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The Power Potential within EU’s Energy Policy – 

What are the UK’s interests in EU’s Energy Political Power? 

 

In June 2016, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 

will present EU’s new Global Strategy on Foreign and Security Policy. The strategy is expected to 

focus less on the use of ‘soft power’ and more on specific policy areas. One of these areas might be 

EU’s energy policy as this is one of the key priorities of the Juncker Commission. The increased 

focus on energy policy serves as a point of departure for this master thesis.  

 

The thesis investigates what power potential the EU’s energy policy holds, and how the inter-

ests of the member states determine the potential and the use of this power. In light of the current 

BREXIT debate and due to the fact that Britain historically has shaped the European internal energy 

market, the thesis focuses on the interests of Britain in EU’s energy policy.  

 

The methodological and theoretical framework of this thesis draws on two different para-

digms. More specifically, Joseph Nye’s concepts of ‘soft-’ and ‘hard power’, and the underlining 

dimensions of Stanley Hoffmann’s theory of intergovernmentalism. Both theories share the idea 

that EU’s power consists of the interests of the member states in a given or specific policy area. 

Therefore, the theories provide useful concepts and ideas to analyse the actual power of EU’s ener-

gy policy. The concepts and ideas of the theories are used on empirical material consisting of legal 

texts, speeches, reports, political proposals, and academic and newspaper articles. 

 

The analysis is structured in two sections. The first section examines which parts of the EU en-

ergy policy that have potential of ‘hard-’ and/or ‘soft power’. In this section, we found that the fol-

lowing elements have power potential:  

• European internal energy sources in terms of alternative and renewable energy sources  

• The internal energy market 

• Diversity in suppliers and transport routes  

• More transparency on the intergovernmental energy agreements between EU member states 

and non-EU countries   



Before the power potential in these elements can be utilized, it requires that the member states 

agree. Today, there is a conflict of interest in several of the above-mentioned areas. The initiative to 

implement consultation on the review of intergovernmental energy agreements is for instance an 

area where member states strongly disagree. Some states e.g. the UK consider the initiative to be an 

indirect way in which the EU gets more power, where others do not, e.g. Poland. Therefore, there 

are limited prospects for the power potential in EU’s energy policy in the near future. 

The second section examines the UK’s interest in EU’s energy policy. The purpose of analysing 

the British interests is to estimate whether or not the UK could promote the development and there-

by the power potential in EU’s energy policy. In this section, we found that the UK has economical, 

geopolitical and security interests in EU’s energy policy in terms of:  

• The internal market for energy 

• Securing EU’s energy supply 

• Pursuing national interests by power potential in EU’s energy policy 

Therefore, the UK could be a driving force behind promoting the power potential mentioned 

above. However, the UK’s interests should not be misinterpreted such as the UK being enthusiastic 

about more EU integration. Despite British interests, the UK does not support proposals, which in-

directly give EU more power over member states’ energy mixes and intergovernmental energy 

agreements with non-EU countries.  

 

The thesis concludes that even though there is power potential in EU’s energy policy, it can on-

ly generate actual power if the member states agree. Moreover, the thesis concludes that the UK is 

one of the member states that have the potential to push the energy agenda forward and thereby 

secure the use of the power potential in EU’s energy policy.  

 

The thesis only provides a picture of British interests and the UK’s role in EU’s energy policy. 

However, it could be interesting to examine the interests of other member states e.g. Germany, Po-

land and France. Especially these countries could be interesting as they along with the UK are some 

of the most influential member states but also because they are different both culturally and histori-

cally.   
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1. Indledning 
EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica 

Mogherini, fremlægger i juni 2016 en ny udenrigs- og sikkerhedsstrategi. Den nye strategi vil 

erstatte den eksisterende fra 2003 og sætte nye rammer for EU’s internationale ageren (Uden-

rigsministeriet, 2016:6). Hidtil har EU’s strategi baseret sig på ”soft power”, hvor det grundlæg-

gende princip har været, at EU stiller krav om f.eks. demokratisk udvikling og respekt for men-

neskerettigheder som betingelse for, at tredjelande kan få adgang til det indre marked (Bostrup, 

2016). Men ifølge Federica Mogherinis specialrådgiver, Nathalie Tocci, er denne strategi ikke 

længere holdbar, fordi den geopolitiske kontekst har ændret sig (ibid.). Den generelle ustabilitet 

i EU’s nærområde, krisen i Ukraine og det kølige forhold til Rusland har medført, at EU er nød-

saget til at ændre sin internationale ageren og revurdere brugen af ”soft power” (ibid.). Nathalie 

Tocci foreslår i stedet, at EU i fremtiden fokuserer mere på konkrete politikområder. Det forven-

tes derfor, at den nye strategi vil have mindre fokus på ”soft power” og i højere grad fokusere på 

specifikke politiske områder, hvor EU virkelig kan gøre en forskel på den globale scene og gøre 

sig attraktiv (European Think Thank Groups, 2016; Udenrigsministeriet, 2016:6). 

Et af de politiske områder strategien muligvis vil lægge vægt på, er energipolitikken. Eu-

ropa-Kommissionen (Kommissionen) har fremlagt forslaget om en energiunion og har dermed 

gjort energipolitikken til en af sine prioriterede opgaver i denne mandatperiode (European 

Commission, 2014b). En af ambitionerne med energiunionen er bl.a. at EU skal tage globalt 

lederskab i forhold til at blive førende inden for vedvarende energi, forskning og innovation og i 

skabelsen af et effektivt indre marked for energi (Europa-Kommissionen, 2015b). Spørgsmålet 

er dog, hvorvidt energipolitikken er et af de områder, hvor EU virkelig kan gøre en forskel på 

den globale scene f.eks. i forhold til at gøre sig attraktiv for de lande, der har valgt eller overve-

jer en europæisk retning (Udenrigsministeriet 2016:6).  

Det afgørende for, om energipolitikken kommer til at indgå i den nye strategi, er hvorvidt 

der er magtpotentiale i energipolitikken. Dog er den altafgørende faktor for magtpotentialet, at 

medlemsstaterne støtter op om en fælles europæisk energipolitik. Historisk set har medlemssta-

terne været tilbageholdende over for øget samarbejde på det energipolitiske område, hvorfor 

energipolitikken ofte er blevet kategoriseret som en fiasko (Morata & Sandoval, 2012:2). Den 

bagvedliggende årsag hertil er, at energiområdet er præget af store interessemodsætninger blandt 

EU’s medlemslande. Blandt de tilbageholdende lande er overraskende nok Tyskland, som nor-

malt er positive over for mere EU-samarbejde (Willer, 2014:7). Mere overraskende er det dog, 
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at Storbritannien, der er kendt for at være EU-skeptisk, er blandt tilhængerne. Storbritannien har 

historisk set støttet udviklingen af det indre marked for energi, og flere undersøgelser tyder på, 

at Storbritannien også vil bakke op om forlaget om en energiunion til trods for debatten om 

BREXIT (Emmanouilidis, 2014:32; Leonard, 2015:2).   

 

Vi finder EU’s satsning på energipolitik interessant særligt i lyset af, at det er et område, 

der muligvis får en strategisk rolle i EU’s nye udenrigs- og sikkerhedsstrategi. Vi finder det især 

interessant, hvilket magtpotentiale, der ligger i energipolitikken, og hvilke præmisser, der skal 

være opfyldte før dette potentiale kan udnyttes. Vi går ud fra, at den vigtigste præmis er, at med-

lemsstaterne har en interesse i en fælles europæisk energipolitik. Her er det særligt interessant, 

at undersøgelser viser, at et traditionelt EU-skeptisk medlemsland, som Storbritannien, er for-

holdsvis positiv over for et forslag som energiunionen. På baggrund af ovenstående har vi for-

muleret følgende problemformulering: 

 

1.1. Problemformulering 
 
Hvilket magtpotentiale ligger der i EU’s energipolitik, og hvorledes stemmer dette overens 

med Storbritanniens interesser heri? 
 

Med ”magtpotentiale” lægger vi op til en analyse, hvor vi vurderer og undersøger, hvilke 

elementer i EU’s energipolitik, der har ”hard-” og ”soft power”-potentiale. Med ”interesser” vil 

vi undersøge, hvilke interesser Storbritannien har i EU’s energipolitik med det formål at kunne 

vurdere, hvorvidt Storbritannien kan være med til at fremme udviklingen af magtpotentialet i 

EU’s energipolitik. Vi har valgt at anvende Joseph Nyes magtbegreber om ”hard-” og ”soft po-

wer” og Hoffmanns teori om intergovernmentalisme. Begge teorier deler præmissen om, at 

medlemsstaternes interesser udgør EU’s magt, hvorfor teorierne kan anvendes sammen til at 

give et fyldestgørende billede af den reelle magt i EU’s energipolitik.  

Vi kunne have valgt et hvilket som helst medlemsland i interesseanalysen, men i lyset af 

debatten om BREXIT og Storbritanniens historiske interesser i det indre marked for energi har 

vi valgt at fokusere på Storbritannien. 
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Specialet er bygget op således, at læseren først får en introduktion til vores valg af empiri, 

metode og afgrænsning. Dernæst introduceres læseren til specialets teoriapparat, hvor analyse-

begreberne og deres bidrag til opgaven beskrives og diskuteres. Teoridelen efterfølges af en 

gennemgang af den historiske udvikling af EU’s og Storbritanniens energimix samt en redegø-

relse af deres respektive energipolitiske udvikling i nyere tid. Herefter sættes teorierne i spil i 

specialets to analysedele. Den første analysedel vurderer magtpotentialet i EU’s energipolitik, 

hvor anden analysedel undersøger Storbritanniens interesser heri. Analysen leder videre til en 

diskussion af, hvorvidt teorierne har spillet sammen og en diskussion af, om teorierne har været 

nyttige. Analysen og diskussionen munder ud i en konklusion, som vil besvare vores problem-

formulering samt en perspektivering af, hvordan specialets resultat kan anvendes i større sam-

menhænge.  

 

2. Metode  
I dette speciale omhandlende magtpotentialet i EU’s energipolitik og Storbritanniens inte-

resse heri anvendes den kvalitative metode, da vores problemformulering ikke giver anledning 

til at anvende målbare data. Vores problemformulering lægger op til, at vi anvender empiri, der 

kan vurderes og fortolkes og ikke empiri, der skal måles og vejes. Dog vil vi i et begrænset om-

fang anvende den kvantitative metode i form af statistikker og grafer fra f.eks. Eurostat med det 

formål at få en større baggrundsforståelse.  

Vi anvender den hermeneutiske cirkel til at kunne vurdere og fortolke vores empiri, hvil-

ket vil sige, at vi tager udgangspunkt i vores eksisterende viden og fordomme samt de udvalgte 

teoriers perspektiver (Holm, 2011:86). Hoffmanns og Nyes perspektiver bidrager med en række 

fortolkningsmuligheder, der muliggør, at vi kan vurdere og fortolke vores empiri systematisk. 

Teorierne fungerer dermed som en styrepind for vores analyse, således at vi er i stand til at sor-

tere og styre vores undersøgelse. Teorierne sikrer på den måde, at vores undersøgelse ikke er 

udført på tilfældigheder, fordi vi har brugt disse to teoriers teser og begreber til at gribe vores 

analyse an.  

Der er både fordele og ulemper ved at anvende teorierne som styrepind for analysen. For-

delen er, at det har været lettere at bevare et klart analytisk fokus. Ulempen ved at læne sig op 

ad teoriernes begrebsverden og teser er dog, at vi muligvis har udeladt aspekter, som også kunne 

være interessante. Vi har dog forsøgt at være bevidste omkring denne risiko ved at udfordre og 

sætte spørgsmålstegn ved teoriernes forklaringsmuligheder ved at inddrage vores egne forståel-



  Side 6 af 91 

ser og fordomme. Denne bevidsthed omkring teoriernes manglende forklaringsevne kommer 

frem i diskussionsafsnittet sidst i afhandlingen (jf. afsnit 6).  

Hoffmanns og Nyes begrebsverden har også betydet, at specialet tager udgangspunkt i et 

realistisk og neoliberalistisk synspunkt. Disse teoretiske ståsteder betyder, at analysen tager ud-

gangspunkt i, at stater er den primære aktør, og det er deres interesser, der er styrende for inter-

national politik (Mingst, 2003:65). Dette vil blive uddybet og diskuteret i teoridiskussionen (jf. 

afsnit 3.3). 

 

2.1. Valg af empiri  
Opgavens empiri bygger på både primære og sekundære kilder. De primære kilder er ek-

sempelvis taler, lovtekster og politiske udspil fra f.eks. den britiske regering, Kommissionen og 

Ministerrådet (Rådet). Fordelen ved de primære kilder er, at vi har fået et direkte billede af, 

hvordan eksempelvis den britiske energiminister, Amber Rudd, forholder sig til forslagene i 

energiunionen. Dog har vi ved de primære kilder skullet være opmærksomme på kildernes sub-

jektivitet, politiske overbevisning og stillingstagen.  

De sekundære kilder er vores brug af akademiske rapporter, artikler og undersøgelser. 

Disse er modsat de primære kilder forholdsvis objektive, hvilket har bidraget til, at vi i højere 

grad har kunne sætte de primære kilder i perspektiv.  

Dertil har vi bestræbt os på at benytte primære og sekundære kilder af nyere dato for at få 

et retvisende billede af magtpotentialet i EU’s energipolitik på nuværende tidspunkt. Dog har vi 

været udfordret af, at vores fokusområde er i løbende udvikling, hvilket vil sige, at vi har været 

tvunget til også at anvende kilder af ældre dato for at kunne vurdere udviklingen af EU’s ener-

gipolitik og energiunion.  

 

2.2. Afgrænsning  
EU’s magt udgøres af mange forskellige politikområder, og hvis vi skulle fokusere på dem 

alle for at vurdere, hvilke politiske områder, der kan komme til at spille en rolle i EU’s nye 

udenrigs- og sikkerhedsstrategi, ville vi ende ud med en meget overfladisk analyse. Vi har der-

for valgt udelukkende at fokusere på magtpotentialet inden for ét politisk område. Vi har valgt 

det energipolitiske område, fordi energi er et af de områder, som Kommissionen har stort fokus 

på i denne mandatperiode. Vi har valgt at afhandlingen kun skal fokusere på EU’s energipolitik, 

og vi fokuserer dermed ikke på relaterede politikområder som f.eks. miljø og klima. Dette har vi 
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valgt ud fra ønsket om, at få et klart billede af, hvilket magtpotentiale, der ligger i EU’s energi-

politik.  

Vi fokuserer primært på de energipolitiske tiltag, der er fremsat i energiunionen fra febru-

ar 2015 til og med februar 2016. I tilknytning hertil bør det også bemærkes, at energiunionen er 

i løbende udvikling og de konklusioner, som vi kommer frem til i vores analyse, drages ud fra 

de politiske udspil, der var tilgængelige inden for afhandlingens tidsramme. Derudover går spe-

cialet ikke i detaljer i de enkelte forslag i energiunionen, men tager udgangspunkt i deres over-

ordnede politiske formål.  

Endvidere er specialet også afgrænset til kun at fokusere på Storbritanniens interesser i 

EU’s energipolitik. Baggrunden for dette valg er, at Storbritannien er en af de største og mest 

indflydelsesrige medlemsstater i EU, og fordi Storbritannien historisk set har været fortaler for 

mere integration på energiområdet trods dets traditionelle EU-skepsis. Vi vil dog i begrænset 

omfang berøre andre medlemsstaters interesser i EU’s energipolitik med det formål at vurdere 

den reelle magt i EU’s energipolitik. Det vil med andre ord sige, at vi har fravalgt at lave lig-

nende interesseanalyser af eksempelvis Tyskland, Polen og Frankrig. Vi vurderede, at det ikke 

vil være muligt at lave den samme analyse af flere medlemslandes interesser i EU’s energipoli-

tik, uden at gå på kompromis med vores ønske om, at Storbritannien skal være omdrejnings-

punktet for denne afhandling. En inddragelse af andre indflydelsesrige medlemsstater vil resul-

tere i en komparativ analyse og Storbritannien ville dermed ikke længere være i fokus.  

Endeligt er det også vigtigt at understrege, at afhandlingen ikke forsøger at forudse Stor-

britanniens fremtid i EU. Afhandlingen har fokus på at vurdere, hvorvidt Storbritannien kan 

være med til at fremme udviklingen af magtpotentialet i EU’s energipolitik. 
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2.3. Disposition over opgaven 
Figur 1 nedenfor illustrerer vores disposition over opgaven: 

 
Figur 1: Disposition over specialet 

 

Afsnit 1-4: De indledende afsnit 
De første fire afsnit har til formål at introducere læseren for afhandlingens metode, af-

grænsning, teoriapparat og den historiske kontekst. Dog er de efterfølgende afsnit de centrale for 

besvarelsen af vores problemformulering.  

 

Afsnit 5: Analyse 
Som figur 1 viser, har vi delt analysen op i to dele. Den første analysedel fokuserer på 

magtpotentialet i EU’s energipolitik (afsnit 5.1). Her er formålet at vurdere magtpotentialet ud 

fra Nyes magtbegreber om ”hard-” og ”soft power”. Den anden analyse fokuserer på Storbritan-

niens interesser i EU’s energipolitik (afsnit 5.2.). Denne analysedel refereres også til som inte-

resseanalysen. Formålet er at vurdere, hvorvidt Storbritannien kan være med til at fremme ud-

viklingen af magtpotentialet i EU’s energipolitik. I interesseanalysen vil vi bruge Hoffmanns 
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teori til at forstå Storbritanniens interesser. Begge analyser vil blive opsummeret i korte delkon-

klusioner, hvor hovedpointerne fra analyserne fremhæves. 

 

Afsnit 6: Diskussion 
Før afhandlingens konklusion vil vi diskutere teoriernes forklaringskraft. Her vil vi disku-

tere, hvorvidt teorierne har spillet sammen og deres evne til at besvare afhandlingens problem-

formulering. Endeligt indeholder dette afsnit også en diskussion af de områder, hvor teorierne 

ikke har været anvendelige for opgaven.   

 

Afsnit 7: Konklusion 
I vores konklusion vil problemformuleringen blive besvaret ved at sammenholde de to 

analyseafsnit. Derudover vil de vigtigste argumenter og pointer, vi har fremført gennem analy-

sen, blive fremlagt. Konklusionen munder ud i en perspektivering, hvor emnet sættes ind i en 

større faglig og samfundsmæssig sammenhæng. Perspektiveringen vil også fremhæve opgavens 

relevans og hvilke andre områder, der kunne være interessante at undersøge inden for emnet.  
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3. Teori  
I det følgende afsnit vil vi redegøre for teoriernes indhold og begreber, der skal bruges 

som analyseværktøjer i vores afhandling. Først vil vi forklare Joseph Nyes magtbegreber om 

”hard-” og ”soft power” og dernæst Stanley Hoffmanns teori om intergovernmentalisme. Slutte-

ligt vil vi i teoridiskussionen vurdere teoriernes sammenhæng og bidrag til opgaven.    

      

3.1. Joseph Nyes magtbegreber 
Joseph Nye er professor og tidligere dekan ved Harvard Kennedy School of Government. 

Han er en velanset teoretiker og anses som en af de mest indflydelsesrige forskere inden for 

amerikansk udenrigspolitik (Harvard Kennedy School, 2015). 

 

Nye opererer med magtbegreberne ”hard-” og ”soft power” i vurderingen af en aktørs 

magt. Disse begreber bygger på en grundlæggende idé, om at magt afhænger af konteksten og 

forholdet mellem aktørerne (Nye, 2004:2). Ifølge Nye (2011:6) er det vigtigt, at man i vurderin-

gen af magt altid definerer, hvem der er involveret i magtforholdet, samt hvilke emner - dvs. i 

hvilken kontekst aktøren har magt (ibid.). Ved at definere konteksten og magtforholdet kan man 

opnå et mere nuanceret billede af en aktørs magt.  

Nyes kontekstbestemte tilgang står i kontrast til, hvordan mange andre teoretikere vurde-

rer magt. Andre teoretikere opererer med en smal definition af magt, hvor magt vurderes ud fra 

en stats ressourcer – dvs. et lands territorium, naturressourcer, befolkning, økonomi og militær 

(Nye, 2004:3). Denne definition af magt står i modsætning til Nyes kontekstbestemte magtfor-

ståelse, fordi den er mere statisk i sin natur, idet den udelukkende fokuserer på magt i form af 

ressourcer. Dog afviser Nye (2011:8) ikke vigtigheden af en stats ressourcer i vurderingen af 

magt. Han mener dog, i modsætning til andre teoretikere, at ressourcernes magtpotentiale af-

hænger af, hvorvidt en aktør er i stand til at konvertere ressourcerne til adfærdsmæssige resulta-

ter (ibid.). Det vil med andre ord sige, at selvom en aktør eksempelvis har militære og økonomi-

ske ressourcer, er det ikke en garanti for magt, hvis ikke aktøren formår at omsætte ressourcerne 

strategisk – dvs. bruge ressourcerne over for de rigtige aktører og i den rigtige kontekst.   

Nyes kontekstbestemte magtforståelse danner også grundlag for hans to magtbegreber 

”hard-” og ”soft power”, som han anvender i vurderingen af magt. Nye definerer ”hard power” 

som en magt, hvor en aktør anvender enten militære eller økonomiske ressourcer – eller mulig-

vis begge – til at påvirke andre aktørers adfærd og interesser. ”Soft power” er derimod en magt, 
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hvor en aktør anvender sin kultur, politiske ideer og værdier samt udenrigspolitik til at påvirke 

andre aktører (Nye, 2004:X). Nedenfor følger en beskrivelse af de forskellige ressourcer – dvs. 

de militære og økonomiske ressourcer, der konstituerer ”hard power”, og de mere abstrakte res-

sourcer, der udgør ”soft power”. 

 

3.1.1. Ressourcer, der udgør ”hard power” 
Som nævnt ovenfor mener Nye, at en aktørs besiddelse af militære og økonomiske ressour-

cer kan omsættes til ”hard power”. De militære ressourcer består bl.a. af en stats militærbudget, 

befolkning, militære infrastruktur og institutioner, forsvarsindustri og opfindelser (Nye, 

2011:39). Foruden disse målbare ressourcer afhænger militære ressourcer også af f.eks. strategi-

er, doktriner og træning af mandskab (ibid.). Men som nævnt ovenfor, afhænger magtpotentialet 

i de førnævnte ressourcer af, hvorvidt en aktør kan konvertere disse ressourcer til handling. Iføl-

ge Nye (2011:41) kan en aktør konvertere militære ressourcer til handling på fire måder:  

1. Fysisk tvang (kamp) 

2. Trussel om tvang (diplomatisk pres) 

3. Beskyttelse (også fredsbevarende missioner) 

4. Hjælp og assistance 

Resultatet af at anvende militære ressourcer i form af enten fysisk tvang, trusler, beskyttelse 

eller hjælp afhænger af modparten, konteksten og miljøet (Nye, 2011:41).  

 

De økonomiske ressourcer består bl.a. af en aktørs bruttonationalprodukt (BNP), ind-

komstniveau per indbygger, teknologiniveau, natur- og menneskelige ressourcer, markedet, po-

litiske- og retlige institutioner samt en række specifikke ressourcer inden for f.eks. handel og 

finans (Nye, 2011:52).  

Ligesom de militære ressourcer afhænger magten i de økonomiske ressourcer af, om en 

aktør kan konvertere dem til konkret handling. Der er flere måder, hvorpå en aktør kan omsætte 

sine økonomiske ressourcer til ”hard power”, hvoraf sanktioner er en af de mest benyttede stra-

tegier (2011:71). Nye (ibid.) definerer sanktioner som en måde, hvorpå en aktør påfører en an-

den aktør en økonomisk straf eller opmuntrende foranstaltning med det formål at opnå et ønsket 

resultat. Han sammenligner sanktioner med, hvad krig er for en militær stormagt:  
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”Just as many people think of fighting as the heart of military power, they often think of 

sanctions as the most visible instrument of economic power”  (Nye, 2011:71). 

 

Nye (2011:71) mener, at sanktioner kan have forskellige effekter på både afsender og 

modtager. Han skelner mellem positive og negative sanktioner til at beskrive deres forskellige 

virkninger: 

 

””Sanctions” are defined as measures of encouragement or punishment to reinforce a de-

cision or make a policy authoritative. They can be both negative and positive. ” (Nye, 2011:71). 

 

I Nyes optik er negative sanktioner situationer, hvor afsenderen også selv føler virknin-

gerne af f.eks. handelsembargoer, udelukkelse af visse varer, indefrysning af aktiver, ufordelag-

tige momsregler og afbrydelse af økonomisk hjælp (Nye, 2011:71). Positive sanktioner omfatter 

derimod sanktioner, hvor afsenderen ikke føler virkningerne. Det gælder ofte sanktioner såsom 

toldreducering, fordelagtig markedsadgang, investeringer og økonomisk hjælp. Hvad enten, der 

er tale om negative eller positive sanktioner, udøves alle sanktioner med det formål at opnå et 

ønsket politisk resultat:  

 

 ” […] manipulation of economic transaction for political purposes […]” (Nye, 2011:71).  

 

 Men i modsætning til militære ressourcer er magtpotentialet i økonomiske ressourcer især 

afhængigt af, at der eksisterer et forhold mellem de involverede aktører. Eksempelvis betyder en 

stats besiddelse af naturressourcer som f.eks. olie og gas ikke automatisk, at en stat er magtfuld. 

Men det er statens evne til at omsætte naturressourcerne til magt ved for eksempel at gøre andre 

stater afhængige af netop deres olie- og gasreserver.  

 Nye (2011:69) fremhæver Rusland, som et eksempel på en aktør, der har været i stand til 

at omsætte deres olie- og gasreserver til magt. Rusland har haft succes med at gøre en række 

europæiske lande afhængige af russisk olie og gas, som f.eks. Tyskland, Polen, Ukraine og de 

baltiske lande, eftersom Rusland dækker store dele af deres energiforbrug (Nye, 2011:69-70). 

Foruden de store olie- og gasreserver mener Nye (2011:70) også, at Rusland har formået at op-

retholde sin energipolitiske overlegenhed over for de europæiske lande ved også at have mono-

pol på de fleste rørledninger, der fører olie og gas til Europa:  
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 ”In short, Russia has used its pipeline diplomacy to increase its economic power.” (Nye, 

2011:70).  

 

 Nye mener med andre ord, at Rusland ikke vil være i stand til at anvende energi, som et 

politisk våben over for de europæiske lande, hvis disse lande havde en række alternative energi-

leverandører, transitruter eller energikilder.  

 

 Nye fremhæver netop olie- og gasreserver, som et af nutidens vigtigste ressourcer for 

udøvelsen af ”hard power”. Årsagen er, at olie og gas fortsat udgør den vigtigste energiressource 

for en stats økonomiske og samfundsmæssige udvikling:  

 

 ”It turns out that oil and gas is the exception, not the rule, in judgments about economic 

power derived from natural resources, and thus it is worth a more detailed analysis [in the as-

sessment of power]” (Nye, 2011:64). 

 

Det faktum at Nye netop fremhæver energi som et vigtig område i vurderingen af magt, 

bekræfter blot vores formodning om, at energipolitikken muligvis bliver et af de afgørende om-

råder i EU’s nye udenrigs- og sikkerhedsstrategi.  

 

Endvidere skal Nyes fremhævning af energi som en vigtig magtfaktor også ses i lyset af 

hans argumenter for, at de militære ressourcer i fremtiden vil miste sin betydning i international 

politik (Nye 2011:29). Historisk set har en aktørs besiddelse af militære ressourcer været en 

afgørende faktor for vurderingen af magt, men ifølge Nye (2011:29) mister de militære ressour-

cer indflydelse til fordel for de økonomiske ressourcer. Han påpeger flere grunde hertil, men en 

dominerende årsag er, at flere stater ser militære ressourcer for politisk og økonomisk kostbare 

at benytte i forhold til de økonomiske ressourcer:  

 

”States obviously use military force today, but the past half-century has seen changes in 

its role. Many states, particularly large ones, find it more costly to use military force to achieve 

their goals than was true in earlier times.” (Nye, 2011:29).  
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En anden grund er, at der blandt de vestlige demokratier er en stigende modstand mod 

brugen af militære ressourcer og militære kampe i international politik (Nye, 2011:30). I flere 

vestlige stater har der været tendenser til antimilitarisme, hvilket medfører, at brugen af militære 

ressourcer er blevet mindre legitime at anvende i internationale og regionale konflikter end øko-

nomiske ressourcer i form af sanktioner:  

 

”Such views [the growing ethic of antimilitarism] do not prevent the use of force, but they 

make it politically risky choice for leaders, particularly when it use is large or prolonged” (Nye, 

2011:30). 

 

Med andre ord mener Nye, at flere stater i dag opfatter brugen af økonomiske ressourcer, 

som mere legitime, fordi de modsat brugen af militære ressourcer ikke koster menneskeliv (Nye, 

2011:80).  

 

En tredje grund til at Nye fremhæver de økonomiske ressourcer, som en stadig vigtigere 

kilde for ”hard power” er, at de økonomiske ressourcer danner grundlag for en stats militære 

ressourcer – dvs. klassisk ”hard power” (Nye, 2011:80). Ifølge Nye (ibid.) vil en stat, der ikke 

besidder et tilstrækkeligt stærkt økonomisk fundament heller ikke være i stand til at etablere 

eller vedligeholde militære ressourcer. Derudover mener Nye (ibid.) også, at økonomiske res-

sourcer er fundamentet for ”soft power”, fordi han mener, at en god økonomi og et velfungeren-

de marked er væsentlige for, at en aktør kan overbevise en anden aktør uden brug af trusler eller 

tvang – dvs. klassisk ”soft power”.   

 

Til trods for at anvendelsen af militære ressourcer er aftagende, betyder det dog ikke, at 

Nye (2011:30) mener, at militære ressourcer mister deres rolle som magtfaktor i international 

politik fuldstændig. Nye mener, at økonomiske stærke lande såsom f.eks. USA er blandt de lan-

de, der stadig ser brugen af militærmagt, som en vigtig ressource og et legitimt redskab i inter-

national politik:  

 

”Over time, there has been a growing ethic of antimilitarism, particularly in democracies. 

Such attitudes are stronger in Europe and Japan than in the United States” (ibid.). 

 



  Side 15 af 91 

Nye (2011:31) mener netop at de adskillige krige, som USA har stået i spidsen for siden 

angrebene d. 11. september 2001 er et tydeligt bevis på, at militære ressourcer ikke er aftagende. 

En anden årsag hertil er også, at militære ressourcer i visse situationer har vist sig at være mere 

effektive end de økonomiske ressourcer og ”soft power”, hvorfor Nye mener, at militær magt vil 

forblive en central del af magtforståelsen (Nye, 2011:31). 

 

3.1.2. Ressourcer, der udgør ”soft power”  
Et alternativ eller et supplement til de militære og økonomiske magtmidler er ”soft po-

wer”, som ifølge Nye (2004:11) er en aktørs evne til at opnå et ønsket resultat uden brug af 

tvang. I modsætning til ressourcerne, der udgør ”hard power”, er ”soft power”-ressourcerne me-

re abstrakte, fordi de ikke kan måles.  

 Ifølge Nye består ”soft power” af tre ressourcer: kultur, politiske ideer og værdier samt 

udenrigspolitik. Kultur henviser til det værdisæt, der skaber mening i et samfund (Nye 2004:11). 

Ifølge Nye (2011:84) kan en aktør omsætte dets kultur til ”soft power”, hvis en anden aktør fin-

der kulturen tiltalende. Derimod henviser politiske ideer og værdier til de grundlæggende præ-

misser, som en aktør forsøger at agere efter. En aktør kan anvende disse til at tiltrække andre, 

hvis andre aktører finder disse politiske ideer og værdier tiltrækkende (ibid.). Endeligt henviser 

udenrigspolitik til den reelle politik, en aktør fører (Nye, 2004:14). Hvis en stat lykkes med at 

overbevise andre aktører, om at deres udenrigspolitik er legitim, da vil en aktør i højere grad 

have succes med f.eks. at præge de internationale dagsordener (Nye, 2011:84).  

 

Modsat ”hard power” er ”soft power” mere afhængig af konteksten. ”Soft power” afhæn-

ger nemlig af, hvorvidt de involverede aktører relaterer sig til de kulturelle og politiske værdier 

en given aktør repræsenterer (Nye, 2004:16). Eksempelvis er det ikke sikkert, at de vestlige 

værdier og ideer som demokrati og menneskerettigheder, vil blive imødegået af ikke-vestlige 

aktører. I en sådan situation vil udnyttelsen af ”soft power” ikke være succesfuld (Gray, 

2011:28). ”Soft power” karakteriseres derfor af nogle teoretikere som en utilregnelig magt, fordi 

den udelukkende afhænger af modtageren (Gray, 2011:32). Hvorimod ”hard power” er mere 

pålidelig, fordi aktøren selv bestemmer hvor, hvornår og hvordan, den vil benytte sine ”hard 

power”-ressourcer, hvad enten de er militære eller økonomiske (Gray, 2011:30). 
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3.1.3. Brugen af ”hard-” og ”soft power” 
I ovenstående har vi kort beskrevet, hvordan henholdsvis ”hard-” og ”soft power” kan ud-

øves. Samlet argumenterer Nye for, at ”hard-” og ”soft power” kan anvendes på tre forskellige 

måder med det formål at opnå et ønsket resultat. ”Hard-” og ”soft power” kan anvendes til:  

1. at overtale andre aktører til at gøre, hvad de ellers ikke ville gøre 

2. at præge dagsordener  

3. at forme andres præferencer 

 

Nye kategoriserer disse tre måder at udøve magt på som ”The Three Faces of Power Beha-

vior” (Nye, 2011:91). Disse er opsummeret i figur 2 nedenfor.  

 

 Første aspekt Andet aspekt Tredje aspekt 
Formål At overtale andre ak-

tører til at gøre, hvad 
de ellers ikke ville 
gøre. 

At præge dagsorde-
ner. 

At forme andres præ-
ferencer. 

Anvendelse af ”hard 
power” 

Tvang og/eller trusler. 
 
f.eks. økonomiske 
sanktioner, krig, di-
plomatisk pres, be-
skyttelse, hjælp og 
assistance. 

Tvang og/eller trusler. 
 
f.eks. økonomiske 
sanktioner, krig, di-
plomatisk pres, be-
skyttelse, hjælp og 
assistance. 

Tvang og/eller trusler. 
 
f.eks. økonomiske 
sanktioner, krig, di-
plomatisk pres, be-
skyttelse, hjælp og 
assistance. 

Anvendelse af ”soft 
power” 

Tiltrække og/eller 
overbevise.  
 
f.eks. diplomati, ska-
be relationer og give 
adgang til institutio-
ner. 

Tiltrække og/eller 
overbevise. 
 
f.eks. diplomati, ska-
be relationer og give 
adgang til institutio-
ner. 

Tiltrække og/eller 
overbevise. 
 
f.eks. diplomati, ska-
be relationer og give 
adgang til institutio-
ner.  

Figur 2:”The Three Faces of Power Behavior” 

 

Som det fremgår af figur 2 anvendes ”hard-” og ”soft power” på forskellig vis (Nye, 

2011:91). ”Hard power” udføres ofte som enten tvang eller trusler, hvor ”soft power” udøves til 

enten at tiltrække eller overbevise.  

 

 
 
 



  Side 17 af 91 

3.1.4. Hvordan vi vil bruge teorien 

Helt konkret vil vi bruge Nyes magtbegreber til at identificere, hvilke dele af EU’s energi-

politik, der kan omsættes til ”hard-” eller/og ”soft power” med det formål at vurdere magtpoten-

tialet i energipolitikken. ”Hard-” og ”soft power”-begreberne giver os værktøjer til at belyse de 

omstændigheder, som Nye mener skal være tilstede, før der er reel magt. Det vil med andre ord 

sige, at vi i analysen tager forbehold for:  

x Konteksten 

x Forholdet mellem EU og andre aktører i denne kontekst  

x Ressourcer, der kan konverteres til handling  

 

3.2. Hoffmanns teori om intergovernmentalisme   
I 1966 udgav Stanley Hoffmann artiklen “Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-

State and the Case of Western Europe”. Heri forsøger Hoffmann at redegøre for fænomenet 

europæisk integration og give indsigt i de bagvedliggende faktorer, der styrer staters interesser 

(Cini, 2003:94). Artiklen anses for at være et af de væsentligste bidrag til grundlæggelsen af den 

klassiske intergovernmentalistiske tilgang til de europæiske integrationsstudier (Kelstrup, Sind-

bjerg Martinsen & Wind, 2012:193). 

Artiklen blev formuleret i kølvandet på Frankrigs ”tomme-stols-politik”, der lammede den 

europæiske integrationsproces i 1965. I juni 1965 forlod Frankrig under ledelse af Charles de 

Gaulle sit sæde i Ministerrådet i otte måneder. Boykotten var en modreaktion på Kommissio-

nens forslag om overnationale beføjelser i form af øget anvendelse af kvalificeret flertal og øget 

magt til Europa-Parlamentet (Kelstrup et al., 2012:63). Som løsning på problematikken indgik 

de daværende seks medlemslande (Tyskland, Frankrig, Belgien, Italien, Luxembourg og Hol-

land) af Det Europæiske Fællesskab (EF) Luxembourgkompromiset, der officielt indførte veto-

ret, hvis der var vitale nationale interesser på spil (ibid.). Med vetoretten i Rådet fik medlemssta-

terne mere indflydelse, hvilket blev startskuddet til mere intergovernmentalistisk samarbejde 

(ibid.).  

Frankrigs ”tomme-stols-politik” fik alvorlige konsekvenser for neofunktionalismen, som 

var den mest indflydelsesrige teori i 1950erne og 1960erne (Kelstrup et al., 2012:88-90). Flere 

teoretikere kritiserede derfor neofunktionalismen, hvor Hoffmann var en af dem. Hoffmanns 

kritik af neofunktionalismen baserer sig på følgende fire forhold:  
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For det første, mener Hoffmann, at neofunktionalisterne har en grundlæggende forkert for-

ståelse af staternes rolle og adfærd i den europæiske integrationsproces. I modsætning til 

neofunktionalismen, mener Hoffmann, at staterne er de vigtigste aktører i den europæiske inte-

grationsproces. Han mener, at staterne bør betragtes som rationelle enhedsaktører, der forfølger 

deres egne interesser og ser beskyttelsen af nationalstaten som deres vigtigste opgave:  

 

” […] see their task as the achievement of nationhood, the defence of the nation, or the 

expansion of a national mission” (Hoffmann, 1966:862). 

 

Hoffmanns syn på staterne baserer sig på den klassiske IR-teori: realismen, der antager, at 

stater er de vigtigste aktører i international politik (Kelstrup et al., 2012:193).  

 

For det andet afviser Hoffmann ideen om, at staterne vil afgive deres suverænitet fuld-

kommen til det europæiske projekt. Hoffmann mener tværtimod, at nationalstaten er blivende og 

ikke aftagende (Hoffmann, 1966:863-864). Han tager dermed afstand fra tesen om, at national-

staten vil ophøre. Nationalstaten vil ikke ophøre, fordi staterne er for forskellige i deres natur til 

at kunne integrere sig fuldkommen i det europæiske fællesskab. Han argumenterer for, at stater-

ne i interaktion med andre stater, vil blive opmærksomme på deres forskelligheder. Diversiteten 

vil styrke nationalstaten, idet staterne vil opleve, hvor besværligt det kan være at nå til enighed 

på et givent område (Hoffmann, 1966:864). Som Hoffmann beskriver:  

 

”The nation-states is still here, and the new Jerusalem has been postponed because na-

tions in Western Europe have not been able to stop time and to fragment time” (Hoffmann, 

1966:863). 

 

For det tredje kritiserer Hoffmann neofunktionalisternes idé om spill-over, som antyder, at 

den europæiske integration er drevet af uforudsigelige processer (Kelstrup et al., 2012:192). 

Hoffmann anvender begreberne ”The logic of diversity” og ”The logic of integration” til at præ-

cisere sondringen mellem neofunktionalisternes og intergovernmentalismens forståelse af den 

europæiske integrationsproces.  

Betegnelsen ”The logic of integration” anvender Hoffmann til at beskrive den måde, som 

neofunktionalisterne forstår europæisk integration. Hoffmann beskriver neofunktionalismens 
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forståelse af den europæiske integration, som en proces, hvor ydre faktorer presser staterne til 

integration:  

 

”The double pressure of necessity (the interdependence of the social fabric, which will 

oblige statesmen to integrate even sectors originally left uncoordinated) and of men (the actions 

of the supranational agents) will gradually restrict the freedom of movements of the national 

government […].” (Hoffmann, 1966:881). 

 

Han kritiserer denne tilgang ved at fremhæve, at en europæisk integrationsproces aldrig vil 

ske bag om ryggen på staterne eller som en proces, hvor staterne er handlingslammede over for 

ydre faktorer. Dertil mener Hoffmann heller ikke, at begrebet forholder sig til staternes diversi-

tet. Hoffmann mener, at denne tilgang har forklaringsproblemer, særligt i forhold til at forklare 

de områder, hvor der ikke er opstået integration (Hoffmann, 1966:885).  

Hoffmann mener derfor, at ”the logic of diversity” er mere passende for den europæiske 

integrationsproces, idet begrebet netop fremhæver, at staterne har autonomi i forhold til de sup-

ranationale organer og ydre faktorer:  

 

”The logic of diversity, by contrast, sets limits to the degree to which the ”spill-over pro-

cess” can limit the freedom of action of the governments; it restricts the domain in which the 

logic of functional integration operates […]” (Hoffmann, 1966:882). 

 

For det fjerde antager Hoffmann, i modsætning til neofunktionalisterne, at stater kun sam-

arbejder med andre stater, når det tjener deres egne interesser (Eilstrup-Sangiovanni, 2006:98). 

Hoffmann betegner derfor det europæiske projekt som et intergovernmentalt samarbejde og ikke 

som et supranationalt, som neofunktionalisterne påstår. Med udgangspunkt i dette mener Hoff-

mann også, at stater som udgangspunkt vil se EU-samarbejdet som et nulsumsspil, hvor hver 

stat overvejer, hvorvidt et samarbejde er en fordel eller en ulempe for deres nationale interesser 

(Tranholm-Mikkelsen, 1991:8). Hvis fordelene er store og omkostningerne få, vil staterne inte-

grere, men hvis det er vice versa, vil staterne ikke indgå samarbejde eller integrere: 

 

”Ambiguity lures and lulls the national consciousness into integration as long as the bene-

fits are high, the costs are low, the expectations considerable. Ambiguity may arose and stiffen 
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national consciousness into nationalism if the benefits are slow, the losses high, the hopes 

dashed or deferred” (Hoffmann, 1966:882). 

 

Hoffmann vil derfor i situationer, hvor de supranationale institutioner har fået flere over-

statslige beføjelser, som f.eks. Europa-Parlamentet efter ratificeringen af Lissabon traktaten i 

2009, argumentere for, at medlemsstaterne har accepteret dette, fordi det giver dem nogle lang-

sigtede gevinster (Kelstrup et al., 2012:193).  

 

3.2.1. Hvad styrer staters interesser  
Som beskrevet ovenfor er Hoffmanns grundtese, at staterne er de centrale aktører, der driver 

den europæiske integration grundet deres interesse heri. Ifølge Hoffmann er der flere bagvedlig-

gende aspekter, der kan forklare en stats interesser i det europæiske samarbejde. Samlet set ar-

gumenterer han for, at staternes interesser er styret af:  

x Det politiske område (”low-” versus ”high politics”) 

x Staternes position i det internationale system 

x Interne forhold  

x Staternes historiske bagage 

 

3.2.1.1. ”Low-” versus ”high politics” 
For det første argumenterer Hoffmann for, at staters villighed til at samarbejde afhænger af, 

hvilket politisk område, der er tale om. Han skelner mellem to forskellige politikområder hen-

holdsvis ”low politics” og ”high politics”.  

”Low politics” karakteriserer politikområder, der er bløde f.eks. velfærdspolitik og økono-

misk politik, hvor ”high politics” er hårde politikområder, som f.eks. udenrigs-, forsvars- og 

sikkerhedspolitik (Cini, 2003:98).  

Hoffmann mener, at der er en tendens til, at europæisk integration vil blomstre inden for 

”low politics”, fordi der er tale om politikområder, der ikke direkte truer staters suverænitet og 

områder, hvor der kan findes positive resultater for de involverede stater. Endvidere mener han, 

at stater har nemmere ved at samles om et fælles europæisk mål inden for ”low politics”. Her 

nævner han det fælles indre marked som et godt eksempel på, hvor medlemsstaterne har haft et 

fælles mål – nemlig at maksimere medlemsstaternes velfærd (Hoffmann, 1966:886).  

Omvendt vil integration ofte være kontroversiel, når der er tale om ”high politics”. Inden 
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for dette område forekommer der ofte divergerende interesser, hvorfor integration udebliver 

(Eilstrup-Sangiovanni, 2006:99). Hoffmann mener, at begrebet spill-over kan forekomme inden 

for ”low-politics”, som f.eks. i økonomiske sfærer, men ikke inden for ”high politics” (Hoff-

mann, 1966:882). Med andre ord afviser han, at økonomisk integration automatisk vil føre til 

politisk integration på ”high politics”, fordi dette område ofte vedrører politikområder, der berø-

rer kernen af staternes suverænitet og identitet (Cini, 2003:98). Dog har Hoffmann senere er-

kendt, at den meget skarpe sondring mellem ”low-” og ”high politics” ikke altid kan oprethol-

des, hvilket EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik vidner om (ibid.). 

 

3.2.1.2. Position i det internationale system  
 For det andet mener Hoffmann, at staters interesser også er betinget af deres position i det 

globale system. Hoffmann deler realisternes synspunkt om, at staterne ser international politik 

som en arena af konflikt og konkurrence, hvor alle forsøger at forsvare deres nationale interes-

ser, suverænitet og sikkerhed. Hoffmann mener, at stater, der oplever en trussel eller som har en 

svag position i det globale system, ofte vil forsøge at samarbejde med andre stater for at bevare 

sin position (Hoffmann, 1966:865). Dette er også årsagen til, at han mener, at den europæiske 

integration skal ses i lyset af en global kontekst, fordi staters interesser er styret af geopolitiske 

interesser snarere end regionale interesser: 

 

 ”[…] the domestic policies are dominated not so much by the regions problems as by 

purely local and purely global ones […] ”the regional subsystem” becomes a stake in the rival-

ry of its members about the system as a whole” (Hoffmann, 1966:865). 

 

3.2.1.3. Interne forhold 
 For det tredje fremhæver Hoffmann interne forhold som en forklaring på staters villighed 

til europæisk integration eller mangel på samme (Hoffmann, 1966:868). Hoffmann definerer 

interne forhold, som en række interne faktorer i form af sociale strukturer, politiske systemer, 

geografi, ideer og traditioner (ibid.). Han (ibid.) mener, at disse faktorer påvirker enhver stats 

ageren og interesser.  

 På baggrund af en redegørelse af EF’s seks medlemslande beskriver Hoffmann, hvordan 

det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) opstod i 1950erne til trods for forskellige natio-

nale situationer. Blandt andet nævner Hoffmann nationalismens nedgang i efterkrigstiden som 
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en af ”the unifiers” (Hoffmann, 1966:870). I de besejrede lande, som Italien og Tyskland, blev 

nationalismen forbundet med det regime, der havde ført nationerne i krig og til nederlag. I Tysk-

land blev nazismen forbundet med nationalisme, og det var nationalismen, der nu var årsagen 

til, at landet følte sig skyldig i Anden verdenskrig. Nationalismen blev med andre ord forbundet 

med en total mistillid, hvorfor Tyskland ønskede at bryde tanken om den tyske nationalstat og 

den tyske nationalisme. Ifølge Hoffmann ønskede Tyskland at rehabiliteres både moralsk og 

nationalt, hvilket det europæiske projekt kunne sikre. I de allierede lande var nationalismen ikke 

blomstret under Anden verdenskrig på trods af, de fleste stater havde været underlagt den tyske 

besættelse. Men ligesom Tyskland forbandt disse lande også nationalismen med mistillid, hvor-

for de også ønskede et europæisk samarbejde i form af EKSF (Hoffmann, 1966:870).  

 

3.2.1.4. Staternes historiske bagage  
 Endeligt mener Hoffmann også, at staternes historie har en betydning for deres interesser 

og motivation for integration. Hoffmann mener, at lande med en tung historisk bagage vil være 

mindre tilbøjelige til at samarbejde: 

 

 “If the units' past international experience has been long and heavy - long or heavy - if the 

state apparatus has developed over decades and centuries, if the state has, quite simply, enjoyed 

and autonomous existence on the world scene for a long time, integration will not be easy” 

(Hoffmann, 1966:906). 

 

 Han mener således at lande, som f.eks. Frankrig og Storbritannien, der har været hegemo-

nier på den internationale scene, vil bremse europæisk integration. Sagt kort argumenterer 

Hoffmann for, at staters fortid har indflydelse på deres nuværende politik, hvorfor integration 

kan være besværligt. Modsat mener han, at stater med en let og kort historisk bagage, vil være 

mere tilbøjelige til at samarbejde (ibid.). Men hvis en sikkerhedstrussel opstår, vil stater med en 

tung historisk bagage alligevel samarbejde: 

 

 ”A compelling threat can make up for different pasts, and impose a common destination, 

when all divergencies about ultimate destinies have to subordinated to the preservation of 

chance for any destiny at all” (Hoffmann, 1966:907). 

  



  Side 23 af 91 

 
3.2.2. Hvordan vi vil bruge teorien  
 Overordnet set er Hoffmanns teori brugbar i forhold til at identificere Storbritanniens inte-

resser i EU’s energipolitik. Helt konkret vil vi anvende Hoffmanns teori til at belyse de bagved-

liggende faktorer, der ligger til grund for Storbritanniens interesser i EU’s energipolitik. Et ind-

blik i den britiske kontekst giver en mulighed for at vurdere, hvorvidt Storbritannien kan være 

med til at fremme udviklingen af magtpotentialet i EU’s energipolitik.  

 

  Til trods for at teorien giver nogle relevante analyseredskaber, skal vi være opmærksom-

me på teoriens svagheder. Især Hoffmanns hovedfokus på staterne og deres ukrænkelige suve-

rænitet er blevet kritiseret. Kritikere mener ikke, at EU kan simplificeres til kun at omhandle 

nationale interesser og sikring af staternes suverænitet. Denne kritik hænger sammen med den 

del af teorien, hvor Hoffmann fraskriver sig ideen om, at andre ikke-statslige aktører spiller en 

rolle i den europæiske integrationsproces (McCormick, 2011:23).  

 Ifølge McCormick (2011:24) er det største problem ved Hoffmann det faktum, at han ude-

lukker, at ydre faktorer påvirker staters beslutninger og interesser. McCormick (ibid.) mener, at 

der findes flere tilfælde, hvor EU’s medlemsstater har følt sig tvunget til at samarbejde pga. ydre 

omstændigheder (ibid.). 

 

3.3. Teoridiskussion 
 Der er flere aspekter, hvor Nyes og Hoffmanns teorier divergerer. Den grundlæggende 

forskel er deres teoretiske ståsteder herunder deres syn på internationale institutioner. Nye er 

neoliberalist, hvilket vil sige, at han har et optimistisk menneskesyn (Jackson and Sørensen 

2013:100-101). Han tillægger derfor internationale institutioner, såsom EU, betydning, fordi han 

mener, at stater i højere grad samarbejder, end de er i konflikt.  

 Den modsatte holdning har Hoffmann, som ikke tillægger internationale institutioner 

samme betydning, fordi han er realist. Realister tillægger ikke internationale institutioner betyd-

ning, fordi de er styret af et pessimistisk menneskesyn. Dette betyder, at de mener, at stater er 

styret af nationale interesser og ser international politik som en arena af konflikt og konkurrence 

(Jackson & Sørensen, 2013:66-67). 

 Til trods for deres forskellige teoretiske ståsteder er Hoffmann og Nye enige i deres syn 

på, hvad der udgør EU’s magt. Både neoliberalister og realister anerkender nemlig, at stater er 
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den vigtigste aktør, og det er deres interesser, der er styrende for en international institutions 

magt og ageren (Mingst 2003:65). Vi kan dermed argumentere for, at Nye og Hoffmann deler 

præmissen om, at EU’s magt udgøres af medlemsstaternes interesser. Denne enighed muliggør, 

at vi kan anvende to så forskellige teorier sammen i vores analyse af magtpotentialet i EU’s 

energipolitik. 

  

 En anden forskel mellem Nye og Hoffmann er deres forskellige fokuspunkter. Nye har 

fokus på den ydre kontekst, fordi han modsat Hoffmann mener, at ydre forhold kan præge en 

aktørs ageren. Han mener derfor, at den ydre kontekst – dvs. forholdet mellem aktører - er vigtig 

at belyse.  

 Modsat tager Hoffmann kun højde for staters indre kontekst dvs. interne forhold, histori-

ske bagage, position i det internationale system og det politiske område. Han mener ikke, at ydre 

forhold kan styre staters interesser og ageren, hvorfor han ikke tillægger den ydre kontekst 

samme betydning som Nye. Hoffmann mener i stedet, at stater er autonome, og det er deres inte-

resser, der styrer deres ageren. Derfor mener han i modsætning til Nye, at det er staters indre 

kontekst, der er vigtig at belyse. 

 

 Nyes fokus på den ydre kontekst og Hoffmanns fokus på den indre kontekst muliggør, at 

vi kan udarbejde en dybdegående analyse af magtpotentialet i EU’s energipolitik. Vi kan anven-

de Nyes fokus på den ydre kontekst til at vurdere, hvilken kontekst og forhold mellem aktører, 

der skal være tilstede, før der er et magtpotentiale i EU’s energipolitik. Dertil kan vi anvende 

Hoffmann til at forstå staters nationale interesser – dvs. den indre kontekst - og dermed vurdere, 

hvorvidt magtpotentialet i EU’s energipolitik er reelt. 

 Konkret danner teorierne tilsammen et analyseapparat med flere vinkler, som vi skal tage 

forbehold for i vurderingen af magtpotentialet i EU’s energipolitik. Disse forhold er illustreret i 

figur 3 nedenfor.  
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Figur 3: Afhandlingens analyseapparat 

 

 Som figur 3 illustrerer vil vi i analysen vurdere den energipolitiske kontekst, EU’s forhold 

til andre aktører, medlemsstaternes interesser og EU’s energipolitiske ressourcer. Dog vil vi gå i 

dybden med Storbritanniens interesser, fordi Storbritannien historisk set har været aktiv i for-

handlingerne om det indre marked for energi. Det er dermed interessant at se, hvor Storbritanni-

en står, og hvordan de eventuelt er med til at fremme magtpotentialet i EU’s energipolitik.  

 Analysens fokus på både den indre og ydre kontekst sikrer, at vi får en dybdegående ana-

lyse af magtpotentialet i EU’s energipolitik. Den kontekstbestemte tilgang, som særligt Nye 

repræsenterer, har dog den ulempe, at vores analyse kun giver et billede af den nuværende situa-

tion. Vores analyse kan derfor ikke give noget endegyldigt svar på magtpotentialet i EU’s ener-

gipolitik, idet konteksten hele tiden er i forandring. Særligt på det energipolitiske område sker 

der forandringer f.eks. i form af EU’s energiunion.  

 

   EU’s magt  
Ressourcer:  
Militære, økono-
miske, politiske 
værdier og ideer 
samt kultur 

Medlemsstaternes nationale 
interesser  
(indre kontekst): Interne for-
hold, historiske bagage, positi-
on i IP og politisk område 

Kontekst (ydre kontekst) 

Forhold til andre aktører (ydre kontekst)  
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4. EU’s og Storbritanniens energimix og energipolitik 
I det følgende beskrives EU’s og Storbritanniens energimix samt deres respektive energi-

politiske udvikling i nyere tid. Formålet er at give læseren indblik i den nuværende og historiske 

kontekst.  

 

4.1. EU’s energimix  
EU importerede ca. 53 pct. af dets samlede energiforbrug i 2013 (bilag 4, figur 1). EU er 

særligt afhængig af import af gas og olie1 fra Rusland og Norge. EU importerer ca. 34 pct. af 

dets olie fra Rusland, hvor Norge leverer ca. 12 pct.. Rusland er også hovedleverandør af gas, 

idet Rusland leverer 39 pct., hvor Norge leverer ca. 30 pct. (Eurostat, 2015c). Med andre ord er 

EU stærkt afhængig af russisk olie og gas i forhold til dets anden hovedleverandør Norge.  

Den primære årsag til EU’s store energiafhængighed er, at kun få EU-lande producerer 

olie og gas. Blandt de lande, som har en betydelig olie- og gasproduktion, er Storbritannien, 

Kroatien, Danmark, Holland, Italien og Rumænien (bilag 4, figur 2). Hvorimod EU’s største 

energiforbrugere, såsom Tyskland og Frankrig, har en ubetydelig produktion af olie og gas, 

hvorfor de importerer store dele af deres forsyning fra Rusland2. Især Tyskland er afhængig af 

importen fra Rusland, da over 1/3 af deres olie og gasforsyning stammer fra Rusland3.  

 

En anden årsag til EU’s importafhængighed af især russisk energi skyldes østudvidelsen i 

2004. Østudvidelsen var medvirkende til, at Rusland blev EU’s største leverandør af olie og gas, 

og fortsat er det i dag (Eurostat, 2014). Eksempelvis er Polen blandt de østeuropæiske medlems-

lande, der er stærkt afhængig af russisk energi. Polen importerer ligesom Tyskland over 1/3 af 

dets olieforsyning, hvor hele 80 pct. af landets gas også importeres fra Rusland (IEA, 

2014:365,371).  

 

En tredje årsag til EU’s afhængighed af russisk energi skyldes også det faktum, at de fleste 

rørledninger, der transporterer olie og gas til EU, er russisk kontrolleret (Nye, 2011:70). I bilag 

                                                        
1 I 2013 importerede EU ca. 65 pct. af sin gasforsyning, 88 pct. af sin olieforsyning. Derudover importe-
rede EU også ca. 44 pct. af sin kulforsyning (bilag 4, figur 1). 
2 Frankrig importerer ca. 32 pct. af sin olieforsyning fra Rusland, hvor Tyskland importerer ca. 37 pct. 
(IEA, 2014:190:205). 
3 Tyskland importerer ca. 36 pct. af dets gasforsyning fra Rusland, hvor Frankrig kun importerer ca. 8 
pct. (IEA, 2014:188,211).  
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5, figur 1 ses et kort over Europas eksisterende rørledninger samt nye rørledningsprojekter, 

hvoraf det tydeligt fremgår, at Rusland kontrollerer de fleste rørledninger. En af vigtigste rør-

ledninger for Europas olie- og gasforsyning er Druzhba, som også er russisk kontrolleret (Ra-

himov, 2010:31). Druzhba deler sig i to grene i det sydlige Hviderusland. Den nordlige gren 

løber til Polen og Tyskland, og den sydlige gren går gennem Ukraine og forsyner Slovakiet, 

Tjekkiet, Ungarn og Kroatien (Rahimov, 2010:31). I bilag 5, figur 2 ses Druzhba-rørledningen.  

Blandt de nyere russiske rørledninger, som vil forøge EU’s import af russisk energi, hvis 

den etableres, er udvidelsen af Nord Stream-rørledningen – også kaldet Nord Stream 2. Den 

eksisterende Nord Stream-rørledning transporterer i dag store mængder af gas fra Rusland til 

Tyskland (bilag 5, figur 5), men en udvidelse vil forøge EU’s import af russisk energi betyde-

ligt. Projektet har været genstand for meget politisk debat i Europa, idet flere EU-medlemsstater 

herunder også Kommissionen mener, at projektet har politiske undertoner og undergraver EU’s 

målsætning om at blive mindre afhængig af russisk energi. Nord Stream 2 er derfor endnu ikke 

realiseret. Derudover mangler projektet også en officiel godkendelse fra Danmark, da den poten-

tielle Nord Stream 2-rørledning bl.a. vil gå igennem dansk territorium (Kruse & Ussing, 2015).   

 

4.2. EU’s energipolitik 1951-2016 
 Man kan skelne mellem tre perioder i EU’s energipolitik: I perioden fra 1951 til slutnin-

gen af 1980erne var der fokus på kul og atomkraft, herefter perioden fra 1990erne til 2009, hvor 

der var fokus på forsyningssikkerhed og etableringen af det indre marked for energi og endeligt 

perioden fra 2009 til i dag, hvor der fortsat er fokus på forsyningssikkerheden. 

 
4.2.1. Perioden 1951-1980erne  
 I 1950erne var der på europæisk niveau en fælles interesse i at fremme samarbejdet om-

kring kul. Baggrunden herfor var den store mangel på kul, som mange europæiske lande led 

under i kølvandet på Anden verdenskrig. EKSF blev dermed oprettet bl.a. med det formål at 

imødekomme manglen ved at etablere et indre marked for kul (Duffield & Birchfield, 2011:2). 

For at sikre gennemførelsen af det indre marked blev fællesskabet udstyret med Den Fælles Hø-

je Myndighed, der fik tildelt hidtil usete supranationale beføjelser. Dog var de supranationale 

beføjelser begrænset til aktiviteterne inden for det indre marked for kul og stål og EKSF udvik-

lede dermed ikke en fælles europæisk energipolitik.  
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 I 1958 blev EKSF suppleret af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), hvis 

overordnede formål fortsat var at imødegå den generelle mangel på kul. Modsat etableringen af 

EKSF var Euratom intergovernmentalistisk opbygget i den forstand, at Euratom blot skulle ska-

be forudsætninger for etableringen og udviklingen af en europæisk atomindustri. Euratom skulle 

koordinere medlemsstaternes forskningsprogrammer og støtte disse økonomisk. Euratom gjorde 

derfor ikke store indgreb i staternes suverænitet i forhold til deres energipolitik (Duffield & 

Birchfield, 2011:3).  

 Efter vedtagelsen af Euratom begyndte energipolitikken at spille en mindre rolle. Integra-

tionsprocessen af energipolitikken blev forhindret af både nationale interesser og medlemssta-

ternes stigende forbrug af olie i 1960erne. Særligt det stigende forbrug af olie var en udfordring, 

idet det europæiske fællesskab kun havde beføjelser til at udøve politik inden for kul og atom-

kraft. På trods af skiftet i energikilder forblev EF’s retsgrundlag begrænset til førnævnte områ-

der og omfattede dermed ikke olie og senere gas, som også blev en vigtig energikilde i løbet af 

1970erne (Matlary, 1997:18). 

 Udeblivelsen af en fælles europæisk energipolitik var ikke resultatet af manglende euro-

pæisk interesse, men nærmere manglende national interesse. Ser man på lovforslag fra midten af 

1950erne og frem til slutningen af 1980erne, findes der flere eksempler på, hvordan Kommissi-

onen forsøgte at etablere en fælles europæisk energipolitik (Duffield & Birchfield, 2011:3).  

 

4.2.2. Perioden 1990-2009  
 Men i forbindelse med den Europæiske Fælles Akt4 i slutningen af 1980erne skete der et 

skifte i de nationale interesser. Her opstod der et fælles ønske om et indre marked for el og gas, 

hvilket betød, at EU i årene mellem 1996 og 2009 vedtog tre lovgivningspakker, der etablerede 

det indre marked for energi (Eikeland, 2011:13).  

 Foruden ønsket om et indre marked for energi opstod der i starten af 00erne også en fælles 

interesse for et øget samarbejde omkring forsyningssikkerhed (Duffield & Birchfield, 2011:5). 

Det ændrede fokus kom i kølvandet på den første gaskrise mellem Rusland og Ukraine i 2006. I 

EU blev gasafbruddet opfattet som et tegn på, at Rusland var i stand til at anvende sine energi-

ressourcer som et politisk og økonomisk forhandlingsvåben (Eikeland, 2011:31-32). Dette var 
                                                        
4 I 1987 vedtog Rådet den Europæiske Fælles Akt, hvis formål var at sætte gang i den europæiske inte-
grationsproces ved at skabe et stort indre marked (EUR-Lex, 2007). Fællesakten var også startskuddet til 
det indre marked for energi, som blev præsenteret i en grønbog i 1988. Ideen bag grønbogen var, at fri og 
fair konkurrence mellem de nationale energiselskaber kunne skabe fordelagtige priser for forbrugere 
(Eikeland, 2011:13).  
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særligt kontroversielt, idet EU i 2004 havde udvidet sit medlemskab med 10 nye lande fra Øst- 

og Centraleuropa, der alle var dybt afhængige af russisk energi (Eurostat, 2014).  

 

Truslen mod EU’s energisikkerhed var med til at sætte skub i udviklingen mod en fælles 

europæisk energipolitik. I årene efter 2006 blev en række lovforslag vedtaget med det formål at 

gøre EU mere selvforsynende. Blandt andet blev EU’s første klima- og energipakke vedtaget i 

2008 – også kaldet 20/20/20 målene - som bl.a. opstillede en række mål om større brug af inter-

ne energikilder i form vedvarende energi (Emerson, 2015:44). 20/20/20-målene er i dag erstattet 

med 2030-målene, der fortsat fokuserer på øget forbrug af vedvarende energi bl.a. med det for-

mål af mindske energiafhængigheden. I bilag 1 er både 20/20/20- og 2030-målene opsummeret.  

 Endvidere resulterede truslen mod EU’s forsyningssikkerhed også i, at energipolitikken 

fik sit eget retsgrundlag i Lissabontraktaten i 2009. I praksis betyder det, at EU i dag har ”delte 

kompetencer” til at udøve lovgivning, der: 

x sikrer energimarkedets funktion 

x sikrer energiforsyningssikkerheden i Unionen 

x fremmer energieffektivitet og energibesparelser samt udviklingen af nye og vedvarende   

energikilder 

x fremmer sammenkobling af energinet (Artikel 194 i TEUF). 

 

 Medlemsstaterne har fortsat selv ret til at fastsætte deres energiressourcer, vælge energi-

kilder, bestemme den generelle sammensætning af deres energiforsyning og til at indgå bilatera-

le aftaler med energiproducerende lande (Morata & Sandoval, 2012:2). 

 

4.2.3. Perioden 2009-2016  
 I dag har EU fortsat stort fokus på forsyningssikkerheden. Senest har Kommissionen i 

2015 fremlagt forslaget om en europæisk energiunion, hvis hovedformål er at sikre, at EU bliver 

mindre afhængig af én energileverandør (European Commission, 2014b). Baggrunden for for-

slaget er både de indgåede 2030-mål, men især også Ruslands fremfærd i Ukraine i 2014, som 

endnu engang bekræftede Ruslands energipolitiske overlegenhed over for europæiske lande 

(Willer, 2014:1-2). 

 Den oprindelige idé om en energiunion kom fra Donald Tusk, nu Det Europæiske Råds 

præsident, da han var premierminister i Polen. I 2014 opfordrede han EU til at udfordre Rus-
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lands energimæssige dominans i Central- og Østeuropa ved at skabe en energiunion, som ville 

tillade EU at bruge sine muskler til at forhandle med Moskva (Gurzu, 2015).  

 

 For at opnå målsætningen om en mindskelse af EU’s energiafhængighed har Kommissio-

nen fremlagt en række forslag, som er opsummeret i bilag 2 og 3. De fleste forslag fokuserer på 

at færdiggøre det indre marked for energi, således at det bliver nemmere at transportere energi 

mellem medlemslandene. Derudover indeholder energiunionen også en række forslag om at øge 

forbruget af vedvarende og alternativ energi samt at sprede EU’s energileverandører.  

 Dog er især ét af energiunionens forslag anset som kontroversielt, da det vil indføre kon-

sultationspligt på medlemsstaternes energiaftaler med tredjelande. I dag er medlemsstaterne 

forpligtet til at meddele Kommissionen om energiaftaler efter, de er indgået. Forslaget lægger 

op til, at medlemsstaterne skal informere Kommissionen, før de indgår aftalerne, således at 

Kommissionen kan nå at bremse aftalerne, hvis de går imod EU-lovgivning. Dette har skabt stor 

debat, da nogle medlemsstater mener, at det giver EU kompetencer til at bestemme over med-

lemsstaternes energiaftaler, hvilket EU ifølge art. 194 TEUF ikke har kompetencer til.   

 Endeligt indeholder energiunionen også en række forslag, der skal styrke den eksterne 

dimension af energipolitikken. Blandt andet vil Kommissionen styrke de eksisterende energidia-

loger5 med EU’s nuværende og potentielle energileverandører og tiltræde det nye Internationale 

Energicharter6, der supplerer Energi Charter Traktaten7 (ECT) fra 1994.  

 Forslaget til energiunionen ændrer ikke ved EU’s beføjelser i artikel 194 TEUF, hvilket 

betyder, at energipolitik fortsat vil være en ”delt kompetence” mellem EU og medlemsstaterne. 

Energiunionen får opbakning fra Ministerrådet (Rådet), selvom medlemsstaterne har forskellige 

synspunkter og prioriteter vedrørende flere aspekter i energiunion.  

 

 Overordnet set kan man ud fra den historiske beskrivelse se flere tendenser, hvor det er de 

                                                        
5 EU har en række energidialoger med dets nuværende energileverandører f.eks. Rusland, Norge og Al-
geriet samt de østeuropæiske transitlande. Energidialogerne er et samarbejde, hvor EU investerer øko-
nomisk, teknologisk og vidensmæssigt i landenes energisektorer, som betingelse for, at landene leverer 
en stabil energiforsyning (European Commission, 2016c). 
6 Det Internationale Energicharter er en multilateral samarbejdsaftale mellem EU og en række tredjelande 
fra 2015 (International Energy Charter, 2015a). Charteret sætter rammerne for den internationale energi-
handel og har modsat ECT stort fokus på brugen af vedvarende energi, større diversificering af energile-
verandører og energiruter (International Energy Charter, 2015b).  
7 ETC en multilateral samarbejdsaftale mellem EU og en række tredjelande fra 1994 og sætter de over-
ordnede rammerne for den internationale energihandel mellem de deltagende lande (International Energy 
Charter, 2015a). 
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nationale interesser, der har bremset og fremmet udviklingen af en fælles europæisk energipoli-

tik. Dette hænger godt sammen med Hoffmanns teori, om at det er nationale interesser, der sty-

rer den europæiske integrationsproces. Dog er der også tilfælde, hvor det er ydre omstændighe-

der, såsom gaskriserne mellem Ukraine og Rusland samt østudvidelsen herunder den efterføl-

gende energiafhængighed, der har drevet det energipolitiske samarbejde. Disse ydre begivenhe-

der hænger godt sammen med Nyes tese, om at ydre forhold kan ændre aktørers ageren. 

 
4.3. Storbritanniens energimix 
 Storbritanniens energimix består af olie, gas, kul, atomkraft og vedvarende energi (bilag 4, 

figur 4). Olie er en af de største energikilder og udgjorde i 2013 ca. 34 pct. af landets energimix. 

Sammenlignet med andre EU-lande har Storbritannien en forholdsvis stor indenlandsk energi-

forsyning af olie, men importerer ca. 40 pct. (bilag 4, figur 5). De største olieeksportører til 

Storbritannien er hhv. Norge (46 pct.), Nigeria (13 pct.) og Rusland (12 pct.), hvilket gør at 

Storbritannien ikke er afhængig af én leverandør på markedet (IEA, 2014:468). Til trods for at 

Storbritannien importerer ca. 40 pct. af deres olieforsyning, eksporterer de ligeledes en del af 

deres egen olieproduktion til Holland, Tyskland, Frankrig og USA (The Department of Energy 

and Climate Change, 2014a:66). Dog er importen af olie stigende og eksporten nedadgående 

(ibid.).  

 

 Gas er ligeledes en vigtig energikilde for Storbritannien, idet gas i 2013 udgjorde ca. 33 

pct. af landets energimix (bilag 4, figur 4). Siden 2005 har Storbritannien været nettoimportør af 

gas, og i 2013 importerede Storbritannien ca. halvdelen af sin gasforsyning fordelt på Norge (54 

pct.), Qatar (26 pct.), Holland (15 pct.) og Belgien (5 pct.) (European Commission, 2015b:3; 

IEA, 2014:474). Importen af gas er ligesom olie stigende (The Department of Energy and Cli-

mate Change, 2014a:98).  

 

  Kul udgjorde i 2013 ca. 19 pct. af landets samlede energimix (bilag 4, figur 4). Storbritan-

nien importerer størstedelen af sit kul fra Rusland, USA og Columbia, hvilket fremgår af bilag 

4, figur 6. Dog vil Storbritannien frem mod 2025 udfase forbruget af kul (Færgeman, 2015). I 

stedet for kul vil Storbritannien optimere forbruget af atomkraft, som i 2013 kun udgjorde ca. 9 

pct. af det samlede energimix (bilag 4, figur 4). Af samme årsag nedprioriterer den nuværende 
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Konservative regering investeringerne i vedvarende energi, som i forvejen kun udgør en lille del 

af Storbritanniens energimix (bilag 4, figur 4). 

 

 Sammenlignet med andre EU-lande, såsom Frankrig og Tyskland8, er Storbritanniens im-

port af olie og gas relativ lav, hvilket skyldes landets olie- og gasfelter i Nordsøen. Dog er Stor-

britanniens import af fossile brændsler steget markant siden begyndelsen af 00erne. I 2005 gik 

Storbritannien fra at være energi-uafhængig og stort set selvforsynende til at være afhængig af at 

importere energi (European Commission, 2015b:2). Den primære årsag til denne udvikling 

skyldes, at Storbritanniens forbrug af olie, gas og kul i stigende grad overstiger den indenland-

ske produktion (The Department of Energy and Climate Change, 2014a:13). Til trods for at 

Storbritannien importerer fossile brændsler i dag, er landet fortsat et af EU’s største energipro-

ducerende lande – både i forhold til olie og til gas (The Department of Energy and Climate 

Change, 2014a:65-98).  

 

4.4. Storbritanniens energipolitik 1980-2016 
Man kan ligesom med EU’s energipolitiske historie opdele Storbritanniens energipolitiske 

udvikling i nyere tid i tre perioder: Perioden fra 1980-1997 præget af optimisme og deregule-

ring, en periode fra 1997-2010 præget af bekymringer omkring den britiske energiforsyning og 

perioden fra 2010 frem til i dag, hvor der fortsat er fokus på forsyningssikkerhed samt en tilba-

gevenden til mere statslig kontrol.   

 

4.4.1. Perioden 1980-1997 
Årene mellem 1980-1997 var præget af høj optimisme og deregulering af energisektoren. I 

spidsen for denne politik var de Konservative. Før 1980erne var den britiske energipolitik præ-

get af statslig intervention, men efter Margaret Thatchers tiltrædelse i 1979 skete der et politisk 

paradigmeskifte9 til en energipolitik præget af liberale værdier (Pearson & Watson, 2012:7). 

Paradigmeskiftet medførte, at den britiske energisektor i løbet af 1980erne blev privatiseret og 

dereguleret (Pearson & Watson, 2012:8). Privatiseringen af olie- og gassektoren skete gradvist 

                                                        
8 Frankrig havde i 2012 en importafhængig af olie og gas på hele 99 pct. (IEA, 2014:184). Tyskland hav-
de i 2012 en importafhængighed af olie på ca. 98 pct. og af gas på ca. 86 pct. (IEA, 2014:199).  
9 Et politisk paradigme henviser til en række bestemte ideer, der påvirker den måde, hvorpå regeringer 
formulerer politik på i et givet politikområde. Dvs. det påvirker politiske beslutninger og løsninger.  Et 
politisk paradigmeskifte vil sige, at der sker et skifte i politiske ideer og måden man formulerer politik på 
(Kuzemko, 2012:191-192). 
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fra 1981, hvor el-sektoren først blev privatiseret i 1990erne (Pearson & Watson, 2012:7-8,12). 

Det britiske energimarked består derfor i dag af flere private energiselskaber, hvoraf de seks 

største er British Gas, EDF Energy, E.ON, npower, Scottish Power og SSE (UKPower.co.uk, 

2016).  

Parallelt med privatiseringen af energisektoren steg den indenlandske energiproduktion, 

hvorfor Storbritannien i samme periode kunne karakteriseres som et selvforsynende og energi-

eksporterende land. Perioden var derfor præget af høj optimisme omkring den britiske forsy-

ningssikkerhed og energisektor.    

 I forhold til EU’s energipolitik var perioden også præget af en vis optimisme. Storbritan-

nien støttede aktivt Kommissionens forslag om det indre marked for energi i slutningen af 

1980erne samt den første lovgivningspakke for det indre marked for el og gas i 1996 (Emerson, 

2015:45). Men selvom den Konservative regering bakkede op om det indre marked for energi, 

var de Konservative ikke synderligt begejstrede for en fælles europæisk energipolitik. De områ-

der, hvor der var interesse for en fælles energipolitik, så Storbritannien helst, at forhandlingerne 

blev ført i internationale fora, hvor USA også deltog (McGowan, 2011:198).     

 

4.4.2. Perioden 1997-2010 
 Ideen om et liberalt energimarked forblev intakt under Labours regeringsperiode fra 1997 

til 2010. Dog blev 1980ernes optimisme erstattet med usikkerhed omkring Storbritanniens for-

syningssikkerhed. Usikkerheden skyldes den nedadgående indenlandske produktion af olie og 

gas i Nordsøen, som beskrevet ovenfor (Pearson & Watson, 2012:25).  

 Storbritanniens skifte fra energieksportør til -importør ændrede den britiske holdning til en 

fælles europæisk energipolitik (McGowan, 2011:204). På et EU-topmøde i 2005 i Hampton 

Court annoncerede Tony Blair, at Storbritannien ønskede, at EU i højere grad skulle stå sammen 

om at sikre den europæiske forsyningssikkerhed. Dette var yderst kontroversielt, da den tidligere 

Konservative regering havde været imod ideen om en fælles europæisk energipolitik. Endvidere 

bakkede Storbritannien også aktivt op om den anden og tredje lovgivningspakke for el og gas 

henholdsvis i 2003 og 2009, fordi Labour-regeringen fortsat efterlevede ideen om et liberalt 

energimarked.  

 Storbritanniens skifte fra energieksportør til -importør påvirkede også den liberale britiske 

tilgang til energipolitik. Labour-regeringen indførte reguleringer i energisektoren modsat den 

tidligere Konservative regering, der havde brugt to årtier på at deregulere. Blandt andet blev der 
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indført reguleringer, der skulle øge forbruget af vedvarende energikilder samt atomkraft (Pear-

son and Watson 2012:18-19). Baggrunden for reguleringerne var både et forsøg på at sikre den 

britiske energiforsyning, men dels også at leve op til Kyoto-protokollens emissionsmålsætnin-

ger, der blev underskrevet i 1997 samt EU’s 20/20/20-mål fra 2008 (Pearson & Watson, 

2012:21).  

 

4.4.3. Perioden 2010-2016 
 Fra 2010 og frem til i dag har Storbritannien fortsat stort fokus på at sikre den britiske 

forsyningssikkerhed. Men modsat tidligere har man øget fokus på brugen af atomkraft. I 2010 

fik koalitionsregeringen opbakning fra Labour og Kommissionen til at opføre 11 nye kraftvær-

ker inden 2023 (SKGS, 2014:7). Og i 2016 har den Konservative regering erklæret, at Storbri-

tannien senest i 2025 vil udfase al brug af kul i energiforsyningen til fordel for atomkraft, som 

nævnt tidligere (jf. afsnit 4.3.).  

 Udover øgede investeringer i atomkraftværker har Storbritannien også indført flere regule-

ringer i energisektoren f.eks. ”The Electricity Market Reform” (EMR). EMR har bl.a. medført 

indførelsen af et kapacitetsmarked, hvor staten betaler kraftværker for at stå til rådighed med en 

vis kapacitet (The Department of Energy and Climate Change, 2014b). Dette tyder på, at Stor-

britannien gradvist er vendt tilbage til mere statskontrol af energisektoren. Selvom der er tegn på 

mere statslig kontrol, efterleves den markedsorienterede tilgang fortsat: 

 

 “We want to see a competitive electricity market, with government out of the way as much 

as possible, by 2025”  (The Department of Energy and Climate Change, 2015b). 

 

 Til trods for den igangværende BREXIT-debat er der alligevel tegn på, at den Konservati-

ve regering fortsat er entusiastisk omkring EU’s indre marked for energi og er villig til at styrke 

de initiativer i energiunionen, der relaterer sig hertil (The Department of Energy and Climate 

Change, 2015b; The House of Lords, 2015). Derudover støtter Storbritannien også de dele af 

EU’s energipolitik, der fokuserer på at sikre EU’s energiforsyning herunder målsætningen, om 

at EU skal blive mindre afhængig af russisk energi (The Department of Energy and Climate 

Change, 2015b; The House of Commons, 2014). Dog støttede den Konservative regering ikke 

de bindende mål for vedvarende energi i 2030-målene i 2014, fordi regeringen mente, at det er 

op til de enkle medlemsstater at bestemme deres indenlandske energimix (Emerson, 2015:48).   
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 Overordnet set kan vi ud fra den historiske beskrivelse af den britiske energipolitik tolke 

en vis entusiasme for EU’s energipolitik særligt for det indre marked for energi. Dette hænger 

godt sammen med Hoffmanns tese, om at stater i højere grad ønsker at samarbejde på ”low poli-

tics”, såsom det indre marked. Dog er der også tilfælde, hvor det er ydre begivenheder, såsom 

Storbritanniens skifte fra energieksportør til -importør, der har ændret Storbritanniens holdning 

til EU’s energipolitik. Disse ydre omstændigheder hænger godt sammen med Nyes tese, om at 

ydre forhold kan ændre aktørers ageren. I analysen vil vi gå i dybden med de bagvedliggende 

årsager til, at Storbritannien har interesser i EU’s energipolitik.  

 

5. Analyse  
I det følgende vil vi identificere, hvilke dele af EU’s energipolitik, der kan omsættes til 

”hard power” og/eller ”soft power” (jf. afsnit 3.1) med det formål at kunne vurdere magtpotenti-

alet i energipolitikken. Herefter vil vi identificere Storbritanniens interesser i EU’s energipolitik 

(jf. afsnit 3.2) og sammenligne disse med magtpotentialet i EU’s energipolitik. Formålet med 

interesseanalysen er at kunne vurdere, hvorvidt Storbritannien kan være med til at fremme ud-

viklingen af magtpotentialet i EU’s energipolitik.  

 

5.1. Magtpotentiale i EU’s energipolitik  
Vi har med udgangspunkt i Nyes teori identificeret flere områder i EU’s energipolitik, der 

i visse tilfælde kan konverteres til ”hard-” og/eller ”soft power”. Det gælder følgende områder:  

x Egne energikilder i form af alternativ og vedvarende energi 

x Et indre marked for energi  

x Diversificering af energileverandører og transitruter 

x Åbenhed om energiaftaler  

Disse områder kan på den ene eller anden måde omsættes til henholdsvis ”hard-” og ”soft 

power” i bestemte kontekster. I det følgende vil det reelle magtpotentiale i de ovenstående om-

råder blive uddybet.  
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5.1.1. Interne energikilder i form af alternativ og vedvarende energi 
Som nævnt tidligere har EU siden start 00erne haft stort fokus på forsyningssikkerhed, 

hvilket især skyldes EU’s store energiafhængighed af Rusland siden østudvidelsen (jf. afsnit 

4.2.2. side 27). På den baggrund har EU igennem årene formuleret en række strategiske initiati-

ver med det formål at mindske afhængigheden af russisk energi. En af de måder, hvorpå EU 

forsøger at mindske importen af russisk energi, er ved at øge forbruget af alternativ og især ved-

varende energi. Forslaget til energiunionen indeholder også en række initiativer, der fokuserer 

på, at EU skal skabe sine egne energikilder bl.a. i form af alternativ og vedvarende energi.  

 

Spørgsmålet er så, om man kan sammenligne EU’s alternative og vedvarende energifor-

mer med f.eks. Ruslands olie- og gasreserver, der ifølge Nye (2011:63) har fremmet Ruslands 

globale indflydelse, fordi landet har været i stand til konvertere deres energiressourcer til magt. 

Der er to forhold, der tyder på, at EU har mulighed for at omsætte brugen af alternativ og vedva-

rende energi til magt på samme vis som Rusland.   

 

For det første kan man argumentere for, at hvis EU øger forbruget af alternativ og vedva-

rende energi betydeligt, vil EU kunne udøve ”hard power” over for Rusland. Større brug af in-

terne energikilder vil betyde, at EU vil have et alternativ til russisk energi, hvilket vil true Rus-

lands eksport. Dette vil gøre EU i stand til at udøve hårdere sanktioner mod Rusland end de 

sanktioner10, som EU indførte i 2014 i forbindelse med Ukraine-krisen. Her var EU kun i stand 

til at indføre sanktioner med langsigtede effekter, fordi EU er afhængig af russisk energi. EU’s 

sanktioner havde som formål at besværliggøre udviklingen af energisektoren, men ikke at be-

grænse Ruslands eksport af energi. Dette valg bundede netop i, at EU ikke ønskede at ramme sig 

selv hårdere end nødvendigt med sanktionerne (Vatansever, 2015:2). Det var derfor ikke muligt 

for EU at ændre Ruslands ageren i Ukraine, idet sanktionerne først ville have konsekvenser for 

Rusland på længere sigt. Men hvis EU ikke var afhængig af russisk energi, da ville EU forment-

lig have haft større gennemslagskraft over for Rusland og dermed større succes med at ændre 

russernes ageren over for Ukraine (Ussing, 2014).  

Årsagen til at EU kan omsætte egne energikilder til ”hard power” over for Rusland, er at 

EU og Rusland er gensidigt afhængige af hinanden økonomisk og energimæssigt. EU har der-

                                                        
10 I 2014 indførte EU sanktioner mod de tre største russiske energiselskaber samt forbud mod eksport af 
energiteknologi (European Union, 2015). 
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med mulighed for at udnytte magtpotentialet i alternativ og vedvarende energi over for Rusland, 

fordi Rusland vil blive ramt økonomisk, hvis EU lykkes med at øge den europæiske energipro-

duktion. 

Det er tvivlsomt, om EU vil kunne udnytte magtpotentialet i egne energikilder over for 

andre aktører. EU vil ikke kunne udnytte ”hard power” potentialet til at presse eller true lande, 

der ikke er en del af EU’s energipolitiske kontekst. Magtpotentialet er dermed begrænset til 

EU’s energileverandører som f.eks. Rusland, Norge og Algeriet. Nyes præmis om, at ”hard po-

wer” kun kan udøves, hvis der findes et gensidigt afhængighedsforhold mellem de involverede 

aktører synes dermed at blive bekræftet.  

 

For det andet vil EU’s større brug af interne energikilder muligvis også kunne anvendes til 

at knytte de østlige nabolande tættere til EU – dvs. klassisk ”soft power”. Dette er særligt i EU’s 

interesse, fordi de østeuropæiske nabolande har en strategisk vigtig rolle i forhold til EU’s for-

syningssikkerhed. Det er primært landene i Det Østlige Partnerskab11 (Ukraine, Georgien, Hvi-

derusland, Moldova, Armenien og Aserbajdsjan), der har en stor betydning for EU’s forsynings-

sikkerhed, fordi de enten leverer energi uden om Rusland eller fungerer som transitlande for 

russisk energi.  

EU vil have mulighed for at knytte de østeuropæiske nabolande tættere til sig, fordi disse 

lande også er interesserede i at mindske deres afhængighed af russisk energi. De østeuropæiske 

nabolande er ligesom EU energiafhængige af Rusland og vil muligvis se EU’s interne energi-

produktion af alternativ og vedvarende energi som et alternativ til russisk energi. Særligt i lyset 

af Ukraine-krisen i 2014 og Ruslands brug af energi som politisk våben vil disse lande muligvis 

have en øget motivation for at knytte sig tættere til EU’s energiproduktion. 

 

Dog kan det diskuteres, hvorvidt EU’s brug af alternativ og vedvarende energi reelt har 

potentiale som ”hard-” og ”soft power”. Der er nemlig flere aspekter, der tyder på, at magtpo-

tentialet i alternativ og vedvarende energi ikke kan realiseres i den nærmeste fremtid.  

For det første forudsætter udnyttelsen af magtpotentialet, at det lykkes EU at øge det sam-

lede forbrug af alternative og vedvarende energiformer i forhold til det niveau, vi ser i dag. Ud-

                                                        
11 Det Østlige Partnerskab er en del af EU’s naboskabspolitik. Samarbejdet blev etableret i 2009 og be-
står af både bilaterale og multilaterale samarbejdsinitiativer mellem EU og seks lande i Østeuropa og 
Sydkaukasus. Det overordnede formål med partnerskabet er at knytte disse lande tættere til EU gennem 
et styrket økonomisk og politisk samarbejde (Det Europæiske Råd, 2015). 
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sigterne til, at EU kommer til at nedbringe sit forbrug af russisk energi, er tvivlsomme, da for-

bruget af vedvarende energi i 2011 kun udgjorde 24 pct. af det samlede europæiske energifor-

brug, og målsætningen frem mod 2030 blot er en stigning på 3 pct. (European Commission, 

2013:15). Hvis EU skal gøre sig forhåbninger om at udnytte ”hard power”-potentialet i egne 

energikilder over for f.eks. Rusland forudsætter det, at EU hæver målsætningen til mere end de 

27 pct. (Europa-Kommissionen, 2015b:15).  

Udsigten til, at EU vil hæve procentsatsen, er langsigtet, fordi 3 procentsstigningen var 

genstand for massive diskussioner blandt medlemsstaterne i forbindelse med 2030-målene. Her 

var bl.a. Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Rumænien imod bindende mål, fordi landene var 

bekymrede for de økonomiske omkostninger ved at omlægge energiforsyningen til alternativ og 

vedvarende energi. De så helst, at 2030-målene for vedvarende energi var fleksible og teknolo-

gineutrale (Stanchev, 2014:4). Derudover bakkede Storbritannien heller ikke op om bindende 

mål, fordi landet så bindende mål som EU’s forsøg på at kontrollere medlemsstaternes ener-

gimix uden om art. 194 TEUF (ibid).  

Udnyttelsen af magtpotentialet i alternativ og vedvarende energi forudsætter derfor, at der 

på EU-niveau opnås enighed om at omlægge energiforsyningen fra fossile brændsler til alterna-

tiv og vedvarende energi. 

 En af måderne, hvorpå der kan opnås enighed, er f.eks. ved at opprioritere forskning og 

innovation inden for energiområdet, således at der udvikles en teknologi, der kan nedbringe 

etablerings- og produktionsomkostningerne ved alternative og vedvarende energikilder. Til trods 

for, at EU opprioriterer forskning og innovation i energiunionen, er der dog stadig lange udsigter 

til, at EU vil hæve målsætningen for vedvarende energi, og at alle medlemsstater vil bakke op 

omkring større brug af alternativ og vedvarende energi (Europa-Kommissionen, 2015b:16-17).  

 

For det andet kræver udnyttelsen af magtpotentialet i alternativ og vedvarende energi og-

så, at der på EU-plan opnås enighed om, hvilke energikilder, der kan karakteriseres som alterna-

tive. Eksempelvis er der blandt EU’s medlemsstater stor uenighed omkring spørgsmålet om 

atomkraft. Flere af de indflydelsesrige medlemslande kategoriserer atomkraft som en alternativ 

energikilde. Som nævnt satser Storbritannien på atomkraft som et alternativ til fossile brændsler 

(jf. afsnit 4.3. side 30). Frankrig og Polen er blandt de medlemsstater ud over Storbritannien, der 

også er positive over for brugen af atomkraft. Særligt Frankrig er positivt stemt over for brugen 

af atomkraft, da det siden 1960erne har været en central del af den franske energipolitik (Mérite, 
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2011:148). Polen derimod er først i de senere år blevet tilhænger af atomkraft, hvilket især skyl-

des Ruslands større brug af energi som politisk våben (World Nuclear Association, 2015). Om-

vendt modsætter Tyskland sig brugen af atomkraft og har siden slut 1990erne haft som mål at 

udfase atomkraft inden 2022 (Ussing & Tho-bo-Carlsen, 2014).  

Ud fra den betragtning, at der er forskellige holdninger til atomkraft, vil det være svært at 

forestille sig, at EU kan øge den interne energiproduktion tilstrækkeligt til at mindske afhængig-

heden af russisk energi betydeligt.  

 

For det tredje forudsætter udnyttelsen af magtpotentialet i egne energikilder også, at EU 

udvikler et velfungerende marked for alternativ og vedvarende energi. På nuværende tidspunkt 

er der f.eks. flere medlemslande, der ikke er tilkoblet det europæiske el-net og de har dermed 

ikke mulighed for at importere eller eksportere alternativ energi (Europa-Kommissionen, 

2015c). Udnyttelsen af magtpotentialet kræver derfor, at der etableres en energiinfrastruktur, 

hvor energi fra alternative og vedvarende energikilder kan transporteres frit og forholdsvis om-

kostningsfrit mellem medlemsstaterne. Det indre marked for energi herunder det europæiske el-

net vil blive uddybet i afsnit 5.1.2.  

 

Endeligt kræver udnyttelsen af ”soft power”-potentialet i alternativ og vedvarende energi 

også økonomisk styrke. EU vil formodentligt ikke have succes med at knytte de østeuropæiske 

nabolande tættere til EU, hvis ikke EU kan levere en økonomisk kompensation for de transitind-

tægter, som landene sandsynligvis vil miste, hvis de knytter sig til den europæiske energipro-

duktion.  

Hvis EU øger forbruget af egne energikilder, vil EU mindske sit behov for import af rus-

sisk energi. Dette vil medføre, at der vil blive transporteret mindre russisk energi til Europa via 

de østeuropæiske transitlande. De østeuropæiske lande vil derfor miste deres transitindtægter, 

hvorfor de formentligt ikke vil knytte sig til den europæiske energiproduktion, hvis EU ikke 

formår at kompensere økonomisk for de tabte transitindtægter.  

Særligt Ukraine, Georgien, Hviderusland og Moldova er afhængige af de transitindtægter, 

som landene får for at transportere russisk energi til EU. Eksempelvis udgjorde transitindtægter-

ne 6 pct. af Ukraines statsbudget i 2014 (Golubkova, Pinchuk, & Lopatka, 2015). Det faktum, at 

EU sandsynligvis også skal kunne stille økonomisk stabilitet i udsigt for at kunne udøve ”soft 

power”, bekræfter Nyes tese om, at ”soft power” ikke kan udøves uden brugen af økonomiske 
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ressourcer (Nye, 2004:X). 

 

Især medlemsstaternes manglende enighed omkring bindende mål for vedvarende energi 

og brugen af atomkraft giver lange udsigter til, at EU kan udnytte ”hard-” og ”soft power”-

potentialet i egne energikilder. Specielt er det tvivlsomt, om EU kan udnytte ”soft power”-

potentialet til at knytte de østeuropæiske nabolande tættere til sig, hvis der ikke skabes en euro-

pæisk energiproduktion, der er stærk nok til at udgøre et alternativ til russisk energi. Vi formo-

der, at de østeuropæiske nabolande ikke vil sætte en forholdsvis stabil energiforsyning fra Rus-

land over styr for en uvis energiforsyning fra EU. Der er derfor ikke stor sandsynlighed for, at 

EU’s interne energiproduktion bliver et alternativ til Ruslands energi i den nærmeste fremtid.  

 

5.1.2. Det indre marked for energi 
 Som nævnt tidligere har EU siden 1990erne haft fokus på etableringen af et indre marked 

for el og gas (jf. afsnit 4.2.2. side 27). Det er dog endnu ikke lykkedes EU at skabe et fuldt inte-

greret marked, hvorfor det indre marked for energi fortsat spiller en stor rolle i EU’s energipoli-

tik. De fleste initiativer i energiunionen fokuserer derfor også på at styrke det indre marked for 

energi, således at det bliver nemmere at transportere el og gas mellem medlemsstaterne. Det 

gælder bl.a. initiativerne, der skal forbedre gas- og el-infrastrukturen, målsætningen om en 

sammenkoblingsprocent på minimum 10 pct. og fuld implementering af den tredje energipakke 

(bilag 3).  

 

 EU’s indre marked for energi har ligesom interne energikilder også magtpotentiale. For 

det første har det indre marked for el et indirekte magtpotentiale, fordi det kan medvirke til, at 

medlemsstaterne i højere grad øger forbruget af interne energikilder, der har ”hard power”-

potentiale (jf. afsnit 5.1.1). Det indre marked for gas har ikke det samme magtpotentiale, fordi 

det i højere grad vil intensivere forbruget af gas, som primært importeres fra tredjelande.  

   

 For det andet har det indre marked for el også ”hard power”-potentiale, fordi det er for-

bundet med en række økonomiske fordele, der samlet set vil styrke EU’s økonomi. Det indre 

marked for el vil bl.a. have økonomiske fordele i form af lavere el-priser (Martens, 2015). Der-

udover forudsiger eksperter også, at medlemsstaterne vil opnå økonomiske fordele i form af 

større beskæftigelse. Blandt andet mener Hans Martens, seniorrådgiver hos Tænketanken EU-
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ROPA, at et fuldt integreret indre marked for el vil have en positiv effekt på beskæftigelsen i 

medlemsstaterne, idet der vil skabes ”Job til anlæggelse af kablerne og nye job i smart grids12” 

(ibid.). Endvidere mener Martens (ibid.) også, at energiunionen vil fremme medlemsstaternes 

konkurrenceevne i den globale handel, idet energiunionens strengere krav til energieffektivitet i 

produkter og i byggeri forudsætter innovation. Disse økonomiske fordele i form af lavere el-

priser, større beskæftigelse og forbedret konkurrenceevne vil alt andet lige have en positiv effekt 

på de nationale økonomier og dermed styrke EU’s økonomi generelt.  

 Set ud fra Nyes teori indeholder det indre marked for el en potentiel økonomisk ressource, 

der kan omsættes til ”hard power”. Men modsat magtpotentialet i alternativ og vedvarende 

energi giver det indre marked for el mulighed for at udøve magt over for andre aktører end bare 

EU’s energileverandører. En styrkelse af den samlede europæiske økonomi vil formentlig give 

EU en større gennemslagskraft over for andre stærke økonomier som f.eks. Kina og USA. Med 

andre ord vil det indre marked for el muligvis give EU en større mulighed for at bruge økonomi 

som instrument over for dets handelspartnere. Dog forudsætter anvendelsen af magt fortsat, at 

EU har en relation til aktøren.  

 

 For det tredje vil de økonomiske ressourcer i det indre marked for energi også kunne om-

sættes til ”soft power” til at knytte de østeuropæiske nabolande tættere til EU. Tidligere argu-

menterede vi for, at EU har en strategisk interesse i disse lande, fordi de har stor betydning for 

EU’s energiforsyning. Men EU’s interesse for disse lande skal også ses i lyset af konkurrencen 

fra den nyetablerede Eurasiske Økonomiske Union (EØU).  

 EØU er en russisk domineret union bestående af Armenien, Hviderusland, Kasakhstan og 

Rusland. Den trådte i kraft i 2015 og betegnes som et modstykke til EU (Sputnik, 2015b). Sær-

ligt på det energipolitiske område er der risiko for, at EØU kan blive en økonomisk og politisk 

konkurrent til EU, fordi EØU også forsøger at etablere et indre marked for energi. Man kunne 

dermed forestille sig, at EØU’s indre marked for energi vil kunne udfordre det energisamarbej-

de, EU forsøger at etablere med de østlige nabolande. EU kan dog ved hjælp af det indre marked 

for energi forsøge at knytte landene tættere til EU end til EØU.  

 Eksempelvis kan EU bruge det indre marked for gas til at tiltrække Aserbajdsjan. Bag-

grunden herfor er, at Aserbajdsjan højst sandsynligt har en økonomisk interesse i EU’s indre 

marked for gas, fordi den aserbajdsjanske energisektor er en af de vigtigste faktorer for den 

                                                        
12 Det intelligente el-system 
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økonomiske og sociale udvikling i landet. Derfor er adgangen og eksporten til EU’s indre mar-

ked for gas helt central for Aserbajdsjan, idet det har positive resultater for den økonomiske og 

sociale samfundsudvikling i landet (European Commission, 2006:4). Ud over adgangen til mar-

kedet har Aserbajdsjan også en interesse i EU’s økonomiske assistance til energisektoren i form 

af investeringer og assistance til teknologiprojekter f.eks. via programmet INOGATE13 (Euro-

pean Commission, 2015c:2).  

 EØU kan dog udfordre samarbejdet mellem EU og Aserbajdsjan, fordi EØU ligesom EU 

også tilbyder adgang til et stort indre marked for gas. På den måde kan EØU muligvis matche de 

økonomiske fordele, Aserbajdsjan har i udsigt ved større tilknytning til det europæiske energi-

marked. På nuværende tidspunkt er udsigten til, at Aserbajdsjan vil tilnærme sig EØU dog tvivl-

som, fordi den russiske økonomi er presset grundet de vestlige sanktioner og den lave oliepris 

(Nielsen, 2014).  

 

 For det fjerde kan de økonomiske ressourcer i det indre marked for energi også omsættes 

til ”soft power” til at præge den internationale energihandel. Tidligere har EU via ECT haft suc-

ces med at udbrede dets liberale energimarkedsværdier uden for Europa, således at de internati-

onale handelsbetingelser stemmer overens med EU’s energipolitiske målsætninger om energief-

fektivitet, forsyningssikkerhed og et frit marked (International Energy Charter, 2015a). Der er 

tendenser, der peger på, at EU fortsat har succes med at påvirke den globale dagsorden, idet det 

nye Internationale Energicharter også er i overensstemmelse med flere af EU’s energipolitiske 

målsætninger. Foruden fokus på et frit energimarked, har det nye Charter også fokus på vedva-

rende energi, større diversificering af energileverandører og energiruter, som det fremgår neden-

for: 

x the growing weight of developing countries for global energy security 

x the “trilemma” between energy security, economic development and environmental 

protection 

x the role of enhanced energy trade for sustainable development 

x the need to promote access to modern energy services, energy poverty reduction, 

clean technology and capacity building 

                                                        
13 INOGATE-programmet er et energi samarbejdsprogram mellem EU og 11 nabolande i Østeuropa, 
Kaukasus og Centralasien. Programmet støtter samarbejdsprojekter inden for olie og gas, elektricitet, 
vedvarende energi og energieffektivitet (Inogate, 2015). 
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x the need for diversification of energy sources and routes 

x the role of regional integration of energy markets (International Energy Charter, 

2015b).  

Herfra kan vi udlede, at EU fortsat har succes med at bruge sine økonomiske ressourcer til 

at præge den internationale dagsorden. 

 

Umiddelbart er der gode udsigter til, at EU kan udnytte magtpotentialet i det indre marked 

for energi, fordi medlemsstaterne bakker op om forslagene, der styrker markedet. Dette ses i 

Rådets behandling af forslaget for energiunionen, hvor medlemsstaterne udtrykker begejstring 

for de økonomiske fordele, der er i det indre marked for energi:  

 

” […] at give forbrugerne i EU - husholdningerne og virksomhederne - sikker, bæredyg-

tig, konkurrencedygtig og prismæssigt overkommelig energi […]” (Rådet for Den Europæiske 

Union, 2015:1). 

 

Til trods for stor opbakning fra medlemsstaterne kan graden af magtpotentialet i det indre 

marked for energi dog diskuteres.  

For det første forudsætter udnyttelsen af magtpotentialet, at EU i højere grad får etableret 

en velfungerende el-infrastruktur. På nuværende tidspunkt har EU ikke formået at udbygge det 

europæiske el-net, således at el kan flyde problemfrit mellem medlemsstaterne. Der er 12 med-

lemsstater (Storbritannien, Irland, de baltiske lande, Italien, Rumænien, Portugal, Spanien, Po-

len, Cypern og Malta), der endnu ikke lever op til EU’s målsætning om en el-sammenkobling på 

10 pct.  (Europa-Kommissionen, 2015c:5-6). Disse befinder sig i udkanten af EU og er dermed 

stort set isolerede fra det indre marked for el. Disse lande vil formentlig få økonomisk støtte fra 

projekterne af fælles interesse14, og det er derfor forventeligt, at disse lande støtter op om ud-

bygningen af det europæiske el-net. Eksempelvis modtog Storbritannien 75 mio. EUR til infra-

strukturprojekter i 2014 (The Department of Energy and Climate Change, 2014c). Modsat må vi 

formode, at lande, der ikke modtager lignende støttemidler, vil være mindre begejstrede for ud-

                                                        
14 Projekterne har til formål at støtte projekter, der skal bidrage til at integrere Europas energisektorer. 
Blandt andet skal projekterne sikrer, at de 12 medlemsstater, der ikke opfylder EU’s mål om en sammen-
koblingsprocent på 10 pct. vil opfylde målet senest i 2020. Listen over projekter af fælles interesse er en 
fleksibel liste, der ajourføres hvert andet år og den seneste liste blev offentligt i november 2015  (Europa-
Kommissionen, 2015c:7-8). 
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bygningen af det indre marked for el, fordi det er forbundet med nationale omkostninger. På 

baggrund af dette kan en splittelse internt i EU ikke udelukkes på trods af, at alle medlemssta-

terne mere eller mindre bakker op om det indre marked for el pga. de økonomiske fordele (Rå-

det for Den Europæiske Union, 2015:1). Vi formoder derfor, at der vil være lange udsigter til, at 

EU kan udnytte det indre marked for energi som magt.  

   

 For det andet har der også historisk set været uenighed internt i EU omkring, hvordan det 

indre marked for energi skal udvikle sig. Eksempelvis er Frankrig ofte blevet karakteriseret som 

det ”sorte får” i forhold til forhandlingerne om de tre lovgivningspakker for liberaliseringen af 

gas- og el-markedet i 1990erne og 00erne. Baggrunden herfor er, at Frankrig har en høj statslig 

intervention i energisektoren modsat den markedsorienterede overbevisning, som EU og særligt 

Storbritannien står for (Mérite, 2011:146). På samme vis som Frankrig har Tyskland også været 

mindre aktiv i at fremme samarbejdet om det indre marked for energi. Årsagen hertil er igen, at 

den tyske markedsstruktur ligesom den franske ikke er i overensstemmelse med den struktur, 

som EU bygger det indre marked for energi på (Duffield & Westphal, 2011:183). Det tyske 

marked er domineret af få magtfulde private aktører, der vil miste store markedsandele ved et 

integreret europæisk energimarked.  

 Endvidere har Frankrig og Tyskland også en økonomisk interesse i, at EU’s import af rus-

sisk energi ikke nedsættes. Tysklands interesser skyldes, at den tyske energisektor har tætte for-

bindelse til den russiske energisektor. Blandt andet har E.On Ruhrgas, som er blandt de store 

tyske energivirksomheder, aktier i det russiske energiselskab Gazprom, hvorfor Tyskland har en 

strategisk interesse i at udvide tilførslen af russisk gas til EU (Duffield and Westphal 2011:181-

82). Frankrigs økonomiske interesser skyldes, at franske energiselskaber er med i udarbejdelsen 

af nye russiske rørledninger som for eksempel Nord Stream 2 (Tass, 2015).  

  

  Endeligt forudsætter udnyttelsen af ”soft power”- potentialet over for de østlige nabolan-

de, at EU kan stille landene en sikkerhedsgaranti. Eksempelvis kan EU miste det energipolitiske 

samarbejde med Aserbajdsjan til fordel for EØU, fordi Rusland kan tænkes at ville lægge di-

plomatisk og økonomisk pres på landet for at fravælge EU. Rusland har tidligere brugt dets 

økonomiske og militære overlegenhed som politiske virkemidler til at sikre, at de tidligere sov-

jetrepublikker ikke tilnærmer sig EU (Andersen, 2013). Eksempelvis fravalgte Armenien i 2013 
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en frihandelsaftale med EU til fordel for medlemskab i EØU, fordi Rusland varslede en tilbage-

træning af dets militære støtte til landet:  

 

 ”Vi sagde nej, fordi de [Rusland] sagde, vi skulle, og motivationen var sikkerhed. De an-

dre lande [de tidligere sovjetstater, særligt Ukraine]kan presses økonomisk, men det kan EU 

kompensere for. Vi har dertil et sikkerhedsproblem, og det hverken kan eller vil EU kompensere 

for. Vi havde intet valg. ” (Andersen, 2013).  

 

 Den bagvedliggende årsag til, at Rusland var i stand til at presse Armenien til at fravælge 

EU var, at Armenien er økonomisk og militær afhængig af Rusland. Især når det gælder den 

territoriale konflikt i Nagorno-Karabakh-regionen15 mellem Aserbajdsjan og Armenien, hvor 

Rusland støtter Armenien militært. EU’s økonomiske ressourcer kunne ikke kompensere for den 

militære overlegenhed, Rusland besidder over for Armenien. Armenien havde muligvis fravalgt 

EØU, hvis EU havde været i stand til at stille Armenien en sikkerhedsgaranti både i forhold til 

den territoriale konflikt og især i forhold til Rusland (Information, 2016; Johansen, 2012).   

 En lignende situation kunne man forestille sig ville opstå omkring Aserbajdsjan, hvis de 

nærmer sig EU yderligere. Aserbajdsjan støttes ligesom Armenien militært af Rusland i konflik-

ten omkring Nagorno-Karabakh-regionen (ibid.). I denne kontekst vil det være sandsynligt, at 

Rusland vil presse Aserbajdsjan økonomisk og militært til at vælge EØU frem for EU. Sandsyn-

ligheden herfor er stor taget Armeniens eksempel i betragtning, men også fordi Rusland agerede 

meget aggressivt på Ukraines aktive fravalg om EØU-samarbejdet:  

  

 ”Rusland har jo forholdt sig ganske voldsomt over for Ukraine, efter at de valgte at stå 

udenfor samarbejdet. Og det har jaget en skræk i livet på de andre lande. De har ikke rigtig 

noget alternativ.” (Nielsen, 2014). 

 

 Taget Ukraine og Armenien i betragtning formoder vi, det er usandsynligt, at EU kan til-

trække Aserbajdsjan udelukkende ved det indre marked for energi. Den manglende sikkerheds-

garanti fra EU er muligvis også medvirkende til, at Aserbajdsjan ikke udelukker fremtidig delta-
                                                        
15 Nagorno-Karabakh er en autonom republik i den vestlige del af Aserbajdsjan, nær grænsen til Armeni-
en. Størstedelen af befolkningen i dette område er armeniere. Regionen anmodede i 1988 om at blive 
tilsluttet Armenien. Det afviste Aserbajdsjan og Rusland, hvilket resulterede i borgerkrig fra 1988 til 
1994, hvor parterne indgik våbenhvile. Til trods for våbenhvile er konflikten ikke løst og blusser jævnligt 
op. Seneste sammenstød blev udledt af Ukraine-krisen i 2014 (Information 2016; Johansen 2012).  
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gelse i EØU. Den aserbajdsjanske udenrigsminister, Elmar Mammadyarov, har i forbindelse 

med EØU udtalt, at Aserbajdsjan ikke udelukker medlemskab eller samarbejde med andre eura-

siske lande:  

 

 ”Never say never," Mammadyarov said on Wednesday when asked if his country would 

consider membership in the EEU. Mammadyarov explained that Azerbaijan is focused on 

"building up more bilateral level cooperation" within the Eurasian bloc.” (Sputnik, 2015a). 

 

 Netop det faktum, at EU ikke lykkedes med at fastholde Armenien og muligvis ikke kan 

tiltrække Aserbajdsjan uden en militær sikkerhedsgaranti, bekræfter Nyes tese om, at militær-

magt fortsat spiller en vigtig rolle i dag. Selvom EU har økonomiske ressourcer til at tiltrække 

de østlige nabolande, kræver det alligevel også militære ressourcer, hvilket EU ikke besidder, da 

EU’s militære ageren udelukkende foregår i NATO-regi jf. art. 42 TEU16 og Protokol 1117.  

 

5.1.3. Diversificering af eksterne energileverandører og transitruter  
Et tredje område i EU’s energipolitik, som har magtpotentiale, er energiunionens initiati-

ver om at diversificere eksterne energileverandører og transitruter. Det primære formål med 

disse initiativer er at mindske EU’s afhængighed af én energiproducent, som i EU’s tilfælde er 

Rusland:  

 

”De seneste måneders politiske udfordringer [Ukraine-krisen i 2014] har vist, at diversi-

ficering af energikilder, -leverandører og -transportruter er afgørende for sikre og modstands-

dygtige energiforsyninger til Europas borgere og virksomheder […]”  (Europa-Kommissionen, 

2015b:4). 

 

Foruden målsætningen om at mindske energiafhængigheden har initiativerne også det 

formål at sikre en ” […] sikker og konkurrencedygtig energi til overkommelige priser […]”  

(Europa-Kommissionen, 2015b:2). Initiativerne har med andre ord også økonomiske og sikker-

hedspolitiske formål, idet initiativerne indeholder mekanismer, der skal sikre billigere energipri-

ser, men også mekanismer, der skal sikre en stabil energiforsyning.  

                                                        
16 Artikel 42 TEU: Rækkevidden af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. 
17 Ad. Artikel 42 TEU. 
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I udspillet til energiunionen lægges der vægt på flere forskellige lande, der kan opfylde 

EU’s målsætninger. Et af de lande, der kan mindske EU’s energiafhængighed af russisk energi, 

er bl.a. Aserbajdsjan, fordi landet er rigt på olie og gas og kan dermed fungere som et af de lan-

de, der kan føre energi til Europa uden om Rusland. Men Aserbajdsjan kan også fungere som et 

transitland mellem EU og energidepoterne i Centralasien (Rottbøll, 2009). 

 Aserbajdsjans rolle som både forsynings- og transitland er også årsagen til, at EU siden 

1990erne har investeret i den aserbajdsjanske energisektor og i rørledningsprojekter, der kan 

føre aserbajdsjansk energi til Europa. Blandt andet har EU støttet udviklingen af gasplatformen 

Shah Deniz i Det Kaspiske Hav og støttet rørledningerne Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) og Syd-

kaukasus-rørledningen (SCP). BTC transporterer olie til Europa, hvor SCP transporterer gas. 

Begge rørledninger var pionerer inden for diversificeringen af olie- og gasforsyningsruterne til 

EU uden om Rusland. Rørledningerne spiller derfor en betydelig rolle i EU’s politik om diversi-

ficering af eksterne energileverandører (Rahimov, 2010:33). Et tredje rørledningsprojekt, som 

EU også støtter med formålet om at mindske energiafhængigheden af Rusland, er den sydlige 

gaskorridor (bilag 5, figur 3). Den sydlige gaskorridor er endnu en rørledning, der skal bringe 

gas fra Shah Deniz-feltet i Aserbajdsjan til Europa. Korridoren er en af de mest komplekse gas-

rørlednings-projekter, fordi det er en lang rørledning, der består af tre separate rørledningspro-

jekter, og som løber gennem flere lande (Aserbajdsjan, Georgien, Tyrkiet, Grækenland, Albani-

en og Italien) (Trans Adriatic Pipeline, 2015). Korridoren er en vigtig del af EU’s energipolitik, 

fordi det er en af de vigtigste energiruter uden om Rusland.  

Aserbajdsjans strategiske vigtighed for EU’s målsætning om at mindske afhængigheden af 

én energileverandør understreges også i udspillet til energiunionen:  

 

”EU vil som del af et revitaliseret energi- og klimadiplomati bruge alle sine udenrigspoli-

tiske instrumenter for at etablere strategiske energipartnerskaber med stadigt vigtigere leveran-

dør- og transitlande eller –regioner såsom […], Aserbajdsjan […]. ”  (Europa-Kommissionen, 

2015b:7).  

 

Derudover kan Algeriet også være medvirkende til at mindske EU’s afhængighed af rus-

sisk energi (Europa-Kommissionen, 2015b:4). EU har allerede et veletableret energisamarbejde 

med Algeriet, idet det er EU’s tredjestørste gasleverandør efter Rusland og Norge. Algeriet leve-
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rer i dag energi til Europa gennem rørledningerne: Maghreb-Europa, Medgaz og Trans-

Meditteranean-rørledningen (bilag 5, figur 4). Der er stort potentiale i at udbygge disse rørled-

ninger og dermed mindske EU’s import af russisk gas (European Commission, 2016a).  

 

Endeligt er USA, Qatar og Australien også vigtige for EU’s diversificeringsmålsætning, 

fordi de producerer flydende naturgas (LNG) (European Commission, 2016d). I udspillet til 

energiunionen lægger Kommissionen også op til at øge importen af LNG fra netop disse lande 

(Europa-Kommissionen, 2015b:5). Dette er et relativt nyt tiltag fra EU’s side, idet man ikke 

tidligere har fokuseret på muligheden for at importere energi fra lande langt fra det europæiske 

kontinent. Den primære årsag hertil, er at det ikke har været teknologisk muligt at transportere 

gas over lange distancer. Men ved at konvertere naturgas til LNG er det blevet muligt at trans-

portere gassen over længere distancer uden behov for rørledninger (Rambøll, 2015). Der er dog 

særligt fokus på USA, hvilket skal ses i lyset af, at EU og USA er ved at forhandle en handelsaf-

tale (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP), hvor EU bl.a. også forsøger at få 

indarbejdet et energikapitel.  

 

Der er magtpotentiale i spredning af energileverandører og transitruter, fordi det kan om-

sættes til både ”hard-” og ”soft power”. For det første kan der argumenteres for, at skulle EU 

lykkes med at etablere flere energipolitiske samarbejder uden om Rusland, da vil EU blive min-

dre afhængig af russisk energi og på den måde kunne udøve ”hard power” over for Rusland. Det 

vil betyde, at EU får en stærkere forhandlingsposition, idet Rusland i mindre grad vil være i 

stand til at bruge sin energi som et politisk våben over for EU. EU vil i dette scenarie være bedre 

i stand til at true eller tvinge Rusland til f.eks. at ændre deres aggressive adfærd over for de tid-

ligere sovjetrepublikker. Ud fra dette perspektiv bekræftes Nyes præmis endnu en gang om, at 

”hard power” kun kan udøves, hvis der er et gensidigt afhængighedsforhold mellem aktørerne.  

EU’s styrkede forhandlingsposition vil ikke være begrænset til Rusland, men også kunne 

benyttes over for dets andre energileverandører. EU vil teoretisk set stå stærkere i forhandlinger 

om f.eks. rørledningsprojekter, investeringer i energisektorer og energipriser, hvis EU opnår en 

større spredning af leverandører. EU vil i en sådan situation have mulighed for at spille hårdt 

mod hårdt eller afvise energileverandørernes forslag, idet EU vil have flere muligheder. I dag er 

situationen lige omvendt, fordi EU er afhængig af energi fra få energileverandører, hvorfor for-

handlingerne foregår på leverandørens præmisser.  
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 For det andet kan man argumentere for, at en spredning af energileverandører og transitru-

ter også kan omsættes til ”soft power” til at tiltrække de østlige nabolande. Især initiativet om at 

udbygge energisamarbejdet med USA, herunder importen af LNG, vil kunne virke tiltrækkende, 

fordi de østlige nabolande formentlig vil se markedet for LNG som et alternativ til russisk gas.   

 Endvidere kan et tættere europæisk og amerikansk samarbejde også virke tiltrækkende for 

de østlige nabolande, fordi landene har geopolitiske interesser i at tilnærme sig USA.  De ser 

USA som en sikkerhedsgaranti, hvilket skyldes at USA flere gange har involveret sig i geopoli-

tiske konflikter, hvor de tidligere sovjetrepublikkers suverænitet er blevet krænket af Rusland. 

Det seneste eksempel er Ukraine-krisen i 2014, hvor USA, modsat EU, var fortaler for en mili-

tær indblanding og hårde importsanktioner mod den russiske energisektor (jf. afsnit 5.1.1. side 

35). Tilnærmelsen mellem EU og USA på det energipolitiske område vil give EU en status som 

bindeled mellem USA og de østlige nabolande, hvilket kunne være tillokkende for de østlige 

nabolande.  

 

Magtpotentialet i spredningen af energileverandører og transitruter kan dog diskuteres. For 

det første kræver udnyttelsen af ”hard power”-potentialet som bekendt, at medlemsstaterne når 

til enighed. Særligt skal der på EU-plan opnås enighed om, hvilke energileverende lande og 

transitruter, der skal forsyne EU.  På nuværende tidspunkt er der stor uenighed om hvilke lande, 

der skal forsyne EU, hvilket Nord Stream 2-projektet er et godt eksempel på.  

Nord Stream 2-projektet er som nævnt en udbygning af den eksisterende rørledning i det 

Baltiske Hav, der transporterer russisk gas til Tyskland (bilag, 5 figur 5). Der er flere af EU’s 

medlemsstater, der udtrykker modstand mod Nord Stream 2. Blandt modstanderne er de baltiske 

lande, Slovakiet, Polen, Italien, Rumænien, Ungarn og Grækenland (Gotev, 2015; Ussing, 

2016). Der er både historiske og økonomiske årsager til, at disse lande ikke bakker op om Nord 

Stream 2.  

Særligt kan de tidligere sovjetrepublikkers modstand forklares ud fra deres historiske rela-

tion til Rusland. Flere af disse lande mener, at rørledningsprojektet er direkte rettet mod dem 

som en straf for, at de har valgt en europæisk retning frem for en russisk (Ussing, 2016). Særligt 

Ukraine mener, at Nord Stream 2 er rettet direkte mod dem, fordi de har valgt en europæisk ret-

ning:  
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”This is a purely political project. The Nord Stream-2 should be blocked. We are counting 

on the support of the European Commission, because it [the Nord Stream-2 project] is a means 

of punishment for Ukraine's European aspirations” (Ukrinform, 2016).  

 

 Ukraine bakkes op af den polske præsident, Andrezej Duda, som ud over de historiske as-

sociationer også mener, at Nord Stream 2 er et politisk projekt, som skal splitte EU internt:  

 

”Vi er modstandere af Nord Stream, som ikke kan ses som en ren økonomisk investering, 

fordi der allerede findes andre måder at sende gas til Europa på, som ikke udnyttes fuldt ud. Det 

rejser spørgsmålet om, hvorfor nogen vil investere i projektet. Vi mener, at det er, fordi det er et 

politisk projekt. I vores øjne strider det imod europæisk lov, fordi det underminerer energisoli-

dariteten i Europa” (Ussing, 2016).  

 

De Central- og Østeuropæiske lande bakkes op af USA, som også nærer mistillid til de 

bagvedliggende russiske interesser i rørledingsprojektet:  

 

“In a recent interview, the U.S. special envoy for international energy affairs, Amos 

Hochstein, called Nord Stream 2 “an entirely politically motivated project” and warned Euro-

pean authorities against “rushing into” the project.” (Steinhauser, 2015). 

 

Modstanden kan også forklares ud fra en økonomisk synsvinkel. Flere af de tidligere sov-

jetrepublikker er afhængige af transitindtægter for at transportere russisk energi til Europa. Vi 

må formode, at lande som f.eks. Ungarn modsætter sig projektet, fordi landet vil miste disse 

transitindtægter, hvis der i fremtiden transporteres mere gas via Nord Stream 2 end de traditio-

nelle rørledninger. Ungarn vil på samme vis som Ukraine miste en stor indtægtskilde og samti-

dig miste deres betydning som transitland (jf. afsnit 5.1.1. side 38).  

Endvidere møder projektet også modstand fra andre lande end de tidligere sovjetrepublik-

ker bl.a. Italien, fordi de mener, at Nord Stream 2 strider imod energiunionens målsætning om 

diversificering af energileverandører og transitruter (Kruse & Ussing, 2015).  

 Modsat de førnævnte lande støtter Tyskland Nord Stream 2-projektet. Tyskland ser Nord 

Stream 2 som et kommercielt projekt mellem private aktører og ikke som et politisk projekt 

mellem stater, hvorfor de forsvarer Nord Stream 2-projektet:  
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 “But Ms. Merkel defended the planned pipeline. “I made clear, along with others, that this 

is a commercial project; there are private investors,” Ms. Merkel said following talks with the 

other 27 EU leaders.” (Steinhauser, 2015). 

 

 Opbakningen skyldes også Tysklands økonomiske interesser i, at EU’s import af russisk 

energi forbliver intakt. Som nævnt tidligere har Tyskland tætte forbindelser til den russiske 

energisektor, og de ønsker derfor, at Nord Stream 2 gennemføres (jf. afsnit 5.1.2. side 43). Dertil 

kan den tyske holdning også forklares ud fra det synspunkt, at Tyskland har et positivt syn på 

det gensidige afhængighedsforhold mellem EU og Rusland (Nye, 2011:69). Tyskland ser EU’s 

import af russisk energi som en garanti for at have en vis kontrol over Rusland, fordi EU kan 

bruge Ruslands afhængighed af EU’s energikøb som et politisk våben.  

 Den tyske holdning møder dog stærk kritik fra bl.a. USA, som mener, at de europæiske 

lande i stedet bør udnytte den fulde kapacitet i de eksisterende rørledninger:  

 

“Despite the involvement of these private investors, several European Union and U.S. of-

ficials have questioned the commercial reasoning behind Nord Stream 2, arguing that existing 

transit routes from Russia, including the first Nord Stream pipeline and the Ukrainian lines 

aren’t used at full capacity.” (Steinhauser, 2015). 

 

 Nord Stream 2 er med andre ord et godt eksempel på, at medlemsstaterne er uenige om, 

hvilke energileverandører og transitruter, der skal forsyne EU. Såfremt at EU vil udnytte det 

magtpotentiale, der ligger i at sprede energileverandører og transitruter, kræver det, at medlems-

staterne når til enighed. Udsigterne til dette er lange, hvilket Nord Stream 2-diskussionen tyde-

ligt demonstrerer. 

 

 For det andet kræver udnyttelsen af ”soft power”-potentialet til at tiltrække de østlige na-

bolande, at EU kan få forhandlet et energikapitel ind i TTIP. På nuværende tidspunkt er udsig-

terne til dette lange, fordi USA ikke er interesseret i højere gaspriser, som mere eksport af LNG 

formentligt vil medføre (Jørgensen, 2015). Dertil er det heller ikke sikkert, at USA har interesse 

i at eksportere gas til Europa, fordi gasprisen er højere i Asien. Dette afspejles af, at USA allere-

de har indgået gasaftaler med flere asiatiske lande (ibid.). Til trods for at der er tendenser, der 
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peger på, at USA ikke ønsker at eksportere LNG til Europa, er der en tendens, der viser det 

modsatte. Eksempelvis har flere amerikanske selskaber allerede nu indgået aftaler om at ekspor-

tere LNG til Litauen (Ritzau, 2015). Flere af de baltiske lande følger Litauens eksempel med 

stor interesse, hvorfor udsigten til en europæisk-amerikansk LNG-aftale ikke er så utænkelig 

alligevel.  

 Dog er det ikke sikkert, at alle medlemsstater støtter ideen om at styrke det energipolitiske 

samarbejde mellem EU og USA. Ud fra et historisk perspektiv kunne man forestille sig, at et 

medlemsland som Frankrig vil modsætte sig det energipolitiske samarbejde. Frankrig har histo-

risk set modarbejdet, at EU skal tilnærme sig USA, fordi Frankrig er imod ideen om, at USA 

kommer til at spille en større rolle i Europa (Hoffmann, 1966:875). Dog er der andre medlems-

stater, der er mere begejstrede for et styrket energipolitisk samarbejde mellem EU og USA. Ud 

over de baltiske lande, som nævnt ovenfor, er Storbritannien også interesseret i at styrke det 

energipolitiske samarbejde. For eksempel har den britiske premierminister, David Cameron, 

flere gange udtalt, at han gerne ser, at amerikansk LNG bliver et alternativ til EU’s import af 

russisk gas (Renssen, 2014). Den britiske holdning skal ses i lyset af, at Storbritannien, modsat 

Frankrig, historisk set har forsøgt at fremme USA’s rolle i Europa.  

 

5.1.4. Større åbenhed om energikontrakter   
Et fjerde område af EU’s energipolitik, som kan omsættes til ”hard-” og ”soft power”, er 

det kontroversielle forslag om at indføre konsultationspligt på medlemsstaternes energiaftaler 

med tredjelande (jf. afsnit 4.2.3. side 28). Medlemsstaterne er allerede i dag forpligtede til at 

indberette energiaftaler med tredjelande til Kommissionen, men først efter aftalerne er indgået. 

Det har dog vist sig at være yderst vanskeligt at genforhandle vilkårene i energiaftalerne, hvis 

Kommissionen finder aftalen i uoverensstemmelse med EU-retten. På den baggrund har Kom-

missionen fremlagt et nyt forslag, der betyder, at medlemsstaterne skal indberette energiaftaler-

ne til Kommissionen, før de underskriver aftalerne (European Commission, 2016b).  

Forslaget har flere formål. Primært er det at skabe større åbenhed omkring medlemsstater-

nes energiaftaler for at sikre, at aftalerne stemmer overnes med det indre markeds regler og 

EU’s overordnede energipolitiske målsætninger f.eks. om spredning af energileverandører (Eu-

ropa-Kommissionen, 2015b:7). Sekundært er formålet også at sikre, at EU taler med en fælles 

stemme, når der forhandles med tredjelande (ibid.).  
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Sammenlignet med de andre elementer af energipolitikken, f.eks. det indre marked for 

energi udbygger forslaget om konsultationspligt ikke EU’s økonomiske magt, som ifølge Nye 

kan omsættes til ”hard power” over for eksterne aktører. Forslaget er i stedet en måde, hvorpå 

EU internt kan udøve ”hard power” over for medlemsstaterne. Dette vil EU kunne gøre, fordi 

forslaget indirekte vil give EU beføjelser til at kunne tvinge medlemsstaterne til at rette ind og 

følge en fælles europæisk linje over for tredjelande. På sigt vil EU kunne udnytte denne beføjel-

se til at skabe én fælles europæiske stemme mod EU’s energileverandører, hvilket vil give EU 

”hard power”.  

 

Dog er magtpotentialet i én fælles stemme begrænset til EU’s energileverandører på sam-

me vis som magtpotentialet i egne energikilder, det indre marked for energi og diversificering af 

energileverandører. EU vil ikke kunne udnytte magtpotentialet over for f.eks. EU’s handelspart-

nere såsom f.eks. Kina, fordi medlemslande ikke forhandler energi med disse lande. Dette be-

kræfter igen Nyes præmis, om at udøvelsen af ”hard power” er betinget af eksisterende forhold 

mellem aktørerne.   

Udnyttelsen af magtpotentialet i én fælles stemme over for energileverandører er dog 

tvivlsom, fordi forslaget splitter medlemsstaterne. Nogle medlemslande er imod forslaget, fordi 

de mener, at forslaget går ud over de beføjelser EU har i art. 194 TEUF. EU har i dag ikke befø-

jelser til at agere på medlemsstaternes vegne i forhold til at indgå aftaler med tredjelande (Kel-

ler, 2015). Storbritannien, Tyskland og Frankrig er nogle af de medlemslande, der mener, at 

forslaget indirekte overfører flere nationale beføjelser til EU-niveau (Lada, Skłodowska, Szcze-

panik, & Wenerski, 2015:101). Modstanderne mener, at forslaget er en måde, hvorpå EU kan 

kontrollere medlemsstaternes energiaftaler med tredjelande, til trods for at Lissabontraktaten 

tilskriver, at dette er en national kompetence.  

Endvidere støtter lande, der har gunstige energiaftaler med Rusland heller ikke forslaget 

om konsultationspligt. Dette er eksempelvis Ungarn, som har en fordelagtig energiaftale med 

det russiske energiselskab Gazprom, der sikrer Ungarn en lav gaspris. Ungarn støtter derfor ikke 

forslaget om konsultationspligt, fordi det bl.a. vil umuliggøre, at Rusland kan favorisere nogle 

medlemslande med hensyn til lavere energipriser:  
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”Ungarn har […]angiveligt […]fået den billigste gaspris fra Gazprom, men regeringen i 

Budapest vil ikke lade hverken EU-Kommissionen eller andre landes myndigheder få indblik i 

kontraktforholdene. ” (Redder, 2015). 

 

Dog ser Polen anderledes på forslaget. Polen støtter forslaget, fordi det kan medvirke til, at 

Polen i fremtiden kan få forhandlet lavere energipriser, end de har i dag. Polen er i dag blandt de 

medlemsstater, der betaler den højeste pris for russisk energi (Krajewski, 2014). Polens opbak-

ning til forslaget er ikke overraskende, da Polen under ledelse af Donald Tusk fremlage forsla-

get om konsultationspligt. Tusk tog endda ideen om konsultationspligt et skridt videre ved at 

foreslå, at EU i fremtiden skal forhandle alle energikontrakter med russiske energiselskaber på 

vegne af EU’s medlemsstater (Willer, 2014:6-7). Dette er yderst kontroversielt, da det vil bety-

de, at EU skal have flere beføjelser end i dag jf. art. 194 TEUF.  

 

 Udover ”hard power” indeholder forslaget om konsultationspligt også et ”soft power”-

potentiale, til at tiltrække de østeuropæiske nabolande (Corbett, Frogatt, & Johnston, 2013:193). 

En styrket europæisk forhandlingsblok mod Rusland vil være attraktiv for de østlige nabolande, 

der gerne vil være mindre afhængige af Rusland. Hvis EU i højere grad kunne tale med én fæl-

les stemme over for Rusland, vil det give de østlige nabolande en garanti for, at EU vil have 

gennemslagskraft til at håndtere Rusland i tilfælde, hvor Rusland bruger energi som et politisk 

instrument. 

 Udsigten til, at EU kan tiltrække disse lande med en fælles forhandlingsblok mod Rus-

land, er dog tvivlsom. Der har endnu ikke på europæisk plan været enighed om, hvordan EU 

skal forholde sig til Ruslands brug af energi som et politisk instrument. Et eksempel på dette er 

Ukraine-krisen i 2014, hvor man på den ene side har Storbritannien og Polen, der er fortalere for 

en hård kurs mod Rusland. Storbritannien støttede bl.a. Ukraine militært, hvor Polen mente, at 

EU skulle indføre hårdere økonomiske sanktioner mod den russiske energisektor end de igang-

værende sanktioner (jf. afsnit 5.1.1. side 35) (DIIS, 2014:2; Wintour, 2015).  

 På den anden side er Tyskland og Frankrig, der ønsker en dialog frem for end en konfron-

tation med Rusland (DIIS, 2014:2). Den nuværende usammenhængende linje over for Rusland 

stiller derfor ingen garanti for de østeuropæiske nabolande, om at EU har gennemslagskraft til at 

håndtere Rusland i tilfælde, hvor Rusland bruger energi som et politisk instrument. 
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5.1.5. Delkonklusion 
 Af ovenstående analyse kan vi udlede, at EU’s energipolitik indeholder elementer, der har 

”hard-” og ”soft power”-potentiale. Det gælder brugen af alternativ og vedvarende energi, det 

indre marked for energi, diversificering af eksterne energileverandører og transitruter samt stør-

re åbenhed omkring energiaftaler med tredjelande. Forudsætningen for at magtpotentialet i 

energipolitikken kan omsættes til reel magt er, at der på EU-plan opnås enighed mellem med-

lemsstaterne. Blandt medlemsstaterne er der på en række områder i energipolitikken uenigheder. 

Eksempelvis er der store uenigheder omkring, hvem der skal forsyne EU, finansieringen af 

energiinfrastrukturen samt omkring valg af energikilder. Endvidere diskuteres EU’s ”delte kom-

petencer” på energiområdet også, idet nogle medlemsstaterne mener, at EU skal have større ind-

blik i medlemsstaternes energiaftaler med tredjelande. I forhold til udnyttelsen af ”soft power”-

potentialet til at tiltrække de østlige nabolande kræver det især, at EU er i stand til at stille en 

sikkerhedsgaranti om at kunne håndtere Rusland, hvis Rusland anvender energi som et politisk 

våben.  

 

5.2. Storbritanniens interesser i EU’s energipolitik  
 I ovenstående analyse kunne vi konkludere, at der er dele af EU’s energipolitik, der har 

reelt magtpotentiale, men som har lange udsigter grundet de interne uenigheder. Spørgsmålet er 

så, hvorledes Storbritannien har interesser i EU’s energipolitik og dermed udviklingen af magt-

potentialet heri. Vi har identificeret, at Storbritannien har følgende interesser i EU’s energipoli-

tik:  

x En økonomisk interesse i det indre marked for energi 

x En sikkerhedsmæssig interesse i at sikre EU’s energiforsyning 

x En geopolitisk interesse i at udnytte magtpotentialet i EU’s energipolitik til at fremme na-

tionale interesser  

 

 Det er interessant, at Storbritannien viser interesse for større europæisk samarbejde taget 

deres generelle EU-skepsis i betragtning. I de følgende afsnit vil vi uddybe de britiske interesser 

og hvilke underliggende dimensioner, der ligger til grund for de britiske interesser i EU’s ener-

gipolitik. 
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5.2.1. Storbritanniens økonomiske interesser i det indre marked for energi  
 Storbritannien har en interesse i de initiativer i energiunionen, der relaterer sig til det indre 

marked for energi. Dette har regeringens viceklima- og energiminister, Andrea Leadsom, udtalt 

flere gange:  

 

 “[…] the Government is very supportive of the development of the energy union. Effective-

ly implemented, it should deliver the competitive, interconnected and fully functioning single 

energy market that should provide good value for money for consumers in the UK and across 

the EU. I can assure the Committee that, as we move towards the UK presidency, we will be 

active in pushing it forward” (The House of Lords, 2015). 

 

 Storbritanniens interesse i det indre marked for energi kan forklares ud fra det perspektiv, 

at Storbritannien vil opnå en række økonomiske fordele især ved det indre marked for el. Blandt 

andet viser undersøgelser, at Storbritannien vil opnå besparelser på £1 mia. inden 2020, hvis 

landet i højere grad bliver tilkoblet det europæiske el-net (National Grid, 2014). Årsagen er, at 

en større el-sammenkobling vil betyde mere konkurrence, hvor udfaldet vil blive lavere el-

priser, hvilket energiminister, Amber Rudd, også understreger:  

 

 ” […] We need to build a new energy infrastructure, fit for the 21st century. We are build-

ing new interconnectors to make it easier to import cheaper electricity from Europe. These 

changes are vital. Cheaper energy means lower household bills […]. And my view is that is best 

served through open, competitive markets. That is why the Prime Minister has been calling for 

an ambitious Energy Union for Europe – to save hardworking families money and to guarantee 

energy supplies for future generations”  (The Department of Energy and Climate Change, 

2015b). 

 

 I dag har Storbritannien fire el-ledninger til Frankrig, Irland, Holland og Nordirland, men 

til trods for dette har Storbritannien kun en el-sammenkobling på 6 pct., og opfylder dermed 

ikke EU’s målsætning om en sammenkobling på 10 pct. (jf. afsnit 5.1.2. side 42-43) (Europa-

Kommissionen, 2015c:6).  

 I forhold til at kunne opnå målsætningen på 10 pct. modtager Storbritannien støttemidler 

fra projekterne af fælles interesse (jf. afsnit 5.1.2 side 43), som skal sikre sammenkobling med 
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henholdsvis Belgien, Frankrig, Irland, Danmark, Tyskland og Norge (European Commission, 

2015e). Storbritanniens deltagelse i disse projekter betyder, at der er et økonomisk incitament til 

at udbygge energiinfrastrukturen og sammenkoblingen til det europæiske el-net. Eksempelvis 

modtog Storbritannien i 2014 75 mio. EUR til energiinfrastrukturprojekter, og Storbritannien er 

også at finde på listen over støtteprojekter i 2015(European Commission, 2015a; The Depart-

ment of Energy and Climate Change, 2014c).  

 I forrige analyse argumenterede vi for at lande, der modtager støttemidler fra projekterne 

af fælles interesse var mere tilbøjelige til at støtte det indre marked for energi. Dette synes især 

at være tilfældet med Storbritannien, da Storbritannien udover lavere el-priser også vil drage 

økonomisk fordel af EU-støttemidler modsat mange andre EU-lande. Man kunne forestille sig, 

at hvis Storbritannien var blandt de medlemsstater, der ikke modtager støttemidler, ville landet 

være mindre begejstret for udbygningen af det indre marked for energi, fordi det er forbundet 

med nationale omkostninger.  

 

 Foruden fordele i form lavere el-priser og EU-støttemidler vil Storbritannien formentlig 

også opnå økonomiske fordele i form af større beskæftigelse (jf. afsnit 5.1.2. side 39-40). Ifølge 

Martens (2015) vil flere medlemsstater opleve en øget beskæftigelse og bedre konkurrenceevne 

ved et fuldt integreret indre marked for el. Storbritannien oplever allerede i dag en øget beskæf-

tigelse inden for energisektoren, særligt inden for el og alternativ energi, hvorfor vi formoder, at 

en større sammenkobling til europæiske energinet vil skabe endnu flere jobs (European Com-

mission, 2015b:1). Vi formoder derfor, at dette også er en af årsagerne til Storbritanniens positi-

ve holdning til det indre marked for energi.  

 

 Endeligt vil Storbritannien også kunne opnå økonomiske fordele i form af færre investe-

ringer i oplagring af energi (Europa-Kommissionen, 2015c:4). I januar 2015 indførte Storbritan-

nien et såkaldt kapacitetsmarked, som en del af EMR, der indebærer, at staten betaler kraftvær-

ker for at stå til rådighed med en vis kapacitet (jf. afsnit 4.4.3. side 33). Indførelsen af kapaci-

tetsmarkedet har været nødvendig, fordi den indenlandske energiproduktion ikke vil være til-

strækkelig i fremtiden (European Commission, 2015b:5). Flere prognoser viser, at et kapaci-

tetsmarked medfører forhøjede energipriser (De Meulemeester, 2014). En større sammenkobling 

med det europæiske energi-net vil betyde at Storbritannien kan trække på et andet lands over-

skydende energi, når den indenlandske produktion ikke er tilstrækkelig, hvilket formentligt ikke 
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vil medføre højere energipriser (European Commission, 2015d:1-2). Vi formoder derfor, at dette 

er en tredje årsag til at Storbritannien har interesse i det indre marked for energi.  

  

 Udsigten til at Storbritannien støtter op omkring det indre marked for energi pga. økono-

miske fordele, hænger godt sammen med Hoffmanns tese om ”low politics”. Ifølge Hoffmann 

(1996:886), er stater mere villige til at samarbejde inden for ”low politics” som f.eks. det indre 

marked for energi, fordi der er tale om politikområder, der ikke direkte truer staters suverænitet, 

og fordi der er fordele for de involverede stater. I Storbritanniens tilfælde er det de økonomiske 

fordele som lavere el-priser, større beskæftigelse, EU-støttemidler og færre investeringer i lag-

ring, der taler for større europæisk samarbejde.  

 

 Foruden de økonomiske fordele kan vi også argumentere for, at Storbritanniens interesse i 

det indre marked for energi skyldes landets nationale situation – de såkaldte interne forhold jf. 

Hoffmann (1966:868). Som nævnt tidligere har Storbritanniens officielle energipolitik siden 

1980erne været at fremme konkurrencen og mindske statens rolle (jf. afsnit 4.4.).  Denne mar-

kedsorienterede tilgang forfølges fortsat af den nuværende regering på trods af, at Storbritannien 

siden 00erne er vendt tilbage til mere statslig intervention.  

 Ifølge McGowan (2011:200) er Storbritanniens markedsorienterede tilgang til energi i 

overensstemmelse med filosofien bag EU’s indre marked for energi. Dette sammenfald har 

medvirket til, at Storbritannien har været en central aktør i forhandlingerne om det indre marked 

for energi (Emerson, 2015:45). Storbritannien har endda til tider kritiseret EU for ikke at gå 

langt nok i forhold til at sikre et liberalt energimarked, når andre medlemsstater har forsøgt at 

udvande eller ændre liberaliseringen af el- og gasmarkederne, så de bevarede status quo 

(McGowan, 2011:200-201). For eksempel har Storbritannien i nogle tilfælde implementeret 

mere liberale regler end EU, netop med det formål at opnå et mere liberaliseret energimarked 

(Matlary, 1997:86). Med andre ord støtter Storbritannien det indre marked for energi, fordi det 

understøtter den britiske markedsorienterede tilgang til energipolitik.   

 Endvidere mener Matlary (1997:89-90), at Storbritanniens markedsorienterede energipoli-

tik også betød, at landet støttede udarbejdelsen af ECT. Storbritannien støttede ECT, fordi det 

indirekte udvidede det indre marked for energi f.eks. ved at udbrede EU’s energipolitiske stan-

darder. Dog støttede Storbritannien ikke de tiltag i ECT, der lagde op til, at EU skulle have flere 

beføjelser:  
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 ”The [Internal Market for Energy] element of the charter is thus readily accepted, where-

as any elements that could lead to a transferral of power to the EU institutions or a new supra-

national institutions are not. The British essentially see the charter as a free trade regime in 

energy, where the main task via-á-vis Central Europe is to assist in the transition to a market 

economy” (Matlary, 1997:89-90). 

 

 Sagt med andre ord støttede Storbritannien de dele i ECT, der relaterede sig til ”low poli-

tics”. Dette bekræfter endnu en gang Hoffmanns tese om, at stater foretrækker integration på 

”low politics”- områder. Dog skyldtes opbakningen ikke kun, at ECT kunne betragtes som ”low 

politics”, men også fordi der var sammenfald mellem Storbritanniens og EU’s filosofi bag deres 

respektive energipolitikker. 

 

 Derudover kan Storbritanniens opbakning til det indre marked for energi også forklares ud 

fra et historisk perspektiv. Storbritannien har historisk set altid set det indre marked som den 

væsentligste faktor for det europæiske samarbejde (Chopin, 2015:17). Storbritannien har altid 

først og fremmest set EU som et marked og ikke som en politisk union: 

 

 ”The British have always felt comfortable with a European Union defined as a vast market, 

but much less so with one of political union. Since a market can never exist without regulation 

the governments in London have accepted however, whether they have liked it or not, for the 

European Union to regulate trade, financial services and capital” (Chopin, 2015:1). 

 

 Med andre ord støtter Storbritannien samarbejdet om det indre marked for energi, fordi det 

politiske område er i overensstemmelse med landets generelle EU-holdning.  

 

 Ud fra den betragtning, at Storbritannien støtter det indre marked for energi pga. økonomi-

ske fordele og sammenfald mellem ideer, er der gode udsigter til at Storbritannien vil spille en 

aktiv rolle i at fremme udviklingen af EU’s energipolitik – især det indre marked for energi -  og 

dermed også magtpotentialet heri. Vi har valgt at sammenfatte Storbritanniens interesser i det 

indre marked for energi som økonomiske, fordi det primært er de økonomiske fordele, der synes 

at præge Storbritanniens positive holdning til det indre marked for energi.  
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5.2.2. Storbritanniens sikkerhedsmæssige interesser i at sikre EU’s energiforsyning 
 Derudover har Storbritannien også sikkerhedsmæssige interesser i at sikre EU’s energifor-

syning, hvilket skyldes flere årsager.  

 For det første beror Storbritanniens sikkerhedsmæssige interesse i det paradigmeskifte, der 

skete, da landet gik fra at være energieksportør til at være energiimportør. Som nævnt (jf. 4.3. 

side 30-31) har Storbritannien siden 00erne importeret en stor del af sin forsyning af fossile 

brændsler, hvilket hovedsageligt skyldes den nedadgående indenlandske energiproduktion (Sou-

tar & Whiting, 2013:71; The Department of Energy and Climate Change, 2014a:13). 

 Storbritannien har på forskellig vis forsøgt at imødekomme problemet med den faldende 

indenlandske energiproduktion via nationale løsninger. Senest har den nuværende Konservative 

regering indført kapacitetsmarkedet og flere investeringer i atomkræftværker (jf. afsnit 4.4.3). 

Netop det faktum, at Storbritannien prioriterer nationale løsninger, understreger at forsynings-

sikkerhed er et område, der berører kernen af Storbritanniens suverænitet – dvs. ”high politics” 

(jf. afsnit 3.2. side 19).  

 Kategoriseringen af forsyningssikkerhed som ”high-politics” vil ifølge Hoffmann medfø-

re, at Storbritannien ikke vil være villig til europæisk integration (Cini, 2003:98). Til trods for at 

vi kan kategorisere forsyningssikkerhed som storpolitik, har Storbritannien alligevel udvist vil-

lighed til større samarbejde omkring EU’s forsyningssikkerhed. Eksempelvis har den nuværende 

britiske regering udvist positive signaler i forhold til at støtte forslag i energiunionen, der foku-

serer på forsyningssikkerhed. Dette understregede energiminister, Amber Rudd, i forbindelse 

med offentliggørelsen af Storbritanniens nye energipolitik i november 2015:  

 

 ”It’s about the long term security of our energy supply. And my view is that it is best 

served through open, competitive markets. That is why the Prime Minister has been calling for 

an ambitious Energy Union for Europe – to save hardworking families money and to guarantee 

energy supplies for future generations.”  (The Department of Energy and Climate Change, 

2015b). 

 

 Man kan argumentere for, at Storbritanniens nyere status som energiimportør har tvunget 

landet til at samarbejde omkring forsyningssikkerhed på EU-niveau, selvom forsyningssikker-

hed er ”high-politics” i britisk optik. Her er der således et tilfælde, hvor Hoffmanns teori ikke 
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stemmer overens med virkeligheden. Som nævnt tidligere mener Hoffmann ikke, at ydre fakto-

rer kan presse stater til integration – dvs. ”the logic of integration” (jf. afsnit 3.2. side 17-18). 

Dog kan man argumentere for, at Storbritanniens faldende energiressourcer har tvunget landet 

til at samarbejde med EU i forhold til at sikre den nationale energiforsyning. Der er tydelige 

tegn på, at i de år, hvor Storbritannien blev energiimportør, søgte de mod mere EU-samarbejde. 

Eksempelvis stod Storbritannien i spidsen for at fremme fælles europæiske løsninger omkring 

forsyningssikkerhed på EU-topmødet i 2005 og støttede også aktivt op om udarbejdelsen af 

EU’s 20/20/20mål i 2008(Emerson, 2015:44). Med andre ord bliver Hoffmanns tese om ”the 

logic of diversity” afkræftet, fordi det tyder på, at Storbritanniens ændrede rolle har tvunget lan-

det til mere EU-samarbejde.  

 

 For det andet kan vi argumentere for, at Storbritanniens sikkerhedsmæssige interesser 

skyldes et sammenfald i energipolitiske ideer. Som nævnt tidligere (jf. afsnit 5.2.1. side 58) har 

både Storbritannien og EU en markedsorienteret energipolitik, hvilket også præger deres tilgang 

til forsyningssikkerhed. Både Storbritannien og EU mener, at et frit marked er en garanti for 

forsyningssikkerhed:  

 

 ” […] free markets is the best way to deliver innovation and international competitiveness, 

with security seen as a natural product of efficient market operation”  (Soutar & Whiting, 

2013:70).  

 

 Flere af de forslag i energiunionen, der fokuserer på forsyningssikkerhed bygger på denne 

idé. Eksempelvis bygger forslaget om diversificering af energileverandører og transitruter på 

idéen, om at EU’s forsyningssikkerhed bedst sikres gennem markedet. Netop det faktum, at bå-

de EU og Storbritannien tror på ideen om markedet som den bedste løsning for forsyningssik-

kerhed, forklarer også, hvorfor Storbritannien støtter flere initiativer i energiunionen, der foku-

serer på forsyningssikkerhed f.eks. spredning af energileverandører og transitruter (Europa-

Kommissionen, 2015b:4).  

 

 For det tredje kan Storbritanniens sikkerhedsmæssige interesse også forklares ud fra et 

geopolitisk synspunkt. Ifølge Kuzemko & Bradshaw (2013:25-26) deltager stater i dag i et kap-

løb om energiressourcer, fordi efterspørgslen efter fossile brændsler er stigende. Særligt frem-
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komsten af nye politiske aktører og vækstøkonomier, såsom BRIKS-landene (Brasilien, Rus-

land, Indien, Kina og Sydafrika) har betydet, at den globale efterspørgsel efter fossile brændstof-

fer er steget markant (Mitchell & Watson, 2013:6). Ifølge beregninger fra IEA (2012:3-4) vil 

den globale efterspørgsel efter fossile brændsler vokse med ca. 33 pct. frem mod 2035. Udvik-

lingen er primært drevet af en stor efterspørgsel fra BRIKS-landene, hvor Kina og Indien for-

ventes at stå for ca. 50 pct. af efterspørgselsstigningen (ibid.).  

 Storbritannien indgår på lige fod med andre lande i dette energikapløb, fordi de fossile 

brændsler udgør størstedelen af det britiske energiforbrug, hvoraf næsten halvdelen importeres 

(bilag 4, figur 5). Hvis Storbritannien fortsat ønsker at have politisk indflydelse og vækstmulig-

heder i udsigt, er landet nødsaget til at se efter alternative løsninger. Udover nationale løsninger 

såsom kapacitetsmarkedet og flere investeringer i atomkraft, kan man argumentere for, at Stor-

britannien er tvunget til at deltage aktivt i EU’s politik for at sikre den nationale energiforsyning 

i fremtiden (Lada et al., 2015:126). Her er således endnu et tilfælde, hvor en ydre faktor som 

energikapløbet tvinger Storbritannien til yderligere samarbejde – dvs. ”the logic of integration”. 

Dermed afkræftes Hoffmanns teori endnu en gang om, at det kun er interesser, der styrer staters 

samarbejdsvillighed – dvs. ”the logic of diversity”.   

 

 Til trods for at der er udsigt til at Storbritannien bakker op om EU’s energipolitik pga. 

sikkerhedsmæssige interesser, er der også en række tilfælde, hvor Storbritannien er mindre støt-

tende. Det er særligt på de områder, hvor der er stort magtpotentiale i EU’s energipolitik f.eks. 

forslaget om konsultationspligt på energiaftaler med tredjelande.   

 Storbritannien støtter ikke forslaget om konsultationspligt, fordi landet ligesom Tyskland 

og Frankrig mener, at forslaget går imod de beføjelser EU har i art. 194 TEUF (Lada et al., 

2015:101). Storbritannien mener, at forslaget er en måde, hvorpå EU kan kontrollere medlems-

staternes energiaftaler med tredjelande, til trods for at Lissabontraktaten tilskriver, at dette er en 

national kompetence. Den nuværende Konservative regering mener generelt, at forslaget om 

energiunionen ikke må underminere de kompetencer, som medlemsstaterne besidder på energi-

området i dag:   

  

 ” […] the energy union must not be a straitjacket for member states. We are very clear that 

it must respect member states’ rights to determine their own energy mix and not constrain those 

policy choices that are best done at the national level, reflecting national circumstances and 
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priorities” (The House of Lords, 2015). 

 

 Den samme holdning havde Storbritannien ved udarbejdelsen af EU’s 2030-mål. Den bri-

tiske regering støttede ikke op om Kommissionens forslag om bindende mål for vedvarende 

energi, fordi målene ville underminere Storbritanniens suverænitet i forhold til valg og tilrette-

læggelse af dets energimix (Emerson, 2015:48). Storbritannien så netop EU’s bindende mål for 

vedvarende energi som EU’s indirekte måde at styre medlemslandendes energimix – dvs. uden 

om de beføjelser EU har i art. 194 TEUF. Den manglende opbakning skal også ses i lyset af, at 

Storbritannien intensiverer forbruget af atomkraft, hvilket der på EU-niveau er store uenigheder 

om (jf. afsnit 5.1.1. side 37). Hvis EU fik større kontrol over medlemsstaternes energimix f.eks. 

via bindende mål, da vil atomkraft muligvis blive udfaset, da et indflydelsesrigt land som Tysk-

land ikke vil tillade atomkraft i EU’s energimix.  

 Storbritanniens modstand mod EU’s beføjelser vedrørende energimix og energiaftaler 

viser, at energipolitik også kan karakteriseres som ”high politics” – dvs. et område, der berører 

staters suverænitet. Hoffmann synes derfor at have ret, når han argumenterer for, at stater vil 

være mere tilbøjelige til at samarbejde på ”low politics” end på ”high politics”-områder.   

 Ud fra betragtningen om at Storbritannien støtter forslag, der kan sikre EU’s forsyning, er 

der igen gode udsigter til, at Storbritannien vil spille en aktiv rolle i at fremme udviklingen af 

EU’s energipolitik. Med andre ord er der potentiale for, at Storbritannien kan blive en af de 

medlemsstater, der kan fremme magtpotentialet i EU’s energipolitik. Dog skal Storbritanniens 

sikkerhedsmæssige interesse ses i lyset af, at landet er presset til at samarbejde pga. den nedad-

gående indenlandske energiproduktion. Dette kan have en effekt på Storbritanniens motivation 

for det energipolitiske samarbejde, idet incitamenterne ikke udspringer af egne interesser, som 

f.eks. udsigten til økonomiske fordele.  

 

5.2.3. Storbritanniens geopolitiske interesse i energipolitikkens magtpotentiale  
 Endeligt har Storbritannien også en geopolitisk interesse i at udnytte magtpotentialet i 

EU’s energipolitik til at fremme nationale interesser. Storbritannien kan udnytte EU’s energipo-

litiske magtpotentiale til at vinde noget af deres tabte internationale indflydelse tilbage og til at 

kombinere deres europæiske og amerikanske interessecirkel.  
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 For det første kan Storbritannien udnytte magtpotentialet i EU’s energipolitik til at præge 

den globale energipolitiske dagsorden. Storbritannien har op igennem 1980erne og 1990erne 

været førende i forhold til at præge den internationale tilgang til energipolitik med liberale ideer 

og har dermed været et af de lande, der har præget den internationale energidiskurs:  

 

 ”UK has largely been considered to have been a credible, and therefore influential, voice 

in the operationalization of neoliberal ideas into energy policy practice” (Kuzemko, 2012:193). 

 

Blandt andet har IEA kategoriseret Storbritannien som førende inden for liberalisering af 

energimarkedet, og andre beskriver Storbritannien som en rollemodel for andre lande i forhold 

til at privatisere og liberalisere energimarkedet (IEA, 2011:67; Kuzemko, 2012:190): 

 

“[…]one of the most vocal advocates of energy marketization on an international basis, 

particularly within the EU and Russia, and considers itself to have been influential within recent 

EU liberalization processes (Kuzemko, 2012:190). 

 

Men i takt med Ruslands voksende betydning i international politik er Storbritanniens 

energipolitiske status blevet udfordret af den måde, hvorpå Rusland fører energipolitik på. Rus-

lands mere statslige tilgang har vundet større indpas internationalt end de liberale ideer om de-

regulering, konkurrence og liberalisering af markedet (Kuzemko, 2012:189). Der var således 

tale om et politisk paradigmeskifte i den internationale måde at tænke energipolitik på i 00erne:  

 

 ”The renationalisation of energy by Putin in the 2000s was seen as Russia turning its back 

on the neoliberal energy market, […]”  (Soutar & Whiting, 2013:73).  

 

 Paradigmeskiftet synes også at have vundet indpas i Storbritanniens egen energipolitiske 

tankegang i og med, at den britiske energipolitik i dag også er præget af mere statslig interventi-

on end hidtil. Den liberale tankegang er dog som nævnt tidligere fortsat den dominerende i bri-

tisk energipolitik (jf. afsnit 4.4.).  

 Ifølge Kuzemko (2012:203) har denne udvikling medført, at Storbritannien ikke længere 

betragtes som en indflydelsesrig aktør på den internationale energipolitiske scene:  
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“[…] having been perceived as a leader within the EU in terms of energy and liberal re-

forms, the UK now finds itself increasingly ‘on the back foot. […] then the UK, compared to 

other countries in Europe, will find it harder to credibly claim energy leadership” (Kuzemko, 

2012:203). 

 

Men ved at udnytte ”soft power”-potentialet i EU’s energipolitik kan Storbritannien mu-

ligvis vinde noget af den tabte indflydelse tilbage. Som nævnt tidligere har EU haft succes med 

at præge den globale energipolitiske dagsorden via ECT (jf. afsnit 5.1.2. side 41-42). Storbritan-

nien kan netop bruge ECT og det nye Internationale Energicharter til at udbrede deres liberale 

energimarkedsværdier, og dermed forblive en central aktør på den internationale energipolitiske 

scene.  

Netop det faktum, at Storbritanniens internationale status blev udfordret i 00erne af Rus-

land bekræfter Hoffmanns tese om, at stater, der oplever en trussel mod dets position i det glo-

bale system, ofte vil forsøge at samarbejde med andre stater for at bevare sin position (jf. afsnit 

3.2.1.2.). 

 

For det andet kan vi også argumentere for, at Storbritannien kan udnytte ”hard power”-

potentialet i EU’s energipolitik til at styrke den britiske indflydelse globalt. Som nævnt tidligere 

(jf. afsnit 5.1.5.) har EU’s energipolitik ”hard power”-potentiale til at styrke EU’s forhandlings-

position over for Rusland. Vi må formode, at Storbritannien har en interesse i dette, fordi en 

svækkelse af russisk magt vil kunne skabe en magtforskydning til EU og dermed også til Stor-

britannien. Dette er i britisk interesse, da landet har en historisk bagage som europæisk og inter-

national stormagt, der stadig præger den britiske selvopfattelse og internationale ageren i dag.  

Men som nævnt tidligere (jf. afsnit 5.1.5.) forudsætter brugen af ”hard power”-potentialet, 

at der opnås enighed på EU-niveau, og at medlemsstaterne accepterer, at EU får større beføjelser 

f.eks. i forhold til medlemsstaternes energiaftaler.  

Dog er der lange udsigter til, at Storbritannien vil lade sig integrere yderligere i EU’s 

energipolitik, idet Storbritannien ikke er interesseret i at overføre flere beføjelser til EU (jf. af-

snit 5.2.2. side 62). Til trods for at ”hard power”-potentialet kan give Storbritannien mulighed 

for at efterleve sin selvopfattelse som stormagt, er Storbritannien ikke villig til at afgive suveræ-

nitet grundet den historiske bagage.  
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Dermed bekræftes Hoffmanns tese om at stater med en tung historisk bagage i form af tid-

ligere stormagtsstatus vil være mere tilbageholdende over for europæisk integration (Hoffmann 

1966:906). Men omvendt argumenterer Hoffmann også for at stater, der oplever trusler mod 

deres rolle og status i international politik, vil samarbejde med andre stater i forhold til at opret-

holde deres position. Ud fra dette synspunkt kan man forestille sig, at Storbritannien i fremtiden 

vil søge det europæiske samarbejde mere med målet om at udnytte magtpotentialet i EU’s ener-

gipolitik og dermed indirekte styrke den britiske position i international politik.  

 

For det tredje kan de geopolitiske interesser også forklares ud fra Storbritanniens histori-

ske forhold til USA. Storbritannien har en geopolitisk interesse i at fremme det amerikansk-

europæiske samarbejde, fordi Storbritannien ofte har stået i et dilemma mellem disse to aktørers 

interesser. Eksempelvis havde EU og USA forskellige opfattelser af, hvordan man skulle hånd-

tere Ruslands annektering af Krim. USA overvejede militære løsninger, hvor EU stod i spidsen 

for økonomiske sanktioner (jf. afsnit 5.1.1. side 35). Storbritannien stod her i et dilemma i for-

hold til, hvilken politisk strategi de skulle støtte. Storbritannien stod derfor på sidelinjen i EU’s 

forhandlinger med Rusland og forsøgte i stedet at finde en pragmatisk løsning mellem EU og 

USA (Petersen Stranne, 2015).  

På baggrund af vores tidligere analyse om et øget energipolitisk samarbejde mellem EU 

og USA, kunne man forestille sig, at energipolitikken kunne blive et område, hvor Storbritanni-

en kan kombinere dets europæiske og amerikanske interessecirkel. Det kan Storbritannien, fordi 

der på det energipolitiske område er visse sammenfald i de europæiske og amerikanske interes-

ser. Der er f.eks. sammenfald, fordi både EU og USA ønsker, at EU bliver mindre afhængig af 

russisk energi. Dette er særligt i amerikansk interesse, idet de gerne ser, at EU er i stand til at 

agere mere frit og aggressivt over for Rusland.  

Set i dette perspektiv er EU’s energipolitik et område, hvor Storbritannien har mulighed 

for at balancere mellem EU’s og USA's interesser. Denne dobbelte målopfyldelse gør det nem-

mere for Storbritannien at agere, fordi deres to centrale interessesfærer kombineres. Udsigten til 

at Storbritannien får mulighed for at kombinere deres interessecirkler er måske også årsagen til, 

at Cameron i 2014 foreslog, at amerikansk gas kan være et alternativ til Europas import af rus-

sisk gas (Renssen, 2014).  

Endvidere kan udsigten til at kombinere de to cirkler også forklare, hvorfor Storbritannien 

aktivt støtter op om EU’s målsætning om at blive mindre afhængig af russisk energi:  
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 “I also pushed hard on the need to reduce Europe’s dependency on energy from Russia. 

[…] Above all, it requires political will and I am determined that, although the UK has almost 

no reliance on Russian gas, we should play our part in this important work" (The House of 

Commons, 2014). 

 

 I princippet behøvede Storbritannien ikke at engagere sig i dette, fordi Storbritannien ikke 

er afhængig af russisk olie og gas i samme grad som f.eks. Tyskland, Frankrig og Polen. Til 

trods for dette engagerer Storbritannien sig i debatten, hvilket vi formoder skyldes det historiske 

forhold til USA.  

 Dog skal ovenstående citat ikke fejltolkes sådan, at Storbritannien er overvældende entu-

siastisk for EU’s energipolitik. Som allerede nævnt er Storbritannien fortsat tilbageholdende i 

forhold til at overgive flere beføjelser til EU, og det gælder særligt de dele af EU’s energipolitik, 

der ikke kan relateres til ”low politics” som f.eks. forslaget om konsultationspligt på energikon-

trakter med tredjelande. Baggrunden herfor er, at nogle elementer af EU’s energipolitik relaterer 

sig til ”high-politics”, men dels også at der fortsat er en række områder, hvor der ikke er over-

ensstemmelse mellem EU og USA f.eks. om hvorvidt USA skal blive en af EU’s nye energile-

verandører (jf. afsnit 5.1.3. side 51).  

 

 Ud fra betragtningen at Storbritannien kan udnytte magtpotentialet i EU’s energipolitik til 

at fremme nationale interesser giver udsigter til, at Storbritannien kan fremme udviklingen af 

EU’s energipolitik herunder magtpotentialet. Særligt de områder, hvor der er mulighed for at 

fremme et amerikansk-europæisk energipolitisk samarbejde, synes at være et områder, hvor 

Storbritannien vil være aktiv, fordi det er i overensstemmelse med de britiske interesser og det 

historiske forhold til USA.  

 

5.2.4. Delkonklusion  
 Samlet set kan vi konkludere, at Storbritannien har økonomiske, sikkerhedsmæssige og 

geopolitiske interesser i EU’s energipolitik. Storbritannien har særligt interesser i det indre mar-

ked for energi, idet der er økonomiske fordele, og det er i overensstemmelse med deres energi-

politiske overbevisning. Derudover er Storbritannien også interesseret i at sikre den europæiske 

energiforsyning. Det britiske engagement i EU’s forsyningssikkerhed skyldes primært Storbri-
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tanniens nye rolle som energiimportør. Endeligt har Storbritannien også interesser i at udnytte 

magtpotentialet i EU’s energipolitik til at styrke den britiske position i international politik. 

Storbritannien er især interesseret i at bevare sin rolle som indflydelsesrig aktør i energipolitiske 

sammenhænge samt dets historiske forhold til USA. Netop EU’s energipolitik giver Storbritan-

nien mulighed for at balancere mellem dets europæiske og amerikanske interessesfære.  

De britiske interesser giver samlet set et billede af, at Storbritannien kan blive en af de 

medlemsstater, der kan fremme EU’s energipolitik – herunder også det iboende magtpotentiale.  

 

6. Diskussion 
 Flere af Nyes præmisser har vist sig at være brugbare i forhold til at vurdere magtpotentia-

let i EU’s energipolitik. Særligt Nyes kontekstbestemte tilgang, hvor man stiller spørgsmålene, 

hvem der er involveret i magtforholdet, og hvilken kontekst eller emner synes at være brugbare. 

Ud fra vores analyse er det tydeligt, at magtpotentialet i EU’s energipolitik afhænger af, hvem 

EU ønsker at udøve magt over for, og i hvilken kontekst. EU kan primært udnytte magtpotentia-

let i energipolitikken over for energileverandører. Magten over for energileverandører kan kun 

udnyttes i en energipolitisk kontekst. Netop det faktum at magten i EU’s energipolitik er be-

grænset til energileverandører, bekræfter Nyes tese om, at magt kun kan udøves, hvis de invol-

verede aktører er afhængige af hinanden. Dertil synes Nyes præmis om, at magt ændres i takt 

med forandringer i konteksten også at være anvendelig til at forklare virkeligheden. Eksempel-

vis vil magtpotentialet i EU’s energipolitik over for de østlige nabolande sandsynligvis ændres, 

hvis EØU får etableret et stærkt energipolitisk samarbejde som et modstykke til EU’s indre 

marked for energi.  

Dog fokuserer Nye kun på en aktørs ydre kontekst (jf. afsnit 3.3.), dvs. en aktørs forhold 

til andre aktører. Han medregner dermed ikke medlemsstaternes interesser som en kontekst, EU 

også skal tage højde for, hvis EU ønsker at udnytte magtpotentialet i energipolitikken. Her 

kommer Hoffmanns teori ind i billedet.  

Hoffmann fokuserer modsat Nye på staters indre kontekst dvs. interne forhold, historiske 

bagage, position i det internationale system og det politiske område (jf. afsnit 3.3.). Disse for-

hold har været anvendelige i forhold til at definere Storbritanniens interesser. Vores analyse 

viser eksempelvis, at Storbritannien har flere interesser, hvorfor det lader til, at Storbritannien 

kan fremme EU’s energipolitik herunder magtpotentialet. Dog afhænger EU’s energipolitiske 

magtpotentiale ikke udelukkende af Storbritanniens indre kontekst, men også af den indre kon-
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tekst i de andre medlemsstater f.eks. Tyskland, Frankrig og Polen. Hoffmann supplerer derfor 

Nyes kontekstbestemte tilgang med en forståelse af den indre kontekst, som en multinational 

aktør som EU også skal tage højde for i forhold til at etablere og udøve magt.  

Nyes og Hoffmanns teorier har dermed vist, at de supplerer hinanden ved at udfylde hin-

andens manglende fokusområder. Nyes fokus på den ydre kontekst og Hoffmanns fokus på den 

indre kontekst har medført, at analysen giver et mere fyldestgørende billede af magtpotentialet i 

EU’s energipolitik. Teoriernes sammenspil har givet en række værktøjer, der har muliggjort at 

vurdere den reelle magt, som EU’s energipolitik besidder. For eksempel ville en analyse ude-

lukkende ud fra Nyes perspektiv ikke kunne forklare de interne dynamikker, som også er be-

stemmende for EU’s magt. Ved at bruge begge teorier har vi fået en bredere og dybere forståel-

se for energipolitikkens magtpotentiale. Vi kan dermed konkludere, at Nye og Hoffmann samlet 

set bidrager til at give et realistisk billede af fremtidsudsigterne for etableringen og udnyttelsen 

af magtpotentialet i EU’s energipolitik. De giver tilsammen en mulighed for at vurdere den reel-

le styrke i EU’s energipolitik, som i EU’s tilfælde afhænger af medlemsstaternes interesser.  

 

Dog indeholder teorierne hver især elementer, der ikke er anvendelige. Foruden Nyes 

manglende fokus på den indre kontekst har hans definition af, hvad der udgør magt også mang-

ler. Nye har en klar definition af, at ”hard-” og ”soft power” udgøres af enten økonomiske eller 

militære ressourcer. Dog har vores analyse vist, at en udvidelse af EU’s beføjelser også kan føre 

til ”hard-” og ”soft power”. Eksempelvis vil forslaget om konsultationspligt af medlemsstaternes 

energiaftaler sandsynligvis give EU en stærkere forhandlingsposition over for energileverandø-

rer. Det er således ikke de økonomiske ressourcer, der styrker EU’s forhandlingsposition, men 

derimod beføjelsen til at få indblik i medlemsstaternes bilaterale aftaler med energileverandører, 

der skaber magt. En styrket forhandlingsposition kan også omsættes til ”soft power” over for de 

østlige nabolande, fordi en fælles europæisk forhandlingsblok over for Rusland vil virke tiltræk-

kende.  

 

Derudover passer Nyes store fokus på militære ressourcer heller ikke på det energipoliti-

ske område, hvorfor dimensionen heller ikke er en del af vores analyse. Som nævnt tidligere 

mener Nye, at militære ressourcer fortsat er vigtige i vurderingen af en aktørs magt, fordi mili-

tære ressourcer er grundlaget for udøvelsen af klassisk ”hard power” (jf. afsnit 3.1.1. side 13). 

EU besidder dog ikke militære ressourcer, fordi militær og udenrigspolitik fortsat er et nationalt 
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anliggende. Der er derfor en naturlig årsag til, at den militære dimension ikke spiller en rolle i 

energipolitikken. Nyes militære dimension kunne dermed ikke belyse magtpotentialet i EU’s 

energipolitik, hvorfor vi kan udlede, at dele af Nyes teori ikke stemmer overens med virkelighe-

den. Men det kan diskuteres, hvorvidt militære ressourcer kan være et supplement til det ”hard 

power”-potentiale, der er i EU’s energipolitik.  

Man kan argumentere for, at en militærdimension af EU’s energipolitik kunne fungere 

som et virkemiddel til f.eks. at afskrække Rusland fra at anvende energi som et politisk våben. 

For eksempel vil en militær magt være brugbar i de situationer, hvor Rusland har lukket for gas-

sen til Ukraine. Her ville en europæisk militær magt formentligt have en større effekt på Rus-

lands ageren, fordi militær magt i russisk optik er den vigtigste magtfaktor (White, 2011:264). 

Dette perspektiv understøttes af Jean Claude Junckers, Kommissionens formand, udmelding om 

at et europæisk militær var nødvendig i forhold til at afskrække Rusland fra at annektere Krim i 

2014 (Euroactive, 2015). Med andre ord ville EU qua militær magt have flere værktøjer til at 

reagere mod et energiproducerende land som Rusland i en geopolitisk konflikt. Dette bekræfter 

Nyes tese, om at militær magt fortsat spiller en rolle i dag.  

Endvidere vil en europæisk militærmagt også kunne bruges til at tiltrække de østlige nabo-

lande. Som nævnt tidligere vil EU sandsynligvis ikke lykkes med at tiltrække de østlige nabo-

lande udelukkende på baggrund af det indre marked for energi (jf. afsnit 5.1.2. side 44-45). Tid-

ligere sovjetiske republikker, som f.eks. Armenien, har direkte fravalgt EU, fordi EU ikke kan 

stille en sikkerhedsgaranti mod Rusland. En europæisk militærmagt vil formentligt kunne give 

de østlige nabolande en garanti mod et aggressivt og militært stærkt Rusland. Dermed vil en 

militærmagt kunne komplimentere ”soft power”-potentialet i EU’s energipolitik.  

Dog er der ingen garanti for at en militærmagt vil give EU mere ”hard power” over for 

dets energileverandører eller understøtte ”soft power”-potentialet i EU’s energipolitik. Eksem-

pelvis vil EU til trods for en militærmagt fortsat være afhængig af russisk energi, hvilket svæk-

ker EU’s gennemslagskraft over for Rusland. EU vil altså ikke kunne anvende magtpotentialet i 

militær magt over for Rusland, hvis ikke EU finder et alternativ til importen af russisk energi. 

Hvis EU blev mindre afhængig af russisk energi og fik skabt et europæisk militær, da vil det 

måske være muligt at bruge magtpotentialet i militær magt over for Rusland.  

Udsigterne til at EU i fremtiden vil opnå militære beføjelser er dog langsigtede, idet der i 

art. 42 TEU og protokol 11 står, at EU’s militære ageren udelukkende foregår i NATO-regi (jf. 
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afsnit 5.1.2. side 45). Dermed formoder vi, at Junckers ønske om et samlet europæisk militær 

ikke vil blive opfyldt foreløbigt, idet det vil kræve en traktatændring.  

Derudover formoder vi også, at flere medlemsstater ikke er villige til at overdrage deres 

militære kompetencer til EU-niveau, fordi besiddelsen af en militærmagt er kernen af national 

suverænitet, jf. Hoffmanns tese om ”high politics”. Det er især utænkeligt, at lande som Storbri-

tannien og Frankrig, der har en historisk bagage som stormagter, vil overdrage deres militære 

kompetencer til EU. 

  

Endvidere har Hoffmanns teori også mangler. Man kan kritisere Hoffmanns markante ad-

skillelse mellem ”low-” og ”high politics”, fordi den ikke tager højde for politikområder, der 

bevæger sig i spændingsfeltet mellem de to kategorier. Energipolitikken er netop et eksempel på 

et område, der både kan kategoriseres som ”high-” eller ”low politics”. Vores analyse af Storbri-

tanniens interesser tyder på, at de dele af energipolitikken, som kan relateres til økonomi, er 

”low politics”. Hvorimod de dele af energipolitikken, som fokuserer på forsyningssikkerhed, 

kan kategoriseres som ”high politics”. Til trods for energipolitikkens placering mellem ”high-” 

og ”low politics” bekræftes Hoffmanns tese, om at integration i højere grad forekommer inden 

for ”low politics”. Vores analyse tyder netop på, at Storbritannien har stærkere interesser i det 

økonomiske samarbejde om EU’s energipolitik end i f.eks. forslaget om konsultationspligt, der 

kan karakteriseres som storpolitik.  

Derudover udfordrer vores analyse også Hoffmanns tese, om at det udelukkende er stater, 

der styrer integrationsprocessen - dvs. ”the logic of diversity”. Analysen af Storbritannien viser, 

at ydre faktorer kan presse en stat til øget samarbejde i EU-regi - dvs. ”the logic of integration”. 

Netop Storbritanniens svindende energiressourcer har indirekte tvunget Storbritannien til at væ-

re mere aktiv i EU’s politik om forsyningssikkerhed på trods af deres traditionelle EU-skepsis.  

 

Til trods for teoriernes mangler kan vi argumentere for, at Nye og Hoffmann har været 

brugbare i forhold til at danne et realistisk billede af fremtidsudsigterne for magtpotentialet i 

EU’s energipolitik. Teorierne giver tilsammen et godt indblik i, hvilke præmisser, der skal være 

opfyldt før magtpotentialet i EU’s energipolitik kan udnyttes. Det er præmisserne om den ydre 

og indre kontekst, der skal være opfyldt, før EU kan udnytte magtpotentialet.    
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7. Konklusion 
Vi har ved hjælp af Nyes teori identificeret, at der er ”hard-” og ”soft power”-potentiale i 

EU’s energipolitik. Magtpotentialet ligger i interne energikilder i form af alternativ og vedva-

rende energi, det indre marked for energi, diversificering af eksterne energileverandører og tran-

sitruter samt større åbenhed om medlemsstaternes energikontrakter med tredjelande. 

Der er ”hard power”-potentiale i øget forbrug af interne energikilder i form af alternativ 

og vedvarende energi, da de kan fungere som et alternativ til import af russisk energi. Øget for-

brug af interne energikilder vil alt andet lige true Ruslands eksport og deres forhandlingspositi-

on, hvilket er til EU’s fordel. Dertil er der også ”soft power”-potentiale i besiddelsen af interne 

energikilder, fordi de kan anvendes til at knytte de østlige nabolande tættere til EU. Magtpoten-

tialet ligger i, at de østeuropæiske nabolande ligesom EU er energiafhængige af Rusland og vil 

derfor muligvis se EU’s interne energiproduktion som et alternativ til russisk energi.  

Derudover er der også magtpotentiale i det indre marked for energi, fordi markedet er for-

bundet med en række økonomiske fordele i form af lavere energipriser, højere beskæftigelse og 

større konkurrenceevne. Alt i alt elementer, der samlet set vil styrke EU’s økonomi. En styrket 

økonomi kan omsættes til ”hard power” over for flere aktører f.eks. EU’s handelspartnere, mod-

sat magtpotentialet i interne energikilder, der kun kan anvendes over for EU’s energileverandø-

rer. Men på samme vis som interne energikilder kan det indre marked for energi også anvendes 

som ”soft power” til at knytte de østlige nabolande tættere til EU. Dette er særligt i EU’s inte-

resse grundet konkurrencen fra den russisk dominerede Eurasiske Økonomiske Unions indre 

marked for energi. EU kan med det indre marked for energi forsøge at knytte de østlige nabo-

lande tættere til EU end til den Eurasiske Økonomiske Union.  

Dertil er der også reel magtpotentiale i at sprede energileverandører og transitruter, fordi 

det vil mindske EU’s afhængighed af Rusland. Hvis det lykkes EU at etablere flere energipoliti-

ske samarbejdsaftaler vil det betyde, at Rusland i mindre grad vil have mulighed for at bruge 

energi som et politisk våben mod EU. Dermed vil EU teoretisk set opnå en bedre forhandlings-

position over for Rusland. Endvidere er der også ”soft power”-potentiale i EU’s valg af energi-

leverandører. Eksempelvis vil udbygningen af energisamarbejdet med USA kunne virke tiltræk-

kende for de østeuropæiske nabolande, fordi de har en geopolitisk interesse i at styrke forholdet 

til USA.  

Endeligt er der også magtpotentiale i forslaget om konsultationspligt af medlemsstaternes 

energiaftaler med tredjelande. Sammenlignet med de andre elementer i energipolitikken udbyg-
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ger forslaget om konsultationspligt ikke EU’s økonomiske magt, som ifølge Nye kan omsættes 

til ”hard power”. Forslaget er i stedet en måde, hvorpå EU internt kan udøve ”hard power” over 

for medlemsstaterne med det formål at skabe en fælles europæisk linje over for energileverandø-

rer herunder især Rusland. En fælles europæisk linje over for Rusland kan muligvis også til-

trække de østeuropæiske nabolande, fordi det vil give disse lande en garanti for, at EU vil have 

en gennemslagskraft til at håndtere Rusland i tilfælde, hvor Rusland bruger energi som et poli-

tisk instrument.  

Forudsætningen for at disse forskellige elementer af EU’s energipolitik kan omsættes til 

reel magt er, at der opnås enighed mellem medlemsstaterne. På nuværende tidspunkt er der en 

lang række energipolitiske områder, hvor medlemsstaterne er uenige. Eksempelvis er der uenig-

hed omkring brugen af atomkraft, finansieringen af udbygningen af den interne energiinfrastruk-

tur, valg af energileverandører, og hvorvidt EU skal have flere beføjelser.  

 

Vi kan dermed konkludere, at der er lange udsigter til, at energipolitikken kan skabe en re-

el og betydningsfuld magt for EU. Dog kan magtpotentialet blive en realitet, hvis nogle af de 

indflydelsesrige medlemsstater fremmer den energipolitiske dagsorden i EU. Ud fra vores ana-

lyse er der udsigter til, at Storbritannien kan blive en af de medlemsstater, der kan fremme ener-

gipolitikken herunder magtpotentialet heri. Storbritannien kan indtage denne rolle, fordi landet 

har en økonomisk, sikkerhedsmæssig og geopolitisk interesse i EU’s energipolitik.  

 

For det første har Storbritannien en økonomisk interesse i det indre marked for energi. De 

økonomiske interesser skyldes, at det indre marked for energi kan give Storbritannien en række 

økonomiske fordele i form af lavere energipriser, større beskæftigelse, flere EU-støttemidler og 

færre kapacitetsinvesteringer. Dertil er årsagen også de interne forhold, såsom Storbritanniens 

markedsorienterede tilgang til energipolitik, som er i overensstemmelse med EU’s energipolitik 

og Storbritanniens generelle holdning til EU-samarbejdet, som er båret af en interesse i det indre 

marked generelt.   

 For det andet har Storbritannien en sikkerhedsmæssig interesse i at sikre den europæiske 

energiforsyning. Baggrunden herfor er dels Storbritanniens skifte fra energieksportør til -

importør, sammenfald i energipolitiske ideer og kapløbet om energiressourcer. Disse omstæn-

digheder har medført, at Storbritannien er interesseret i at få skabt et velfungerende europæisk 

marked for energi, således at den britiske energiforsyning forbliver stabil i fremtiden.  
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Endeligt har landet også en geopolitisk interesse i magtpotentialet i EU’s energipolitik til 

at fremme nationale interesser. Denne interesse skyldes primært Storbritanniens faldende ind-

flydelse i international politik og deres historiske bagage som stormagt. Eksempelvis har Stor-

britannien i kraft af deres tidligere magtstatus været førende i forhold til at præge den internati-

onale energipolitiske dagsorden med liberale ideer. Storbritannien kan dermed udnytte EU’s 

energipolitiske magtpotentiale til at vinde noget at deres tabte indflydelse tilbage. Dertil skyldes 

Storbritanniens geopolitiske interesse også, at EU’s energipolitik giver Storbritannien mulighed 

for at kombinere deres europæiske og amerikanske interessecirkel, da både EU og USA har inte-

resse i, at EU bliver mindre afhængig af russisk energi.  

  

Vi kan dermed konkludere, at der er gode muligheder for, at Storbritannien kan fremme 

EU’s energipolitik herunder magtpotentialet heri. Dog skal Storbritanniens interesser ikke mis-

forstås sådan, at Storbritannien er entusiastisk for mere integration og afgivelse af suverænitet. 

Storbritannien støtter ikke forslag, der indirekte giver EU flere beføjelser over landets energimix 

og energiaftaler. Når det kommer til selvbestemmelsen over energimixet modsætter Storbritan-

nien sig f.eks. EU’s bindende mål for brugen af vedvarende energi. I forhold til EU’s forslag om 

konsultationspligt af medlemsstaternes energiaftaler med tredjelande modsætter Storbritannien 

sig også, idet de mener, at forslaget går ud over EU’s beføjelser i art. 194 TEUF. Storbritanniens 

skepsis kan forklares ud fra landets historiske bagage som en stormagt, der stadig præger landets 

selvopfattelse og dets forhold til EU.  

 

Vores konklusion, om at der eksisterer magtpotentiale i EU’s energipolitik, og at Storbri-

tannien kan være med til at fremme udviklingen på området, giver kun et billede af den nuvæ-

rende situation og kontekst. Specialets resultat giver derfor ikke et endegyldigt svar, fordi kon-

teksten og medlemsstaternes interesser er foranderlige, og vores konklusion giver dermed kun et 

øjebliksbillede af det nuværende magtpotentiale i EU’s energipolitik.  

 

7.1. Perspektivering 
Specialets resultater kan bruges til at belyse, hvilke politiske områder, hvorpå der er enig-

hed mellem EU og Storbritannien. Dette er særligt relevant set i lyset af den igangværende 

BREXIT-debat, der primært fokuserer på uenigheder mellem Storbritannien og EU. Specialet 

kan nuancere debatten, fordi det belyser et af de oversete områder, hvor Storbritannien har stær-

ke interesser i EU-samarbejdet. 
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Derudover er specialets fokus på magtpotentialet i EU’s energipolitik også interessant, 

fordi det kan anvendes til at vurdere, hvorvidt energipolitikken kan blive et af de områder, som 

EU vil fokusere på i den nye udenrigs- og sikkerhedsstrategi. Ud fra vores undersøgelse tyder 

det på, at energipolitikken har potentiale til at blive et af de områder, hvor EU kan gøre en for-

skel internationalt.  

 

Specialets konklusioner kan også anvendes til at give et billede af, hvordan energiunionen 

vil udforme sig. Ud fra vores konklusion tyder det på, at de dele, der relaterer sig til det indre 

marked for energi, vil være nemmere at få forhandlet på plads, end de forslag, der indirekte gi-

ver EU flere beføjelser som f.eks. forslaget om konsultationspligt af medlemsstaternes energiaf-

taler med tredjelande. Her kunne det være særligt interessant at lave en lignende interesseanaly-

se af Tyskland, Polen og Frankrig med det formål at forudsige, hvorvidt disse lande er med til at 

fremme udviklingen af EU’s energipolitik – herunder også det iboende magtpotentiale – eller ej. 

Specielt disse lande kunne være interessante, fordi de sammen med Storbritannien udgør nogle 

af EU’s mest indflydelsesrige medlemsstater, men også fordi de rent kulturelt og historisk diffe-

rentierer sig fra hinanden. Endeligt kunne det også være interessant at belyse, hvordan med-

lemsstaterne står i forhold til USA’s fremtidige rolle som energileverandør. Her kunne særligt 

den franske holdning være interessant at undersøge, fordi landet historisk set har modsat sig, at 

EU tilnærmer sig USA.  
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9. Bilag 
Bilag 1: 20/20/20- og 2030-målene  
	
Klima- og energipakken herunder 20/20/20-målene  

I 2008 blev EU’s første klima- og energipakke vedtaget. Pakken indeholder en række forslag, som 

har til formål at sikre, at EU-landene når følgende mål:  

• Reduktion af udledningen af drivhusgasser med 20 pct. inden 2020 

• Indfase 20 pct. vedvarende energi i EU's samlede energiforbrug inden 2020 

• Forbedre energieffektiviteten med 20 pct. inden 2020 

Ovenstående mål kaldes også 20/20/20-målene og de sætter rammen for EU’s klima- og 

energipolitik frem til 2020 (European Commission, 2014a:2).  

Rammen for klima- og energipolitikken frem til 2030 

I oktober 2014 blev rammen for EU’s klima- og energipolitik frem til 2030 vedtaget. Rammen 

fastsætter retningslinjerne for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030. Klima- og 

energirammen for 2030 indeholder fire mål:  

• Et bindende mål på EU-niveau om en reduktion på mindst 40 pct. af 

drivhusgasemissionerne i 2030 i forhold til 1990 

• Et bindende mål på EU-niveau om et forbrug af vedvarende energi på mindst 27 pct. i 2030 

• Et vejledende mål på EU-niveau om en forbedring på mindst 27 pct. af energieffektiviteten i 

2030 

• Støtte fuldførelsen af det indre marked for energi ved at nå det eksisterende el-

sammenkoblingsmål på 10 pct. senest inden 2020 (Det Europæiske Råd, 2014). 

Kommissionen skal på baggrund af 2030-målene udarbejde lovgivning, der sikrer, at EU når disse 

målsætninger (Europa-Kommissionen, 2015b:15).  



	 Side 1 af 2	

Bilag 2: Energiunionen  

	
Rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion (KOM(2015)80) 

Energiunionen er baseret på tre målsætninger: forsyningssikkerhed, bæredygtighed og 

konkurrenceevne. Den bygger bl.a. på 2030-rammen for klima- og energipolitikken og 

energisikkerhedsstrategien 1 . Strategien bygger på følgende fem dimensioner, også kaldt 

målsætninger (Europa-Kommissionen, 2015b:4-1):  

1. Maksimal forsyningssikkerhed for energi 

2. Bedre sammenkobling af de nationale energimarkeder i et integreret indre marked for energi 

3. Højere energieffektivitet 

4. Dekarbonisering af økonomien, herunder i transporten 

5. Fremme forskning og udvikling på energiområdet  

	
Endvidere indeholder rammestrategien 15 indsatsområder (Europa-Kommissionen, 2015b:20-23):	

1. Fuld gennemførelse og streng håndhævelse af eksisterende energilovgivning og anden 

relateret lovgivning er den højeste prioritet for af etablering energiunionen.  

2. EU skal diversificere gasforsyningen og gøre den mere modstandsdygtig over 

forsyningsafbrydelser.  

3. Mellemstatslige aftaler skal fuldt ud overholde EU-lovgivningen og være mere 

gennemsigtige.  

4. Den rette infrastruktur er en forudsætning for at fuldføre energimarkedet, integrere 

vedvarende energi og skabe energisikkerhed.  

5. Det kræver en revidering af den nuværende markedsudformning at skabe et smidigt indre 

marked for energi til gavn for borgerne, sikre forsyningssikkerhed, integrere vedvarende 

energi i markedet og rette op på den nuværende ukoordinerede udvikling af 

medlemsstaternes kapacitetsmekanismer.  

6. Den lovramme, som er fastsat i den tredje pakke vedrørende det indre marked for energi, 

skal udvikles yderligere for at skabe et smidigt indre marked for energi for både borgere og 

virksomheder.  

7. Regionale tilgange til markedsintegration er et vigtigt skridt på vejen frem mod et fuldt ud 
																																																								
1	Strategien blev vedtaget i maj 2014 og den fokuserer på at sikre EU’s energiforsyning. Strategien  
blev vedtaget i lyset af krisen i Ukraine i 2014 (Europa-Kommissionen, 2014). 	
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integreret energimarked i EU.  

8. Større gennemsigtighed i energiomkostningerne og -priserne såvel som i graden af offentlig 

støtte vil øge markedsintegrationen og indkredse de elementer, der forstyrrer det indre 

marked.  

8. EU har sat sig et mål for energibesparelser på mindst 27 pct. i 2030.  

9. Bygninger har et enormt potentiale for forbedringer i energieffektiviteten. Ombygning af 

eksisterende bygninger for at gøre dem energieffektive og fuld brug af bæredygtig 

rumopvarmning og -afkøling vil nedbringe EU's import af energi, øge energisikkerheden og 

mindske energiomkostningerne for de private forbrugere og virksomhederne.  

10. EU skal fremskynde energieffektivitet og dekarbonisering i transportsektoren, sektorens 

gradvise omlægning til alternative brændsler og integreringen af energi- og 

transportsystemerne.  

11. Ved Det Europæiske Råds møde i oktober aftalte EU en energi- og klimaramme for 2030. 

Den skal nu gennemføres. EU vil yde et ambitiøst bidrag til de internationale 

klimaforhandlinger.  

12. EU har aftalt et mål for vedvarende energi på mindst 27 pct. på EU-plan.  

13. EU skal udvikle en fremadskuende energi- og klimarelateret forsknings- og 

innovationsstrategi for at bevare Europas teknologiske førerstilling og øge 

eksportmulighederne.  

14. EU vil anvende alle eksterne politiske redskaber for at sikre, at et stærk forenet EU indgår i 

en konstruktiv dialog med sine partnere og taler med én stemme, når det drejer sig om 

energi og klima.  
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Bilag 4: Energimix i EU og Storbritannien 
 
Figur 1: EU’s import af fossile brændsler i pct. 
 2010 2011 2012 2013 
Kul 39,9 41,7 42,2 44,2 
Olie 85,2 86 88,2 88,4 
Gas 62,2 67,1 65,8 65,3 
Samlet 52,8 54 53,3 53,2 
 

Kilde: (Eurostat, 2015a) 
	
	
	
  



Figur 2: Medlemslandenes energiproduktion (Andel af total energiproduktion, 2013 (%)) 
 Naturgas Olie 
EU-28 16,7 9,1 
Belgien 0,0 0,0 
Bulgarien 2,1 0,3 
Tjekkiet 0,7 0,9 
Danmark 25,8 52,3 
Tyskland 7,4 3,1 
Estland 0,0 0,0 
Irland 6,8 0,0 
Grækenland 0,1 0,8 
Spanien 0,1 1,1 
Frankrig 0,2 0,9 
Kroatien 41,6 16,8 
Italien 17,2 15,9 
Cypern 0,0 0,0 
Letland 0,0 0,0 
Litauen  0,0 6,2 
Luxembourg 0,0 0,0 
Ungarn 15,3 8,5 
Malta 0,0 0,0 
Holland 88,7 3,1 
Østrig 9,3 7,2 
Polen 5,4 1,4 
Portugal  0,0 0,0 
Rumænien 32,9 16,3 
Slovenien 0,1 0,0 
Slovakiet 1,6 0,2 
Finland 0,0 0,4 
Sverige 0,0 0,0 
Storbritannien 30,0 38,3 
	 	 	 	 	 	 	

Kilde: (Eurostat, 2015b) 
	
 
  



Figur 3: EU og Storbritanniens samlede energiimport fra tredjelande, 2013 (%)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Kilde: (European Commission, 2015b)  

 
		
	
	
  

Storbritannien EU-28 
Lande % Lande % 
Norge 57,3 Rusland 39 
Qatar 17,8 Norge 29,5 
 Algeriet 9,7 

Qatar 6,7 



Figur 4: Storbritanniens og EU’s samlede energimix, 2013 (%) 

 
              Kilde: (European Commission, 2015b)  

 
 
 

	
              Kilde: (European Commission, 2015b)  

	
	
	
	
	
	

Storbritanniens energimix, 2013 (%) 

Olie (33,9) Gas (32,9) Atomkraft (9,1) Vedvarende energi (5,1) Kul (18,6) 

EU-28 energimix, 2013 (%) 

Olie (33) Gas (23) Atomkraft (14) Vedvarende energi (12) Kul (17) 



Figur 5: Storbritanniens og importafhængighed 2005-2013 (%) 
 

 
              Kilde: (European Commission, 2015b)  

 

 
	

              Kilde: (European Commission, 2015b)  
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Figur 6:	Storbritanniens import af kul, 2014 (%) 
 

 
 
 

       Kilde: (The Department of Energy and Climate Change, 2015a)  
 
 
 
	

Storbritanniens import af kul, 2014 (%) 

Rusland (42) USA (26) Columbia (23) Andre (9) 



Bilag 5: Rørledninger til Europa 
Figur 1: Eksisterende og nye rørledninger til Europa  

	
Kilde: (Nagy-McKenna, 2015) 

 



Figur2: Druzhba-rørledningen 

	
   Kilde: (European Dialogue, 2016)  

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[Fang	læserens	opmærksomhed	med	et	citat	fra	dokumentet,	eller	brug	denne	plads	til	at	
fremhæve	nogle	nøglepunkter.	Du	kan	trække	dette	tekstfelt	til	andre	steder	på	siden.]	

Figur 3: Den Sydlige gaskorridor 

		

	
	
	
	
	
	

    Kilde: (2B1st Consulting,2014) 
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Figur 4: Rørledninger fra Algeriet  

	
        Kilde:(Coats, 2013)	



Figur	5:	Nord	Stream	2	

	
Kilde: (Ussing, 2016) 

	
		


