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Abstract 

This thesis examines India’s exercise of its powers that it utilizes in its 

foreign policy on the international arena. The aim of the study is to determine 

what international power India can be classified as, and whether it achieves 

the goals of either being a great- or superpower. This is done by analysing 

not only the conventional concept of power, that being the hard power 

concept, but also the relatively newly conceived concept of soft power, 

originally conceived by the American political scientist Joseph Nye in the 

1990s. Therefore, the research methodology is comprised of a theory 

consuming case study. The following question is being asked: What kind of 

international power is India? The conclusions being presented illustrate a 

foreign policy limited in its scope of influence, plagued mostly by 

institutional impediments due to limited budgets and thus limited resources 

in both concepts of power. Consequently, India cannot be classified either as 

a superpower nor a greatpower, but more as a regional one.  

Nyckelord 

Indien, mjuk makt, hård makt, smart makt, maktutövning, supermakt, 

stormakt, Nye.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering  

Indien är det sjunde största landet sett till ytan, samt det näst mest befolkade 

landet i världen precis efter Kina (Nationalencyklopedin, 2019). Landet har 

även genomgått en omfattande ekonomisk utveckling och beräknas vara det 

näst snabbast växande landet i världen efter Kina, och det förväntas även gå 

om Kina de nästkommande åren om utvecklingen håller i sig utan några 

större hinder (The Economic Times, 2019). Oavsett den ekonomiska 

tillväxten är resurserna i landet ojämnt fördelade, den ekonomiska 

ojämlikheten i landet är påtaglig. Även trots Indiens alla ekonomiska 

möjligheter och resurser är landet inte ännu så inflytelserikt på den 

internationella utrikespolitiska arenan som många andra länder med mindre 

ekonomier, befolkningar och mindre ytor.  

Landet anses delvis på grund av ovannämnda ojämlikheter därför inte vara 

klassificerat som en stormakt med stora möjligheter till påverkan på den 

internationella arenan, utan kanske mest som en regional sådan med stor 

påverkningskraft i södra Asien, om än dessa är begränsade. Det är därför 

anmärkningsvärd, med tanke på landets möjligheter, varför landet är så 

begränsat i sin maktutövning. Det kan därmed konstateras att landet stöter på 

vissa hinder i sin maktutövning. Samtidigt är det intressant att undersöka 

bristerna i Indiens maktutövning, och även se vilka möjligheter som finns. 

Genom att undersöka Indiens situation i dagsläget kan vi enklare försöka 

förutspå dess framtida förhållningssätt. Parallellt med att landets ekonomi 

växer och fler möjligheter uppstår med detta kommer landet säkerligen vilja 

utöka sitt anspråk på makt på den internationella arenan och därigenom 

försöka utöka sin påverkan.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och reda ut vilken 

internationell makt som Indien kan klassificeras som. Om landet innehar de 

nödvändiga förutsättningarna för att klassificeras som en stor- eller 

supermakt, eller om landet inom snar framtid kan utvecklas till dem, och vad 

som krävs i sådana fall. Vilka möjligheter och hinder stöter landet på i sin 

maktutövning i förhållande till den mjuka och hårda makten. Således ska 

följande frågeställning besvaras: 

- Vilken typ av internationell makt är Indien? 

2 Teoretiskt ramverk 

Den här uppsatsen kommer att utgå ifrån begreppet makt, och dess tre 

dimensioner, hård, mjuk och smart makt, i syfte att förklara det 

underliggande empiriska materialet. Tillämpningen av de två maktbegreppen 

mjuk och smart makt motiveras för det första av att de är väl erkända av 

verksamma statsvetare. För det andra kan de med stor sannolikhet bidra med 

att ytterligare kunna förklara en maktutövningsprocess, särskilt när de har 

blivit försummade i samband med att hård makt har givits störst utrymme. 

De ligger alla till grund för skilda förklaringar, men att endast använda ett 

begrepp åt gången förklarar endast maktutövningsprocessen delvis, och 

därför används de tre i den här uppgiften parallellt för att en helhetsbild ska 

ges.  

En redogörelse för innebörden av begreppet makt varierar beroende på vilket 

material man använder sig av, eftersom att många statsvetare har vitt skilda 

meningar om vad som ingår i begreppet. Därför kommer den amerikanske 

statsvetaren Joseph Nyes beskrivningar för maktbegreppet konsekvent vara 

centralt för den här uppsatsen. Mycket av alla sekundärkällor bygger vidare 

på Nyes ursprungliga definition av mjuk makt, det är därför också lämpligast 

för mig att även jag konsekvent använder mig av den. Jag har använt mig av 
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ett kapitel som Nye bidragit med titulerat Soft Power, publicerat i tidskriften 

Foreign Policy, ett kapitel i Foreign Affairs titulerat Get smart: Combining 

hard and soft power samt boken Soft power: the means to success in world 

politics. Nye (1990) förklarar att den traditionella beskrivningen av makt är 

inte längre lika entydigt som den har varit genom tiderna, d.v.s. makt har 

förändrats från att endast betona vikten av militär överlägsenhet och 

erövring. Historiskt har nödvändiga förutsättningar för sådan makt grundats i 

storleken av ett lands population, dess geografiska punkt och dess tillgång till 

naturliga råvaror. Istället är det i dagsläget faktorer som teknik, utbildning 

och ekonomisk tillväxt som är bättre på att förklara innebörden av makt. 

Makt är att kunna ändra på andra staters beteenden, med fler medel än endast 

med den hårda makten (Nye 1999). Naturligtvis har stater olika mål med sin 

maktutövning, och den förda maktutövningen kan skilja mellan olika länder. 

Vad som är en effektiv användning av makten en stat besitter beror givetvis 

på sammanhanget.  

2.1 Hård, mjuk & smart makt  

Historiskt har den hårda makten varit den mest förhärskande varianten. En 

utövning av den hårda makten har historiskt inneburit att stater använt sig av 

”morot” eller ”piska”, d.v.s. hot och löften för en direkt påverkan på andra 

stater. Eftertraktade resultat har inbringats efter att utbetalningar gjorts, 

sanktioner utfärdats, eller i mer allvarliga fall, efter att hot om militär 

inblandning eller ett faktiskt ingripande gjorts. Förr var det viktigt att ha en 

stor armé, stora ekonomiska resurser och en lämpad geografi (Nye, 2004: 5).  

I den allt högre grad av globalisering som världen känner av idag har stater 

blivit allt mer sammankopplade och beroende av varandra. Det har även 

blivit mycket enklare för stater att kommunicera sinsemellan varandra när det 

kommer till utrikespolitiska intresseområden. Resultatet av detta är att stater 

idag kan potentiellt nå ut mycket längre med sin utrikespolitik, om gjort rätt. 
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I samband att stater i allt högre grad blivit ömsesidigt beroende av varandra 

har även därför konflikter blivit mindre vanliga.  

Nye (2004: 5) anser att den traditionella hårda makten har blivit mindre 

betydelsesam och istället blivit i många fall ersatt av den mjuka makten. Ett 

lands mjuka makt är landets själva attraktionskraft, att genom attraktiv policy 

få andra stater att eftersträva samma resultat. Mjuk makt bygger på 

attraktionen för de värden som länder delar och bidragandet till att uppnå 

dessa. En stat kan lida av en svag hård makt samtidigt som den mjuka 

makten är stark. Samtidigt gäller det motsatta, att en stat kan ha stora medel 

till att utnyttja den hårda makten men ändå åtnjuta en svag mjuk makt. Hård 

makt kan nämligen underskära den mjuka makten (Nye 2004: 9). Det är 

viktigare för stater att uppvisa beundransvärda värderingar, så att andra stater 

anpassar sina egna värderingar så att de passar. Länder strävar efter att 

efterlikna andra länder som besitter generellt positiva egenskaper. Syftet för 

länder har därför i många fall blivit att forma andras preferenser så att de 

efterliknar de egna. På så sätt kan stater indirekt få andra stater att ändra på 

sin utrikespolitiska policy, utan att några direkta hot eller utbetalningar 

gjorts. Vidare tillägger Nye att mjuk makt bygger i de flesta fall mer på 

immateriella tillgångar än materiella sådana. Exempelvis uppvisar en stat en 

stark mjuk makt när den åtnjuter legitimitet i sitt styre, till följd av att 

institutionerna i landet är effektiva, regeringens värderingar är bestående och 

ej godtyckliga. Därför är det förmånligt och kostnadseffektivt för de länder 

som vill leda världspolitiken att besitta värderingar som alla andra vill följa. 

Emellertid är förhållandet mellan mjuk makt och det immateriella 

ofullständigt, och sammanhanget är viktigt att förstå. Ett lands 

attraktionskraft kan stundom även bygga på de materiella medel och den 

hårda makt som landet besitter. Fattiga länder kan exempelvis dras till länder 

där den hårda makten resulterat i en stor ekonomi.  
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Likväl menar Nye (2004: 10) att den mjuka makten vilar på tre resurser vilka 

är ett lands kultur, dess politiska värden och dess utrikespolitik. En lyckad 

tillämpning av den mjuka makten sker när landets kultur anses attraktiv till 

andra kulturer, när landets politiska värderingar uppfylls både i landet men 

även utomlands samt när utrikespolitiken: ’’ses som legitim och har moralisk 

auktoritet’’ (Nye 2004: 10). Dessa tre kan gemensamt betecknas som 

attraktionsdelen i den mjuka makten, och det är dessa som kommer därmed 

utgöra grunden i analysen för den mjuka makt som Indien använder sig av. 

För den hårda makten menar Nye, som nämnts ovan, att den hårda makten 

har två dimensioner, d.v.s. morot och piska, och de två kommer utredas när 

det gäller Indiens policy kring den hårda makten. I analysen kommer piskan 

att utgöras av de resurser ett land behöver när det kommer till b.la. 

kraftprojektion, d.v.s. förmågan att utplacera och upprätthålla styrkor utanför 

dess territorium, landets sanktionsmöjligheter samt landets 

kärnvapenkapacitet. Moroten kommer i analysen bestå av ekonomiska 

utbetalningar och effektiviteten av dessa kommer undersökas. 

Viktigt att betona här är att Nye (2009: 160–163) påstår att stater ej kan 

endast använda sig utav en av de två makterna och förvänta sig globalt 

inflytande. Ett land med stark attraktionsförmåga kan spara in på sin morot 

och piska, men kan aldrig förlita sig helt på den. Samma gäller för det 

omvända. För det allra mest effektiva utförandet av makten måste stater 

därför i framtiden kombinera de två makterna samtidigt. Detta kallar han för 

smart makt.   

2.2 Vad kännetecknar stor- och supermakter? 

Det finns otaliga definitioner av vad en supermakt är och ingen universell 

överenskommelse bland samhällsvetare har uppkommit. Första gången som 

begreppet troligtvis användes var 1944 för att beteckna de staterna med 

världstäckande maktinfluenser, d.v.s. världsmakter. (Fox, 1980: 417). Stater 

som världsmakter var dock inte exklusivt till begreppet supermakt, utan 
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Rudolf Kjellén (1911: 11) hade redan några årtionden dessförinnan betecknat 

dåtidens stormakter som en typ av världsmakter. Kjellén ansåg det mycket 

mer osannolikt att stormakterna ej skulle kunna avskärma sig från 

omvärlden, utan att stormakter med en längtan efter att behålla sin makt 

kommer ständigt vara involverade i världspolitiken. Detta kallade Kjellén för 

den planetariska situationen. Denna situation har följaktligen bidragit till 

stormakternas styrande över småstaterna, för deras öden ligger i 

stormakternas utrikespolitik. Kjellén skriver exempelvis att man endast 

behöver examinera rådande stormakterna om en översikt över den samtida 

utrikespolitiken ska göras. Vidare menade Kjellén att stormakternas 

inrikespolitik bör ges särskilt stort fokus, eftersom att det endast är stater 

med en eftersträvan efter att vara en stormakt som blir det. Därefter gör de 

allt för att behålla den makten. Dessa slutar att vara stormakter när viljan till 

att vara en stormakt slocknar (Kjellén 1913: 245) 

Onekligen platsar mycket av ovannämnda beskrivning in i beskrivningen av 

supermakten. Först måste ett antal dimensioner bli uppfyllda, innan ett land 

kan åtnjuta sådan makt. Dessa är bland annat: en stor ekonomi, lämplig 

geografi, stor militär, tillgång till naturliga resurser, effektiv diplomatik och 

en nationell identitet (Dukes 2000: 3). Likt stormakterna måste 

supermakterna såklart kunna projicera sin makt utomlands, endast 

supermakterna gör det i större utsträckning på grund av att de har fler 

maktmedel, och kan mycket mer effektivare kunna genomföra en global 

strategi och genom den kunna ha inflytelse på andra länder och bidra till att 

de ändrar på sin policy ofrivilligt, var som helst i världen. Supermakter 

verkar oftare globalt medan det för stormakterna varierar. Stormakter har inte 

de nödvändiga resurserna för att ständigt visa sin närvaro globalt. Även en 

vilja att projicera denna makt måste vara närvarande, vilket förekommer 

genom landets nationella identitet när en universell ideologi presenteras till 

omvärlden. Det är enligt denna som landet agerar efter.  
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Därtill har nutida supermakter förmågan att förgöra världen genom 

användandet av kärnvapen (Dukes, 2000: 3). På grund av tidens kontext som 

Kjellén skrev om stormakterna fanns ännu inga kärnvapen. Att vara en 

kärnvapenmakt behöver inte resultera i en potentiell massförstörelse av 

världen per se, eftersom att interkontinentala ballistiska robotar (ICBM) som 

kan bära dessa måste också finnas i ett lands arsenal. ICBM gör det möjligt 

för ett land att bryta sig ur det regionala sammanhanget som den annars 

befinner sig i och istället föra en strategi med globalt omfång. Utvecklingen 

av sådana missiler kan endast stödjas av ett fåtal ekonomier.  Därför behövs 

det här göras en tydlig skiljelinje mellan stor- och supermakternas innehav av 

atomvapen, där den sistnämnde har kapacitet och medlen till att bära dessa 

över långa distanser med hjälp av ICBM.  

Emellertid ger Kjellén (1911: 11) exempel på 8 stycken stormakter under 

början på 1900-talet, varav de flesta återfanns i Europa. Dessa var Österrike-

Ungern, Italien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Ryssland, USA samt 

Japan. Det är här skillnaden mellan stormakt och supermakt blir uppenbar. 

Fox (1980) menar att nutida supermakter är stater med väldigt få rivaler som 

kan på ett allvarligt sätt utmana den statens inflytande. Således kan, i vissa 

fall, en supermakt åtnjuta hegemonisk status (Miller, 2006). Exempelvis 

fanns det en tid efter slutet av kalla kriget efter kollapsen av sovjetunionen 

endast en supermakt: USA. Kjellén (1913: 250) rangordnade stormakterna 

enligt en tregradsskala: över-, medel-, och underklass, där stormakter med 

påtagliga brister blev hänvisade till de lägre klasserna. Stater i underklassen 

betecknas emellanåt som regionala stormakter eftersom att de mycket sällan 

har inflytande globalt. Sådan rangordning kan inte göras på samma sätt när 

det gäller supermakter, eftersom att begreppet trots allt insinuerar en sorts 

övermäktig stat med få brister gällande det globala maktinflytandet.  

Uttryckligen kan därmed konstateras att både hård och mjuk makt nyttjas för 

att utöka inflytandet internationellt. Smart makt är oumbärligt för en 
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supermakt. Det är här Nye (2004: 10) menar att stater måste kombinera mjuk 

och hård makt till smart makt, annars förlorar de värdefulla möjligheter till 

inflytande och det blir brister i maktutövandet. Supermakter använder sig av 

olika strategier i utövandet av sin makt när det kommer till olika länder, allt 

beror på den kontext man befinner sig i. I närområdet, med ekvivalenta 

värderingar, må det vara lämpligast med att använda sig av den mjuka 

makten. Detta för att inte skapa osämja och förbittring, vilket annars 

möjligtvis hade lett till ansträngda relationer. I regioner där man kan hitta 

motstridiga värderingar kan däremot den hårda makten utgöra en del av 

utförandet.  

Slutligen kan därmed fastställas, att en supermakt är något större än en 

stormakt. Stormakter, kan på den mest grundläggande nivån, sägas vara 

stater med världstäckande influenser, varefter de andra staterna i världen på 

något sätt får ta efter. Det är stater med de största ekonomierna, stort 

befolkningsantal, lämplig geografi etcetera. Världspolitiken påverkas i 

största grad av den inhemska politiken som stormakterna för. Som tidigare 

nämnts delade Kjellén in stormakterna efter olika skalor, men detta kan man 

inte göra med supermakter. Supermakter är de allra mäktigaste staterna som 

för det mesta inte stöter på några avgörande problem i sin maktutövning, 

resulterande av att dessa har ännu mer omfattande resurser till sitt förfogande 

än vad stormakterna har. Skillnaden mellan de två ligger i hur effektivt de 

kan projicera sin makt internationellt. En effektiv strategi för global 

maktutövning baseras på att stater kan sprida sin hårda och mjuka makt 

effektivt med de resurser de besitter. Stormakter kan i vissa fall sakna 

resurser som underlättar för en effektiv mjuk makt, samtidigt som de har 

omfattande resurser lämpade för den hårda makten, eller helt tvärtom. 

Frånvaron av den smarta makten är i många fall påfallande hos stormakter.  

För att ett land ska klassificeras som en stormakt krävs att landet behöver ha 

inflytande på den internationella arenan, inte bara i närregionen utan även i 
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andra. Ett land måste uppvisa ett utnyttjande av den hårda och mjuka makten 

effektivt, men inte nödvändigtvis i kombination och till fullo så att det blir en 

smart makt. Däremot måste åtminstone en av de två makterna vara så stark 

och användas så effektivt att det inger världsomfattande inflytande. För att ett 

land ska klassificeras som en supermakt måste landet uppfylla alla resurser 

när det kommer till de båda maktbegreppen och kunna använda dessa 

samtidigt, och på så sätt kunna nyttja den smarta makten. Därigenom erhåller 

landet världsomfattande inflytande utan påtagliga brister, och kan därför 

anses vara av hegemonisk status. Samma klassificeringar behöver återfinnas i 

analysen för att Indien ska anses vara antingen en stor- eller supermakt.  

3 Metod  

3.1 Forskningsdesign 

I den här uppsatsen kommer en fallstudie av kvalitativ karaktär tillämpas 

som forskningsdesign. Fallstudier är i de flesta fall den prefererade 

tillämpningen i studier där ställda frågor som ”hur” och ”varför” 

förekommer, vilket det gör i frågeställningen. Fördelen utöver att 

fallstudiedesign är lämpligast är att de i många fall är tidseffektiva, beroende 

på frågeställningarna (Yin, 2007: 17). Följaktligen kan uppsatsen 

karaktäriseras som förklarande. En uppsats blir förklarande i sin natur när 

frågeställningarna som man vill ha svar på kan anses vara en typiska varför-

fråga, vilket är fallet i den här uppsatsen. Den är förklarande i den mån att 

syftet är att försöka förklara frågan, istället för att exempelvis beskriva den 

(Bjereld et al, 1999).  

Ytterligare kan det tilläggas att det endast är ett fall som ska förklaras: 

Indiens maktutövning. Därmed tillämpas i uppsatsen en teorikonsumerande 

metod. Vad detta innebär är att själva fallet står i centrum och är det centrala 

som ska förklaras med hjälp av teorin. Det man eftersträvar är ’’att med hjälp 

av existerande teorier och förklaringsfaktorer förklara vad som hänt i det 
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enskilda fallet.’’ (Esaiasson et al: 101–103). Således bestyrks val av metod 

eftersom att det är endast ett fall som är av intresse för denna uppsats. Jag 

använder de tre begreppen för att förklara situationen kring hur Indiens 

maktutövning ser ut.  

3.2 Material  

I den här uppsatsen nyttjar jag tidigare forskning främst i form av 

vetenskapliga artiklar samt böcker för att dels samla in alla tidigare 

sakuppgifter som är intressanta för min uppsats, för att på så sätt se hur 

maktutövningen kan ha ändrats i Indien. Jag har även använt mig av vissa 

nyhetsrapporteringar i de fall där undersökningar kring ämnet ej hunnit 

fastställas. Det material som uppsatsen bygger på behandlar huvudsakligen 

sekundärkällor, alltså andrahandskällor. I uppsatsskrivande är det 

eftersträvansvärd att primärkällor ska utgöra grunden för det insamlade 

materialet i syfte att uppfylla en så stor trovärdighet som det går. Annars kan 

trovärdigheten olyckligtvis sjunka, eftersom att det har gått längre tid mellan 

när en berättelse först är skriven till den sedan blivit omnämnd (Esaiasson et 

al, 2017: 283). Dock kan det vara lite svårare att leta upp samtida källor samt 

vara tidskrävande. När det gäller historiebeskrivning kan exempelvis 

historieböcker skrivna i ett senare tidsperspektiv vara minst lika lämpliga, 

om syftet med ens uppgift är att vilja beskriva på ett så objektivt sätt som 

möjligt om vilka händelser som utspelade sig. Eftersom det endast är 

intressant för den här uppgiften hur Indiens nuvarande maktutövning ser ut 

kommer endast en liten del tillägnas historiebeskrivning. Däremot är mjuk 

makt som teori tämligen ny vilket betyder att det tänkta insamlade materialet 

inte går lika långt bak i tiden som för många andra teorier. Nye skrev själv 

om mjuk makt tills väldigt nyligen. Trovärdigheten i materialet bestående av 

sekundärkällor är därför tämligen högt. 

För att beskriva den valda forskningsdesignen har jag använt mig av 

böckerna Metodpraktikan (2007) av Esaiasson et al, Fallstudier: design och 
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genomförande (2007) skriven av Yin samt artikeln Problematiska problem: 

Om den vetenskapliga problemställningens plats i forskning och 

undervisning (1999) skriven av Bjereld, Demker och Hinnfors. För att ge en 

rättvis bild av den rådande situationen i landet har jag valt att använda mig av 

aktuella nyhetsartiklar, bl.a. publicerade i CNBC, The Economic Times och al 

jazeera news.  

3.3 Avgränsningar  

Med tanke på den givna tidsramen har vissa avgränsningar gjorts i den här 

uppsatsen, då främst relaterade i tid till Indiens historia. Indiens 

maktutövning och dess historia är omfattande och färgrik, därför behövs en 

avgränsning göras i tid ungefär 20 år tillbaka till sent 90-tal. Årtiondet 

motiveras av att det var år 1999 som Indien senast var involverat i ett krig, då 

med Pakistan (Nationalencyklopedin, 2019). Alltså var det under 90-talet 

som det största utfallet för den hårda makten gjordes, och det är därför 

intressant att se hur det kan ha förändrats sedan dess. Indien har bevisligen 

även varit i flertalet väpnade konflikter relativt nyligen, vilket är beviset på 

Indiens nyttjande av den hårda makten. Men i den här uppsatsen är även 

Indiens användning av den mjuka makten intressant, och som nämnts 

tidigare menar Nye att mjuk makt endast ganska nyligen fått vara en stor del 

i maktutövningen hos stater. I Indien kan den mjuka makten därför sägas bli 

påtaglig först efter att Indien genomgått ekonomiska liberaliseringar och fått 

känna på globaliseringen. Även om störst fokus ligger på 

händelseutvecklingen av den Indiska maktutövningen från 90-talet och 

framåt kommer vissa centrala händelser som utspelar sig före det utsatta 

årtiondet naturligtvis bli omskrivna för att en rättvis och konsekvent 

helhetsbild ska kunna ges.  

Vidare har avgränsningar gjorts när det kommer till de teoretiska begreppen. 

Det finns åtskilliga definitioner av makt, men här är det endast Nyes 

definition av makt som är intressant. Samtidigt finns det även åtskilliga 
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definitioner av vad stor- och supermakter är. Dock kommer endast de mest 

allmänna accepterade definitionerna bli omnämnda, för att behålla ett 

konsekvent användande av begreppet. Även avgränsningar gällande antal 

analysobjekt som undersökts i relation till definitionerna har gjorts, för att det 

inte ska bli för omfattande. Endast centrala resurser för den mjuka och hårda 

makten har undersökts.  

4 Analys 

4.1 Hård makt 

4.1.1 Kärnvapen 

Indien övervägde redan tidigt på 50-talet under atomvapnets begynnelse om 

att förvärva sig en sådan förödande makt, men regeringen var i allmänhet 

kritisk till en utveckling av dessa. Redan då deklarerade indiska 

regeringstjänstemän i olika internationella forum att Indien skulle bli 

tvingade att utveckla sina egna om andra länder inte gjorde någon 

ansträngning om avväpning av sina existerande atomvapen. Regeringen 

betonade att Indien hade som roll att upprätthålla en maktbalans, att verka 

som en motvikt mot de länder som hade ett monopol. Särskilt oroande för 

Indien var när det gränsande landet Kina utvecklade kärnvapen under 60-

talet. De två länderna hade i redan några år tidigare utkämpat ett kort 

gränskrig och det var en påtaglig animositet mellan dem, vilket ansågs som 

bevis för den indiska regeringen att hotet om kärnvapen nu var ett faktum för 

landet, och diskussionen om atomvapen trappades upp (Karnad, 2008: 60). 

Indiens första test av kärnvapen kom ett årtionde efter, år 1974. Med tanke 

på att det var osannolikt att de andra staterna skulle avväpnas och avveckla 

sina vapen kunde Indien, med sin betoning på nödvärn, åtnjuta en viss 

legitimitet i sina kommande försök med att utveckla egna 

massförstörelsevapen (Karnad, 2008: 60). Exempelvis accepterade Kina den 
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indiska regeringens förklaring av kärnvapentestet som fredlig, och reaktionen 

var ej något annat än blygsam (Frey 2006: 200).    

Inledningsvis var det främst de indiska kärnvapenforskarna som ledde den 

allmänna opinionen. Dessa formade den normativa debatten till att handla 

om status och den tillhörande nationalismen. Kraftutökning och sökningen 

efter säkerhet likställdes. Avsikten var att förstärka Indiens maktställning i 

världen när en sådan maktkamp blev förknippad med Indiens underställda 

maktställning. Men allt eftersom kom detta monopol att upphöra vilket 

bidrog till att den allmänna opinionen delades mellan den heterogena 

’’strategiska eliten’’, bestående av strateger från militären, 

regeringstjänstemän med politisk eller akademisk bakgrund och de nämnda 

forskarna. Jakten på en förhöjd status för den indiska staten kom ändå bestå, 

eftersom att de indiska regeringstjänstemännen som i många fall övertog 

forskarnas opinionsledningsförmåga delade deras åsikter. Det var endast 

militären, inom vilken det var tabulagt att ha en åsikt skild från den defensiva 

aspekten av atombomben, som allmänt var ointresserad av en sådan jakt av 

status. Försämrade relationer mellan Indien och Pakistan på 80-talet bidrog i 

sin tur till främjandet av en nationalistisk diskurs även inom militären (Frey 

2006: 190).   

Det var först under 90-talet som Indien kom att återuppta sina 

kärnvapentester. Den indiska regeringen deklarerade Indien som en 

kärnvapenstat år 1998, men kunde vid det laget ej konkurrera med andra 

kärnvapenstater eftersom att landet saknade leveranssystem som kunde bära 

dess kärnvapen långa distanser (Frey 2006: 196). Faktum är att Indien ända 

tills 2003 endast hade jaktbombflygplan i sin arsenal, men landet har sedan 

dess gjort betydande framsteg när det gäller att diversifiera denna. Sedan 

2018 kan Indien numera nå Kinas allra yttersta gränser med missilen Agni-V, 

och dess efterträdare Agni-VI, med en spekulerad sann förmåga att färdas 

över kontinenter spekuleras att redan vara i utveckling (Kristensen & Korda, 
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2018). Därmed kan det konstateras att Indiens kärnvapensystem är begränsad 

i sin räckvidd  

4.1.2 Kraftprojektion 

I en undersökning genomförd 2015 av Credit Suisse Research Institute blev 

den indiska armén rankad på en femte plats av de starkaste försvarsmakterna 

i världen (O’Sullivan, M, Subramanian, K, 2015). Samtidigt har Indien de 

senaste åren varit världens näst största vapenimportör efter Saudi Arabien 

(The Hindu, 2019).  Ändå är landet begränsad i sitt inflytande på grund av 

den rådande budgeten. Landet har den fjärde största försvarsbudgeten i 

världen efter USA, Kina och Saudiarabien, men trots detta är Indiens 

försvarsbudget beräknad att endast uppgå till 1.6 procent av landets GDP för 

år 2019 (Tian Fleurant, Kuimova, Wezeman & Wezeman, 2018; The 

Economic Times, 2019). Detta är en ökning med nästan 7 procent jämfört 

med förra året men är fortfarande låg jämfört med andra länder som har 

ambitioner av att inneha en effektiv kraftprojektion. Resultatet är att Indien, 

trots den stora vapenimporten, ännu besitter färre kraftprojektionsmedel och 

plattformar, så som helikoptrar och andra sorters flygplan som är vitala för 

maktutövning internationellt, än de fem permanenta medlemmarna av FN:s 

säkerhetsråd, men till och med många andra mindre stater i Asien (Joshi, 

2015). Dock håller detta på att förändras, eftersom att b.la. Indiens flotta har 

fått fler tillgångar som en del av den indiska regeringens plan av att bli mer 

självförsörjande och kunna tillverka de vapen som landet saknar (Tandon, 

2016). Landet kan därför endast projicera en begränsad makt utomlands, och 

då främst i relation till de mycket mindre närliggande staterna och ej dess 

jämlikar. Alla dessa begränsningar vittnar om Indiens lokala prioriteringar. 

Indien är alltjämt upptaget med att manövrera sin maktutövning kring 

Pakistan och Kinas förda utrikespolitik (Joshi, 2015). Vidare belägg för att 

en sorts kapprustning är på gång finner vi i den senaste officiellt klargjorda 

indiska maritima doktrinen från 2015. Indien klargör i denna att 
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säkerhetsläget har förändrats i indiska oceanen, varpå landet har blivit pressat 

till att agera som en ’’nettosäkerhets leverantör’’ för hela närregionen och 

dess stater. Därför har den indiska regeringen parallellt med detta deklarerat 

att indiska flottans intressen expanderats i närregionen (Joshi, 2015). Numera 

är många av de intresseområden som tidigare markerats som 

sekundärintressen blivit intresseområden av primärklass, vilket tyder på 

Indien eftersträvar efter en utvidgning av sitt strategiska inflytande (Baruah, 

2015). Vidare skriver Baruah att inom samma doktrin så betonar Indien 

behovet av goda relationer med sina grannländer, och ämnar därför att bygga 

upp ett nätverk av samarbetspartners för att säkerhetsställa stabilitet i 

området, detta främst genom deltagande i olika forum med maritim 

inriktning. 

Kina är Indiens mäktigaste rival i närområdet och Indien måste först kunna 

konkurrera med landet, innan det kan ha blickar utåt för sin kraftprojektion. 

Bevis på detta är de båda ländernas erhållande av militära baser utrikes, 

vilket ses av vissa policyexperter som en kamp mellan de två länderna 

(Chandran, 2018). Indien verkar som en motvikt gentemot Kina, och 

övervakar noggrant dennes ny erhållna baser. När det gäller militära baser 

utomlands är det svårt att uppskatta exakt hur många Indien besitter eftersom 

att sådana handlingar är hemligstämplade och det är i allmänhet ej 

tillgängliga offentligt. Men det är allmänt känt att Indien besitter åtminstone 

en regelrätt militärbas i Tadzjikistan, med flertalet andra misstänkta mindre 

baser på andra håll, samt har landet slutit avtal med flera länder i området om 

att använda bränsledepåer för tankning av slagskepp för att på så sätt kunna 

upprätthålla dygnet runt övervakning (Tanchum, 2019; Thomas 2019). 

Vidare problematik stöter Indien på i sin motvillighet till att ingå i 

samarbeten med andra länder. I en allt mer globaliserad värld är grunden för 

en effektiv kraftprojektion staters förmågor att kunna ingå i diverse 

samarbetsinstanser. Det blir allt svårare att handla på eget behag utan stöd av 
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samtida bundsförvanter med samma intressen. Allianser är vitala för dagens 

stater, och vi kan därför anta att maktsökande stater söker sig till likasinnade 

allierade i syfte att utöka sitt inflytande och sina gemensamma intressen. 

Detta är dock ej fallet för Indien. Faktum är att Indiens relation till 

kraftprojektion i praktiken är i högsta grad ambivalent. Många av de högt 

uppsatta regeringstjänstemännen förkastar de västerländska militära 

interventionerna i främmande länder och avvisar oavbrutet inbjudningar till 

att ingå i samarbetsövningar. Indien ser sig skeptiskt till sådant internationellt 

samarbete och uppvisar en motvillighet att ingå i medlemskap i någon allians 

(Joshi, 2015). Trots denna kritik av västerländska inventioner har dock landet 

ingått i direkta bilaterala avtal relaterade till samma sammarbetsövningar 

med USA. Bortsett från detta har landet ständigt upprepat sin hängivelse till 

självförsvar, och därigenom förnekat behovet av involveringen av 

främmande makter. I framtida konflikter räknar Indien inte med någon extern 

hjälp, utan landet förväntar sig att själv kunna bekämpa dessa med egna 

medel. Exempel på Indisk motvillighet är den förre nationella 

säkerhetsrådgivaren Shivshankar Menons uttalande om den indiska 

kraftprojektion, om vilken han uttryckte sig att ’’It would be lazy to choose 

alliance’’ (Joshi, 2015).  

4.1.3 Sanktioner  

Indien upprätthåller ingen autonom sanktionsregim, utan följder endast de 

rådande sanktionsregimerna som FN:s säkerhetsråd inrättat. Indien har i stort 

sett lyckats med att implementera alla dessa sanktioner, och misslyckas 

väldigt sällan med att följa dem. Även om Indien inte har en autonom 

sanktionsregim så finns det inom den indiska jurisdiktionen tillämpningar 

som kan göras så att den indiska regeringen vid speciella tillfällen kan införa 

sina egna (Gupta & Nanda, 2019). Vidare är Indien medlem i olika regionala 

mellanstatliga organisationer som i många fall ger rekommendationer kring 

sanktioner, men dessa har inga befogenheter att tvinga Indien att följa några 
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sanktioner, eftersom att alla besluten om dessa måste vara enhälliga. Samma 

gäller det omvända, att Indien inte på något sätt kan tvinga de andra 

medlemmarna att på något sätt införa sanktioner om enhällighet ej gäller. 

Även i dessa organisationer följer Indien rekommendationerna för det mesta 

(Gupta & Nanda, 2019). Skillnaden här är att Indien inte behöver mottaga 

lika mycket kritik om riktlinjerna inte följs, och kan därför motstå att följa 

sanktioner. Indien trotsar sanktioner i de fall där landet har ekonomiska 

intressen, exempelvis uttalade Indiens finansminister Nirmala Sitharaman att 

landet har en vilja att följa de ekonomiska sanktionerna som USA har riktat 

mot Iran, men kan ej göra detta eftersom Indien måste se till sina egna 

intressen (Reuters, 2019). Detta är inte unikt för Indien, utan många andra 

länder vill naturligtvis inte införa sanktioner på länder som de samarbetar 

med. Detta, parallellt med att Indien generellt ej inför autonoma sanktioner, 

samt att landet ej följt tidigare globala sanktioner, gör att landet inte kan 

förvänta sig att andra länder ska följa framtida möjliga sanktioner. 

Sanktioner är först effektiva, i de flesta fall, när flera länder går samman och 

koordinerar sina ansträngningar. Därför kan Indiens alliansfria ställning även 

när det kommer till sanktioner verka som ett hinder för landet, istället för 

som en möjlighet. Alltså är Indiens handlingsutrymme begränsat när det 

kommer till införandet av sanktioner. Indien lider även av en begränsad 

legitimitet på grund av att landet ej är en permanent medlem i FN:s 

säkerhetsråd. Landet kan därför heller inte lägga in sitt veto mot sanktioner 

som kan skada länder där Indien har ekonomiskt intresse.  

4.1.4 Ekonomiska utbetalningar  

Indien har ända sedan ekonomin liberaliserades på 90-talet åtnjutit fler 

möjligheter till att sluta handelsavtal och ingå i samarbeten.  Ett tidigare 

protektionistiskt Indien hade svårare att knyta ekonomiska band till sina 

grannländer eftersom att landet ansågs inte inneha de positiva egenskaperna 

som är förknippade med samarbete i regionen, vilket även i slutändan 
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försvårade för den mjuka maktens spridning. Reformerna av ekonomin sågs 

som attraktiva komplement till Indiens självutnämnda godartade 

förhållningsskick. När Indien inte enbart såg efter sina egna intressen utan 

kunde samverka ekonomiskt med andra stater sågs denna självutnämnda 

välvillighet som genuin. Singapores dåvarande premiärminister under 90-

talet, Goh Chok Tong, menade nu att Indien hade en legitim anledning till att 

ha en bra flotta för att skydda sina gränser. Samtidigt hade Vietnam ändrat 

sin inställning till Indien, och den vietnamesiska regeringen menade nu att 

Indien med sina värderingar bidrog till en stabilisering i regionen (Kumar 

Das, 2013).  

Sedan den höga ekonomiska tillväxten på 90-talet i följd av liberaliseringen 

av ekonomin har Indien fler ekonomiska medel att använda sig av i sin 

utrikespolitik. Emellertid var Indien redan innan 90-talet en stor 

bidragsgivare. Detta samtidigt som landet var den största mottagaren av 

utländskt bistånd (Khanna & Moorthy, 2017). Indiens status som en sorts 

välvillig demokratisk bidragsgivare ger Indien legitimitet och har bidragit till 

att även andra länder som tidigare inte mottagit några bidrag nu söker sig till 

Indien för ekonomiska bidrag och lån. Indien är i det avseendet en av 

Afghanistans största bidragsgivare. Indien bidrar till att bygga upp 

infrastrukturen i landet, Indien har till och med finansierat den nya 

parlamentsbyggnaden. Numera är majoriteten av den afghanska 

befolkningens gynnsamt inställda till Indien, jämfört med Pakistan som 

majoriteten ogillar. Indien bygger succesivt upp ett nätverk av allierade med 

ekonomiska medel för att kringgå Kina och Pakistan. I strävan av att 

förbättra sin relation med afrikanska länder erbjöd Indien 2015 ett 10 

miljarderslån till Afrika (Khanna & Moorthy, 2017). 

Framgången av Indiens försök att ändra den allmänna opinionen om Indien i 

andra länder har dock ifrågasatts. Mukherjee (2014) skriver att:’’ … cultural 

relations between their nation and India … has an ameliorative effect on 
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otherwise problematic perceptions’’. Det är inte uppenbart att länder som är 

mest mottagliga av den indiska mjuka makten nödvändigtvis har bäst 

uppfattning om landet. Den gemensamma kulturen bidrar endast till att 

uppfattningen om landet i vissa fall möjligtvis förbättras, men behöver inte 

bidra till att Indien uppfattas positivt. I en undersökning från 2006 utförd av 

Chicago Council on Global Affairs visade det sig att amerikaner uttryckte 

något negativa känslor gentemot Indien. Landet fick endast 46 poäng av 100 

möjliga, där 50 är neutralt, vilket är i princip samma resultat som när samma 

undersökning gjordes 1978. Samtidigt visar en annan studie från 2012 att det 

endast är befolkningarna i Afghanistan och Bhutan av de länder i Indiens 

omedelbara närregion som har positiva uppfattningar om landet. I 

Bangladesh och Sri Lanka uppfattade befolkningen det som att det fanns ett 

förtroendeunderskott, medan Pakistan och Nepal menade att det fanns ett 

storebrorskomplex (Mukherjee, 2014). 

4.2 Mjuk makt  

4.2.1 Kultur  

Indien har ett extensivt kulturarv som sträcker sig väldigt långt bak i tiden, 

och många aspekter av denna kultur stannar inte inom Indiens gränser utan 

sträcker sig över hela världen. Däremot har mycket av de nya 

ansträngningarna till utvecklingen av den mjuka makten fokuserat just på 

medlemsländerna i regionala organisationen ASEAN, som består av 10 olika 

asiatiska länder från sydöstra Asien. Indiska diasporan är stor i dessa länder, 

och Indien försöker därför utnyttja situationen till sin fördel. Ett indiskt 

departement helt tillägnat den indiska diasporan inrättades därför 2004, och 

var ett fristående departement tills det blev sammanfogat i utrikesministeriet 

2016. Genom denna kunde regeringen nå ut till diasporan, och på så sätt 

kunnat anordna olika årliga kulturella evenemang. (Kumar Das, 2013). Även 

ett flertal samarbetsavtal har slutits mellan Indien och ASEAN för att 

förstärka det kulturella bandet länderna emellan. Exempelvis klargjorde 
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Indien i en policyrapport från 2012 att landet påbörjat en process med 

medlemsstaterna i ASEAN om att förstärka det utbytet. Därför har Indien 

b.la. inrättat kulturella center, seminarier samt erbjudit stipendier till 

studenter. Känslan av kulturell samhörighet mellan ASEAN och Indien är 

uppenbarligen påtaglig, vilket endast verkar för ett fördjupat samarbete 

mellan länderna, även i andra områden som inte berör kulturen. (Kumar Das, 

2013).  

Därutöver är över 130 miljoner indier engelsktalande, vilket bidrar till 

spridandet över landsgränser, men viktigaste av allt är att den mjuka makten 

möjligtvis har fått starkast fotfäste i väst (Khanna & Moorthy, 2017). Om 

detta ej gäller har den mjuka makten åtminstone potential att göra störst 

avtryck i väst. Även många Indier studerar i Nordamerika och dessa bildar 

sina egna nätverk, vilket indirekt bidrar till att den mjuka makten sprids.  

Detta är viktigt på grund av ett antal olika anledningar, men främst för att 

länder i västvärlden är de flitigaste användarna av mjuk makt, och i många 

fall även den hårda makten. Den mjuka makten kan spridas snabbt i 

västvärlden, mycket på grund av internet och Hollywood. På senare tid har 

indisk litteratur, mat och yoga fått stor spridning, inte minst på grund av 

Indiens egna spridningsverktyg, med Bollywood som det mest kända 

exemplet. Indien gör även ett avtryck med hjälp av sin kopiösa mängd 

internetanvändare. Flera av Indiens ministrar har miljontals följare på 

Twitter, som exempel. Indien som resmål blir även allt populärare med tiden, 

inte minst på grund av kulturen.  

Indiens kulturråd, som behandlar all form av kulturellt utbyte mellan länder 

har etablerat kulturella center i 37 olika länder, men regeringen har ej lyckats 

tillsätta direktörer för alla av dem. Kulturrådets minister menar dock att 

Indien kommer att tillsätta alla platserna samt satsa mer resurser på kulturella 

evenemang i utlandet för att kunna utnyttja den mjuka makten till fullo 

(Pandey, 2019). I jämförelse med Kina som har närmare 500 kulturella 
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center är det uppenbart att Indien historiskt inte tillägnat samma fokus till 

spridandet av den mjuka makten utomlands med hjälp av kulturella medel. 

Indiens utrikesdepartement har tillkännagett att vissa brister finns i utövandet 

till följd av en underfinansierad budget. Exempelvis är samverkan mellan 

olika departement otillräcklig (Khanna & Moorthy, 2017).  

Den indiska regeringen har börjat förstå värdet av den smarta makten i Indien 

och jobbar aktivt för att förstärka dess attraktionskraft. Indien drar speciellt 

nytta av den roll som de olika religionerna, som går flera århundranden bak i 

tiden, spelar i landet. Exempelvis har tre av världsreligionerna sitt ursprung 

på den indiska subkontinenten. Mahapatra (2016) skriver att ‘’Indian 

tradition identifies individual values with universal values, and does not 

differentiate individuals on the basis of religion, language, race or color’’. 

Genom att Indien har förespråkat för en sekulär kultur med religiös tolerans, 

d.v.s. en vördnad för avvikande religioner, har landet traditionellt kunnat 

vara konfliktfritt mellan de olika religionerna. Även hinduismens ställning 

som traditionellt tolerant har bidragit till att Indien målats upp som ett 

fridfullt land. Därutöver har den indiska regeringen har tagit bort alla 

visumavgifter för munkar som ämnar att vallfärda till landet. Regeringen har 

även bidragit med ekonomisk hjälp för reparationer av olika tempel, detta 

även i andra länder. I en policyrapport från 2012 klargjorde Indien att landet 

påbörjat en process med medlemsstater i ASEAN om att förstärka det 

kulturella bandet länderna emellan vilket b.la. innefattar att fortsätta att 

återställa religiösa monument (Kumar Das, 2013). Att kunna utvinna mjuk 

makt ur religion är vitalt för de länder som har den förmågan, eftersom att 

det är otvivelaktigt att religionen spelar en stor roll i den internationella 

politiken.   

Trots att Indien till stora delar har en attraktiv kultur finns det vissa 

begränsningar. Landet lider av att det är så stort, och far aldrig väl i per-

capita undersökningar när det gäller mjuk makt. Indien har många världsarv, 
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många enorma internationella företag, men dessvärre är turismen inte lika 

stor som den kunde ha varit samt är en stor del av Indiens befolkning fattig 

och den ser aldrig de innovationer som landet bidrar med (Jaishankar, 2018). 

Trots att det har varit en tillströmning av migranter, turister och studenter till 

landet är nivån långt bakom andra stormakter som har samma möjligheter, 

vilket är bevis på att Indiens dragningskraft till dessa är begränsad 

(Mukherjee, 2014). Samtidigt som det förespråkas för tolerans förekommer 

könsdiskrimination.  Även negativa aspekter av den indiska kulturen finns, 

men utifrån ovanstående är det uppenbart att regeringen försöker ständigt 

förebygga de negativa samt introducera världen till de attraktiva aspekterna. 

Detta är dock svårt, särskilt i Indien, eftersom att landet är så enormt.  

4.2.2 Politiska värderingar 

Tillskillnad från Indiens utsatta situation när det kommer till landets roll som 

motvikt till Kina angående maktutövningen av den hårda makten, så har 

Indien något att utvinna från situationen när det kommer till den mjuka 

makten. Indiens demokratiska statsskick främjar spridandet av den indiska 

kulturen på ett sätt som andra diktaturer ej kan göra, inklusive Kina. Genom 

att lägga tonvikten på landets demokratiska statsskick har regeringen fått 

landet att framstå som godartad i sina anspråk på makt. Indiens framtida 

ansträngningar till ett utökande av sin maktutövning ses i stort sett som 

ofarlig, och ej som ett hot. Demokratin skapar dessutom en samhörighet inte 

bara med länder i närregionen, utan även med andra länder långt bort. 

Således har Indien kunnat skapa en känsla av samhörighet med västvärlden, 

eftersom att de kulturella utbytena känns genuina och därför som attraktiva, 

speciellt när aspekter av den indiska kulturen är kompatibla med den 

västerländska. Genom att anknyta på likheterna mellan Indien och 

västvärlden kan Indien spela på landets roll som en naturlig partner som väst 

behöver i kampen mot ett allt starkare autokratiskt Kina. Bilden av Indien i 

västerländsk media är därför generellt positiv (Khanna & Moorthy, 2017). 
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Samtidigt som den indiska regeringen marknadsför Indien som en anhängare 

till demokratin, har landet historiskt sett sig som en motståndare till all sorts 

politisk intervention i suveräna länder, och därmed förbehåller sig rätten att 

ingå i samarbetsavtal även med autokratiska länder. Sedan Irakkriget har 

Indien däremot gjort humanitära ingripanden, vilket bidragit till att Indien 

numera integrerar sina demokratiska värderingar i större utsträckning i sin 

utrikespolitik, vilket har gjort att relationen med USA förbättrats (Khanna & 

Moorthy, 2017).  

Varför Indien ses som ofarligt är för att landet faktiskt har lyckats uppfylla 

de demokratiska värderingarna. Om detta inte var fallet, och landet endast 

varit en demokrati till ytan, hade landet varit opålitligt. Men befolkningen i 

landet fortsätter att åtnjuta b.la. fria och opartiska val, pressfrihet och 

yttrandefrihet. Dessvärre har den religiösa pluralismen på senaste tiden blivit 

kritiserad av den muslimska befolkningen i Indien. Regeringen har nyligen 

infört en ny lag vilken ger medborgarskap till alla förföljda religiösa 

minoriteter i grannländerna, förutom till den muslimska. Detta har utlöst 

stora demonstrationer i landet och det största oppositionspartiets talesman, 

talesmannen för Kongresspartiet, menar att lagen är en del av Indiens 

regering att polarisera landet  (Kuchay, 2019). Landets värderingar när det 

gäller religiös pluralism har tidigare i stort sett blivit uppfyllda, men även 

Mazumdar (2018) framför kritik och argumenterar för att Indien bedriver en 

kampanj kantad av dubbelmoral när det gäller toleransen. Indien bidrar 

ekonomiskt med samma stöd till buddhistiska tempel utomlands som lokala 

buddhistiska tempel i Indien kunde använt sig av. Byar som kunde varit 

eftertraktade turistorter har länge varit försummade. Mazumdar menar därför 

att Indien inte agerar trovärdigt om landet förespråkar för religiös pluralism, i 

landet och utomlands, samtidigt som landet endast återbyggt tempel 

utomlands och ignorerat de inhemska problemen. Indien kan således inte 

påstå sig vara en del av det buddhistiska Asien. Dessa exempel är direkta 
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motsatser till vad den indiska regeringen officiellt förespråkar, och om fler 

sådana kränkningar görs av Indiens grundläggande värderingar kan landets 

pålitlighet och därför den mjuka makten i sin helhet komma att skadas. 

4.2.3 Utrikespolitik  

För att Indiens utrikespolitik ska ses som legitim och ha moralism auktoritet 

behöver först landets kultur och dess värderingar vara attraktiva och 

uppfyllas. Utifrån ovannämnda beskrivning av kulturen och de indiska 

värderingarna kan det konstateras att utrikespolitiken i Indien till stor del kan 

anses ha moralisk auktoritet, framförallt för att landet har främst positiva 

relationer med omvärlden. Det gör att de blir mer mottagliga till den mjuka 

makten.  

Indiens maktutövning har baserats längre på den mjuka makten än vad den 

har på den hårda makten. Tidigt efter den indiska självständigheten insåg den 

indiska regeringen att landet saknade de resurser som är nödvändiga för en 

tillämpning av en effektiv hård makt, både ekonomiska och militära. Denna 

insikt bidrog till att Indien istället kom att förlita sig på utvecklandet av sin 

mjuka makt. För att skapa legitimitet har Indien ansökt om medlemskap i 

flera olika internationella organisationer. Sitt medlemskap i den alliansfria 

rörelsen är ett typiskt exempel. Därigenom kunde Indien, trots sina brister 

inom den hårda makten, ändå åtnjuta ett visst internationellt inflytande 

(Khanna & Moorthy, 2017). Utöver alliansfria rörelsen erhåller Indien 

medlemskap i bl.a. BRICS och Sydasiatiska regionala 

samarbetsorganisationen (SAARC) som arbetar med att främja regional 

samverkan. Däremot har Indiens konfliktfyllda relation med Pakistan hindrat 

för SAARC:s effektivitet. Modi har försökt korrigera detta, och bjöd därför 

in ledare för de olika länder i SAARC, inklusive Pakistans premiärminister 

Nawaz Sharif, till sin installationsceremoni. Dåvarande amerikanske 

utrikesminister John Kerry förklarade att Sharif uppskattade detta väldigt. 
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Modi besökte faktiskt alla Indiens grannländer inom spannet av två år 

(Mahapatra, 2016).  

Tidigare nämnda positiva egenskaper som Indien innehar tillåter landet att 

utöva sin makt fritt från förakt från andra länder i mycket större grad än vad 

landet annars hade kunnat. Indien tillåts att agera som 

nettosäkerhetsleverantör i regionen eftersom förtroende finns för att landet 

ska ansvarfullt uppfylla sina mål. Naturligtvis blir förtroendet lägre i de 

länder med svaga kopplingar till Indien. Därför fokuserar Indien mycket av 

sina ansträngningar på de länder som ligger närmast Indien kulturellt. Som 

kan uttydas från ovanstående beskrivningar av kulturen och värderingarna så 

är det uppenbart att den indiska regeringen är upptagen med att verka som en 

motvikt mot Kina i sin utrikespolitik. Indien har sedan 90-talet kunnat överta 

mycket av USA:s roll som säkerhetsleverantör för många asiatiska stater, 

mycket på grund av att Indien kunde bevisa att landet var en ansvarsfull 

kärnvapenmakt och var i allmänt välvillig (Kumar Das, 2013). Samtidigt 

finns det möjligheter till större inflytande om Indien börjar föra en 

konsekvent utrikespolitik. Som det är i dagsläget är Indien är en av de största 

bidragsgivarna till FN:s demokratiseringsarbete samtidigt som det inte finns 

någon sammanhängande demokratipolicy. Indien är en av de få stora stater 

som kan delta och få sin röst hörd i diverse internationella 

policyförhandlingar kring exempelvis handel, klimatet och säkerhet samtidigt 

som landet kräver speciell status och dispens från vissa bestämmelser på 

grund av att landet alltjämt håller fast vid sin ställning som ett 

utvecklingsland samt sin alliansfria ställning (Mukherjee, 2014). Följaktligen 

får Indien motta kritik från andra fattiga länder som ser det som att landet ej 

ser till allmännyttan utan endast sitt egenintresse, samtidigt som rika länder 

kritiserar landet för sitt kompromisslösa förhandlingsätt. Indiens mångtydiga 

identitet som b.la. ansvarsfull kärnvapenstat, motståndare till 

kärnvapenfördrag, demokratianhängare och motståndare till humanitära 
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interventioner bidrar till en vag projektion om hur landet är. Konsekvensen är 

en generell misstro bland Indiens samtalspartner (Mukherjee, 2014). Indien 

har svårt att förvärva den prestige och status på den internationella arenan 

som regeringen eftersträvar, och som landet egentligen har möjlighet till att 

erhålla. Regeringen har inte lyckats med att tydligt urskilja sig från andra 

mindre stater och få Indien att uppfattas som en stormakt (Mukherjee, 2014). 

Indiens interna bekymmer och landets utrikespolitik anses därför i övrigt inte 

attraktiva nog för att få andra stater att ändra sina preferenser i enlighet med 

de indiska (Mukherjee, 2014). 

Indien har de senaste åren insett betydelsen av den mjuka makten och har 

därför börjat utnyttja den på riktigt. Grunden för spridningen av den indiska 

mjuka makten gällande utrikespolitiken är Indiens Look East Policy (LEP) 

och Look West Policy (LEW), men det är den förstnämnda som ges störst 

fokus. Inom LEP utgör ASEAN den största samarbetspartnern. Efter att 

relationen med dessa länder frös under kalla kriget har regeringen nu 

återupptagit dem. Även om de kulturella banden var starka mellan länderna 

misslyckades Indien med att upprätta meningsfulla relationer (Mahapatra, 

2016). Den indiska regeringen är beredd på att acceptera motpartens 

värderingar i samarbetsavtal och åsidosätta de indiska, men bara om de är 

tillräckligt snarlika och om det förväntade resultatet ger positiv utgång. 

Exempelvis har landet anslutit till ASEAN:s fördrag Treaty of Amity and 

Cooperation, vilken klargör att det är endast ASEAN:s egna värderingar som 

utgör grunden för samarbetet mellan de olika aktörerna (Kumar Das, 2013). 

Således har Indien bevisat att landet respekterar även andra aktörers 

värderingar. Vidare har LEP öppnat upp för nya relationer med länder som 

Indien tidigare inte uppmärksammat. Landet har exempelvis enligt denna 

policy slutit ett bidragsavtal med Mongoliet till ett värde av en miljard dollar, 

detta i syfte att komma närmare den kinesiska periferin. Narendra Modi var 
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därmed den förste indiske premiärministern att besöka landet (Khanna & 

Moorthy, 2017).  

4.3 Smart makt 

Eftersom att det finns tydliga brister i både den hårda och mjuka makten 

tillämpar Indien inte någon smart makt i sin internationella maktutövning. 

Det största hindret för den smarta makten ligger i att Indien historiskt inte 

haft en stark hård makt, utan har länge substituerat den hårda makten för den 

mjuka (Mukherjee, 2014). När den hårda blivit ersatt av den mjuka fanns det 

inget intresse från regeringens sida av att utveckla den hårda makten längre. 

Hård makt är nödvändigtvis inte ett hinder för den mjuka makten, utan kan 

verka som en bra komplettering. Indien lyckades förstärka sin ställning för 

den mjuka makten och därför även landets attraktivitet under 90-talet på 

grund av de ekonomiska liberaliseringarna. Omvärlden var optimistisk 

gällande den ekonomiska konsolideringen. Därtill kan en förstärkt mjuk makt 

i sin tur underlätta för utövandet av den hårda makten, eftersom att man då 

kan ändra de preferenser för de stater som man har för avsikt att ha 

inflytande över i nyttjandet av den hårda makten.   

Problematiken med Indiens mjuka makt är att den, i förhållande till andra 

stora stater, är otillräcklig. Följaktligen behöver Indien utveckla båda 

makterna, på grund av att Indien inte har samma förmåga att ha inflytande 

över andra länders preferenser och utrikespolitik. I Portlands (2019) årliga 

The Soft Power 30 index som undersöker de 30 länder med de mest effektiva 

mjuka makterna, så återfinns Indien inte ens i top 30. Bristerna med den 

mjuka makten ligger främst i att den är dualistisk. Skaparen av ovannämnda 

index Jonathan McClory (2019) menar att det är de hårda aspekterna 

gällande den mjuka makten som är det största hindret, d.v.s. de systematiska 

felen som förekommer fortfarande. Samtidigt som den indiska kulturen är 

högst attraktiv förekommer korruption, fattigdom, könsdiskriminering och 

ojämställdhet. Detta är i direkt motsats mot vad regeringen förespråkar. Till 
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följd av detta kommer negativa mediereportage om landet. Plågad av 

tvetydighet betyder att regeringens allmänna obeslutsamhet kring landets 

identitet försvårar situationen ytterligare.  

5 Slutsats och diskussion 

Syftet med den här uppsatsen, med hjälp av Joseph Nyes teori om mjuk och 

smart makt, har varit att undersöka vilken internationell makt som Indien kan 

klassificeras som. En analys har gjorts utifrån de tre makterna och dess 

dimensioner: hård, mjuk och smart makt. Inom den hårda makten 

undersöktes landets kärnvapenkapacitet, möjlighet till kraftprojicering, 

sanktioner samt utbetalningar och inom den mjuka undersöktes landets 

kultur, rådande värderingar och förda utrikespolitik. Centralt för uppsatsen 

har varit själva frågeställningen som genomsyrat hela uppsatsen, och jag har 

med den kunnat besvara uppsatsen syfte. Frågeställningen lyder: Vilken typ 

av internationell makt är Indien?  

Utifrån analys av ovanstående maktbegrepp kan det konstateras att Indien 

stöter på påtagliga hinder i sin utövning av både den hårda och mjuka 

makten. Båda makterna stöter på hinder till följd av en begränsad budget. 

Indien har historiskt förlitat sig på sin mjuka makt i internationella 

sammanhang, och har därför aldrig utvecklat den hårda makten fullt ut. För 

det första kan det konstateras att landet skaffade kärnvapen relativt tidigt, 

men har saknat många av de medel som är nödvändiga för att bära sina 

kärnvapen långa distanser. Kärnvapen har främst tjänat som självförsvar, 

men Indien utvecklar i dagsläget sanna långdistansmissiler med kapacitet att 

bära kärnvapen över kontinenter, dessa är dock ännu ej en del av landets 

arsenal.  För det andra har landet sedan länge saknat riktiga 

kraftprojektionsmedel så som helikoptrar och flygplan och det är främst 

under senare tid som regeringen har haft planer för att skaffa dessa. Även om 

Indiens armé är massiv, och beroende på undersökningar, en av de 
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mäktigaste, saknar landet reella medel för att kunna projicera sin makt 

internationellt på ett effektivt sätt. Dessutom saknar Indien värdefulla 

medlemskap i militära koalitioner och kan ej förlita sig på allierade som kan 

bidra med nödvändig hjälp och underlätta för projiceringen. För det tredje 

saknar landet en autonom sanktionsregim och tillhör därför inte en av de få 

mäktiga stater med sanktionsmöjligheter. För det fjärde har Indiens 

ekonomiska ställning stärkts sedan landet liberaliserade sin ekonomi under 

90-talet och har därför råd att utnyttja fler ekonomiska medel i sin 

utrikespolitik, men resultaten av dessa är tveksamma. Ekonomiska bidrag 

och lån har I stort inte förändrat Indiens anseende till mer positivt hos andra 

länders medborgare, inte ens i Indiens grannländer.  

När det kommer till den mjuka makten kan det konstateras att den i stort är 

otillräcklig och är inte på samma nivå som andra stormakter. Den indiska 

kulturen har anor långt bak i tiden och uppfattas allmänt som positiv och 

attraktiv, men negativa aspekter som anses som ålderdomliga finns alltjämt 

kvar. Indien har inte gjort tillräckligt för att minska effekterna av exempelvis 

könsdiskriminering och ekonomisk ojämställdhet. Även värderingarna, så 

som de demokratiska, är i stort attraktiva. Men på grund av Indiens 

mångtydiga identitet krockar många av Indiens värderingar och det blir 

otydligt för omvärlden vad Indiens avsikter är, vilket kritiseras av både rika 

och fattiga länder. Därmed kan det konstateras att Indiens utrikespolitik 

därför stöter på både hinder och möjligheter gällande landets kultur och 

värderingar. Demokratin och landets bevis på ansvarsfulla policy inom 

exempelvis kärnvapenfrågan har bidragit till att landets utrikespolitik 

generellt ses som legitim. Indien har därför mycket potential till att 

förverkliga sina möjligheter, men till följd av att båda makterna är 

ofullständiga, lider Indiens utrikespolitik. Landet utnyttjar inte de båda 

makterna till fullo och kan därför inte anses använda sig av en smart makt.  
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Eftersom att kravet för att landet ska klassificeras som en supermakt är att en 

nästintill perfekt maktutövning måste finnas, kan landet i dagsläget inte 

klassificeras som en supermakt. Därtill kan landet heller inte klassificeras 

som en stormakt. Indien stöter på allvarliga hinder och utövar inte en smart 

makt. Maktinflytandet är starkt begränsat till närområdet på grund av 

begränsade resurser inom båda makterna, och Indien kan därför inte förlita 

sig på varken den hårda eller mjuka makten för en effektiv maktutövning. 

Utöver ovannämnda hinder så begränsas Indien ständigt i sin utrikespolitik 

på grund av Kinas starka influenser i närområdet. Detta betyder att Indien 

måste dirigera om en omfattande del av sina ansträngningar till att först 

kringgå Kina. Landet utövar betydande inflytande i närområdet, men 

misslyckas med att föra något reellt inflytande i andra regioner. En lämplig 

klassifikation för Indien är därför en typ av stark regionalmakt. 

Indien har en lång väg till att bli en supermakt, men har stora möjligheter till 

att bli en stormakt. Indien har åtnjutit stor legitimitet i sin utrikespolitik och 

anses på grund av sina värderingar inte utgöra ett hot mot den internationella 

världsordningen. Indien skulle kunna effektivisera sin maktutövning och 

projicera den utanför sina gränser utan allt för stora omvärldsprotester. Först 

måste regeringen föra en mer konsekvent utrikespolitik och bestämma sig om 

en Identitet. Även om tidigare regeringar inte haft avsikt att göra Indien till 

en stormakt har den nuvarande regeringen insett Indiens möjligheter och har 

för avsikt att utveckla de båda makterna till att bli effektiva. Indiens ekonomi 

kommer att fortsätta vara en av de snabbaste växande i världen, och Indien är 

på god väg att utveckla de båda makterna, men det kommer ta flera år innan 

resultat kan ges. Det som kommer ta längst tid att åtgärda är de tidigare 

nämnda negativa aspekterna av Indiens kultur. 
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