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1. Inledning 

Världen har genom historien formats och stöpts om av krig och konflikter.  Dagens globala 

värld är inget undantag med inbördeskrig som ett ständigt återkommande fenomen.  

Våldsyttringar inom stater har sedan andra världskriget varit den största källan till konflikter 

och bidrar med flest antal offer.
1
 Inbördeskrig har drabbat en tredjedel av världens länder 

under 1900- talet och en femtedel har upplevt minst 10 år av inbördeskrig från 1960.
2
 

Konflikter runt om i världen påverkar den internationella politiken och hur alla människor 

lever, och god kunskap om konflikters struktur är därmed ytterst viktig. 

 

De flesta studier på området har behandlat s.k. inter-state wars, d.v.s. krig mellan stater. 

Studier rörande s.k. intra-state wars, konflikter mellan regeringsmakten i en stat och icke-

statliga grupperingar, är dock inte lika vanliga.  Under den senare delen av 1900-talet har 

inbördeskrig varit den form av konflikt som orsakat störst skada och lidande.
3
 1996 

publicerade David T. Mason och Patrick J. Fett artikeln ”How Civil Wars End: A Rational 

Choice Approach”. I artikeln undersöker författarna uppfattningen att det är svårare att 

fredsförhandla i inbördeskrig än i mellanstatliga krig. Detta då offer och förövare efter krigets 

slut fortsatt måste leva sida vid sida. I krig mellan stater drar parterna sig tillbaka till 

respektive territorier vilket gör att en eventuell fredsprocess anses relativt enklare att uppnå.
4
 

Frågan är vilka faktorer som leder till fredssamtal alternativt till en seger för en av parterna? 

 

1.1 Problemformulering 
 
I artikeln ”How Civil Wars End: A Rational Choice Approach” undersöker Mason och Fett 

de parametrar som ökar/minskar sannolikheten för en förhandlingslösning (eng. negoiated 

settlement). Mason och Fett argumenterar att det har utförts förhållandevis lite forskning på 

området vilket kan bero på att få inbördeskrig uppfattas sluta i en fredlig överenskommelse. 

Studien bygger på data från åren 1945- 1992. Under denna tid präglades världen av dikotomin 

mellan USA och Sovjetunionen vilket har kommit att kallas kalla kriget. Inbördeskrig under 

denna period kan ha påverkats starkt av de ideologiska spänningar som rådde mellan dåtidens 

supermakter. Efter kalla krigets slut har den internationella politiken drastiskt förändrats. 

Inbördeskrigens struktur bör därmed också ha förändrats.  

                                                        
1 Mason, David T. P. Weingarten, Jr. & Patrick J. Fett (1999) ”Win, Lose, or Draw: Predicting the Outcome of Civil Wars”,Political 

Research Quarterly. Vol.52, No 2. Sid.239  
2 Blattman, Christopher & Miguel, Edward  (2010) ”Civil War”,  Journal of Economic Literature. Vol. 48, No. 1. Sid 3-4 
3 Mason, David T. & Patrick Fett (1996) “How Civil Wars End. A Rational Choice Approach”, Journal of Conflict Resolution Sid. 546-547 
4 Mason & Fett (1996) Sid. 546-547 
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Efter att Mason och Fett genomförde sin studie kan en rad händelser tänkas ha påverkat det 

globala politiska klimatet, därmed även inbördeskrigens natur. Terrorattackerna mot USA den 

11 september 2001 har lett till en ökad differentiering mot den muslimska världen vilket i sin 

tur kan ha påverkat hur stater intervenerar i inbördeskrig. Den arabiska våren kan ha ökat 

medvetenheten hos ledare kring kravet på demokratiska reformer och ökat insikten kring den 

kraft som genereras då en befolkning sluter sig samman mot den sittande makten. Även det 

faktum att länder som Kina och Indien har gjort stora ekonomiska framsteg har påverkat den 

globala maktbalansen vilket kan ha påverkat världens konfliktmönster. Det är därmed 

vetenskapligt relevant att undersöka om resultaten av Mason och Fetts studie ändras med data 

från nyare konflikter. Målet med denna studie är att studera nya konflikter utifrån teorier om 

rationella val för att öka kunskapen om inbördeskrig efter 1992. 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 
 
Grundantagandet i Mason och Fetts studie är att faktorer som ökar nyttan av en 

förhandlingslösning i relation till en eventuell framtida seger, alternativt minskar nyttan av en 

eventuell framtida seger i relation till kostnaderna, ökar chanserna till förhandlingslösning 

mellan parterna. 

 

Syftet med uppsatsen är att upprepa Mason och Fetts studie från 1996 för att undersöka om 

resultatet ändras med nyare data. Studien ämnar även pröva det teoretiska ramverket, baserat 

på teorier om rationella val i den studien. Förhoppningen är att resultatet av den här studien 

ska motivera ytterligare forskning på högre nivå, då ämnet är i behov av mer detaljerade 

studier för att undersöka orsakssamband inom inbördeskrig. 

 

De frågeställningar som kommer att undersökas är: 

I; Kan man se en skillnad i resultaten i studierna med data från olika tidsperioder? 

II; Finns det någon parameter av rationella val som utmärker sig?  

III; Är det teoretiska ramverk Mason och Fett konstruerade fortfarande relevant för att 

förklara utfallet av ett inbördeskrig? 
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1.3 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med att beskriva den teoretiska bakgrunden till studien, modellen, och de 

hypoteser, som ska undersökas. Rationella val används som den teoretiska bakgrunden och 

modellen i studien hämtas från Mason och Fetts studie ”How Civil Wars End: A Rational 

Choice Approach”.  Därefter behandlas den kvantitativa metoden och forskningsdesignen 

som används i studien vilket bygger på Mason och Fetts modell. Sedan följer en redovisning 

av de empiriska resultaten av studien, där tonvikt ligger i att undersöka korrelationen mellan 

de oberoende variablerna och den beroende variabeln, förhandlingslösning, och modellernas 

möjlighet att prediktera utfallet i en konflikt. Uppsatsen avslutas med en diskussion och 

analys av det empiriska resultatet.  

2. Teoretisk tillämpning 

2.1 Begrepp 
 
Inbördeskrig: 

Ett inbördeskrig involverar en redan existerande regering och en rebellorganisation. Målet 

med inbördeskriget kan vara att ersätta den sittande regeringen eller att skilja sig från den 

genom att skapa en ny oberoende suverän stat.
5
 Correlates of War.org (COW), listar en rad 

kriterier för att en konflikt ska kunna definieras som inbördeskrig. Precis som andra typer av 

krig måste konflikten vara sammanhängande, involvera organiserade beväpnade styrkor och 

resultera i minst 1 000 konfliktrelaterade dödsfall under ett år. Dessa kriterier har sedan 

vidareutvecklats. En konflikt räknas som ett krig om båda parter i konflikten, regering och 

rebeller, är kapabla att utföra effektivt motstånd, för att särskilja krig från bl.a. massakrer. Det 

finns två alternativa kriterier för att definiera effektivt motstånd. Antingen måste båda sidor 

inledningsvis vara organiserade för en våldsam konflikt och beredda att motstå attacker från 

motståndare, eller så måste den svagare parten ha möjligheten, även om den inledningsvis är 

oförberedd, att orsaka motsvarande fem procent av sina egna dödsfall för den starkare parten.
6
 

 

Förhandlingslösning: 

Förhandlingslösning är när parter i en konflikt väljer att sluta strida trots att båda sidor 

fortfarande har en signifikant militär kapacitet. Då finns en möjlighet för båda parter att 

                                                        
5 Mason, Weingarten Jr. & Fett (1999) Sid. 240 
6 Reid Sarkess, Meredth ”Codebook for the Intra-State Wars v.4.0” COW.org 
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fortsätta konflikten om villkoren i förhandlingslösningen inte anses godtagbara. En 

förhandlingslösning föredras generellt för att avsluta en konflikt pga. att det resulterar i färre 

offer än en militär seger för endera sidan. Dessutom innebär det ofta någon typ av 

maktfördelning mellan parterna i konflikten, vilket bör minska risken för återkommande våld 

mellan parterna i framtiden. En förhandlingslösning förutsätter att alla aktörer i konflikten 

lägger ner sina vapen och slutar strida. 
7
 

2.2 Rationella val 
 
Rationella val utgår från den individuella aktören. De är rationella och söker i alla 

beslutssituationer att maximera sin egen vinning. Utifrån kontexten har varje individuell aktör 

ett antal givna hierarkiskt ordnade preferenser vilket gör att det endast existerar ett optimalt 

val i varje enskild beslutssituation.
8
  

Utifrån teorier om rationella val bestäms ett inbördeskrigs längd på rationella val baserade på 

egenvinning. Alla aktörer i konflikten ses som rationella och söker i varje enskild situation 

fatta det beslut som generar högst egenvärde. Det förutsätter att en aktör har förmågan att fatta 

ett rationellt beslut utan fullständig tillgång till information. Teorin är att parterna i ett 

inbördeskrig kommer fortsätta strida så länge de ser en chans till seger. Båda parter förutsätter 

att om konflikten fortsätter kommer en av parterna till slut att segra eller så kommer 

konflikten leda till en förhandlingslösning. Konflikten kommer att pågå så länge kostnaderna 

för konflikten understiger möjligheten för en framtida seger och den nytta en seger skulle 

medföra.
9
 En konflikt kan endast avslutas om båda parter tjänar på en förhandlingslösning. 

För båda parter måste den beräknade nettonyttan av att fortsätta konflikten vara mindre än 

beräknade nettonyttan av en förhandlingslösning. Även en ovillkorlig kapitulation av en av 

parterna är en överenskommelse om att avsluta striderna, vilket innebär att båda parter 

värdesätter fred högre än en fortsatt konflikt.
10

 

Public choice teori kan applicerat på inbördeskrig studeras utifrån ekonomiska faktorer. Folk 

är missnöjda med sin levnadssituation och de val den sittande makten gjort för att förbättra 

denna. På individnivå ställs människor inför att välja demokratiska medel, d.v.s. ett val, eller 

att inleda en revolt. Individens inflytande via val kan då uppfattas som marginell, samtidigt 

kräver ett välinformerat beslut tid och resurser som ofta inte kan avvaras.  För den rationella 

                                                        
7 Licklider, Roy (1995) ”The Consequences of Negotiated Settlements in Civil Wars, 1945-1993” The American Political Science Review. 

Vol. 89, No. 3. Sid. 684 
8 Hay, Colin (2002), ”Political analysis: a critical introduction”, Basingstoke: Palgrave Sid. 7-9 
9 Mason & Fett (1996) Sid. 547-549 
10 Wittman, Donald (1979) ”How a Wat Ends: A Rational Model Approach”, The Journal of Conflict Resolution,. Vol. 23, No. 4. Sid. 744 
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aktören kan resultatet bli att demokratin åsidosätts och benägenheten att rösta minskar. 

Människor väljer då att motsätta sig den rådande ordningen för att tillskansa sig framtida 

fördelar och konflikten kommer inte avslutas förrän vinsten anses tillräcklig. Ett inbördeskrig 

ligger i individens egenintresse då det kan öka den långsiktiga individuella nyttan. 

 

Enligt detta perspektiv kommer faktorer som minskar båda parternas beräknade chans till 

seger, faktorer som ökar takten som parterna tillskansar sig ökade kostnader, faktorer som 

förlänger den tid parterna beräknar krävs för seger och faktorer vilka ökar nyttan av en 

förhandlingslösning i relation till nyttan av en seger att öka parternas vilja att ingå ett 

fredsavtal hellre än att fortsätta att strida.
11

 Utifrån teorin formulerade Mason och Fett sex 

hypoteser.  Dessa hypoteser utgår från ett spelteoretiskt perspektiv. Individens rationalitet gör 

att aktören anpassar sitt beslut utifrån den information som finns tillgänglig och möjliga 

slutresultat.  

 

Kritiken mot teorin om rationella val är frågan om vad som egentligen styr våra preferenser. 

Styrs vi enbart av våra egna tankar och intresse eller påverkas vi av andra faktorer utom vår 

kontroll, exempelvis det samhälle vi lever i. Den tar inte i beaktande den institutionella 

kontext i vilken rationalitet skapas och utövas och misslyckas även att förklara de situationer 

då en individ agerar altruistiskt, d.v.s. utifrån oegennytta. Till sist har teorin svårigheter att 

förklara förändringar. Då en individs beslut bestäms av dess preferenser måste dessa ändras 

för att förklara ett ändrat beslut.
12

 Tradegy of the commons är ett viktigt begrepp när det 

gäller att påpeka svagheter i teorier om rationella val. Det som är rationellt för en individ eller 

grupp är inte nödvändigtvis det för alla andra. Detta skapar en diskussion vem det är som 

bestämmer vad som är rationellt och utifrån vems egennytta och referenser beslut bör/ska 

fattas.  

2.3 Modell 
 
Parternas subjektiva uppskattning av den förväntade nyttan av en fortsatt konflikt över att 

omedelbart försöka nå en förhandlingslösning kan uttryckas:
13

 

 
                                          tv 

E(Uc)=Pv(Uv)+(1-Pv)(UD)-  Cti 

                                                               ti=0 

                                                        
11 Mason & Fett (1996) Sid. 549 
12 Hay (2002) Sid. 9 
13 Mason & Fett (1996) Sid. 547-549 
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Uc= Den subjektivt uppskattade nyttan av fortsatt konflikt 

Pv= Partens uppskattade sannolikhet att på sikt uppnå en seger 

Uv= Partens nytta av en seger 

1-Pv= Sannolikheten att parten kommer förlora 

UD= Partens nytta av en förlust 

Cti= Takten parten absorberar kostnader vid en fortsatt konflikt 

tv= Den tidpunkt i framtiden parten förutser segern kommer att uppnås 

 

Mason och Fett utgår ifrån Donald Wittman: s modell i artikeln ”How a war ends: a rational 

approach” (1979),
14

 vilken beskriver hur mellanstatliga krig slutar. Mason och Fett 

inkluderar även beslutsparametrar unikt associerade med de val parterna i ett inbördeskrig 

ställs inför. Modellen utgår ifrån att ett inbördeskrig är en väpnad konflikt mellan en 

regeringsmakt (G) och en rebellorganisation (R). För att konflikten mellan G och R ska kunna 

leda till en förhandlingslösning vid något tillfälle i konflikten, istället för att fortsätta att 

kämpa för en militär seger, krävs det att både G och R subjektivt värderar den förväntade 

nyttan av en förhandlingslösning (Us) högre än hur de subjektivt värderar den väntade nyttan 

av att fortsätta strida (Uc). D.v.s. E(Us) >E(Uc) för både G och R. Båda parter utgår ifrån att en 

fortsatt konflikt kommer att resultera i seger för antingen G eller R, alternativt en framtida 

förhandlingslösning. Så länge konflikten pågår kommer både G och R att fortsätta ådra sig de 

fortsatta kostnaderna associerade med konflikten tills den punkt i framtiden då antingen G 

eller R står som segrare. Nyttan av en förhandlingslösning Us förväntas vara mindre än nyttan 

av en seger (Uv). En framtida seger innebär att parten måste fortsätta ådra sig de kostnader 

associerade med konflikten (Cti) fram till dess en eventuell framtida seger kan uppnås (tv), 

vilket är svårt att veta på förhand. Vid en förhandlingslösning ådrar sig parterna endast (Cti) 

fram till dess att förhandlingslösningen träder i kraft (ts). Modellen förutsätter att Uv är 

konstant för både G och R genom hela konflikten
15

 

 

Modellen indikerar att både G och R tar beslut om fortsatt konflikt eller att inleda fredssamtal 

beroende på en rad olika faktorer:
16

 

 Om parterna anser sig ha en chans på framtida seger. 

                                                        
14 Wittman (1979) 
15 Mason & Fett (1996) Sid. 547-549 
16 Mason & Fett (1996) Sid. 549 
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 Den förväntade nyttan av fredssamtal ställs mot den förväntade nyttan av en framtida 

seger. 

 Kostnaden för att uppnå seger 

Faktorer som kommer att göra parterna mer förhandlingsvilliga. 

 Reducerar G och R: s uppskattade chanser till seger. 

 Ökar takten vilken G och R ådrar sig kostnader associerade med konflikten. 

 Förlänger både G och R:s uppskattade tid att uppnå en seger. 

 Ökar den förväntade nyttan av en förhandlingslösning jämfört med den förväntade 

nyttan av en framtida seger. 

2.4 Hypoteser 
 
Baserat på modellen konstruerade Mason och Fett sex hypoteser. Denna studie kommer att 

behandla fem av hypoteserna då det saknas data för att testa revolutioner baserade på etniska 

frågor. 

 
Hypotes 1(H1): Ju större regeringens arme är, desto mindre sannolikt att nå en 

förhandlingslösning. 

 

Den mest betydande faktorn för både G och R är de uppskattade möjligheterna till en framtida 

seger. Enligt många forskare, bl.a. Zartman och Wittman, minskar chanserna till fredssamtal 

om en part upplever sig ha stora chanser till seger samtidigt som den andra upplever sig ha 

små chanser till seger. Alla faktorer som ökar endera partens möjligheter till seger relativt den 

andra, minskar möjligheterna till fredssamtal. Incitamenten för fredssamtal minskar i takt med 

ökad chans till seger. En jämn fördelning mellan parterna av deras syn på möjligheterna till 

seger ökar chanserna för fredssamtal.
17

 

 

Storleken på regeringens arme används som indikator på möjligheterna att segra. G har i 

inledningen av ett inbördeskrig stora fördelar av att redan ha en arme. Desto större arme G 

har, desto större chans att tidigt kväva upproret och därmed ökade möjligheter till seger.
18

 

 

Hypotes 2(H2): Ju fler döda i konflikten, desto större sannolikhet att uppnå en 

förhandlingslösning. 

 

                                                        
17 Mason & Fett (1996) Sid. 549-550 
18 Mason & Fett (1996) Sid. 550 
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Antalet döda används som indikator på kostnad. Alla faktorer som ökar kostnaderna 

associerade med konflikten kommer öka parternas vilja att söka en förhandlingslösning. Även 

en part som ser en möjlighet till en framtida seger kan vara öppen till en förhandlingslösning 

om kostnaderna för en fortsatt konflikt uppfattas överstiga nyttan av en framtida seger. Ett 

högt dödsantal kan göra en omedelbar fredsuppgörelse mer rationell än en förlängd konflikt, 

även om konflikten förväntas leda till en framtida seger. Nyttan av en förhandlingslösning 

kan föredras framför nyttan av en framtida seger minus framtida kostnader, antalet döda.
19

 

 

Utöver den kostnad som antalet döda utgör, minskar även en parts möjlighet till seger med 

ökat antalet egna döda. Ingen part i ett inbördeskrig har oändliga resurser. Alla konflikter 

kostar, desto mindre resurser desto mindre chanser till seger.
20

  

 

Hypotes 3(H3): Ju längre konflikten varar, desto större sannolikhet att parterna söker 

en förhandlingslösning. 

 

Faktorer som förlänger en parts förväntade tid till seger i en konflikt ökar dess vilja att inleda 

fredssamtal, givet oförändrade förväntade möjligheter till seger. Ju längre en konflikt varar 

desto längre tid beräknar både G och R att det tar för att uppnå en seger. Desto längre en 

konflikt beräknas pågå desto mer kostnader kommer uppstå vilket minskar netto-nyttan av en 

framtida seger. En minskad netto-nytta ökar chanserna till en förhandlingslösning. Dessutom 

resulterar en längre konflikt i beräknade minskade möjligheter till seger för både G och R.
21

 

 

Hypotes 4(H4): Om en tredje part intervenerar på endera sidan i konflikten minskar 

sannolikheten för en förhandlingslösning. 

 

Tredjeparts intervention i ett inbördeskrig innebär antingen:
22

 

- Att en tredje part intervenerar militärt på en sida i konflikten för att hjälpa denna till 

seger eller att undvika en förlust. Interventionen kan vara antingen direkt eller 

indirekt. Den tredje parten kan tillhandahålla soldater och andra militära resurser eller 

erbjuda att subventionera krigsinsatsen för den ena parten. 

eller 

- Att tredje parten agerar som en medlare i konflikten. 

                                                        
19 Mason & Fett (1996) Sid. 550-551 
20 Mason & Fett (1996) Sid. 550-551 
21 Mason & Fett (1996) Sid. 551- 552 
22 Mason & Fett (1996) Sid. 552-553 
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Om en tredje part intervenerar militärt innebär det att en förhandlingslösning är mindre trolig. 

Medlande är i sig ett försök att uppnå en fredlig uppgörelse. För att en fredlig uppgörelse ska 

nås måste alla konfliktens parter lägga ner sina vapen och gå med på uppgörelsen.  

 

Det finns ett flertal orsaker till varför intervention bör ha en negativ effekt på möjligheterna 

till en fredlig uppgörelse. För det första innebär en intervention ytterligare en part i konflikten 

som i slutändan måste gå med på uppgörelsen, vilket ökar riskerna i förhandlingen. Vidare så 

innebär ytterligare aktörer att konflikten troligen förlängs, vilket minskar möjligheterna att nå 

en uppgörelse. En tredje parts intervention ökar den ena partens resurser. Den part som 

gynnas av interventionen, antingen G eller R, bör uppleva en ökad chans till seger. Parten 

som gynnas av interventionen bör även uppleva minskade kostnader, då interventionen tar på 

sig en del av kostnaderna, vilket bör öka viljan att förlänga striden.
23

  

 

Hypotes 5(H5): Möjligheterna till en förhandlingslösning är större för separatist-

revolter än revolutioner. 

 

Enligt modellen kommer alla faktorer som ökar nyttan av en förhandlingslösning eller 

minskar nyttan av en eventuell seger att öka sannolikheten för en förhandlingslösning. En 

förklaring till varför inbördeskrig anses svårare att avsluta än mellanstatliga krig anges ofta 

vara svårigheterna att dela på nyttan. Om nyttan är möjlig att dela mellan parterna ökar 

sannolikheten för en förhandlingslösning. I en revolution söker både G och R samma mål, 

kontrollen över centrala institutioner. Det är mål som är svåra att dela upp mellan parterna i 

en förhandlingslösning då det endast en part kan vara regering i en stat. Separatistrevolter 

kräver däremot inte den sittande regeringens avgång då separatisterna söker att dela makten. 

En förhandlingslösning i en separatistrevolt som innefattar en delning av landet i någon form 

kan därför vara till fördel för båda parterna.
24

  

2.5 Annan forskning 
 
Efter Mason och Fetts artikel har en stor del av forskningen på området fokuserat på statens 

roll i inbördeskrig. I artikeln ”Win, Lose, or Draw: Predicting the Outcome of Civil Wars” 

(1999)
25

 studeras hur regeringens kapacitet påverkar rebellers beslut om att fortsätta kämpa. 

                                                        
23 Mason & Fett (1996) Sid. 552-553 
24 Mason & Fett (1996) Sid. 554-555 
25Mason, Weingarten Jr. & Fett (1999)   
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Den teoretiska bakgrunden i artikeln är liknande den i ”How Civil Wars End: A Rational 

Choice Approach” men fokuserar på G och R:s möjligheter att segra i ett inbördeskrig. Även 

denna studie är baserad på data mellan åren 1945-1992 

 

Artikeln ”Ethnicity, Insurgency, and Civil War” (2003)
26

 kommer fram till att inbördeskrig är 

vanligare i svagare stater präglade av fattigdom, en stor befolkning och instabilitet. Faktorer 

såsom etnisk och religiös mångfald, ekonomisk ojämlikhet och brist på demokratiska 

rättigheter kan inte på egen hand förklara vilka länder som drabbas av inbördeskrig. Paul 

Collier och Anke Hoeffler beskriver i artikeln ”Greed and Grievance in Civil War” (2004)
27

 

att inbördeskrig är mindre sannolikt i demokratier då missnöje bland medborgare behandlas 

bättre och G är mer effektiv i sitt arbete. I stater präglade av ett flertal etniska grupperingar 

kan demokrati vara ett effektivt verktyg att minska motsättningar och på så vis minska 

riskerna för inbördeskrig. 

 
James D. Fearon undersöker i artikeln ”Why Do Some Civil Wars Last so Much Longer than 

Others?” (2004)
28

 varför inbördeskrig tycks vara längre än andra typer av konflikter. Han 

använder en spelteoretisk modell som visar att viljan att finna en förhandlingslösning till 

konflikten är mer sannolik om G har en stark militär kapacitet. En regering med stark militär 

innebär att R värderar risken med en konflikt större då möjligheterna till seger är mindre. 

 

Artikeln ”The Dynamics of Civil War Duration and Outcome” (2004)
29

  undersöker vidare 

staters roll i inbördeskrig och hur det påverkar utfallet. Interaktioner mellan rebeller och 

regeringar bestämmer riktningen på inbördeskriget. En regering med stark militär kapacitet 

kan tvinga rebellerna på flykt, vilket paradoxalt kan förlänga konflikten. Eller så kan en 

regerings jakt på en snabb seger driva folk att ansluta sig till rebellerna. Interaktioner mellan 

G och R påverkar därmed utfallet och längden på konflikten. Artikeln kritiserar att Mason och 

Fetts studie inte angriper interaktionerna mellan regering och rebeller på ett tillfredställande 

sätt. De utgår endast ifrån att en stark regeringsarmé minskar möjligheten att nå en 

förhandlingslösning. Men ser rebellerna endast en liten chans till seger kan de ”gömma” sig, 

vilket förlänger konflikten och påverkar möjligheterna till en förhandlingslösning. Detta 

                                                        
26 Fearon, James & Laitin, David (2003) ”Ethnicity, Insurgency, and Civil War” American Political Science Review. Vol. 97, No 1. 
27 Collier, Paul & Hoeffler, Anke (2004) ” Greed and Grievance in Civil War” Oxford Economic Papers. 

Vol. 56, No. 4. 
28 Fearon, James (2004) ” Why Do Some Civil Wars Last so Much Longer than Others? Journal of Peace Research.Vol. 41, No. 3 
29 DeRouen Jr, Karl R  & Sobek, David (2004) ” The Dynamics of Civil War Duration and Outcome” Journal of Peace Research. Vol. 41, 

No. 3 
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förutsätter att rebellerna har tillgång till tuff terräng, möjlighet att plundra, ett vapenförråd, en 

diaspora eller allierade.  

 

Modellerna i studierna är inte heltäckande och det finns en rad andra faktorer som påverkar 

utfallet. Resultatet av en studie påverkas av den teori som modellen bygger på. En studie 

baserad på andra teorier som exempelvis en modell baserad på den institutionella kontexten i 

konfliktområdet eller konstruktivism eller med data från en annan tidsperiod skulle troligen 

generera andra resultat än denna studie baserad på teorier om rationella val med data från 

konflikter under tiden 1992-2007. 

2.6 Operationalisering 
 
Uppsatsen studerar utfallet av inbördeskrig mellan åren 1992- 2007 med teorier om rationella 

val som teoretiskt ramverk. Studien bygger på Mason och Fetts modell där aktörer fattar 

rationella beslut om möjliga utfall i en konflikt. Besluten grundar sig i konfliktrelaterade 

kostnader och beräknad nytta av möjliga utfall. Fem variabler används för att mäta 

rationalitet, d.v.s. kostnader mot möjlig nytta. För att mäta sannolikheten för en seger används 

hur stor militär personal regeringssidan har och om konflikten internationaliserades. Om 

konflikten var en revolution eller separatistisk påverkar sannolikheten att nå en 

förhandlingslösning. Antalet som dog i konflikten används som kostnad för konflikten 

tillsammans med konfliktens varaktighet vilket visar hur länge parterna ådrar sig kostnader.  

 

 

Figur 2.6: Illustration av operationaliseringen 

 
                                                               Oberoende variabler 
 

 
 
 
 
 
 

 

Beroende variabel 

Antalet 
döda 

Förhandlingslösning 

Varaktighet Revolution Internationaliserad 
Militär 

personal 

Rationalitet= 
Förväntad nytta 

minus 
kostnader 
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3. Metod och material 

Forskning beskriver eller förklarar ett fenomen eller problem. Till skillnad från kvalitativ 

forskning ämnar kvantitativ forskning att standardisera och systematiskt förenkla det som ska 

studeras. Där kvalitativ forskning fokuserar mer på detaljer och omfattande definitioner 

fokuserar kvantitativ forskning på ett så brett underlag som möjligt med breda och 

generaliserbara definitioner. Fördelen med kvantitativ forskning är möjligheten att hantera 

stora mängder information med mer generella slutsatser som kan testas av andra. Kvantitativ 

forskning kan även användas för framtida prognoser och förutsägelser.
30

 

 

I en kvantitativ studie utgår man från en hypotes eller teori som ska testas. Hypotesen blir 

startpunkten och inte det formativa målet. Urvalet i en kvantitativ studie ska vara statistisk 

representativ, helst genom ett slumpmässigt urval.
31

 Datainsamlingen är standardiserad och 

analysen statistik.
32

 Undersökningen ska leva upp till krav om validitet och reliabilitet. Med 

detta menas att man faktiskt mäter det man ämnar mäta och att den mätning som görs är 

tillförlitlig. Det som ska studeras, operationaliseringen, måste täcka in alla aspekter och 

faktorer av den valda teorin. Dessutom är det viktigt i en kvantitativ undersökning att empirin 

är tillförlitlig och inte baserad på forskarens egna subjektiva tolkningar. 

3.1 Forskningsdesign  
 
Detta är en kvantitativ studie som studerar data från flera händelser samtidigt. Det är därmed 

realistiskt att studera alla inbördeskrig från 1992, så långt framåt det finns tillgängliga data. 

Studien gör en statistisk analys med variabler relaterade till rationella val som oberoende 

variabler och utfallet av ett inbördeskrig som beroende variabel. Meningen med studien är att 

finna statistiska samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. Det 

kan finnas externa faktorer som påverkar resultatet i studien. Det kan alltså finnas andra 

variabler än de som tas upp i studiens modeller som kan påverka utfallet. Statistiskt återfinns 

de i residua len, d.v.s. den del av utfallet som inte kan förklaras av modellen  

 

Hypotesen för den här studien är att rationella faktorer påverkar utfallet av inbördeskrig, d.v.s. 

om konflikten resulterar i en förhandlingslösning eller inte. Studien undersöker om det finns 

någon korrelation mellan de oberoende variablerna; varaktighet, antal döda, militär personal, 

                                                        
30 Flick, Uwe (2011) ”Introducing Research Methodology: A Beginner's Guide to Doing a Research Project”. London: SAGE Sid. 10-12 
31 Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas (2006) Varför Vetenskap? Om vikten av problem och 

teori i forskningsprocessen, (2:e uppl.), Studentlitteratur: Lund. Sid 114 
32 Flick (2011) Sid. 13-14 
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internationaliserad och revolution, och beroende variabeln utfall i konflikten. 

 

Noll hypoteser: 

H10: H1=0 

H20: H2=0 

H30: H3=0 

H40: H4=0 

H50: H5=0 

 

Det finns ingen korrelation mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. 

D.v.s. utfallet av ett inbördeskrig påverkas inte av längden på konflikten, antalet döda, 

storleken på G: s arme, huruvida konflikten internationaliserades eller inte, om det var en 

revolution eller separatistisk konflikt.  

 

Alternativhypoteser: 

H1A: H1≠0 

H2A: H2≠0 

H3A: H3≠0 

H4A: H4≠0 

H5A: H5≠0 

 

Det finns en korrelation mellan en eller flera av de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln. D.v.s. utfallet av ett inbördeskrig påverkas av antingen en eller flera av längden på 

konflikten, antalet döda, storleken på G: s arme, huruvida konflikten internationaliserades 

eller inte, om det var en revolution eller separatistisk.  

3.2 Material 
 
Det empiriska materialet är sekundärdata hämtat från hemsidan Correslates of War.org, 

COW. Det är ett projekt som grundades 1963 av J. David Singer med syftet att samla in 

tillförlitlig kvantitativ data om internationella relationer.
33

 Det är samma källa som användes i 

Masons och Fetts studie vilket borgar för korrekta och konsekventa jämförelser studierna 

emellan. Baserat på uppsatsens omfattning och den rikliga mängd empiri som redan finns 

tillgänglig inom området, gör att det inte finns ett behov att samla in ny data. Då COW valts 

                                                        
33 The Correlates of War Project ”About the Correlates of War Project” 

(http://www.correlatesofwar.org) hämtad: 2015-03-25 

http://www.correlatesofwar.org/
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som underlag för studien förväntas den uppfylla krav kring validitet och reliabilitet 

 

Det faktum att uppsatsen baseras på data från endast en källa kan ifrågasättas. Det som är bra 

för validitet och reliabilitet kan kritiseras då det endast ger en bild av verkligheten. Dock 

måste COW i sammanhanget ses som en trovärdig källa baserat på förstahandsuppgifter. En 

stor fördel med COW som källa är att datainsamlingen är standardiserad. 

3.3 Variabler 
 
Beroende variabel:  

Beroende variabeln i studien är huruvida konflikten resulterade i en förhandlingslösning eller 

inte. För att bestämma resultatet av en konflikt användes ”Outcome” i COW:s datamatris 

”Intra- State Wars v.4.0”. De konflikter som resulterat i ”Compromise” kodas som 1 för 

förhandlingslösning. Konflikter som resulterade i en vinst för endera parten, eller 

dödläge(eng. stalemate) och konflikter som i en annan typ av krig kodas som 0. 

 

Oberoende variabler: 

H1: Militär personal 

Källan är COW:s ”National Material Capabilities Data v.4.0”. Posten ”Milper” (Military 

personel) används som indikator och mäts på regeringssidan det år då konflikten inleds. 

Milper mäts i tusental. I konflikt 877 räknas USA som regeringssida. Vissa fall har inga 

regeringssidor i datamaterialet. I Mason och Fetts studie mättes storleken på armen, i denna 

studie används det totala antalet militär personal på regeringssidan som variabel. Variabeln 

mäter G:s militära kapacitet. 

 

H2: Antal döda 

Uppgifterna hämtas från ”Intra- State Wars v.4.0”, posterna ”Side A Deaths” + ”Side B 

Deaths.Vissa fall saknar uppgifter om antalet döda. I de fall då det endast finns uppgifter om 

antalet döda på en sida av konflikten används det som representativ för antalet döda i 

konflikten. Variabeln mäter det sammanlagda antalet döda i konflikten, d.v.s. både G och R. 

 

H3: Varaktighet 

I ”Intra- State Wars v.4.0” beräknades hur länge konflikterna pågick utifrån posterna Start 

Month 1, Start Year 1, End Month 1 och End Year 1. Varaktighet räknas i antalet månader. 
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Vissa konflikter började igen men dessa var så få att endast den första perioden räknas i 

studien. Variabeln visar hur länge konflikten varade. 

 

H4: Internationaliserad 

”Intl” i datamatris ”Intra- State Wars v.4.0” användes för att bestämma om en tredje part 

intervenerat på endera sidan. Datamaterialet säger inte något om på vilket sätt eller vilken sida 

tredje parten har intervenerat. En konflikt räknas som internationaliserad om en annan stat 

intervenerar, så länge den tredje parten inte tar över en majoritet av stridandet från de 

originella parterna. Om detta skulle ske övergår konflikten från ett inbördeskrig till en annan 

typ konflikt
34

. Internationalisering kodas som 1 och frånvaro av internationalisering som 0 

 

H5: Revolution 

Variabeln revolution baseras på posten ”War type” i ”Intra- State Wars v.4.0”. Inbördeskrig 

om central maktkontroll räknas som revolutioner och kodas som 1. Resterande typer av krig 

räknas som separatist konflikter och kodas som 0. Notera att ingen av konflikterna i studien 

ansågs av COW vara ”Regional internal”. 

3.4 Analysenheter 
 
Analysenheter är de konflikter som rankas som inomstatliga av COW efter år 1992. COW:s 

dataset varar fram till 2007 där 50 konflikter rankas som inomstatliga mellan åren 1992 och 

2007. Då studien behandlar utgången av inbördeskrig uteslöts de konflikter vika ansågs 

oavslutade 12/31/2007. Det är endast en konflikt i datasetet, Second Sri Lanka Tamil som 

avslutades i maj 2009.
36

 Studien innefattar därför 49 olika konflikter, från ”Algerian Islamic 

Front War of 1992-1999” till ”Second Yemeni Cleric War of 2007”.
37

  

I COW:s dataset ”Intra- State Wars v.4.0” ingår 77 olika analysenheter i studien. Ett antal fall 

skulle kunna räknas som en konflikt, de kan sägas vara ”delkonflikter”. COW gör dock en 

åtskillnad mellan dessa, det kan vara vilka parter som är inblandade och/eller när konflikten 

börjar/avslutas. En lista över de konflikter som ingår i studien återfinns i appendix. 

3.5 Analys 
 
För den statistiska analysen används datorprogrammet SPSS, Statistical Package for the 

Social Sciences. Det är ett statistiskt analysverktyg utformat för analyser inom statsvetenskap. 

                                                        
34 Reid Sarkess, Meredth ”Codebook for the Intra-State Wars v.4.0” COW.org 
36 BBC News (2015-01-09) ”Sri Lanka country profile – Overview” 
(http://www.bbc.com/news/world-south-asia-11999611) hämtad: 2015-04-23 
37 COW.org. Appendix A.CowWarList.pdf  

(http://www.correlatesofwar.org/data-sets/COW-war) hämtad: 2015-03-26 

http://www.bbc.com/news/world-south-asia-11999611
http://www.correlatesofwar.org/data-sets/COW-war
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Först redovisas en variabelöversikt för att visa på skillnader inom variablerna. I 

variabelöversikten redovisas indikator- variablerna för sig. För övriga variabler redovisas; N 

(antalet fall), medelvärdet, standardavvikelsen och högsta och minsta värde på variabeln, 

tabell 4.2.1 Indikatorvariablerna redovisas i frekvenstabeller som visar hur många av 

konflikterna som tilldelades värdet 1 respektive 0, tabell 4.2.2.  

 

Analys och redovisning av empirin sker i två steg, först bivariat analys följt av multivariat 

analys. De bivariata analyserna är analyser mellan de enskilda oberoende variablerna och den 

beroende variabeln, förhandlingslösning.
38

 Den bivariata analysen sker genom 

korrelationsanalyser och redovisas i en korrelationsmatris, tabell 4.3.1. Korrelationen kan anta 

värden mellan 1 och -1 och indikerar om det finns ett positivt eller negativt samband mellan 

variablerna. Ju längre värdet är ifrån 0 desto större korrelation mellan variablerna.  

 

Den multivariata analysen utförs med hjälp av en s.k. multivariat logistik regressionsanalys. 

Fördelen är att man kan testa modeller med flera oberoende variabler mot den beroende 

variabeln.
39

 Anledningen till att multivariat logistik regressionsanalys valdes framför 

multivariat linjär regressionsanalys är att beroende variabeln är en indikatorvariabel.  Med 

multivariat logistik regressionsanalys kan man vid varje värde för de oberoende variablerna 

räkna ut den predikterade sannolikheten för en förhandlingslösning.
40

 Den multivariata 

analysen används för att undersöka förklaringsförmågan av 5 olika modeller. Där redovisas 

variablernas B-koefficienter och inom parantes om koefficienten är signifikant på 95 % nivån, 

tabell 4.3.2. B-koefficienten visar vilken effekt ett steg uppåt på den oberoende variabeln 

påverkar beroende variabeln. En koefficient med värdet 0 visar att den oberoende variabeln 

inte utgör någon effekt på beroende variabeln. Siffran gällande signifikans visar om 

koefficienten är signifikant. Ju lägre tal desto säkrare är det att koefficienten är signifikant, 

variabeln är tillförlitlig. Standardgränsvärdet är 0,05 då studien använder sig av 95 % 

säkerhetsnivå. Ett tal under 0,05 kan med 95 procents säkerhet bestämma att koefficienten ej 

är noll.
41

 Modellerna redovisas även med ”- 2 log likelihood”, vilket kan vara svårtolkat men 

generellt gäller desto lägre värde desto bättre modell.
42

 Dessutom redovisas hur många av 

utfallen i konflikterna modellerna kunde prediktera korrekt. För att komplettera de 

                                                        
38 Flick (2011). Sid 142-145 
39 Flick (2011). Sid 145-146 
40 Sundell, Anders (2011-10-01) ”Guide: Logistisk regression”. SPSS-akuten. 
(https://spssakuten.wordpress.com/2011/10/01/guide-logistisk-regression/) hämtad: 2015-04-08 
41 Sundell, Anders (2009-12-21)”Guide: Regressionsanalys”. SPSS-akuten. 

(http://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/) hämtad: 2015-04-07 
42 Sundell, Anders (2011-10-01) ”Guide: Logistisk regression”. SPSS-akuten. 

(https://spssakuten.wordpress.com/2011/10/01/guide-logistisk-regression/) hämtad: 2015-04-08 

https://spssakuten.wordpress.com/2011/10/01/guide-logistisk-regression/
http://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/
https://spssakuten.wordpress.com/2011/10/01/guide-logistisk-regression/
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multivariata analyserna redovisas ett mått på modellernas förklaringskraft i tabell 4.3.3. D.v.s. 

hur väl förklarar modellerna  variationer i utfallet i konflikten. ”R Square” utläsas i procent 

och ett högre värde ger bättre förklaringskraft. 

 

Man ska vara försiktig med att dra allt för stora slutsatser i ett signifikanstest på icke-

slumpmässigt urval, vilket denna uppsats utgår ifrån. Signifikanstester är utvecklade för att 

generalisera från slumpmässiga urval på större populationer. I ett slumpmässigt urval kan 

signifikansen tolkas som ett mått på sannolikheten att det finns en effekt av den oberoende 

variabeln på beroende variabeln som inte är noll i den större populationen. Detta innebär dock 

inte att signifikansen är ointressant i ett icke-slumpmässigt urval. Resultatet kan istället tolkas 

som ett mått på sannolikheten huruvida en effekt kan synas om variablerna överhuvudtaget 

inte är associerade.
43

 Mätnings och kodnings fel kan ha påverkat resultaten i båda studierna. 

Dessa grundar sig i begränsningar i datamaterialet och vissa begränsningar i Mason och Fetts 

hypoteser. Det kan också finnas andra faktorer som inte tas upp i studien som kan påverka 

resultatet. Vissa konflikter i datamaterialet räknas som flera fall vilket kan påverka studien. 

4 Resultat 

4.1 Tidigare resultat 
 
Mason och Fetts studie antydde att fyra (tre av dem behandlas i denna studie) av variablerna i 

studien inte påverkade huruvida ett inbördeskrig resulterade i en förhandlingslösning eller 

inte. Tredjeparts intervention hade inte något statistiskt samband med en förhandlingslösning, 

vilket gjorde att man inte kunde förkasta noll hypotesen. Resultatet var överraskande då 

hypotesen har ett starkt stöd i litteraturen. Mason och Fetts förklaring var att indikator 

variabeln inte gjorde någon skillnad på om interventionen var för G eller R, eller som en 

medlare i konflikten.
44

 

 

Även huruvida konflikten var en separatistrevolt eller revolution tycktes inte heller ha 

påverkat utfallet. Hypotesen var att revolutioner mindre troligt resulterade i en 

förhandlingslösning, då rebellerna söker att överta makten från den sittande makten i ett redan 

existerande suveränt territorium. Mason och Fett hade förväntat sig att separatistrevolter 

                                                        
43 Sundell, Anders (2009-12-21)”Guide: Regressionsanalys”. SPSS-akuten. 

(http://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/) hämtad: 2015-04-07 
44 Mason & Fett (1996) Sid. 561 

http://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/
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skulle ha en större möjlighet att resultera i en förhandlingslösning då de innebär att den 

sittande regeringen fick fortsätta ha makten, om än i en mindre stat.
45

 Även här menade de att 

kodningsproblem kunde ligga bakom problemet. Enligt Pillar innebär en förhandlingslösning 

i en separatistrevolt en vinst för antingen G eller R. Antingen innebär förhandlingslösningen 

att staten förblir intakt, en indirekt seger för G, eller så delas staten vilket är en seger för R.
46

 

 

Vidare visade studien att det inte fanns någon korrelation mellan antalet döda i en konflikt 

och sannolikheten till en förhandlingslösning. Mätningsproblem presenteras som en möjlig 

anledning. Den teoretiska tillämpningen av modellen var antalet döda för G och R var för sig, 

de kostnader associerade med antalet döda. I studien summerades bådas antal döda till en 

indikator.
47

 Modellen antyder att ohållbara dödsantal på båda sidor ökar sannolikheten för en 

förhandlingslösning. Med en sammanslagen indikator försvinner möjligheten att kontrollera 

relationen mellan G och R:s dödsantal. 

 

Mason och Fetts studie fick dock stöd för att variablerna varaktighet och storleken på den 

sittande maktens arme påverkade utfallet av ett inbördeskrig. Varaktigheten hade ett större 

samband med utfallet och studien fann empiriska bevis för att möjligheten att uppnå en 

förhandlingslösning inom 48 månader var osannolikt. Resultatet stödde teorin om att korta 

konflikter slutar med en seger för G. 

 

De mätnings- och kodnings problem som Mason och Fett upplevde i sin studie riskerar att 

återkomma även i denna då båda baseras på samma källa, COW, om än med olika tidsramar. 

Denna studie blir ändå legitim, trots eventuella mätnings- och kodnings problem, då den 

motiverar jämförelser över tid. 

4.2 Deskriptiva variabler 
 
Nedan följer en redogörelse och sammanfattning för de variabler som använts i 

undersökningen.   

  

                                                        
45 Mason & Fett (1996) Sid. 562 
46 Pillar, P. R. (1983) ”Negotiating peace: War termination as a bargaining process” Princeton, NJ: Princeton University Press. 
47 Mason & Fett (1996) Sid. 562- 563 
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Tabell 4.2.1  Beskrivande tabell: kontinuerliga variabler 

 N Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Varaktighet 77 22,0 18,7 1 89 

Antal Döda 23 5 610,9 9 803,1 9 46 043 

Militär 

personal 

71 196,5 387,9 0 1 620 

N: Antal fall; Varaktighet i månader; Antal döda i konflikten; Militär personal på regeringssidan i konflikten i 

tusental 

 

Tabell 4.2.1 innefattar de kontinuerliga variablerna. Tabellen ger en överblick över variansen 

inom variablerna. Konflikterna varade i genomsnitt 22 månader. ”Fifth DRC” och ”First 

Congo (Brazzaville)” varade en månad. ”Algerian Islamic Front” varade längst, 89 månader 

från februari 1992 till juni 1999. Det finns endast uppgifter om antalet döda i 23 av 

konflikterna. I genomsnitt dog 5 610 personer i inbördeskrig mellan åren 1992- 2007. Minst 

dog i ”Cote d'Ivoire Military”(9), flest dog i ” Bosnian-Serb Rebellion” (46 043). Militär 

personal visar ett medelvärde på 196, där det högsta antalet militär personal, 1 620, 

representeras av USA 1995 i ”Bosnian-Serb Rebellion”. COW saknar data för vissa konflikter 

gällande variablerna antal döda och militär personal. 

 

Tabell 4.2.2 Frekvens tabell: indikatorvariabler 

 N Frekvens 

Ja 

% Ja Frekvens 

Nej 

% Nej 

Förhandlingslösning 77 20 26,0% 57 74,0% 

Internationaliserad 77 39 50,6% 38 49,4% 

Revolution 77 52 67,5% 25 32,5% 
N: Antal fall 

 

Tabell 4.2.2 är en frekvenstabell över de indikatorvariabler som används i studien. 26 % av 

inbördeskrigen (20 st.) mellan åren 1992-2007 resulterade i en förhandlingslösning. Hälften 

av konflikterna internationaliserades (39 st.). 67,5% av konflikterna (52 st.) var revolutioner. 
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Tabell 4.2.3 Konflikternas utfall 

 Frekvens % Kumulativ % 

Seger- Sida A 21 27,3% 27,3% 

Seger- Sida B 22 28,6% 55,8% 

Kompromiss 20 26 % 81,8% 

Övergick i en annan 

konflikt 

1 1,3 % 83,1% 

Dödläge 7 9,1 % 92,2% 

Kategoriserades 

inte länge som krig  

6 7,8 % 100 % 

 

Tabell 4.2.3 visar mer ingående utfallen av konflikterna i studien. 20 konflikter i en 

kompromiss(förhandlingslösning). 43 konflikter slutade med att en av parterna stod som 

segrare. I CWO: s datasats är sida A i merparten av fallen G och sida B i merparten av fallen 

R, fördelningen mellan seger för G och R är jämt fördelad. Endast en konflikt övergick i en 

annan konflikt, ” Kosovo Independenter”. 7 konflikter resulterade i dödläge mellan parterna. 

6 konflikter fortsatte men slutade att räknas som krig. De kumulativa procenten visar att drygt 

80 % av konflikterna resulterade i en seger för endera sidan eller en 

kompromiss(förhandlingslösning). 

 

Tabell 4.2.4 Typ av krig 

 Frekvens % Kumulativ % 

Inbördeskrig om 

central matkontroll 

52 67,5% 67,5% 

Inbördeskrig 

rörande lokala 

frågor 

20 26.0% 93,5% 

Inbördeskrig 

mellan kommunala 

samhällen 

5 6,5 % 100 % 

 

52 av de 77 konflikterna var en konflikt om central matkontroll (revolution), vilket motsvarar 

67,5 %. 20 konflikter rörde lokala frågor och 5 var konflikter mellan kommunala samhällen. 

De kumulativa procenten visar att drygt 90 % av konflikterna mellan åren 1992- 2007 var om 

central matkontroll eller handlade om lokala frågor. I CWO:s datamatris finns även 
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alternativet ”Regional internal”, men ingen av konflikterna i studien tillhörde denna grupp. 

4.3 Dataanalys 
 
Tabell 4.3.1 Korrelationsmatris 

 Förhandlingslösning Varaktighet Intl Antal 

döda 

Milper Revolution 

Förhandlings 

lösning 

 0,552
**

 0,170 -0,038 -0,083 0,284
*
 

Varaktighet 0,552
** 

 0,085 0,422
*
 0,105 0,175 

Internationaliserad 0,170 0,085  0,263 0,072 0,370
** 

Antal Döda -0,038 0,422
*
 0,263  0,038 -0,251 

Militär personal -0,083 0,105 0,072 0,038  -0,350
** 

Revolution 0,284
* 

0,175 0,370
** 

-0,251 0,350
**

  

*
Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån 

**
Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån 

 

Tabell 4.3.1 är en korrelationsmatris som visar alla variablers korrelation med varandra Det 

finns en signifikant positiv korrelation mellan förhandlingslösning och varaktighet, 0,552 

(p<0,01). Revolution har ett signifikant positivt samband med förhandlingslösning, med en 

korrelation 0,284 (p<0,05). Även internationaliserad har en positiv korrelation till 

förhandlingslösning men är inte signifikant. Antalet döda och militär personal har en negativ 

korrelation till förhandlingslösning men är inte signifikant.  

 

I tabell 4.3.2 redovisas modellerna i studien. I modell 1 testas varaktighet mot utfallet i 

konflikten. Modell 2 testar varaktighet och revolution mot utfall. Modell 3 inkluderar även 

variabeln internationaliserad och modell 4 innefattar även militär personal. Den avslutande 

modellen 5 består av alla fem oberoende variabler och testas mot utfall.  
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Tabell 4.3.2 Modellöversikt  

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Varaktighet 0,076 

(0,000) 

0,075 

(0,000) 

0,074 

(0,000) 

0,086 

(0,000) 

2,977 

(0,997) 

Revolution  1,646 

(0,059) 

1,504 

(0,094) 

0,873 

(0,372) 

-7,324 

(1,000) 

Internationaliserad   0,400 

(0,564) 

0,856 

(0,264) 

-25,426 

(0,998) 

Militär personal    -0,001 

(0,347) 

-0,109 

(0,998) 

Antalet döda     0,000 

(1,000) 

Konstant -3,031 

(0,000) 

-4,253 

(0,000) 

-4,362 

(0,000) 

-4,362 

(0,000) 

-63,398 

(0,998) 

- 2 log likelihood 64,641 60,235 59,899 53,058 0,000 

Procent korrekt 

klassificerade 

83,1% 85,7% 85,7% 87,3% 100% 

N 77 77 77 71 22 

I tabellen ges modellens värde för B-koefficienten för varje variabel och inom parantes variabelns signifikansnivå i modellen. 

Tabell 4.3.2 visar att längden på konflikten är signifikant associerad med förhandlingslösning. 

Modell 1 predikterar korrekt 83,1% av utfallen i inbördeskrigen mellan åren 1992-2007. 

Modell 2 innefattar förutom varaktighet även om konflikten var en revolution eller 

separatistisk, vilket tabell 4.3.1 visar har näst bäst korrelation med förhandlingslösning. 

Modell 2 kan prediktera ett korrekt utfall i 85,7 % av fallen vilket är 2,6 % mer än modell 1. 

Modell 3 kan predicera lika många fall som modell 2 men innefattar även om konflikten blev 

internationaliserad eller inte. Modell 4 predikterar en stor andel av utfallen, 87,3%, men tillför 

inte mer än modell 3. Modell 5 predikterar 100 % av fallen men har för få fall för att vara 

statistiskt meningsfull. Modell 4 och 5 innefattar inte alla fall vilket minskar dess värde som 

förklarande modeller i studien. Modell 2 och 3 kan prediktera utfallet i samma utsträckning 

men ger inte stöd för hypotesen med variabeln internationaliserad. Modell 2 kombinerar hög 

prediktion med relativt lågt värde på – 2 log likelihood och stöder sin hypotes med 

variablerna varaktighet och revolution. 
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Tabell 4.3.3 Förklaringsgrad 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Adjusted R2 0,296 0,323 0,318 0,346 

 

Tabell 4.3.3 visar på förklaringsgraden i modellerna 1-4. Även om förklaringsgraden kan bli 

något missvisande när beroende variabeln är en indikatorvariabel kan det ge en intressant 

överblick över deras relevans. Modell 3 blir irrelevant då den har lägre förklaringsgrad än 

modell 2 men innefattar fler variabler. Modell 4 har en högre förklaringsgrad än modell 2 men 

militär personal är statistiskt inte signifikant som förklarande variabel. Kvar är modell 1 och 2 

där modell 2 ger en högre förklaringsgrad och lägre - 2 log likelihood. 

 

Tabell 4.3.4 Multikollinearitet 

 B-koff. Standardav. Sig. VIF 

Konstant -0,132 0,083 0,113  

Varaktighet 0,012 0,002 0,000 1,03 

Revolution 0,181 0,090 0,047 1,03 

 

Multikollinearitet är när en eller flera oberoende variabler är korrelerade med varandra i hög 

utsträckning, vilket blir ett problem då man inte kan särskilja dess effekter på beroende 

variabeln.
48

 Tabell 4.3.1 visar på en låg korrelation, 0,175, mellan varaktighet och revolution. 

För att bekräfta detta gjordes ett VIF- test (Variance Inflation Factor).  Det finns inga exakta 

gränsvärden men generellt visar VIF>5 på tecken på multikollinearitet.
49

 Variablerna i modell 

2 har ett VIF- värde på 1,03 och visar därmed inga tecken på multikollinearitet, tabell 4.3.4. 

 

Modell 2 är dock fortfarande inte helt tillfredställande då variabeln revolution inte är statistisk 

signifikant, vilket inte ger stöd för att förkasta nollhypotesen. Det är endast varaktighet som är 

statistisk signifikant (p<0,05), förutom i modell 5. Modell 1 blir då den enda modell som är 

helt statistisk signifikant. Det var endast ett inbördeskrigs varaktighet som med en statistisk 

säkerhet påverkade utfallet av ett inbördeskrig. 

 

                                                        
48Sundell, Anders (2010-10-26)”Guide: Regressionsdiagnostik – multikollinearitet”. SPSS-akuten. 
(https://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-regressionsdiagnostik-–-multikollinearitet/)hämtad: 2015-05-08 
49Sundell, Anders (2010-10-26)”Guide: Regressionsdiagnostik – multikollinearitet”. SPSS-akuten. 

(https://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-regressionsdiagnostik-–-multikollinearitet/)hämtad: 2015-05-08 

https://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-regressionsdiagnostik-–-multikollinearitet/
https://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-regressionsdiagnostik-–-multikollinearitet/
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Graf 4.3.5 Predikterade sannolikheter; varaktighet och utfall

 

 

Graf 4.3.5  visar förväntade sannolikheter enligt modell 1 vid olika värden på varaktighet. 

Konflikter med lågt värde på varaktighet har en liten sannolikhet till förhandlingslösning. Den 

förväntade sannolikheten vid olika värden på varaktighet har en positiv korrelation. Ju längre 

konflikten varar desto större är sannolikheten att en förhandlingslösning nås. 

 

Tabell 4.3.6 Predikterat utfall modell 1 

 Predikterade   

Observerade Ingen 

förhandlingslösning 

Förhandlingslösning Korrekt % 

Ingen 

förhandlingslösning 

53 4 93 % 

Förhandlingslösning 9 11 55 % 

Översiktlig   83 % 

 

Tabell 4.3.6 visar hur väl modell 1 predicerade utfallen. Modell 1 kan i 93 % av fallen korrekt 

prediktera när en konflikt inte kommer resultera i en förhandlingslösning.  På samma sätt 

predikterar modellen korrekt i 55 % av fallen när konflikten resulterar i en 

förhandlingslösning. Översiktligt predicerar modellen rätt utfall i drygt 83 % av fallen. 
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Tabell 4.3.7 Andelen av konflikterna som resulterar i en förhandlingslösning, 

kategoriserat i varaktigheten 

 Längd, månader  

 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 <51 Total 
Icke 
förhandlingslösn. 

25 18 6 4 1 3 57 

Förhandlingslösn. 3 1 1 4 6 5 20 
% Förhandlingslösn. 10,71 5,26 14,29 50,00 85,71 62,5 25,97 
N 28 19 7 8 7 8 77 
 
Tabell 4.3.7 visar hur stor andel av inbördeskrigen som resulterar i en förhandlingslösning om 

konflikterna kategoriseras efter varaktigheten. Då en konflikt har varat mindre än 30 månader 

resulterar endast en liten del av konflikterna i en förhandlingslösning. Lägst andel är då 

varaktigheten är mellan 11-20 månader och högst mellan 41- 50 månader. Om en konflikt 

varar längre än 30 månader ökar sannolikheten för en förhandlingslösning. Varar konflikten 

mindre än 30 månader minskar sannolikheten för att uppnå en förhandlingslösning. Resultatet 

redovisas också i diagram 4.3.8. 

 

Diagram 4.3.8 Procentuell andelen av konflikterna som resulterar i en 

förhandlingslösning, kategoriserat i varaktigheten 
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5. Analys och diskussion 

Resultatet av studien visar att endast två av de oberoende variablerna visar en signifikant 

korrelation till om ett inbördeskrig resulterar i en förhandlingslösning mellan G och R. Ju 

längre konflikten varar desto större är sannolikheten att en förhandlingslösning kan nås. 

Dessutom finns en korrelation mellan huruvida R är separatistiska eller inte och utfallet i 

konflikten. Resterande variabler i den ursprungliga modellen visar inte på ett signifikant 

samband med förhandlingslösning.  

 

Studien visar statistiskt att antalet döda i ett inbördeskrig inte påverkat utfallet av konflikten. 

Det finns inget linjärt samband mellan de båda variablerna och signifikansnivån visar att noll 

hypotesen (H2) inte kan förkastas. Resultatet stämmer väl överens med vad Mason och Fett 

kom fram till, även resultaten av deras studie tydde på att antalet döda i en konflikt inte 

påverkar huruvida den resulterar i en förhandlingslösning eller inte. Det finns dock endast 

data rörande antalet döda i 22 av fallen i denna studie, vilket kan ha gett ett missvisande 

resultat. Dessutom bör de mätnings fel som Mason och Fett upplevde i sin studie ha upprepat 

sig här. Teorin bakom H2 utgår från att antalet döda på varje sida ger ökade kostnader (döda) 

och mäts som det sammanlagda antalet döda i konflikten. Modellen förutsäger att ett ökat 

antal döda i konflikten bör öka sannolikheten för en förhandlingslösning. En mer detaljerad 

studie där alla konflikter ingår är därför motiverad för att med större säkerhet studera antalet 

döda som en förklarande variabel till utfallet i ett inbördeskrig. 

 

Det faktum att resultatet av studien visar att vi inte kan förkasta H1 är intressant och något 

överraskande då det skiljer sig mot Mason och Fetts resultat. I inbördeskrigen mellan åren 

1992- 2007 tycks storleken på G:s arme (militära kapacitet) inte påverkar huruvida konflikten 

resulterar i en förhandlingslösning eller inte. Korrelationen mellan storleken på regeringens 

militära personal och förhandlingslösning är endast -0,083 vilket visar på att det inte finns ett 

linjärt samband mellan variablerna. Även en signifikansnivå på 0,347 gör att militär personal 

inte är en signifikant förklarande variabel i denna studie. 

 

Intervention av tredje part påverkar inte chanserna till fred i inbördeskrig. Ett rimligt 

antagande vore att resultatet i studierna skulle skilja sig då det globala politiska klimatet har 

förändrats. Konfliktmönstren borde därmed skilja sig gällande intervention av utomstående 

part. Resultatet i Mason och Fetts studie visar att mellan åren 1945-1992 fanns inte en 

korrelation mellan intervention och ett slut på inbördeskrig, d.v.s. hypotesen stämde inte. 
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Samma resultat visas i denna studie. Huruvida ett inbördeskrig internationaliseras eller inte 

verkar inte påverka utfallet av konflikten. Detta skulle kunna förklaras av att konflikter redan 

från början inte enbart består utav två parter, utan ett flertal, ofta internationella aktörer, vilket 

gör att ett militärt ingripande spelar en mindre roll för utgången. I dagens globala värld finns 

det som regel ett flertal aktörer med olika intressen i olika konflikter, även i inbördeskrig. 

Många av dessa ingriper inte nödvändigtvis militärt men kan ändå påverka de olika parterna i 

konflikten. Modellen i studien kan inte hantera detta vilket kan ge ett felaktigt slutresultat. Då 

variabeln i studien inte skiljer på vilken sida interventionen skett och huruvida interventionen 

var militär eller antog rollen som medlare kan ha gett upphov till mätfel och teoretiska fel. 

Rimligtvis borde globaliseringsgraden skilja sig i de båda studierna vilket borde ge olika 

resultat. Då båda studierna misslyckas med att skilja på ”naturlig internationalisering” och 

militär tredje parts intervention behövs ytterligare studier där även skillnader i 

globaliseringsgrad mellan länder tas i beaktning. 

 

Denna studie, i motsats till Mason och Fetts studie, visar att om ett inbördeskrig räknas som 

en revolution eller separatistisk påverkar utfallet i konflikten. Det tycks finnas större 

möjligheter att nå en förhandlingslösning i separatistiska konflikter än revolutioner i de fall 

som ingått i studien. I Mason och Fetts studie var variabeln icke signifikant och kunde 

därmed inte användas som en förklarande faktor till utfallet i ett inbördeskrig. Mellan åren 

1992 och 2007 är om konflikten var en revolution eller inte den variabel i studien som näst 

bäst förklarade utfallet i konflikten. Det är dock viktigt att påpeka att det inte finns tillräckligt 

empiriskt stöd för att förkasta noll hypotesen H5 då signifikansnivån är något för hög, 0,059, i 

modell 2. Detta är dock endast marginellt över säkerhetsnivån på 95 % som använts i studien. 

Studien kan med andra ord inte med en statistik säkerhet fastställa att variabeln revolution inte 

påverkar utfallet i konflikten. Detta innebär att man måste vara försiktig att dra slutsatser 

kring resultatet då det kan vara slumpmässigt.   

 

Precis som i Mason och Fetts studie är längden på konflikten den variabel som med statistik 

säkerhet kan sägas påverka utfallet av ett inbördeskrig. Det är den variabel av rationalitet som 

i båda studier statistiskt utmärker sig. Ju längre en konflikt varar desto större sannolikhet att 

den resulterar i en förhandlingslösning i stället för i seger för endera parten. Varaktighet har 

den starkaste korrelationen med förhandlingslösning av alla variabler i studien, 0,552, och är 

signifikant på 0,01-nivån. Sambandet mellan variablerna är därmed relativt stort. Modellerna i 

studien visar även nollhypotesen av H3 kan förkastas i alla utom modell 5 vilket ger ett starkt 
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empiriskt stöd för att ett inbördeskrigs varaktighet påverkar utfallet. Resultatet visar att med 

95 % säkerhet kan man säga att desto längre en konflikt varar desto större är sannolikheten för 

att en förhandlingslösning kan nås. Vid en jämförelse av studierna kan en intressant 

iakttagelse göras; konflikterna mellan 1992- 2007 tycks vara en kortare tid. För att studera om 

dikotomin mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget förlängde inbördeskrigens längd 

krävs fortsatta studier. 

 

Ett av huvudresultaten i Mason och Fetts studie var att en förhandlingslösning var oerhört 

svårt att uppnå i konflikter som varade kortare än 48 månader. Denna studie visar på att 

gränsen där sannolikheten för en förhandlingslösning är större än seger för endera parten går 

vid drygt 30 månader. En signifikant del av inbördeskrigen resulterade i en 

förhandlingslösning om de varade längre än 30 månader. Skillnaden mellan studierna 

gällande när en förhandlingslösning ökar i sannolikhet är hela 18 månader. Desto tidigare en 

konflikt kan avslutas desto fler människors lidande kan undvikas. En förkortning av 

konflikten med 18 månader innebär stora besparingar gällande mänskligt lidande i 

konfliktområden. En av förklaringar kan vara att konflikterna generellt tyck vara en kortare 

tid i perioden 1992-2007. Det finns dock metodologiska skillnader mellan studierna som 

också kan förklara skillnaden. Mason och Fett kategoriserade precis som denna studie 

konflikterna i antalet månader, skillnaden är att de anpassade kategorierna för att få lika antal 

fall i varje kategori. Detta innebar en uppdelning där antalet fall bestämde kategoriseringen 

istället för varaktigheten, vilket gav en grupp med 13-48 månader och nästa med 49-120 

månader. Slutsatsen i Mason och Fetts studie att sannolikheten för en förhandlingslösning 

ökar efter specifikt 48 månader kan därför bero på valet av kategorisering. Denna studie 

indikerar att det finns en realistisk chans att uppnå en förhandlingslösning avsevärt tidigare 

och motiverar behovet av ytterligare studier på området. Om det finns empiriska bevis som 

visar att det inte är lönt att ingripa i inbördeskrig förrän efter 48 månader kan beslutsfattare 

dra sig för att sätta in alla nödvändiga resurser i konflikten innan det har gått 48 månader. 

Grundas dessa beslut på bristande vetenskapliga slutsatser kan detta orsaka extra onödiga 

månader av ytterligare mänskligt lidande och kostnader. 

 

Denna studie bekräftar till stor del modellen som Mason och Fett konstruerat, med mindre 

skillnader. Modellen är både rimlig och har stöd i annan litteratur. De hypoteser de byggt upp 

utifrån modellen får dock anses otillräckliga då endast är längden på konflikten som påverkar 

utfallet i de konflikter som studerats, i båda studierna. Likheter i resultatet i studierna tyder på 
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att den grundläggande teorin stämmer. Operationaliseringen och hypoteskonstruktionen 

behöver dock ses över för att på ett bättre sätt verka som förklarande faktorer till 

inbördeskrigs utfall. De skillnader som studierna har resulterat i kan till stor del förklaras i en 

ökad globaliseringsgrad vilket har lett till en naturlig utveckling gällande inbördeskrigs 

konfliktmönster och dess karaktär. 

6. Slutsatser 

Inbördeskrig är en återkommande källa till mänskligt lidande i världen. Trots detta har en stor 

del av konfliktforskningen behandlat mellanstatliga konflikter. Syftet med den här uppsatsen 

har varit att undersöka om resultatet i Mason och Fetts studie ”How Civil Wars End: A 

Rational Choice Approach” ändras om man undersöker inbördeskrig efter 1992 och om deras 

modell är tillräcklig för att förklara om ett inbördeskrig avslutas med seger för endera parten 

eller genom förhandlingar. De fann att storleken på regeringens arme och längden på 

konflikten påverkar om det blir en förhandlingslösning. Denna studie visar endast statistisk 

signifikans för association mellan konfliktens varaktighet och förhandlingslösning. Däremot 

kunde inte associationen mellan typen av inbördeskrig, revolution eller separatistisk konflikt, 

bekräftas i den här studien. Det krävs fortsatta forskning för att studera relationen mellan typ 

av konflikt, internationell intervention och regeringsmaktens militära styrka. 

 

Det är endast varaktigheten av ett inbördeskrig som kan användas för att förutsäga om 

konflikten avslutas med förhandlingslösning eller inte. Den teoretiska modell Mason och Fett 

konstruerat har stort stöd i tidigare litteratur och de båda studierna visar på i stort sätt samma 

resultat under olika tidsperioder, vilket tyder på att de teoretiska antagandena stämmer och 

modellen har relevans. Dock visar båda studierna att ett flertal av hypoteserna inte stämmer 

överens med den empiriska verkligheten. Teorier om rationella val kan användas för att 

studera inbördeskrig då den innefattar individens rationella beslutsstruktur och ställer nytta i 

kontrast till kostnader. Teorierna kan dock inte hantera andra aspekter av konflikter som kan 

spela stor roll för utfallen i konflikten. Faktorer som den institutionella kontexten, kulturella 

skillnader, normer och värderingar som kan spela en stor roll i inbördeskrig. Detta gör att 

resultatet i studien kan ha påverkats av andra variabler än de som studerats. 

 

Man kan inte studera orsakssamband med statistiska metoder, istället analyseras statistiska 

samband. Detta innebär att studien inte kunnat behandla varför samband existerar, utan endast 
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utreda om sambanden finns. Resultatet av studien kan därmed inte agera som bevis för 

orsakssamband. Den här studien ifrågasätter det tidigare antagandet att det tar 48 månader 

innan sannolikheten för en förhandlingslösning ökar i ett inbördeskrig. Mellan 1992 och 2007 

ökade andelen förhandlingslösningar i inbördeskrig redan efter drygt 30 månader. Detta kan 

bespara människor och länder många månaders lidande. Resultatet motiverar ytterligare 

studier för att undersöka sambandet mellan varaktighet och utfall vidare. 

 

Eftersom global konflikthantering idag är en stor del av den internationella politiken, och 

inbördeskrig utgör en stor andel av konflikterna, behövs mer forskning på området även om 

fler studier kommit under senare år. Den här studien bidrar med att bekräfta resultat i tidigare 

studier om hur inbördeskrig avslutas, ger nya frågeställningar och genom att ifrågasätta 

tidpunkten när sannolikheten för förhandlingslösning ökar. Det behövs fler studier för att 

studera parternas roll i konflikten och fördjupade studier kring intervention där den ökade 

globaliseringen tas i beaktande.  
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8. Appendix 

Inbördeskrig 1992-2007 

Utfall är uppdelade som: 

1- Seger sida A 

2- Seger sida B 

3- Kompromiss 

4- Kriget övergick i en annan typ av krig 

5- Kriget var fortfarande pågående 2007-12-31. 

6- Dödläge 

7- Konflikten fortsatte på under krigsnivå. 

Utfall okodades till förhandlingslösning där 3=1 och övriga=0. 

Varaktigheten är krigets längd i månader. 

Typ är vilken typ av krig: 

       4- Inbördeskrig om central matkontroll 

      5- Inbördeskrig rörande lokala frågor 

      6- Regional internal 

8- Inbördeskrig mellan kommunala samhällen 

Intl. kodas som 1 om konflikten internationaliserades, 0 om den inte internationaliserades. 

Döda är antalet döda i tusental 

Milper är regeringssidans totala militära personal i tusental från det år konflikten inleddes. 

Nummer Namn Utfall Varaktighet Typ Intl Döda Milper Förh. 
Lös. 

875 Algerian 

Islamic Front 
3 89 4 0  126 1 

876 Tajikistan 3 52 4 1  1500 1 

876 Tajikistan 3 62 4 1  3 1 

877 Bosnian-Serb 

Rebellion 
1 11 5 1 185 1620 0 

877 Bosnian-Serb 

Rebellion 
1 31 5 1 46043 70 0 

877 Bosnian-Serb 

Rebellion 
1 2 5 1  103 0 

877 Bosnian-Serb 

Rebellion 
1 17 5 1  60 0 

878 Second 

Liberia 
3 35 4 1  2 1 

878 Second 

Liberia 
3 3 4 1  2 1 
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Nummer Namn Utfall Varaktighet Typ Intl Döda Milper Förh. 
Lös. 

880 Angolan War 

of the Cities 
3 26 4 0  128 1 

881 Second 

Cambodia 

Civil 

1 55 4 0  102 0 

882 Abkhazia 

Revolt 
2 9 5 0 8000 7 0 

883 Second 

Burundi 
7 57 4 0  13 0 

885 South 

Yemeni 

Secessionist 

1 6 5 0  69 0 

886 Second 

Rwanda 
2 4 4 0  30 0 

888 First 

Chechnya 
2 21 5 0 10000 1400 0 

890 Iraqi Kurd 

Internecine 
6 9 7 0   0 

891 Croatia-

Krajina War 
1 7 5 0  60 0 

892 Third Liberia 3 5 4 0   1 

893 Sixth Iraqi 

Kurds 
6 3 5 0  450 0 

895 Fifth DRC 2 2 4 1  50 0 

895 Fifth DRC 2 5 4 1  50 0 

895 Fifth DRC 2 1 4 1  40 0 

895 Fifth DRC 2 8 4 1  95 0 

896 Third 

Rwanda 
1 20 4 0 3300 40 0 

897 First Congo 

(Brazzaville) 
2 1 4 1  10 0 

897 First Congo 

(Brazzaville) 
2 5 4 1  10 0 

898 Second 

Sierra Leone 
2 18 4 1  212 0 

898 Second 

Sierra Leone 
2 18 4 1  12 0 

898 Second 

Sierra Leone 
2 18 4 1  4 0 

898 Second 

Sierra Leone 
2 7 4 1  7 0 

898 Second 

Sierra Leone 
2 18 4 1  76 0 

900 Kosovo 

Independence 
4 14 5 0 1200 105 0 
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Nummer Namn Utfall Varaktighet Typ Intl Döda Milper Förh. 
Lös. 

902 Guinea-

Bissau 

Military 

2 6 4 1  7 0 

902 Guinea-

Bissau 

Military 

2 12 4 1  13 0 

902 Guinea-

Bissau 

Military 

2 6 4 1  12 0 

905 Africa's 

World War 
3 48 4 1  30 1 

905 Africa's 

World War 
3 47 4 1  50 1 

905 Africa's 

World War 
3 48 4 1  50 1 

905 Africa's 

World War 
3 52 4 1  35 1 

905 Africa's 

World War 
3 37 4 1  40 1 

905 Africa's 

World War 
3 50 4 1  100 1 

905 Africa's 

World War 
3 53 4 1  40 1 

905 Africa's 

World War 
3 47 4 1  3 1 

905 Africa's 

World War 
3 8 4 1  105 1 

906 Fourth Chad 

(Togoimi 

Revolt) 

7 19 4 0  30 0 

907 Third 

Angolan 
1 39 4 0  100 0 

908 Second 

Congo 

(Brazzaville) 

1 12 4 0  10 0 

910 Moluccas 

Sectarian 
7 20 7 0 1800  0 

911 First Nigeria 

Christian-

Muslim 

1 13 7 0   0 

912 Second Aceh 3 44 5 0 3830 296 1 

913 Oromo 

Liberation 
1 4 5 0 1000 300 0 

915 Second 

Chechen 
1 51 5 0 20000 900 0 

916 Second 3 15 5 0  106 1 
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Nummer Namn Utfall Varaktighet Typ Intl Döda Milper Förh. 
Lös. 

Philippine-

Moro 

917 Guinean 6 8 4 0  10 0 

918 Third 

Burundi 
3 32 4 0 3150 46 1 

920 Fourth 

Rwanda 
1 5 4 0 1800 70 0 

921 First Nepal 

Maoist 

Insurgency 

6 15 4 0 3780 46 0 

922 Fourth 

Liberian 
2 19 4 0  15 0 

923 Ethiopian 

Anyuaa-Nuer 
7 6 7 0   0 

925 Cote d'Ivoire 

Military 
2 27 4 1 2700 17 0 

925 Cote d'Ivoire 

Military 
2 24 4 1 9 260 0 

926 Third 

Philippine-

Moro 

7 6 5 0 1000 106 0 

927 Darfur 6 47 5 0  104 0 

930 Third Aceh 1 7 5 0 1550 302 0 

931 Second 

Nepal 

Maoists 

3 33 4 0 7030 63 1 

932 Waziristan 2 32 5 1  1450 0 

932 Waziristan 2 32 5 1 3000 619 0 

933 Second 

Nigeria 

Christian-

Muslim 

6 7 7 0   0 

935 First Yemeni 

Cleric 
1 11 4 0 2250 66 0 

936 Philippine 

Joint 

Offensive 

7 19 5 0 2823 106 0 

937 Fifth Chad 1 13 4 0 1100 30 0 

938 Third 

Somalia 
1 21 4 1  1506 0 

938 Third 

Somalia 
1 6 4 1  0 0 

938 Third 

Somalia 
1 28 4 1  183 0 
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Nummer Namn Utfall Varaktighet Typ Intl Döda Milper Förh. 
Lös. 

938 Third 

Somalia 
1 21 4 1  202 0 

941 Second 

Yemeni 

Cleric 

6 6 4 0 3500 67 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


