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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet ‘mjuk makt’. Mjuk makt är en relativt ny
term som myntades av statsvetaren Joseph Nye år 1990. Sedan dess har detta nya begrepp
förändrat hur vi ser på internationell makt. Genom användandet av attraktion och lockelse
använder sig stater av mjuk makt för att få inflytande. Motsatsen till mjuk makt, hård makt, är
ett annat verktyg som stater använder för att genom att hota eller framkalla resultat få
inflytande. Dessa två verktyg och deras användbarhet har blivit ett ämne för debatt i den
nuvarande diskursen inom internationell politik.
Begreppet mjuk makt utvecklas konstant och formas av experter och politiker världen runt
som har omfamnat termen. Mjuk makt har sina svagheter; den är svår att mäta och analysera,
det är även svårt för en stat att använda mjuk makt aktivt. Men det har blivit ett
livsnödvändigt verktyg under detta århundrade för att maximera effektiviteten för en stats
utrikespolitik.
Det empiriska materialet i denna uppsats grundas mest på svensk mjuk makt, men det
inkluderar även diverse stormakter och deras mjuka makt. Genom att använda kvalitativ
textanalys har jag försökt urskilja vad som är relativt för min uppsats och vad som är de
viktigaste sakerna att inkludera.
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Abstract
The purpose of this essay is to examine the concept of ‘soft power’. Soft power is a relatively
new term that was coined by the political scientist Joseph Nye in the year 1990. Since then
this new term has changed how we today perceive international power. Using attraction and
appeal actors use soft power to try to gain influence. The opposite of soft power, hard power,
is another tool that states use to gain influence by trying to induce or threaten. These two tools
and their usefulness for a state have become a topic of debate in the current international
politics discourse.
The concept of soft power is constantly evolving and it is being shaped by experts and
politicians around the world who embrace the term. Soft power does have its weaknesses; it is
hard to measure and analyze, and it is also hard for a state to use soft power actively. But it
has become a tool that is vital for states in the 21st century to maximize the effectiveness of
one’s foreign policy.
The empirical material in this essay is partially based on Swedish soft power, but also
includes various greater powers and their soft power. Using qualitative content analysis I have
tried to discern what is relative to the essay and what are the most vital things to include.
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1. Inledning
Vad är egentligen makt? Vi använder ofta detta begrepp utan att reflektera över vad ordet
innebär. Makt kan definieras som förmågan att göra eller agera på ett visst sätt. Utövande av
makt finner vi i relationer mellan länder. Vad som är makt inom internationella relationer är
något som det länge debatterats om och det finns ingen bred enig syn på termen makt. De
många experterna på området internationella relationer har inte kunnat enas om vad som är
makt och såhär formulerade sig Hans Morgenthau år 1964, en av grundarna av realismen,
angående maktbegreppet.1
”the concept of political power poses one of the most difficult and controversial
problems of political science.”
Nyligen har begreppet internationell makt komplicerats ytterligare. Detta då förutsättningarna
för att använda internationell makt har förändrats. Det finns nu fler internationella lagar och
regler än tidigare som påverkar den internationella politiken. Det finns alltså en problematik i
att förstå vad som idag är internationell makt då denna term har förändrats på senare tid, och
vad detta står för är inte lika tydligt längre. Med denna problematik skapades begreppet mjuk
makt av Joseph Nye, för att utveckla makttermen.
Begreppet mjuk makt myntades 1990 av statsvetaren Joseph Nye i boken Bound to Lead: The
Changing Nature of American Power.2 Sedan dess har Joseph Nye fortsätt utveckla begreppet
mjuk makt i flera andra böcker. Mjuk makt kan definieras som förmågan att locka genom
användandet av bl. a. diplomati, övertalning, kultur och värden. Nedan finns en djupare
beskrivning av mjuk makt.
“Soft power is all in the mind, unlike hard power, which is all about tangible
assets. Country A possesses soft power if people in Country B have positive
ideas about it – if they regard Country A as likeable, respectable, trustworthy or
admirable. Since likeability is all in the eye of the beholder, no country can
acquire soft power directly, or force people or states to like it. But a state can
make itself more likeable and more comprehensible through its behavior.”
- Trefor Moss, “Soft Power? China Has Plenty.” The Diplomat, June 4, 2013
Mjuk makt handlar i grund och botten om att locka till sig något istället för att tvinga fram det
med våld eller hot. Mjuk makt är alltså en attraherande kraft. Vad mjuk makt kan vara,
jämförelsevis med vad mjuk makt faktiskt är, är ytterligare en del av problematiken med
internationell makt och mjuk makt. I teorin kan mjuk makt ha en form och ett uttryck, men i
praktiken där vi ser empiriska exempel, kan det vara svårt att identifiera vad som faktiskt är
mjuk makt.
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Vid avsaknad av mjuk makt kan en stat vara tvungen att ta till medel som tvång eller
betalningar för att få en önskvärd effekt.3 Med tvång och betalningar kommer vi till motsatsen
till mjuk makt, vilket är hård makt, också ett begrepp som Joseph Nye skapade. Hård makt
kan beskrivas som att använda ekonomiska eller militära medel för att påverka och få fram
ett resultat. Såhär ser Joseph Nye på dessa två olika makter och hur de utövas och vilket
beteende som speglar respektive makt:
Figur 1. Vad utgör mjuk och hård makt.4

Här kan vi se de två formerna mjuk och hård makt samt exempel på när dessa utövas och var
dessa exempel härstammar från. Mjuk makt har positiva metoder för inflytande, denna makt
är lockande. Genom att använda sig av mjuk makt kan en stat få fram ett resultat som inte
påverkar en befolkning negativt. Hård makt fokuserar mer på militära och ekonomiska medel,
denna makt är tvingande.
Jag tar förutom mjuk och hård makt även upp ett nyare begrepp, smart makt. Detta begrepp
uppkom i början av 2000-talet och beskrivs av Joseph Nye som den makt en stat kommer
behöva mest i framtiden.5 Smart makt är en förening av hård och mjuk makt, begreppet
handlar om att föra en utrikespolitik som förenar resurserna som finns i hård respektive mjuk
makt. I böckerna Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004), The Powers to
Lead (2008) och The Future of Power (2011) har Joseph Nye fortsatt att utveckla de olika
maktbegreppen.
Baserat på Joseph Nye och andra relevanta källor kommer denna uppsats att undersöka vad
mjuk makt är eller vad det kan vara, samt hur mjuk makt utvecklas, och i detta kommer vi se
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problematik som idag finns med begreppet internationell makt. Jag kommer även visa på
exempel där Sverige har mjuk makt.

1.1 Disposition
Uppsatsen inleds med en introduktion till internationell makt och de komplikationer som idag
finns berörande begreppet. Här introducerar jag även mjuk makt. Jag har här i kapitel 1 skrivit
det som utgör grunden för en uppsats; inledning, disposition, bakgrund, syfte och metod. I
kapitel två går jag igenom vad som är mjuk makt, detta är min första frågeställning och den
ställs först eftersom den klargör begreppet och gör det lättare att förstå kommande kapitel.
Under nästa del, kapitel 3, går jag igenom empiriskt vilka mjuka makt resurser Sverige har. I
nästa del, kapitel 4, visar jag på hur mjuk makt används empiriskt av internationella
stormakter. För att spinna vidare på den konstanta diskussion som förs i uppsatsen angående
mjuk makt och dess framkomst, kommer kapitel 5. Där redogör jag hur mjuk makt utvecklats
och vad mjuk makt har lett till. I kapital sex för jag en diskussion och gör en analys över vad
som framkommit i denna uppsats. Jag öppnar även i kapitel sex upp för mer kritik mot
begreppet mjuk makt och diskuterar kritiken. Till sist finns referenslistan under kapitel 7, där
redovisas alla referenser som använts i denna uppsats.

1.2 Bakgrund
På ett konvent i Schweiz 2003 tillfrågades dåvarande utrikesministern i USA, Colin Powell,
varför USA verkar fokusera enbart på dess hårda makt istället för dess mjuka makt. Colin
Powell svarade då att USA behövde hård makt för att vinna andra världskriget men han
fortsatte sedan ”och vad följde omedelbart efter hård makt? Efterfrågade USA styre över ett
enskilt land i Europa? Nej. Mjuk makt kom med Marshallplanen... Vi gjorde samma sak i
Japan.”6 Colin Powell förstod vikten av att använda mjuk makt, detta var inte sant för hela
övriga Bushadministrationen. Senare samma år tillfrågades Donald Rumsfeld, som var
försvarsminister vid tidpunkten, vilken hans åsikt var om mjuk makt. Han svarade då ”jag vet
inte vad det betyder.”7 Efter mellanårsvalet i USA 2006 accepterade George Bush
försvarsministern Donald Rumsfelds avskedsansökan. Han började även ersätta flera
nykonservativa med personer som hade en mer realistisk syn.8
Tidigt år 2014 finns det i Obamaadministrationen flera viktiga profiler som är liberala och
som har en stark påverkan utrikes. De två mest kända är Susan Rice och Samantha Power.
USA:s nationella säkerhetsrådgivare respektive USA:s ambassadör till FN. Dessa två är
motsatser till Donald Rumsfeld ideologiskt. Något de starkt kämpat för är dock USA:s rätt till
användandet av hård makt gentemot länder som förtrycker sin befolkning.9 Susan Rice och
Samantha Power är båda positivt inställda till användandet av mjuk makt och att de blev
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tilldelade platser högt inom Obamaadministrationen pekar på att USA:s utrikespolitik
värdesätter mjuk makt högt.10
Kända statsvetare som Zbigniew Brzezinski och diplomater som Madeleine Albright har
varmt rekommenderat Joseph Nyes bok ”Soft Power”. Begreppet har dock inte klarat sig
undan kritik. Nyrealister och nykonservativa delar inte åsikten att mjuk makt blivit en viktig
del i en stats utrikespolitik.11

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet mjuk makt. Det innebär att jag ska
besvara vad mjuk makt är samt vad mjuk makt kan vara. Mjuk makt är en relativt modern
term inom utrikespolitiken och Joseph Nye har gjort begreppet känt och på 2000-talet sedan
elfte september och sedan Irakkriget har mjuk makt visat sig välbehövligt för USA. Bland
annat dessa händelser har väckt uppmärksamhet för mjuk makt som utrikespolitiskt
maktverktyg inom USA. De diplomatiska verktyg som finns har revolutionerats det senaste
årtiondet med de sociala medier som framkommit, många av de nya diplomatiska verktyg
som framkommit faller under termen mjuk makt. Flera av dessa verktyg är såpass nya att
vilken roll de har och hur man maximerar mjuk makt med hjälp av dem är oklart.
För att tydliggöra hur mjuk makt ser ut i praktiken kommer jag visa exempel på hur svensk
mjuk makt ser ut. För att ge mer exempel på hur mjuk makt ser ut ur ett större perspektiv ska
jag även visa på hur Kina, USA och EU använder sig av detta.
Mycket av mjuk makt ligger inte helt i händerna på staten, utan det kan kontrolleras av
exempelvis grupper eller institutioner som gör att en befolkning får en viss syn på en stat. En
ytterligare aspekt som gör mjuk makt intressant är att mjuk makt möjligtvis inte är lika enkelt
att kontrollera som motsatsen hård makt. Om en stat inte kan kontrollera sin mjuka makt
uppstår det flera intressanta frågor. Exempelvis hur påverkar media statens mjuka makt? Vad
kan staten göra för att kontrollera den maximala mängden mjuk makt? Under uppsatsens gång
vill jag även visa på huruvida staten kan eller inte kan kontrollera mjuk makt.

Frågorna som undersöks i denna uppsats är:





Vad är eller kan mjuk makt vara?
Vilka mjuk makt resurser har Sverige?
Vilka empiriska exempel finns på användandet av mjuk makt?
Hur har mjuk makt utvecklats och vad har mjuk makt lett till?

10

Washington Times. Boyer, D & McLaughlin, S. Polarizing pick: Obama tabs Rice for top security post;
Samantha Power to U.N. http://www.washingtontimes.com/news/2013/jun/5/donilon-out-rice-obamasnational-security-adviser/?page=all. Center for Security Policy. http://www.centerforsecuritypolicy.org/wpcontent/uploads/2013/07/Power_FactSheet-2-062513-1.pdf Hämtad 2014-04-30
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Research Institute for European and American Studies. http://www.rieas.gr/research-areas/globalissues/transatlantic-studies/1519-being-hard-on-soft-power-.html Hämtad 2014-04-30
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1.4 Metod
Jag kommer att utgå från Nyes definition av mjuk makt i min uppsats. Utifrån detta kommer
jag föra en diskussion om vad mjuk makt är eller kan vara, detta kommer jag grunda min
uppsats på. Sedan kommer jag gå vidare genom att involvera Sverige för att kunna ge
praktiska exempel angående mjuk makt. För att sedan påvisa hur mjuk makt används av större
utrikespolitiska krafter ska jag även ge exempel på när Kina, USA och EU använt eller
använder sig av mjuk makt.
Mjuk makt är problematiskt att mäta. Det är ofta oklart vad som gynnar ett land genom mjuk
makt, det är även väldigt svårt att se hur mycket ett land påverkas av dess mjuka makt
resurser.
Jag kommer använda mig mycket av litteratur från Joseph Nye, då han till större del själv
utformat begreppen mjuk, hård och smart makt. När jag sedan involverar Sverige för att ge
mer praktiska exempel på mjuk makt måste jag dock fokusera på andra källor. Jag har använt
mig av några regeringskällor, vilka jag har varit extra kritisk mot. Jag har även använt mig av
nyhetsartiklar, dessa har jag ofta använt för att spegla hur mjuk makt påverkar och skapar
effekter eller resultat. Detta då internationella nyhetsartiklar ofta har ett samband med vad
som påverkar i omvärlden och de speglar ibland åsikter och inriktningar som är relevanta för
min uppsats om mjuk makt.
Kvalitativ textanalys har varit min valda metod för denna uppsats. Kvalitativ metod gör att
man djupare kan tolka mjuk makt och då försöka se hur mjuk makt idag utformar sig. 12
Användandet av kvalitativ metod innebär att jag går igenom texter och försöker utröna vad
som är intressant och relevant för min uppsats.13 Jag försöker alltså fånga in det mest
väsentliga för att på ett bra sätt få in den kunskapen eller informationen i min uppsats. Jag har
använt mig delvis av litteratur av Nye då han starkt har påverkat de begrepp jag undersöker.
Distinktionen mellan de olika maktbegreppen kan möjligen vara oklar, därför kände jag även
att en kvalitativ textanalys effektivare skulle hjälpa mig att undersöka detta. Om jag istället
hade använt mig av en kvantitativ innehållsanalys skulle jag troligen fått för mycket generell
information som inte hade hjälpt mig förstå maktbegreppen lika bra som kvalitativ metod.
Det empiriska jag undersöker i denna uppsats kommer att tydliggöra hur mjuk makt fungerar
för mindre stater då jag kommer visa hur denna resurs ser ut för Sverige. Ofta pratas det
annars om stormakters mjuka makt. Det pratas inte lika empiriskt om hur mindre stater
använder sig av mjuk makt. Jag kommer även gå igenom exempel på när stormakter brukar
sig av mjuk makt, detta för att dessa stater kan ha klarare och mer välkända fall med denna
resurs, därför kan dessa fall bli tydligare och enklare att förstå. Jag kommer även gå in på hur
mjuk makt har utvecklats, detta då det är intressant att se hur de olika maktbegreppen
utformas och utvecklas i modern tid. För att se hur det har utvecklats har jag använt mig av
empiriska exempel på när resursen används och hur den används och hur detta förändras.
12

Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle,
individ och marknad. Fjärde upplagan. Elanders Sverige AB, Vällingby. Sid: 210-218
13
Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle,
individ och marknad. Fjärde upplagan. Elanders Sverige AB, Vällingby. Sid: 210-218
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2. Vad är eller kan mjuk makt vara?
När jag skriver om mjuk makt står det för att locka genom användandet av bl. a. diplomati,
status, kultur och värden. Joseph Nyes skriver själv i sin bok ”Soft Power” detta när han ska
förklara begreppet mjuk makt.
"[Soft power] is the ability to get what you want through attraction rather than
coercion or payments. It arises from the attractiveness of a country's culture,
political ideals, and policies. When our policies are seen as legitimate in the eyes
of others, our soft power is enhanced.”14
Joseph Nye menar att om en stat framstår som positiv kommer det skapa fördelar
utrikespolitiskt. Realismen däremot skulle oftast argumentera att du själv måste skapa dina
egna fördelar och att ditt lands värderingar m.m. inte påverkar i större grad. Det är bl. a.
inflytande i form av påtryckningar hos ett land, som bestämmer vad ett resultat kommer bli i
en situation, menar realism.15 Joseph Nye sätter sedan ihop de två olika tankegångarna, hård
makt, som realismen står bakom, och mjuk makt, som en större blandning av ideologer står
bakom, till att skapa begreppet smart makt. Smart makt är förenandet av mjuk och hård makt
för att maximera ett lands utrikespolitiska påverkansförmåga.16
Mjuk makt består av tre viktiga områden, kultur, politiska värden och utrikespolitik hävdar
Joseph Nye.17 För att dessa tre områden ska ge någon mjuk makt till ett land måste landet vara
attraktivt inom dessa områden. För att få tillgång till mjuk makt tack vare sin kultur bör ett
land ha en tilltalande och delvis säregen kultur som anses vara attraktiv bland andra länder
och befolkningar. Amerikansk populärkultur sprids till många ungdomar världen över, som
exempel har anti-amerikanska ledare i Iran tidigare underminerats av att landets ungdomar
generellt har en mer positiv syn av USA.18 Politiska värden beror främst på hur ett land
lagstiftar och agerar runt frågor om allt från mänskliga rättigheter och jämställdhet till synen
på staten och militären. Om ett land hjälper till att genom organisationer som FN stödja
mänskliga rättigheter världen över får landet större tillgång till mjuk makt. Emellertid kan en
utrikes negativ syn på en stats militär påverka staten negativt. Utrikespolitik påverkar som så
att ett land kan kämpa starkt för humanitära interventioner och därmed rädda människoliv.
Humanitära interventioner kan dock vara riskabelt då dessa kan slå tillbaka och leda till en
upptrappning av en konflikt och därmed skapa större faror för en befolkning.
Utrikespolitikens bidrag till en stats mjuka makt resurser kan bl. a. påverkas beroende på
huruvida utrikespolitiken ses som humanitär eller egoistisk.
En stat kan för att enklare förstå begreppet mjuk makt se sig självt som ett varumärke det ska
sälja för omvärlden, då får staten in det tänkande som behövs för att maximera sin mjuka
14

Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs. Sid: X
Baylis, J. Smith, S. Owens, P. (2011). The Globalization of World Politics. Oxford University Press. 5:e
upplagan. Sid: 86-87
16
Nye, J. (2011). The Future of Power. PublicAffairs. Sid: XIII-XIV
17
Nye, J. (2011). The Future of Power. PublicAffairs. Sid: 84
18
How do Iranians and U.S. Citizens Perceive Each Other: A Systematic Review. Shahghasemi, E, Heisey, R &
Mirani, G. http://www.immi.se/intercultural/nr27/shahghasemi.htm Hämtad 2014-05-01
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makt. Det gäller att få ut en så positiv bild av sitt land som möjligt bland så många som
möjligt. Detta ger fördelar i allt, från att en befolkning som har en positiv bild av ett land har
större chans att idka handel med det landet, med eventuella företag som medlemmar ur
befolkningen driver, till att de kan stötta landet i en fråga eller värna om landets intressen
utomlands. Om en befolkning har en positiv bild av en stat kommer de i större grad stötta
denna stat, vilket kommer ge det indirekta resultat att politikerna i befolkningens land till
större grad kommer stå bakom den stat som deras befolkning stöttar. Det går att jämföra ett
lands varumärke med ett företags varumärke. Ett företag kan engagera sig i miljöarbeten och
diverse lokala sociala intresseområden för att skapa en positiv bild av sitt företag. På samma
sätt kan en stat agera utrikes, de kan engagera sig i det som folk bryr sig om för att få en
positiv framtoning.19
Mjuk makt är svårt att mäta. Detta komplicerar saker när man ska argumentera mot de som
förespråkar hård makt över mjuk makt. Detta då det inte finns många konkreta tillfällen där
det går att peka på att mjuk makt har varit den övervägande anledningen till att något som ett
land förespråkade hände på den utrikespolitiska arenan. Om ett land alltså använder sig av sin
mjuka makt för att påverka omvärlden i en kontroversiell fråga, ta som exempel en kris
mellan Japan och Kina över några omstridda öar. Då går det inte att se om mjuk makt från
Japan har lett till att vissa länder har stöttat Japan, medan de då utan den mjuka makten
kanske inte hade stöttat Japan i denna fråga. Det går att fundera över om Japan tack vare sin
mjuka makt hade fått mer stöd bland befolkningar världen över. Men hur detta konkret hade
påverkat länders inställningar angående just en kris om några öar, det är svårt att besvara.
Dock är det helt klart att Japan får en sorts makttillgång eftersom fler är positivt inställda till
Japan, denna makt går dock inte att mäta.20
Under kalla kriget spelade mjuk makt en mycket stor roll när det gällde att skaffa allierade.21
Kulturen hos de båda stormakterna var en mjuk makt faktor som de försökte utnyttja för att få
mer makt i omvärlden. Hypotetiskt ville båda dessa länder främja det positiva seendet av
deras länder i omvärlden för att undvika negativa bilder, medan de ville få fram negativitet i
omvärlden angående den andra stormakten. Hur dessa länder agerade för att få mjuk makt
fördelar varierade stort. Sovjet använde sig exempelvis av kommunistpartier i västvärlden för
att påverka länder på så sätt. USA använde sig bl.a. av något som kallades Congress for
Cultural Freedom.22 Det var en organisation som grundades år 1950 för att ena intellektuella
och antikommunister som tidigare varit kommunister, för att framföra antikommunistiska

19

Nye, J. (2008). The Powers to Lead. Oxford University Press. Sid: 29
Japan Times. Kingston, J. The strength of Japan’s ‘soft power’.
http://www.japantimes.co.jp/culture/2009/01/18/books/book-reviews/the-strength-of-japans-soft-power2/#.U2-6Pfl_s38 Hämtad 2014-05-11
21
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Diplomacy. Polity Press.
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artiklar världen över. I början framstod organisationen som neutral men det skulle senare visa
sig att CIA hade delvis grundat och finansierat organisationen.23
En stats mjuka makt är inte lika beroende av statens storlek eller budget som hård makt är.
Detta beror på att en stat kan öka sin mjuka makt genom att agera på ett trovärdigt och smart
sätt, samt med lite lättare sponsring för att stötta landets kultur får staten en bra grund att stå
på.24 Mindre länders hårda makt kan begränsas av dess budget, mindre storlek och den
jämförelsevis mindre ekonomiska kraften. Ett mindre land kanske inte har råd med att
underhålla en stor militär styrka, samt idén att införa handelshinder självmant är inte något
som landet har råd med lika smärtfritt, när de vill sanktionera ett annat land.
Det finns två olika modeller som Joseph Nye tar fram när han ska påvisa hur mjuk makt
påverkat sina mål. Den ena modellen visar hur direkta effekter påverkar, medan den andra
modellen visar hur indirekta effekter påverkar.25
Figur 2. Hur direkta och indirekta effekter fungerar. 26

När staten använder sig av sina resurser för att påverka styrande eliter och därmed attrahera
dem för att få dem att göra ett val och därmed ge en utgång som vi vill ha, då handlar det om
direkt effekt. Ett exempel på detta var när Barack Obama inför ett G8-möte vädjade om mer
pengar för svältande i Afrika. Tack vare detta flödade stora mängder donationer in till det
initiativ som Obama stod bakom.27 Detta är den mer raka modellen för hur mjuk makt
används aktivt.
När staten istället använder sig av resurser för att aktivt påverka allmänheten kan detta enligt
modellen leda till antingen något positivt för staten, eller så kan det straffa sig. Detta
möjliggör eller omöjliggör att allmänheten påverkar eliten som staten vill ska göra något till
statens fördel. När staten använder indirekta effekter vill staten påverka en viss befolkning,
23

Institute for Cultural Diplomacy. Chakravarti, S.
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/academy/Sudeshna-KhasnobisSoft-Power-The-Culture-Weapon-in-The-Cold-War-and-South-Asia.pdf Hämtad 2014-05-04
24
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25
Nye, J. (2011). The Future of Power. PublicAffairs. Sid: 94-95
26
Nye, J. (2011). The Future of Power. PublicAffairs. Sid: 95
27
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Corruption. http://www.nytimes.com/2009/07/11/world/europe/11prexy.html?_r=0 Hämtad 2014-05-05
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denna befolkning har ett inflytande på de som har makt. Detta inflytande kan de använda för
att påverka en elit som staten vill ska göra något specifikt. Genom att influera folkmassorna
påverkar staten alltså indirekt eliten som sedan gör det val som man vill se.
Båda dessa modeller har olika fördelar och nackdelar. En användning av mjuk makt för att
försöka få en direkt effekt innebär mindre steg och därmed kortare tid för att få fram det
resultat som eftersträvas. Medan den indirekta metoden påverkar befolkningen, som
förhoppningsvis då stöttar det som läggs fram, och då börjar de uttala sitt stöd i denna fråga.
Då blir deras folkvalda demokratiska representanter delvis bundna att agera som denna
befolkning vill. Detta förbindande finns inte i en direkt metod, då det där egentligen är mer av
en vädjan för att eliten ska göra det som eftersträvas av den som använder metoden. Det
annars negativa med den indirekta metoden är att det aldrig går att förutse helt hur en
befolkning kommer att agera i en fråga. Ta som exempel när Colin Powell 2003
representerade USA inom FN:s säkerhetsråd och visade vad som då kallades bevis för att Irak
hade massförstörelsevapen. Detta visade sig ganska snart vara en osanning, bevismaterialet
var egentligen uppbyggt av foton på irrelevanta byggnader, samt klippta och redigerade
telefonsamtal.28 Att Bushadministrationen hade försökt manipulera befolkningen på detta sätt
påverkade deras stöd för kriget negativt kort efter att kriget hade börjat, då det stod klart att
Irak inte hade några massförstörelsevapen.29
Humanitärt bistånd är ett i grunden enkelt sätt att få mer mjuk makt. När staten hjälper
befolkningar som är i nöd får dessa en positivare bild av det land eller organisation som hjälpt
dem.30 Naturkatastrofer i ett annat land är något som kan användas för att förstärka sin mjuka
makt. Att hjälpa till med resurser och material för att hjälpa lokalbefolkningen vid en
naturkatastrof förbättrar ens syn bland andra länders befolkningar. Bistånd för att främja
demokratiska grupper i ett land är också något som ses positivt bland majoriteten av
lokalbefolkningen i de flesta länder.31 Amerikanska ambassader arbetar aktivt med detta i ett
flertal länder och stöttar bl. a. demokrati- och jämställdhetsorganisationer.32
Att ge finansiella bistånd till stater eller att knyta samarbetsavtal militärt eller statligt är dock
inte något som garanterar mjuk makt. Detta kan vi se i relationerna mellan USA och Egypten.
Dessa två har flera samarbetsavtal, speciellt militärt, men Egypten får även mycket finansiella
bidrag från USA.33 Dock har detta inte lett till några märkbara påverkansresultat från USA
sedan den arabiska våren började. Egypten har istället agerat utan att bry sig om vad
omvärlden säger, och USA samt omvärlden har bara kunnat se på när Egyptens militär och
28
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29
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Pew Global. Want for Democracy. http://www.pewglobal.org/2012/07/10/most-muslims-want-democracypersonal-freedoms-and-islam-in-political-life/
32
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stat har brutit mot vad vissa anser är mänskliga rättigheter. Till exempel anses journalism vara
ett terroristverktyg i Egypten, vilket har lett till att många journalister har ställts inför rätta i
Egypten.34 Detta har lett till att journalister och nyhetschefer från nyhetsbyråer världen över
har uttalat sitt stöd för dessa journalister.35 Om USA med hjälp av sin mjuka makt inom
regionen hade kunnat påverka en frisläppning av dessa populära journalister vore det en stor
seger för amerikansk mjuk makt. Hittills har USA inte kunnat få fram något sådant resultat.
Vissa politiker i USA kämpar nu för att blockera militära biståndspengar till Egypten medan
Pentagon däremot vill fortsätta sälja militära vapen till Egypten samtidigt som de ger militära
biståndspengar.36
Utländsk utbildning är något som kan ge mjuk makt, speciellt för större länder som USA som
har många toppuniversitet i världen.37 USA har tack vare sin position i världen fått många
utbytesstudenter som haft eller har en viktig roll i att forma världen. Bland annat har Benazir
Bhutto, Hamid Karzai, Corazon Aquino, Ehud Barak och Michelle Bachelet studerat i USA.
Bushadministrationen pratade även om hur utbildning skulle användas i kampen mot
terrorismen.38 Det handlar inte bara om att nå ut till framtida ledare, en granskning visar att
utbytesstudenter som åker till demokratiska länder sedan stödjer demokrati mer i sitt hemland.
Att vara det land som utbildar utbytesstudenter som kommer från mer förtryckta länder är då
något som eftersträvas.39 Vicente Fox som var president i Mexiko under Irakinvasionen ville
stötta George Bush genom att stötta en resolution inom FN som skulle godkänna en invasion
av Irak, men han hindrades p.g.a. folklig opinion i sitt hemland.40 Vicente Fox hade tidigare
också studerat i USA.41 Här ser vi hur mjuk makt tidigare hade gett en person vid makten en
positiv syn på USA, eventuellt kan detta ha varit en av flera anledningar till att han ville
stödja USA i denna fråga. Men opinionen var så kraftigt negativ på grund av avsaknaden av
fokus på mjuk makt hos Bushadministrationen att det ändå inte gick att utnyttja denna mjuka
makt för USA:s räkning. Här ser vi hur en indirekt effekt påverkade Mexiko och gjorde att
USA inte fick det de ville.

34
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En stor andel av den potentiella mjuka makt en stat kan ha, kan inte kontrolleras av staten.42
Media kan inte kontrolleras fullt ut i en modern, väl fungerande demokratisk stat, vilket
skapar förhinder för en stat när den vill påverka informationsflödet. Detta såg vi ett exempel
på innan och under Irakkriget i USA.43 Humanitära och människorättsorganisationer som har
ett bra anseende i omvärlden som Human Rights Watch, Röda Korset och Amnesty
International har en stark roll i att forma omvärldsopinion i en fråga som kan beröra en stat.
Ett exempel är när Amnesty International i en stor rapport fördömde Qatar under landets
förberedelser inför världsmästerskapet i fotboll, då migrantarbetare jobbat under hemska
förhållanden och flera hade dött.44
Mjuk makt är för staten inte alltid ett verktyg som kan plockas fram när staten anser det
passande. Hård makt är något som är både aktivt och passivt, det ger makt till en stat när
staten vill utnyttja sin hårda makt, staten får även passiva maktfördelar. Mjuk makt är inte lika
kontrollerbar. Det går att skapa mjuk makt enklare än vad det går att fokusera och använda
den på ett specifikt område. Efter att en stat byggt upp mjuk makt ger den passiva fördelar.
Till exempel stödjer fler länder inom FN:s säkerhetsråd eller Europaparlamentet resolutioner
respektive motioner som den staten lagt fram. Men det går inte att utnyttja sin mjuka makt på
samma sätt som hård makt. Mjuk makt har en stat passivt i vissa frågor, t.ex. Schweiz har en
passiv kraft i mänskliga rättighetsfrågor och fredsförhandlingar då de ofta medlat mellan olika
parter.45 Detta ger Schweiz mjuk makt när de vill förmedla ett fredsavtal då de har ett starkt
förtroende inom detta område. Schweiz har tack vare denna roll en positiv mjuk makt inom
detta område som flödar över till att skapa en allmänt positiv bild av Schweiz. Men detta ger
inte Schweiz en godare förmåga att agera aktivt i andra frågor än mänskliga rättighetsfrågor
eller fredsförhandlingar. De har ett förtroende inom ett område, där de kan agera aktivt. Men
övrig mjuk makt som Schweiz då har är passiv, de har ett gott anseende men de kan inte på
samma vis använda den mjuka makt de fått inom ett område och fokusera det på ett annat
område. Med hård makt är det enklare att fokusera militära eller ekonomiska medel för att få
fram ett resultat, det finns inte samma restriktioner som med mjuk makt. Med hård makt kan
staten utnyttja sitt inflytande aktivt oftare, medan mjuk makt fokuserar på att ge fördelar till
ett land passivt.46
Mjuk makt är sammanfattningsvis något som finns inom de tre områdena kultur, politiska
värden och utrikespolitik och mjuk makt skapas genom att locka, genom användandet av bl.
a. diplomati, status, kultur och värden. En stat kan försöka skapa direkta eller indirekta
effekter för att påverka, men mjuk makt är ändå något som en stat inte alltid kan kontrollera
42
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med lätthet. Vissa delar av den mjuka makt som finns kan staten inte kontrollera, fria medier
är ett exempel på något som också utövar mjuk makt. Dessa har en självständighet som gör att
staten inte lätt kan påverka hur detta fokuseras och används. Mjuk makt är även något som är
till större del passivt, det är inte något som en stat kan använda aktivt lika lätt som hård makt,
för att få fram ett resultat. Passivt innebär att en stat kan ha vissa styrkor från sin mjuka makt,
men detta går inte att använda närhelst staten vill, och i den fråga de vill, utan det är något
som påverkar och oftast gynnar staten passivt, utan att staten agerar i frågan. Det finns även
aktiv mjuk makt men denna har sina begränsningar. Hur denna komplicerade mjuka makt kan
se ut för olika stater kommer att förtydligas empiriskt i de nästkommande kapitlen.
Utvecklingen av detta begrepp har skett under en kortare tid och termen fortsätter att
utvecklas, mjuk makt håller på att formas ytterligare än idag, och för att lättare förstå detta
begrepp är det bra att kunna se just hur utvecklingen sker.
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3. Vilka mjuk makt resurser har Sverige?
Som det står i syftet ska jag lyfta fram hur Sveriges mjuka makt kan se ut. Utifrån de områden
där mjuk makt finns, kultur, utrikespolitik och politiska värden, kommer jag i detta kapitel
påvisa hur detta ser ut empiriskt. I detta kapitel kommer det handla om Sverige som är en
mindre stat, jämfört med de stormakter som det annars ofta diskuteras om angående mjuk
makt. För att tydliggöra hur svensk makt ser ut kommer jag i detta kapitel gå igenom hur
Sveriges utrikesdepartement agerat för att främja svensk mjuk makt. Jag kommer även gå
igenom hur svensk ekonomisk framgång och sociala faktorer samt utbildning påverkar. EU,
svensk utrikespolitik och historia, är även det nödvändigt att se på.

3.1 Sveriges utrikesdepartement
Svenska utrikesdepartementet har skapat en starkare närvaro i internationella sociala medier
sedan 2013.47 Detta har som mål att effektivisera och förenkla den kontakt svenska
myndigheter kan få med bl. a. privatpersoner som är intresserade av Sverige. Möjligen gör
användandet av dessa medier att det skapas en positivare bild av Sverige utomlands och detta
kan göra att svensk turistnäring påverkas positivt.48
Utrikesdepartementet har moderniserat och försökt anpassa sig för att skapa maximal mängd
mjuk makt för Sverige, detta genom att lägga ett större fokus på sociala medier.49 Den 3:e maj
2014 hade Carl Bildt cirka 292,000 följare på sitt Twitterkonto, vilket visar att han når ut till
en stor mängd personer som han inte hade nått ut till om han inte hade haft ett sådant konto.
Utrikesdepartementet hade också den tredje maj 2014 108,496 följare på Facebook på de
konton som Sveriges ambassader har runtom i världen.50 Innan initiativet om att UD skulle
etablera sig i sociala medier hade UD en lägre spridningsnivå. Nu når man istället ut till över
100,000 på enbart Facebook. Dessa individer som följer Sveriges ambassader, kommer även
de att dela med sig av information och nyheter som ambassader delar med sig av, till sina
vänner. Den mjuka makten man får av att ha dessa följare är att man når ut med information
och en positiv bild av Sverige. Att ge de som vill ha mer information om Sverige denna
tillgång och kontakt, gör att Sverige tar tillvara denna resurs. Men denna resurs är väldigt svår
att värdesätta. Det går inte att få fram något som pekar konkret på hur dessa följare faktiskt
har gett Sverige en större grad mjuk makt, även om de faktiskt gett Sverige en större
åhörarskara, vilket är något som varje stat vill ha. Direktkommunikation med medborgare
världen över, gör att dessa medborgare kan få information från en främmande stat, innan
deras eget lands medier eller stat förmedlar samma information. Detta är något som gynnar
47
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den stat som når ut först. Detta gör det möjligt för staten att få en kortare linje av
kommunikation och därmed möjligen informationsöverföring.

3.2 Ekonomiska och sociala faktorer
Om Sverige är framgångsrikt som ett varumärke utomlands, beror det på många olika
orsaker.51 Svenskarna, när de ser på sitt land, har relativt sett, jämfört med andra länder, en
bild av ett bra styre.52 Sverige har klarat finanskrisen bra jämfört med övriga Europa, vilket
enligt vissa experter har skapat en positiv bild av Sverige som ekonomi utrikes,
investeringsviljan i Sverige har med detta ökat.53
Figur 3. Förändring i BNP mellan 2007-2014 av vissa länder i Europa.54
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Sverige och de övriga nordiska länderna är kända för den nordiska modellen. Den nordiska
modellen står för den ekonomiska och samhälleliga modell som finns i Norden. Den nordiska
modellen har blivit mer känd efter finanskrisen då speciellt Sverige verkar ha klarat sig
förvånansvärt bra.55 Sverige, Norge och Island har framstått som framgångsexempel i den
moderna världen eftersom länderna har utvecklat sina ekonomier och sina samhällen relativt
bra jämfört med övriga EU.56 Att ha ett väldigt gott anseende gör att räntor på statslån kan
minska, det ger även flera andra positiva ekonomiska effekter, säger en rapport från Finlands
utrikesdepartement.57 För att räntor på statslånen ska minska märkbart så måste dock det
landet vara väldigt effektivt på att uppehålla sin höga status. Något som Sverige enligt
Reputation Institute har lyckats med. Reputation Institute har gjort en undersökning bland
27,000 människor från G8-länderna där Sverige kommit tvåa i rankningen, strax efter Kanada.
Det som undersöktes var människornas ”respekt, förtroende, aktning, beundran och bra
känslor för ett land”. Bland annat investeringsviljan i Sverige ökar med detta och förtroendet
för Sveriges representanter världen över ses i ett relativt positivare ljus.58
Korruptionsnivån är relativt låg i Sverige jämfört med övriga världen. Detta hjälper till att
skapa ett förtroende för svenska politiker och tjänstemän som inte finns i samma grad i länder
med lägre förtroende.59 Politiker och tjänstemän i andra länder med mer korruption anses då i
större grad vara opålitliga. Om det är vanligt i ett land att politiker eller tjänstemän är
involverade och tjänar pengar på grund av insiderinformation kan det rubba förtroendet för
statssystemet och de som driver systemet.
Socialt är Norden och Sverige väl utvecklat om man ser på jämställdhet. Fyra av de fem
nordiska länderna finns även i toppen av en internationell jämställdhetsrankning kontinuerligt
sedan år 2006. Progressiva som gillar dessa typer av reformer, bör då se Sverige och de
nordiska länder och den modell de representerar som en positiv faktor.60
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Figur 4. Jämställdhetsrankning från World Economic Forum 2013.61

3.3 Utbildning
Enligt en populär undersökning som utförts av Academic Ranking of World Universities
(ARWU) har Sverige tre av världens topp 100 bästa universitet. Det är ett relativt bra resultat.
Jämförelsevis har Danmark två universitet på listan och Norge har ett. Listan domineras
annars av USA med 52 universitet bland de 100 bästa och sedan Storbritannien med nio.
Detta ger självklart en positiv bild av Sverige utomlands. Det finns bara Tyskland (4),
Frankrike (4), Kanada (4) och Australien (5) som annars har mer universitet än Sverige på
denna lista.62 En annan lista som istället visar de 100 mest ryktbara universiteten ger inte
Sverige ett lika bra resultat. Där har Sverige endast ett universitet med på listan. Listan
domineras annars av USA med 46 universitet bland de 100 bästa och sedan Storbritannien
med tio. Enbart Israel, Singapore, Hongkong och Schweiz, som har mindre invånare än
Sverige, har med universitet på listan.63
Ett effektivt utbyte av studenter är något som starkt främjar ett lands mjuka makt. Kate Adie,
en brittisk nyhetsjournalist, mest känd för när hon var nyhetskorrespondentschef på BBC
News, är ett exempel på när studentutbyte har gynnat Sverige. Hon studerade i Sverige ett år
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och lärde sig svenska, och har därefter kommit ihåg sin tid här väldigt positivt och pratat om
den ofta.64 Sverige hade under en längre tid gratis universitetsutbildning för utomeuropeiska
studenter. Detta ändrades 2010 och det förändrade formen på Sveriges mjuka makt inom detta
område. 2010 började universitetsutbildning i Sverige kosta ungefär lika mycket som i andra
länder, t.ex. Storbritannien och USA, för utomeuropeiska medborgare. Detta har lett till att
antalet utomeuropeiska studenter vid svenska universitet har minskat drastiskt.65 Att färre
utrikesfödda söker sig till Sverige, gör att färre människor som är drivna att söka sig
utomlands får en relation till Sverige. Detta gör att färre människor världen över kommer att
ha positiva erfarenheter av Sverige som land.
Den mjuka makt som fås genom utbildning och skolor är svår för en stat att kontrollera. Inom
detta område kan staten inte aktivt använda mjuk makt för att få inflytande. Att ha en stark
skolsektor som lockar internationellt ger passiva styrkor, men det är alltså inget som en stat
kan plocka fram när de aktivt vill påverka. Sverige har sedan PISA-rapporten för 2013 kom ut
fått ett sämre rykte inom utbildning, detta är något som har försämrat synen på Sveriges
utbildningssektor.66

3.4 EU, utrikespolitik och historia
Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU håller på att utvecklas på så sätt
att EU får en mer gemensam sådan politik.67 Om det då finns ett maktvakuum inom den
utrikespolitiska hållningen inom EU kan vissa starka individer ta större plats, som möjligen
Carl Bildt har gjort, tillsammans med Polens utrikesminister, under Ukrainakrisen.68 EU har
sedan 1999 en representant för utrikes- samt säkerhetsfrågor, till följd av att Amsterdam- och
senare Lissabonfördraget utvecklade hur EU vill ha en gemensam hållning inom vissa
frågor.69 Catherine Ashton heter den nuvarande representanten och hon blev som mest
uppmärksammad 2013 när hon själv spelade en viktig roll för att förhandlingar med Iran blev
en framgång.70 I Ukrainakrisen har hon inte varit lika framträdande, istället har vissa andra
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ministrar uttalat sig om krisen och detta har gjort att EU ändå nått ut med starka åsikter i
frågan.71
Sverige har som en del av EU samt som ett självständigt land framfört kritik mot Rysslands
agerande under Ukraina-krisen.72 En av världens mest modernt anpassade utrikesministrar är
Carl Bildt, hävdar experter. Han har lärt sig att använda sociala medier, alltså en form av
modern digital diplomati, för att utveckla och maximera sitt inflytande och sin
genomslagskraft.73 Detta gör att Sverige utnyttjar det inflytande som man kan uppnå genom
sociala medier på ett bra sätt.
Sverige har en relativt öppen flyktingspolicy vilket medfört att landet framstått som mer
humanitärt än vissa andra västländer.74 Denna policy gillas av andra som förespråkar samma
policy, men den kan även ses positivt i vissa länder vars flyktingar kommer till Sverige. Men
detta kan också påverka relationer negativt, även om det är mer sällsynt. Kina har i Sverige
anklagats för att spionera på en minoritetsgrupp som emigrerat till Sverige.75 Inom detta
område har Sverige fått mjuk makt, men det är oklart hur mycket det faktiskt gynnat Sverige.
Sveriges historiska neutralitet har även gett fördelar inom diplomati. Sverige är idag ett av sex
länder inom EU som har en ambassad i Nordkorea och detta har lett till att Nordkorea
eventuellt kan förlita sig på Sverige när de ska förhandla med t.ex. Japan.76 Om förhandlingar
i Sverige mellan Nordkorea och ett annat västland vore framgångsrika, skulle Sverige troligen
ses som en effektiv diplomatisk medlare.
Estland är ett land med starka förbindelser till både Sverige och Finland. Vid andra
världskrigets slut flydde 25,000 ester till Sverige, vilket har skapat en god relation mellan
bägge länder. De goda relationerna mellan länderna har lett till ett väldigt hälsosamt
handelsutbyte och samarbetsviljan är mycket hög.77 Litauen och Lettland har även de väldigt
goda relationer med Sverige. Detta har gjort att Sverige är ett starkt lokalt varumärke och
svenska banker och telekommunikationsföretag har lättare kunnat etablera sig i länderna,
vilket i sin tur har stärkt Sveriges kontakter till de baltiska staterna ännu mer.78 Att ha en stark
förbindelse med dessa länder gör att Sverige får mer kontroll över Östersjön. Om inte Sverige
hade varit en sådan enorm investerare i de baltiska länderna skulle Ryssland ha mycket mer
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ekonomiskt inflytande över länderna, och då skulle de baltiska staterna troligen vara mer
ryssvänliga. Detta hade inneburit att dessa länder inte hade varit med i NATO och då hade
Östersjön legat mer blottad genom avsaknaden av NATO:s militära styrkor i regionen. Tack
vare att de baltiska länderna är med i NATO skulle Ryssland, om landet agerade militärt i
Östersjön, få mer kritik samt möta mer motstånd.

Sammanfattningsvis har Sverige flera relativa styrkor jämfört med många länder med samma
storlek i västvärlden om man ser på respektive rankningar. Dessa rankningar visar hur Sverige
står ut på vissa områden, som t.ex. jämställdhet och korruption. Sveriges neutralitet har även
främjat svensk diplomati vilket förstärker mjuk makt utrikes. I slutändan är det dock den
demografiska storleken som kan begränsa den mjuka makt som Sverige får utomlands.
Annars har landet en relativt stor mängd passiv mjuk makt. Hur det ser ut för större länder
med mer mjuk makt är något intressant eftersom dessa inte har demografiska begränsningar
på samma sätt som mindre stater, som Sverige.
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4. Vilka empiriska exempel finns på användandet av mjuk makt?
Under denna frågeställning visar jag översiktligt hur Kina, USA och EU har använt eller
använder sig av mjuk makt i modern tid. Att göra en översiktlig analys av hur mjuk makt ser
ut ur stormakters perspektiv är nödvändigt, då dessa stater påverkar världen annorlunda än
mindre stater, såsom t.ex. Sverige, som jag tidigare visat. Som jag påpekat tidigare är mjuk
makt något som en stat kan ha svårt att kontrollera. Mjuk makt är även något som agerar mer
passivt än aktivt för en stat. Hur detta stämmer även med större makter är intressant att se.
Kina är ett intressant land då de håller på att förändra den internationella maktbalansen, hur de
tolkar och vill använda makt internationellt är något som kommer att påverka hela världen i
framtiden. USA är en stat som i nuläget har världens starkaste hårda makt i och med sin
enorma militär och ekonomi. Hur denna stat använder sig av mjuk makt är intressant att se då
landet annars förlitar sig mycket på hård makt. EU är även det intresseväckande, eftersom det
är en stor union med väldigt många och olika medlemsstater. Unionen har därför inte samma
förutsättningar för hur mjuk makt kan användas utåt.

4.1 Kina
I dagens värld håller Kina på att komma ifatt USA ekonomiskt. Bekymmer över
maktbalansen som förändras är något som debatteras ofta. Kina spås få ökad internationell
makt, och då uppstår en viktig fråga; vad anser Kina idag vara internationell makt?
Hu Jintao, dåvarande generalsekreterare i Kinas kommunistiska parti, gjorde ett uttalande som
2007 ger oss en antydan om vad Kina anser vara internationell makt.79
“In the present era, culture has become a more and more important source of
national cohesion and creativity and a factor of growing significance in the
competition in overall national strength, and the Chinese people have an
increasingly ardent desire for a richer cultural life. We must keep to the
orientation of advanced socialist culture, bring about a new upsurge in socialist
cultural development, stimulate the cultural creativity of the whole nation, and
enhance culture as part of the soft power of our country to better guarantee the
people's basic cultural rights and interests, enrich the cultural life in Chinese
society and inspire the enthusiasm of the people for progress.”
I detta uttalande ser vi att Hu Jintao efterfrågar att Kinas mjuka makt ska öka. Andra experter
på Kina har även hävdat att kultur är den centralt viktigaste resursen i en stats kraft.80
”The mainstream intellectual view is that culture is the core resource of a state’s
power. This view has been embraced by China’s leadership, resulting in
expanded funding for the development of China’s cultural soft-power resources
at home and its expansion abroad.”
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Vad har då Kina gjort för att utveckla sin mjuka makt? I Östafrika går det att se hur Kina har
investerat kraftigt och där fått vänligt inställda länder att ingå samarbetsavtal med kinesiska
företag.81 Vissa kritiker har dock hävdat att Kina utnyttjar Östafrika för att få kontroll över
naturresurser, bl. a. genom samarbete med stater som blivit anklagade för brott mot mänskliga
rättigheter.82 Kinas involvering i Östafrika har debatterats mycket, vissa experter hävdar även
att västländer försöker porträttera Kina som en negativt påverkande faktor för Afrika, då
västländerna börjar se Kina som en rival i regionen.83 Men tack vare att Kina har fått ett
sådant djupt samarbete med stater i Östafrika har Kina definitivt gynnats ekonomiskt och
relationsmässigt i regionen.84

4.2 USA
Barack Obama blev vald till USA:s president i valet 2008. Ett tidigt utrikespolitiskt mål var
att återupprätta landets mjuka makt i Mellanöstern. För att försöka göra detta höll Barack
Obama bl.a. ett tal i Kairo där han citerade Koranen, dessutom förändrades retoriken från Vita
Huset.85 Kritiker har dock sagt att USA har valt att inte använda sin mjuka makt i regionen,
trots att de skulle ha kunnat påverka. De har även sagt att Obama borde använt landets mjuka
makt när det var stora protester i Iran efter att Ahmadinejad hade vunnit ytterligare ett val.
Kritiker hävdar att USA missade ett bra tillfälle att stödja oppositionen och demonstranterna
och därmed stötta demokrati i regionen.86 Andra kritiker säger även att Obama till skillnad
från Bushadministrationen inte uppmuntrar demokrati i Mellanöstern, i hans försök att skapa
bättre relationer mellan USA och Mellanöstern. Men detta ska enligt kritikerna inte ha haft
någon positiv effekt på relationerna, då bilder på amerikanska soldater i Irak och Afghanistan
fortfarande kan ses i media i Mellanöstern.87
En annan expert ger en annorlunda syn på vad Obama gjort.88
”While Obama has used hard and soft power to undo the damage caused by his
predecessor, he has not tapped in the presidency’s extraordinary power to bring
about change and stir hope, nor has he fully engaged the current extraordinary
events in the Middle East.”
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Obamaadministrationens fokus på mjuk makt i Mellanöstern har sammanfattningsvis varit
kontroversiell. Vissa experter hävdar även att Obamaadministrationen faktiskt har förlitat sig
mycket på hård makt.89 USA fick ett bättre anseende i Mellanöstern år 2009, året då Obama
avlade sin presidented och senare bl.a. höll ett tal i Kairo och andra städer i regionen.90 Denna
uppgång vände nedåt året efter. Förtroendet för USA i Mellanöstern förbättrades dock i och
med att Obama kom till makten i USA. Även om förtroendet sjönk lite från 2009 till 2010, så
är ändå 2010 års förtroende en stor förbättring jämfört med år 2008.91

4.3 EU
EU är ett projekt som till en viss grad bringat stillhet till en kontinent som tidigare har skapat
två världskrig och en stor mängd mindre krig. Denna framgång i att skapa fred och stabilitet i
regionen har gjort att vissa länder utanför Europa velat skapa samarbetsavtal med EU, hävdar
Finlands utrikesminister.92 En större grupp experter som uttalat sig i frågan säger att EU:s
utövande av mjuk makt varit väldigt framgångsrikt, att den lett till att relationer skapats
mellan övriga länder världen runt och att EU har fått dessa länder att förändra sina
miljöskyddslagar. Det påpekas att EU har en stor icke-militär kraft i sin mjuka makt och att
institutioner som internationella brottsmålsdomstolen inte hade funnits, och avtal som
Kyotoprotokollet inte hade slutits utan EU.93 En expert i Europakommissionen undrar hur den
mjuka makten inom EU verkligen är formad och påpekar att det finns en problematik med hur
EU med dess stora mängd medlemsstater fungerar tillsammans med mjuk makt.94 Möjligen
kan man se att alla unionsmedlemmar inom EU bidrar med egen mjuk makt till EU och om
dessa länder vill, kan de kraftigt förminska EU:s mjuka makt, genom att motsätta sig hur EU
agerar i en fråga.
En ytterligare synvinkel på mjuk makt inom EU är att unionen har lika mycket mjuk makt
som USA. EU begränsas dock i och med att unionens hårda makt inte går att använda på
samma sätt som USA kan använda sin hårda makt. Detta gör att det för EU blir svårare att
skapa och använda smart makt, medan USA då lättare kan förena sin mjuka och hårda makt
för att skapa smart makt.95
För att se på ett mer praktiskt exempel av EU:s användning av mjuk makt finns Iran, där EU
har varit med och lett förhandlingar med Iran angående landets kärnkraftsprogram. EU har där
etablerat sig som en ledande förhandlare på världsnivå och fått ett bättre anseende beroende
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på hur unionen skött förhandlingarna.96 Kritiker har dock hävdat att eftersom det finns så
många medlemsstater inom EU, har detta saktat ner EU:s förhandlingsarbete, då det finns så
många olika åsikter inom unionen om vilken riktning förhandlingarna ska ta.97
Förhandlingarna är i nuläget inte klara och det ser fortfarande ovisst ut inför framtiden, men
EU har lett förhandlingarna i rätt riktning.
Sammanfattningsvis har dessa större makter en mycket större mjuk makt som kan användas
och fokuseras aktivt, än vad Sverige har. Det finns bekymmer med att mjuk makt inte är något
som kan användas aktivt, utan större delen är passiv. Men i dessa stormakters fall, finner vi
ändå konkreta exempel på när mjuk makt används aktivt, och det finns en stark tyngd bakom
denna mjuka makt. Något som är intressant att konstatera, är att det är svårt även för större
stater att fokusera sin mjuka makt aktivt, utan att få kritik. I slutändan är mjuk makt något
som även större stater har problem med att kontrollera. Som vi sett i detta kapitel finns det
potential för att mjuk makt kan användas på ett ännu effektivare sätt, och vi har även genom
dessa empiriska exempel fått en idé om hur mjuk makt kan utvecklas för att användas av olika
stater.
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5. Hur har mjuk makt utvecklats och vad har mjuk makt lett till?
Jag har tidigare skrivit vad mjuk makt är under kapitel 2, samt konstaterat att mjuk makt
konstant förändras på grund av uppkomsten av nya medel för inflytande, såsom bl.a. sociala
medier. Men i grund och botten vilar mjuk makt på samma idé om att ha ett positivt
inflytande och att locka. Det finns potential för mjuk makt att utvecklas och användas ännu
bättre, som vi sett i de empiriska exemplen jag visat på när Kina, USA och EU använt sig av
mjuk makt för att aktivt påverka.
Mjuk makt är ett verktyg som USA hade behövt använda sig av mer sedan en invasion av Irak
blev aktuell, då landet fick ett sämre anseende under den tidsperioden. Istället förlitade sig
Bushadministrationen på hård makt.98 Men utvecklingen för mjuk makt har varit snabb, nu
förespråkar Joseph Nye att smart makt är vad som främst behövs i framtiden för USA om
landet ska bevara sin styrka utrikes.99 Smart makt är något som USA:s senaste regering även
har fokuserat på starkt.100 Joseph Nye argumenterar att mjuk makt för sig och hård makt för
sig inte räcker för att en stat ska maximera sitt inflytande. Det behövs istället smart makt som
kombinerar dessa två verktyg, för att få ett maximalt inflytande.101 Det som utgör smart makt
har länge använts som ett verktyg av stater, även om det inte tidigare kallats just smart makt.
Smart makt finner vi när vi ser på Nazitysklands propagandamaskineri och armé, samt när
Nazityskland lockade rekryter från länderna de ockuperade. Detsamma finner vi under
romartiden, då romarna skapade smarta allianser med parter som de inte tjänade något på att
strida emot.102
Hillary Clinton är en förkämpe för användandet och fokus på smart makt. Hon har
argumenterat att USA:s civila kraft ska förstärkas för att det tillsammans med hård makts
resurser ska kunna ge USA smart makt. Hon vill se att USA:s mjuka makt ska få ett större
fokus och att denna ska länkas samman med landets militära makt. Hillary Clinton
argumenterar även att andra länder, som Kina och Brasilien, inte nått ökat inflytande tack vare
sina arméer, utan på grund av att deras ekonomier växer.103 Hillary argumenterar även att om
USA kan ena länder för att skapa lösningar världen över, då kommer det att ge en positiv bild
av USA och därmed ge USA ökat inflytande.104
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Några exempel på användandet av smart makt har varit under naturkatastrofer världen runt,
när länder har använt sig av hård makts resurser, som t.ex. sin armé eller flotta, för att bidra
med humanitär hjälp. USA har med sin flotta i Stilla Havet möjlighet att sluta samarbetsavtal
för att underlätta med katastrofhjälp så att USA effektivare kan hjälpa till vid en eventuell
naturkatastrof i en alltmer farlig region. När USA bidrar med humanitär hjälp med hjälp av
landets hårda makts resurser bidrar det starkt till en positivare syn på USA.105 Många i
omvärlden gillar inte att USA har en sådan kraftig militär, men om dessa ser att militären
hjälper till att rädda liv efter en katastrof kommer troligen toleransen att öka.
Stater har förlorat en del av sin makt tack vare de nya teknologiska verktyg som finns, som
gör att människor kan organisera sig. Detta har vi sett i arabiska våren. Där kunde flertalet
länders arméer inte hindra att regeringen blev upplöst.106 Hård makt har förlorat lite av sin
styrka tack vare dessa teknologiska verktyg. För att då få mer kraft måste stater börja använda
sig av smart makt för att kontrollera sina befolkningar. Smart makt kan även användas för att
nå ut till andra länders befolkningar.
Saudiarabien har försökt öka sitt inflytande genom att använda smart makt, dock har detta
ibland senare slagit tillbaka mot landet. Saudiarabien har finansierat en stor mängd radikala
moskéer världen runt.107 Detta gjorde Saudiarabien för att utveckla sin smarta makt, då de
trodde att de kunde kontrollera dessa moskéer. Saudiarabien beräknade dock möjligheten fel
och de har i dagsläget ingen märkbar kontroll över rörelsen. Här ser vi att smart makt
verkligen måste användas smart för att ge effekt. Det är svårt att kombinera mjuk och hård
makt för att direkt få ett positivt resultat. Att finansiera rebeller i ett land med vapen och
pengar, är också något som är ett vågspel. När en stat finansierar rebeller sammanväver staten
mjuk och hård makts resurser för att stötta dessa. Rebellerna får därmed en positiv bild av
staten, vilket är mjuk makt. Staten stödjer även rebellerna militärt, för något ändamål som
staten själv vill se lyckas, vilket är hård makt. Tillsammans blir detta smart makt. Att
finansiera rebeller kan dock ofta slå fel. Många länder i Mellanöstern anser nu att
Saudiarabien involverat sig för mycket i regionspolitiken då de stöttat rebeller i Syrien väldigt
öppet samt stöttat det muslimska brödraskapet i Egypten.108 Detta har lett till att Saudiarabien
har fått försämrade relationer med flera länder trots att de inte har fått någon konkret fördel.
Här har Saudiarabien ineffektivt, naivt eller riskfyllt agerat med försök att använda smart
makt för att få större inflytande.
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Stater kan i dagens kamp mot terrorism, som är impopulärt världen över, agera mot detta för
att vinna inflytande. Ett exempel var när terroristgruppen Boko Haram i Nigeria kidnappade
över 200 flickor från en skola. Då använde sig USA av smart makt för att hjälpa till, de
skickade underrättelsetjänstpersonal för att hjälpa till att lokalisera dessa flickor.109 Detta gör
att aktivister i Nigeria som anser att deras regering agerat för dåligt i frågan, får en bättre syn
på USA.110 Dock går det inte att besegra terrorism med enbart hård makt eller enbart mjuk
makt. Militära resurser och hård makt är något som USA fullt ut fokuserade på i början när de
skulle besegra talibanerna.111 Mjuk makt och propaganda för att påverka potentiella rekryter
och förhindra att dessa gick med i talibanernas kamp, var inget som användes. Detta gjorde att
talibanerna enklare kunde rekrytera och deras makt stärktes. Att vinna mot talibanerna i
Afghanistan hade dock inte heller gått med enbart mjuk makt. Mjuk makt kan inte fysiskt
driva bort eller fånga in en militär styrka. Användandet av mjuk makt kan däremot få
ideologin som talibanerna kämpar för att framstå som mer negativ och oattraktiv för
potentiella rekryter och befolkningar som är berörda. För att vinna eller strida mot talibanerna
på ett optimalt sätt behövs därför en blandning av dessa två makter, därmed behövs smart
makt.112
Mycket av den diskurs som finns angående utvecklingen av mjuk makt anknyts till USA:s
utveckling och framtida mjuka makt. En stor del av debatten handlar även om hur terrorismen
ska bekämpas med nya verktyg. Smart makt är, när det kan användas, något som bör utnyttjas.
Det är dock ett komplicerat och mäktigt verktyg. Det måste användas rätt annars kan resultat
som i Saudiarabiens fall bli något som i slutändan inte gynnar staten. USA är stormakten som
främst ser möjligheterna i smart makt. Hillary Clinton som i framtiden kan bli en ännu
viktigare politiker inom USA har starkt anammat konceptet smart makt. Det är svårt att säga
hur smart makt kommer att utvecklas och te sig empiriskt i framtiden, men det är tydligt att de
som förespråkat mjuk makt börjat fokusera mer på smart makt.
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6. Diskussion och analys
En stor del av problematiken, och något som kan förminska värdet av mjuk makt, är att till
skillnad från hård makt är mjuk makt mer passiv. Mjuk makt används för att locka positiva
resultat medan hård makt vill påtvinga positiva resultat. För att locka krävs en passiv makt,
denna makt ska vara en konstant faktor och en kontinuerlig tillgång för en stat. Passiv makt är
alltså inte något som plockas fram när staten vill, utan den ska alltid finnas sammanlänkad till
staten och ge kontinuerliga effekter, helst för staten positiva. Mjuk makt är inte enbart passiv
makt. Detta kan vi se i tidigare givna exempel med t.ex. EU, där de aktivt valt att fokusera sin
mjuka makt för att kunna involvera sig i Iran och leda förhandlingar. Men den större andelen
av mjuk makt är passiv.
Att mjuk makt till större del är passiv är något som begränsar mjuk makts styrka. Hård makt
är något som mer aktivt används av en stat för att ge staten positiva resultat. Detta gör att en
stat kan plocka fram och använda denna makt när staten vill, med mjuk makt finns inte det
valet i samma grad. De passiva fördelar som kommer med mjuk makt kan vara väldigt bra för
en stat, men när staten helst vill det, kanske den inte kan mobilisera denna makt för att
påverka.
Vissa kritiker mot begreppet mjuk makt pekar även på att om mjuk makt fanns, borde det ha
visat resultat inom internationella relationer.113
” But if soft power actually existed, it would surely by now be showing results.
Instead, we see around Europe either actual war or deep civil violence (as in
Syria and Libya) or a comprehensive absence of peace, open borders or strong
civil society.”
Denna argumentation kan diskuteras. Om omvärlden hade stått enad i vad som hade behövts
för att lösa konflikten i Syrien och detta hade misslyckats, då hade mjuk makt kunnat
kritiseras. Men nu är det inte så. Ryssland har fokuserat mjuk makt på att hjälpa Syriens
regering i denna konflikt. USA och EU har dock misslyckats i att använda respektives mjuka
makts resurser för att lösa Syrienkonflikten, men detta betyder alltså inte att mjuk makt i
Syrien har visat sig icke fungerande. Detta då Ryssland, som har velat att konflikten inte ska
betyda att USA eller EU får inflytande över Syrien, har lyckats i användandet av sin mjuka
makt. Om det fanns humanitära mål och förhoppningar inom begreppet mjuk makt skulle
Syrien anses vara ett misslyckande vad gäller mjuk makt. Men mjuk makt är egentligen bara
ytterligare ett verktyg som en stat kan använda för att påverka och för att få de resultat staten
vill ha.
Ytterligare kritik mot mjuk makt berör Iran, där sanktioner sammankopplade med
förhandlingar länge inte såg ut att kunna påverka Irans beslutsamhet att driva
kärnkraftverksamhet. Här är ett citat från 2011 som belyser detta.114
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” Enlargement with its plethora of promises and incentives is soft power at its
most powerful. But Europe cannot enlarge to the rest of the world. That is where
Europe’s soft power policies have had so little, if any, success. Take Iran…
…The reason why the Europeans have failed is because Iranian President
Mahmoud Ahmadinejad is just too stubborn.”
Viktigt att belysa här är att denna kritik kom 2011, förhandlingarna har kommit längre sedan
dess, även om det fortfarande är väldigt ovisst om förhandlingarna i slutändan kommer att ge
resultat. Hassan Rouhani har även ersatt Mahmoud Ahmadinejad som president. Rouhani
anses vara en mindre auktoritär ledare än Ahmadinejad och har utökat rättigheterna för
kvinnor under sitt styre.
Kritiken som här förs, att EU inte kan påverka utanför Europas gränser lika effektivt som
unionen kan innanför Europa, är väldigt sann. EU har inte lyckats förhandla effektivt i
krigszoner utanför Europa. EU har dock effektivt kunnat uppmuntra att internationella
handelsavtal skapats och att diverse protokoll för att skydda vår planet och dess miljö har
drivits igenom. För att vara en bra förhandlare krävs ibland smart makt, det måste gå att
använda hårda resurser även för en förhandlare. Därför är FN mer lämpat att agera som
förhandlare, som organisationen gjorde i t.ex. Libanonkriget 2006, då FN även använde sig av
fredsstyrkor för att se till att fredsprocessen och fredsförhandlingarna framskred. EU kan inte
idag använda hård makt i den grad FN kan. EU kan använda sig av sanktioner, men EU kan i
dessa frågor vara splittrat. Sammanfattningsvis på denna punkt så har unionen i nuläget inte
ett bra utgångsläge, och inte heller erfarenhet av att förhandla inom krigszoner utanför
Europa.
Ett av de argument mot mjuk makt som är vanligast, är att mjuk makt inte förhindrar krig.
Detta är svårt att bedöma, då det inte går att veta huruvida det var just utövandet av mjuk
makt som förhindrade uppkomsten av krig eller inte. Ytterligare en kritiker har framfört att
USA:s Obamaadministration har pratat för mycket om mjuk makt, men sedan när det inte
fungerat i Syrien eller Libyen, har Obamaadministrationen fokuserat på hård makt och
humanitära interventioner. Det hävdas även att USA måste stärka sin hårda makt då Kinas
militära styrka ökar och Ryssland får mer inflytande i Europa när EU:s inflytande minskar
p.g.a. finanskrisen. Ytterligare säger denna kritiker, att länder i Östeuropa som är allierade
med USA via NATO, är angelägna om att USA bibehåller sin hårda makt för att skydda dem.
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sig av mjuk eller hård makt. Andra befolkningsgrupper i t.ex. Europa vill att USA ska
använda sin mjuka makt för att få fram internationella miljöavtal. De bryr sig inte lika starkt
om USA:s militär. Många förknippar även USA:s militär med något negativt. Denna kritiker
bör alltså se på flera fall, istället för att se på isolerade fall där just hård makt är vad som
efterfrågas.
Ytterligare kritik mot mjuk makt handlar om hur mjuk makt är något vagt som inte går att
mäta. Hård makt går att mäta genom att se på befolkning, militära kostnader osv medan det
inte går att mäta inflytande eller rykte, menar kritiker.116
Denna kritik är helt berättigad och den synliggör något som är en nackdel med mjuk makt.
Det är svårt att mäta det som utgör mjuk makt, därmed kan en stat inte veta exakt hur mycket
av detta staten har. Att det är svårt att mäta, gör att det även är svårt att analysera hur en stats
mjuka makt påverkat vid ett empiriskt fall.
Samma kritiker menar även att eftersom en stat inte kan ha monopol på all information så är
mjuk makt något svagt. 117 Detta är dock inte korrekt i min mening. Om staten skulle sluta
använda sig av mjuk makt, och helt ge upp sin inblandning i vilken information som sprids,
skulle det bara göra det lättare för eventuella motståndare. Ett monopol på information är inte
ett krav för att mjuk makt ska få fram positiva resultat.
Sammanfattningsvis finns det mycket kritik som kan föras mot begreppet mjuk makt. Men
viss del av denna kritik bör egentligen föras mot de stater som utövat mjuk makt på ett
inkorrekt sätt. Även om mjuk makt är ett begrepp som troligen kommer att vara ytterst
relevant inom framtiden finns det vissa starka nackdelar. Mjuk makt är inte lika viktigt för en
stats överlevnad som hård makt är. Med hjälp av enbart hård och militär makt, kan en stat
hålla sig vid liv lättare än vad staten skulle kunna med hjälp av enbart mjuk makt. Annan
kritik som pekar på att mjuk makt inte går att mäta, är även den rättfärdigad. Att mjuk makt
inte går att mäta gör att det inte går att analysera hur framgångsrikt och effektivt användandet
av denna makt är.
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