds. För att se hur mycket förändring som sker i 
oddset mellan de olika oberoende variablernas extrempunkter sätts b-värdet som exponent på 
talet e. Vi får då en odds på 16:1 (Gini) respektive 5:1 (IER).  
 
För att nu mäta vilken modell som är bäst lämpad räknar vi ut AIC-summan för de två 
modellerna som vi är intresserade av att jämföra. Eftersom Gini- modellen här har lägst AIC 
blir det vår huvudmodell och IER-modellen blir vår kandidatmodell: 
 
AIC Gini = 2*4 – 2*-418.96 = 845.92  
AIC IER = 2*4 – 2*-419.6 = 847.2  
Exp ((845.92-847.2/2)) = 0,53.  
 
Skillnaden är alltså för liten för att AIC ska kunna utgöra huruvida huvudmodellen eller 
kandidatmodellen har bäst förklaringskraft, eftersom det enligt beräkningarna det finns en risk 
på över 50 % att huvudmodellen inte har mest förklaringskraft. I Bartuseviçius maerial får vi 
helt enkelt varken stöd eller bifall för vår hypotes att IER är ett bättre mått.  

Uppsatsens	andra	beroende	variabel:	UCDP/PRIO		
Uppsatsen fortsätter därefter med att göra samma analys på UCDP som underlag för den 
beroende variabeln. Här har disponeringen mellan de två dikotoma variablerna förändrats 
kraftigt då vi ändrar från att mäta onset till att mäta krigsår/fredsår. 	
 
Krigsår/Fredsår Frekvens Procent 
0 6435 86.42 
1 1011 13.58 
Total 7446 100 
	
 
Tabell 3 och 4 visar resultaten för Gini respektive IER. 
 
Tabell 3 
 
Logistisk regression *= p<0.1, **=p<0.05 ***=p<0.01 	

(Odds inom parentes) 
 

Log likelihood  -2607 Observationer: 7446 
Gini 4.18*** (65:1) Pseudo R2 : 0.1186 
Polity IV -0.01  
Befolkningsstorlek 0.57  
Konstant -12.79  AIC: 5222 
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Tabell 4 
 
Logistisk regression *= p<0.1, **=p<0.05 ***=p<0.01 	

(Odds inom parentes) 
 

Log likelihood  -2569 Observationer: 7446 
IER  3.65*** (38:1) Pseudo R2 : 0.1313 
Polity IV -0.01  
Befolkningsstorlek 0.589***  
Konstant -13.28*** AIC: 5146 
 
 
Här får båda måtten en mycket stark signifikansnivå. R2-värdet har också ökat kraftigt i 
jämförelse med de två tidigare analyserna med Bartuseviçius beroende variabel. Vi ser också 
att oddsen kraftigt ökat. Vi tar återigen fram oddsen genom att sätta analysens b-värden som 
expontent på talet e. Oddset för Gini är nu hela 65:1 och motsvarand för IER blir 38:1. 
Genom att byta beroende variabel har vi helt klart fått en ökning både i signifikans och i 
magnitud. 	
Återigen avgör AIC vilken modell som är bäst lämpad att förklara vår beroende variabel. 
Eftersom IER-modellen har lägst AIC blir det vår huvudmodell och Gini vår kandidatmodell. 	
	
AIC	Gini:	2*4	–	(2*-	2607)	=	5222		
AIC	IER:	2*4	–	(2*	-2569)	=	5146		

Exp((5146	 –	 5222)/2)	 =	 3,14	 *	 10
−17 

.	 Chansen för att kandidatmodellen här slår 
huvudmodellen är med andra ord försvinnande liten. IER bedöms ha en substantiellt högre 
förklaringskraft än Gini när vi använder oss av UCDPs datamaterial. Eftersom vi också bytt ut 
den beroende variabeln så säger heller inte skillnaden i AIC-siffrorna mellan Popular 
Rebellion Onset och Fredsår/Krigsår någonting. AIC-beräkning och jämförelser mellan 
beräknade värden fungerar bara när man arbetar inom samma datamaterial, och det bedömer 
som tidigare nämnt bara kvalitén hos modeller inom samma datamaterial, inte en generell 
kvalité hos en modell.  
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Diskussion		

Sammanfattningsvis	
Uppsatsens uppgift var att jämföra standardmåttet Gini för ekonomisk ojämlikhet med måttet 
IER taget från ekonomisk historia. Tanken var att problematisera tankesättet som Gini 
används på och vad tidigare forskning egentligen tänkt att operationalisera med ett sådant 
tillvägagångssätt. Uppsatsen ville också utröna huruvida operationaliseringen haft inverkan på 
det faktum att ekonomisk ojämlikhet inte haft ett genomslag i kvantitativa analyser trots att 
samma faktor gång på gång visat på stor betydelse i kvalitativa studier. Det har varit 
uppsatsens delmål att försöka hitta en förklaring till denna skillnad och det är vad jag vet 
första gången som IER får ett bredare teoretiskt ramverk och efterföljande analys inom detta 
fält.5 Det har varit uppsatsens arbetshypotes att det egentligen är både exploatering eller vad 
uppsatsen benämnt som en exploaterande ojämlikhet som är vad tidigare forskning egentligen 
syftat till att mäta och vad som är den förlorade länken mellan kvantitativa och kvalitativa 
studier, delvis på grund av Gini-koefficientens trubbighet och oförmögenhet för att mäta 
ekonomisk ojämlikhet i fattigare stater. Målet har inte varit att här ge en förklarande bild av 
hur inbördeskrig och konflikter uppkommer, utan jämföra två variabler för att senare kunna 
välja vilken som bör användas inom fältet för freds- och konfliktforskning vid kvantitativ 
analys. Eftersom det är just jämförelsen som är syftet, snarare än förklaringen, har också 
kontrollvariablerna begränsats och reducerats till två, befolkningsstorlek och regimtyp. 
I vår analys första steg med Popular Rebellion Onset finner vi ingen klarhet kring huruvida 
det teoretiska ramverk vi byggde upp i inledningen håller när det prövas mot empirisk data, 
men vi kan på grund av ett svagt resultat från vår AIC-beräkning heller inte förkasta 
hypotesen. Det finns inte heller någon skillnad på variablerna i sig. De båda är signifikanta, 
men på en med tanke på undersökningsmaterialets omfattande numerär, på låg 
signifikansnivån. Uppsatsen vänder sig således till nästa steg och testar med en ny beroende 
variabel. Det kan tycka anmärkningsvärt men vi motiverar det på följande sätt: 

Variablernas	paradox		
Anledningen till att uppsatsen använt sig av två variabler är att det finns ett problem med de 
båda som står i kontrast till varandra. Bartuseviçius variabel indikerar enbart en konflikts 
startpunkt.  
 
Låt oss säga att ett långt och blodigt inbördeskrig inleds i land X och varar 1999 – 2009. 
Enbart 1999 kommer i Bartuseviçius fall vara kodat som konflikt, de andra åren räknas som 
år i fred. Anta att en hög siffra av IER eller Gini finns noterat för samtliga år, så kommer de 
övriga nio åren med en noll-notering verka för att göra våra två variabler insignifikanta, för 
här finns ju både ett högt värde av endera variabel, men på pappret är det fred.  
	
Å andra sidan så finns det också starka kontra-argument mot resonemanget om förts ovan. Ett 
land i krig klarar av att av att bära upp mycket högre siffror av typen som diskuterats, det kan 
ses som en naturlig följd av konflikt och inte som en förklaring. Ur kausalitetssynpunkt så är 
																																																													
5	Det framkom dock under arbetets gång att en undersökning gjorts av måttets skapare i ett paper där han presenterar olika 
möjligheter för framtida användningsområden för IER, men detta görs utan ett komplett teoretiskt ramverk. (Milanovic: 
2013, 17 - 20) 	
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det helt enkelt problematiskt att använda en sådan metod. Uppsatsen finner inget svar på 
vilken metod som är bäst utan väljer att gå vidare med båda typerna av beroende variabel som 
ett komplement till varandra.	
De statistiska modellerna med UCDPs beroende variabel (Tabell 3 & Tabell 4) ser en 
betydande ökning i signifikansnivåer. Både Gini och IER blir starkt signifikanta och visar på 
betydande effekter (höga odds). R2-nivåerna ökar också dramatiskt. Den stora skillnaden är 
dock att vi med AIC-beräkning här kan utröna vilken av modellerna som har störst 
förklaringskraft.  
 

Jämförelsen	
IER-modellen är enligt AIC i detta sammanhang klart bättre än motsvarande Gini-modell. En 
parantes är dock att vi med den valda beroende variabeln får ett signifikant resultat även för 
Gini-koefficienten, vilket motsäger tidigare teori som inte lyckats hitta ett kvantitativt 
samband. Det är dock viktigt att konstatera det faktum att detta kan bero på den riktning i 
datamaterialet som togs upp i avsnittet ovan, och det är därför först och främst en indikation 
på att man bör tolka resultatet från Krigsår/Fredsår-variabeln med extra försiktighet med 
insikten om att kausaliteten kan vara satt ur spel i just denna variant av beroende variabel.6 	
Ett annat problem är att IER inte är helt lätt att använda i konventionella analyser eftersom det 
är så kraftigt korrelerat med en av de vanligaste beroende variablerna inom det aktuella fältet: 
logaritmerad BNP/C. Å andra sidan ersätter det BNP/C till viss del då den faktiskt också är 
tänkt att vara ett mått på levnadsstandard och således alternativkostnaden till att ta till vapen. 
Det är också med goda teoretiska argument som vi förutsätter att IER har fördelar emot sin 
föregångare.  
Gini-koefficientens fördelar emot IER är av främst praktisk karaktär. Det är välanvänt och 
välbeprövat, och är det måttet som använts i nästan uteslutande utsträckning i 
samhällsvetenskapen. Det har heller inte samma problem med multikollinearitet som IER. Det 
till trots så presterar IER bättre i den analysen där skillnad mellan de två kan säkerställas, och 
Gini uppvisar heller inte samma teoretiska styrka i inledningsskedet. 

Resultat	

IER	–	ett	nytt	alternativ	till	Gini?		
Eftersom uppsatsen mer har en jämförelse än förklaring i anspråk påverkar det också 
slutsatsen. Uppsatsens främsta resultat är således konstaterandet att IER lyckas bättre än 
Gini från ett övergripande perspektiv i det här fallet, vilket bör väcka en viss nyfikenhet med 
tanke på måttets utbredning inom samhällsvetenskapen. Det är upp till andra forskare att nu 
börja använda IER på områden där Gini tidigare använts för att uppmäta diskrepans i de 
resultat som tidigare konstaterats. Inte enbart för att uppnå ett annat resultat utan också för att 
det finns en teoretisk stringens i dess användning då måttet dissekerar ekonomisk ojämlikhet i 
relation till dess konsekvenser på ett mer förtjänstfullt sätt än Gini som enbart mäter 
resursallokering utan hänsyn till allokeringens konsekvenser. Om ekonomisk ojämlikhet 
spelar roll i en konflikt så borde det således vara IER som används eftersom det har en större 
validitet mot det som forskare faktiskt sagt sig vilja mäta.  
																																																													
6	Det gör också att uppsatsen inte lyckas med sitt delmål; att se om det är operationaliseringen som ligger till grund för 
skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning.	
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Framtida	forskning	
I den stunden uppsatsens teoretiska ramverk kopplas ihop med det datamaterial som används 
skapas en mängd intressanta ämnen för framtida forskning. Väljer man att acceptera 
uppsatsens teoretiska utgångspunkt finns ett antal fall man kan välja att studera just därför att 
de inte faller in i sitt förväntade mönster. Ett fåtal länder med högt IER men med konstant 
fred i modern tid skapar intressanta kontrafaktiska fall att studera vidare. Likaså har 
statistiken begränsat uppsatsen något tack vare en begränsad kunskap. En författare med 
djupare statistisk kunskap än jag själv kan använda samma material och samma teoretiska 
ramverk för att antingen underbygga eller motbevisa den teori som presenterats här och 
jämföra de två operationaliseringarna med en mer dynamisk statistisk metod. 
 

Slutsats	
 
Gini-koefficenten är en verklig storhet inom all samhällsvetenskaplig forskning och används 
frekvent över hela ämnesområdet där ekonomisk ojämlikhets verkansgrad undersöks för en 
mängd områden. Att denna uppsats på C-nivå skulle argumentera för att denna institution som 
funnits sedan 1911 totalt ska bytas ut mot det nyare måttet IER vore att ta sig vatten över 
huvudet. Uppsatsen har dock visat att det kan vara förtjänstfullt att vara kreativ 
problematisera även givna mått och att intressanta resultat följaktligen kan nås. Det är alltid 
nyttigt att ifrågasätta även det vi tar vara hugget i sten 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



27	

	

Referenser		

Primärmaterial		
SIPRI	– Yearbook 2014. Hämtad från http://www.sipri.org/yearbook/2014/02 2015-09-21 	
UCDP/PRIO	 – Armed Conflicts Dataset v.4, 2015, Codebook. Hämtad från 
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset/ 2015-09-14 	

Sekundärmaterial		
Akaike, Hirotugu. "A new look at the statistical model identification." Automatic Control, 
IEEE Transactions on 19.6 (1974): 716-723.  
Bartusevičius, Henrikas. "The inequality–conflict nexus re-examined Income, education and 
popular rebellions." Journal of Peace Research 51.1 (2014): 35-50.  
Bjerling, Johannes, and Ohlsson, Jonas. “En introduktion till logistisk regressionsanalys” 
Arbetsrapport nr 62. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. 2010.  
Booth, John A., and Patricia Bayer Richard. "Civil society, political capital, and 
democratization in Central America." The Journal of Politics 60.03 (1998): 780-800.  
Bourne, Murray “The Gini Coefficient of Wealth Distribution.” (2010). Hämtad från 
http://www.intmath.com/blog/mathematics/the-Gini-coefficient-of-wealth- distribution-4187 
2015-09-22  
Burnham, Kenneth P., and David R. Anderson. "Multimodel inference understanding AIC and 
BIC in model selection." Sociological methods & research 33.2 (2004): 261-304. Cairns, Ed, 
and John Darby. "The conflict in Northern Ireland: Causes, consequences, and controls." 
American Psychologist 53.7 (1998): 754.  
Collier, Paul. "Bottom billion." The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization (2007).  
Collier, Paul, and Anke Hoeffler. "Greed and grievance in civil war." Oxford economic 
papers 56.4 (2004): 563-595.  
Collier, Paul, Anke Hoeffler, and Dominic Rohner. "Beyond greed and grievance: feasibility 
and civil war." Oxford Economic Papers 61.1 (2009): 1-27.  
Dahrendorf, Ralf. Class and class conflict in industrial society. Stanford University Press, 
1959.  
Davies, James C. "Toward a theory of revolution." American sociological review (1962): 5-
19.  
Farrar, Donald E., and Robert R. Glauber. "Multicollinearity in regression analysis: the 
problem revisited." The Review of Economic and Statistics (1967): 92-107.  
Fearon, James D., and David D. Laitin. "Ethnicity, insurgency, and civil war." American 
political science review 97.01 (2003): 75-90.  
Gupte, Manoj. “Success of University Spin-Offs: Network Activities and Moderating Effects 
of Internal Communication and Adhocracy” (2007)  
Gurr, Ted Robert, and Claus Leggewie. "Why men rebel." (1970).  
Hegre, Håvard, and Nicholas Sambanis. "Sensitivity analysis of empirical results on civil war 
onset." Journal of conflict resolution 50.4 (2006): 508-535.  
Hironaka, Ann. "Neverending wars: Weak states, the international community, and the 
perpetuation of civil war." (2005).  
Horowitz, Donald L. Ethnic groups in conflict. Univ of California Press, 1985.  



28	

	

Huber, John D., and Laura Mayoral. "Civil conflict and three dimensions of ethnic 
inequality." (2012).  
Macours, Karen. "Increasing inequality and civil conflict in Nepal." Oxford Economic Papers 
63.1 (2011): 1-26.  
Milanovic, Branko. ”The inequality possibility frontier: the extensions and new 
applications.” No. 2013: 1. Comparative Institutional Analysis, Lund University School of 
Economics and Management, 2013.  
Milanovic, Branko, Peter H. Lindert, and Jeffrey G. Williamson. ”Measuring ancient 
inequality”. No. w13550. National Bureau of Economic Research, 2007.  
Peng, Chao-Ying Joanne, Kuk Lida Lee, and Gary M. Ingersoll. "An introduction to logistic 
regression analysis and reporting." The Journal of Educational Research 96.1 (2002): 3-14.  
Rotberg, Robert I. "Failed states in a world of terror." FOREIGN AFFAIRS- NEW YORK- 
81.4 (2002): 127-141.  
Taheri, Amir. "The Middle East in Search of a New Balance of Power." American Foreign 
Policy Interests 36.6 (2014): 344-350.  
 
 

 

 

 

 

 


