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Abstract 
The Foundations of the Earth Shake: Cooperation in Resistance Against Gas Extraction in 

Groningen, the Netherlands.  

Previous research of environmental groups and social movements underline the potential of 

alliances between groups to increase their aggregate impact. Through a case study of a 

cooperation between the climate action group Code Rood and the environmental interest 

organization Groninger Bodem Beweging, the thesis examines cooperation between the European 

movement for climate justice and locally based environmental groups. The aim is to attain a 

deeper understanding of the gains and restrictions of such cooperation in order to strengthen the 

groups being studied. The material of six semi-structured interviews with people from both groups 

is analyzed through resource mobilization theory as well as Gould, Schaniberg and Weiberg’s 

concept transnational treadmill of production and Nixon’s notion of slow violence. The results 

indicate that alliances between the groups can improve the mobilizing structures of local groups 

and bring appealing framing possibilities for the global climate justice movement. The results on 

possible negative effects of cooperation are conflicting, implying the need for further research. 

Keywords: environmental groups, climate justice movement, local environmental groups, 

alliances, coalitions, cooperation, transnational treadmill of production, slow violence, social 

movements, resource mobilization theory.   
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Inledning 
Sommaren 2018 samlades jag och 800 klimataktivister på en gård i Groningen, Nederländerna. 

Vi hade åkt dit för att delta i en av de massaktioner i civil olydnad som de senaste åren har blivit 

ett signum för klimatrörelsen i Europa. Med krav på klimaträttvisa och att fossila bränslen ska 

lämnas i marken, riktas aktionerna mot företag som utvinner och tjänar pengar på fossila bränslen. 

Mest känd är massaktionen Ende Gelände, som sedan 2015 har samlar tusentals människor i 

ockupationer av brunkolsgruvor i Tyskland. Strategierna, den platta organiseringen och de vita 

dräkterna (se figur 1) har sen dess fortplantat sig i Europa. De senaste åren har massaktioner och 

tillhörande climate camps anordnats i Tjeckien, och årets aktion i Groningen var den andra av 

Code Roods aktioner i Nederländerna. Mindre aktioner, som Klimatfrontens intrång på 

Öresundsverket i Malmö 2017, syns på flera håll. 

I Groningen riktades aktionen mot det företag som sköter gasutvinningen i regionen. 

Nederlandse Aardolie Maatschappij (hädanefter NAM) ägs av Shell och Exxon. Under 50 timmar 

blockerades ingången till en av företagets gasanläggningar i Farmsum, Groningen.  I 

Nederländerna är gasen en viktig värmekälla, men samtidigt kontroversiell då Groningen har 

drabbats av jordbävningar som en följd av gasutvinningen. Till en början förnekade NAM, med 

stöd av staten, att jordbävningarna var en konsekvens av mänsklig aktivitet. Sedan 25 år tillbaka 

är det dock allmänt känt att jordbävningarna är en direkt följd av gasutvinningen. När Groningers 

– som de boende i Groningen kallar sig själva – nu ska kräva ersättning för sprickor i väggar, 

läckande tak eller hus som inte längre är säkra att bo i, dras de in i till synes ändlösa och 

obegripliga byråkratiska processer. Den stora misstron mot NAM, staten och lokala beslutsfattare 

är kanske anledningen till att Code Roods aktion, i jämförelse med till exempel Ende Geländes 

aktioner i North Rhine-Westphalia, hade ett brett stöd hos lokalbefolkningen.  

Trots ett brett stöd för att fasa ut fossila bränslen och höga ambitioner om att leva 

miljövänligt, tycks en bred, radikal folkrörelse för klimatomställning saknas. Många har försökt 

besvara varför, se till exempel Nixon (2011, eller senare i denna uppsats) om svårigheten att 

uppmärksamma slow violence, Norgaard (2011) om kollektiv förnekelse eller Rose (1997) om 

den kulturella klyftan mellan arbetar- och medelklass. Code Roods aktion är intressant eftersom 

den lockade en grupp människor som vanligtvis inte engagerar sig i klimatfrågan eller 

förknippas med civil olydnadsaktioner. Många Groningers, som i vanliga fall inte hör till de 

typiska klimataktivisterna, trotsade budskapet från lokala medier och polis om att aktionen 

skulle genomföras av utländska våldsverkare, och deltog själva i aktionen. Under kvällen på 

aktionens första dag anslöt en demonstration arrangerad av lokala organisationer till blockaden. 

Blandningen av ideologiskt burna klimataktivister i vita dräkter och “vanliga” Groningers som 

slöt upp efter jobbet för att kräva bättre livsvillkor var för mig en ovanlig syn.  
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Figur 1. “Golden Finger 10”. Guldfingret på sin väg från lägret i Loppersum till blockaden i Farmsum, 

Groningen. De vita dräkterna är kända från Ende Geländes aktioner, där de fungerar som skydd mot 

koldamm. Samtidigt försvårar de att urskilja enskilda aktivister och ger en estetisk effekt. Dräkterna har 

använts i flera klimataktioner i Europa (Klimatfronten 2017, Limity jsme my 2018). Tim Wagner 2018 

(Creative Commons).  

Cheon och Urpelainen har i sin bok Activism and the Fossil Fuel Industry (2018) undersökt 

den amerikanska rörelsen mot fossila bränslen, som likt den europeiska klimaträttviserörelsen har 

börjat rikta fokus mot de mäktiga aktörer som utvinner gas, olja och kol. Enligt författarna har 

rörelsen lyckats mobilisera stora massor på grund av den lokala komponenten. Att rikta sig mot 

ett specifikt objekt innebär en möjlighet att åtnjuta små segrar, samtidigt som det finns potential 

att alliera sig med en missnöjd lokalbefolkning som annars inte är en del av klimatrörelsen (Cheon 

& Urpelainen 2018:11, 13-14).  

Det går att avfärda lokalbefolkningens engagemang som ett uttryck för egenintresse, helt utan 

krav på global klimaträttvisa och därför utan revolutionär potential. Uttrycket NIMBY (“not in 

my back yard”) är ett exempel på hur deras engagemang viftas bort. Icke desto mindre är det 

människor som, till skillnad från den stora massan, agerar kollektivt för miljörättvisa. Deras 

engagemang blir intressant att jämföra med bristen på kollektiv aktion för klimatet. För trots att 

vi alla är offer för klimatförändringarna, verkar det inte räcka för att en bred massa ska protestera 

mot beslutsfattare och företag som fortsätter investera massivt i den fossila sektorn. Teorier om 

sociala rörelser har länge lyft fram betydelsen av sociala rörelsers storlek som avgörande för deras 

inflytande (se till exempel Amenta m.fl. 2010, McCarty & Zald 2002). För att stärka 

klimaträttviserörelsens revolutionära potential är det utifrån detta intressant att utvärdera dess 

möjligheter att bli en bred folkrörelse.  

I den här uppsatsen undersöker jag samarbeten och allianser mellan klimaträttviserörelsen 

och grupper som verkar för miljörättvisa på ett lokalt plan. En av humanekologins huvuduppgifter 

är att studera och analysera förhandlingarna om miljöproblem. Styrkan i humanekologin ligger i 
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förståelsen av människans meningsskapande i relation till de naturgivna processer som omger 

oss. Den här uppsatsen undersöker samarbeten mellan miljörättvisegrupper, och hur dessa 

påverkar gruppernas förutsättningar för inflytande i förhandlingen om lokala miljöproblem såväl 

som klimatförändringarna. Det humanekologiska perspektivet bidrar till att klarlägga hur 

karaktären på miljöförändringen påverkar människors tendens att agera kollektivt.  

 

Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning framhåller vikten av samarbeten mellan miljögrupper, och dess potential för 

att öka respektive grupps inflytande. Genom en fallstudie av ett samarbete, mellan en av den 

europeiska klimaträttviserörelsens massaktionsgrupper och en lokal miljögrupp, ges fördjupad 

kunskap om utmaningar och vinster med ett sådant samarbete i Europa 2018. Syftet är att bidra 

med insikter som kan användas för att stärka de rörelser som studeras. Fallstudien har letts av 

följande frågor:  

• Vilka begränsningar och hinder för att mobilisera motstånd upplever grupperna? 

• Vilka vinster, hinder och förluster ser de i att samarbeta med varandra? 

Ytterst bidrar uppsatsen till att svara på frågan: Vilken potential har samarbete mellan 

klimaträttviserörelsen och lokalt inriktade miljögrupper för att öka respektive grupps möjligheter 

att mobilisera motstånd? 
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Bakgrund 
Groningens gasfält 

Groningen är en provins i norra Nederländerna med en total befolkning på 583 000 personer 

(Centraal Bureau voor de Statistiek 2018). 1959 började NAM prospektera efter fossilgas i 

provinsen. Företaget ägdes då (liksom idag) till hälften av Royal Dutch Shell och till andra hälften 

av Exxon Mobil. Sen 1963 har gasfältet använts för kommersiell produktion och räknas idag som 

ett av de största i världen. Gasen från Groningens 

gasfält har blivit viktig både för landets inhemska 

energiförsörjning och ekonomi. År 2012 

producerades ungefär 20 procent mer fossilgas från 

gasfältet än vad som konsumerades i 

Nederländerna. På grund av den nederländska 

gruvdriftslagen tillhör fossilgasen den nederländska 

staten, och NAM har därför förhandlat med staten 

om en produktionslicens. Avtalet mellan staten och 

NAM innebär att den nederländska staten äger 40 

procent i det partnerskap (Maatschap Groningen) 

som idag förvaltar gastillgångarna (NAM u.å., Van 

der Voort & Vanclay 2015:2-5).  

Figur 2. Groningen i Nederländerna. Wikipedia Commons 2011. 

På gasfältet, som sträcker sig under 39 procent av ytan, bor ungefär 190 000 personer (2013) (Van 

der Voort & Vanclay 2015:2-3). 

Det saknas siffror på hur många arbetstillfällen som är kopplade till gasfältet i Groningen. I 

ett uttalande i den nederländska dagstidningen NRC 2015 hävdar NAM att de vid den tidpunkten 

hade 2000 anställda, varav de flesta jobbade i norra delen av landet. Utöver det hävdar företaget 

att de anlitar entreprenörer motsvarande 5000 arbetstillfällen (Van der Schrier 2015).  

 

Jordbävningar 

Fossilgasen ligger inkapslad i porös sandsten, som gradvis komprimeras när gasen tas ut. Detta 

leder till jordsänkning som vanligtvis sker långsamt och gradvis. Ibland sker dock dessa rörelser 

snabbt. Resultatet blir jordbävningar, som har dokumenterats i provinsen sedan 1986. Redan då 

hävdade geografen Meent van der Sluis att jordbävningen kunde vara en följd av gasutvinningen, 

vilket förnekades av NAM och det nationella meteorologiska institutet, KNMI. 1993 konstaterade 

dock Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen, en kommission som tillsatts av det 

nederländska parlamentet efter att antalet jordbävningar ökat, att jordbävningarna är en följd av 

gasutvinningen (Van der Voort & Vanclay 2015:2-3, 5-7).  
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Trots att jordbävningarna erkänts vara en följd av mänsklig aktivitet ansåg NAM och KNMI 

att jordbävningar över 3.4 på Richterskalan var otroliga, och att dessa jordbävningar inte skulle 

ge upphov till skador. Inga medborgare skulle därför kompenseras. Under slutet av 90-talet och 

början av 2000-talet ökade jordbävningarna i frekvens och styrka. 1997 dokumenterades en 

jordbävning med 3.4 på Richterskalan. KNMI gjorde nya beräkningar och höjde sin prognos för 

största möjliga jordbävning till 3.8 på Richterskalan. Efter jordbävningen i Huizinge 2012 (3.6 på 

Richterskalan) tillsatte departementet för ekonomi en utredning. Denna visade att de större och 

mer frekventa jordbävningarna var ett resultat av den ökade gasutvinningen, och att risken för 

ännu större jordbävningar skulle öka om produktionen fortsatte i samma omfattning (Van der 

Voort & Vanclay 2015:6). På grund av att jordbävningarna i Groningen sker bara några kilometer 

under marken, märks de mer än en tektonisk jordbävning med samma värde på Richterskalan 

(Boelhouwer & Van der Heijden 2018:430).  

  

Figur 3. Ett förstärkt hus i Appingedam, Groningen, som spruckit till följd av jordbävningarna. Pierre 

Crom 2018a (Creative Commons). 

Figur 4. Ett hus som riskerar att kollapsa på grund av jordbävningarna har förstärkts inifrån. Pierre 

Crom 2018b (Creative Commons).   

Resultatet av de upprepade jordbävningarna är bland annat sprickor i väggar (se figur 3), lossade 

väggplattor och skador på tak som ger upphov till vattenläckor (Van der Voort & Vanclay 

2015:7). 2017 hade 147 byggnader klassats som obeboeliga och ytterligare 95 hade redan rivits 

(NCG 2017). I januari 2018 hade mer än 100 000 personer från Groningen rapporterat skador 

relaterat till jordbävningarna på sina hus, och hittills har över en miljard euro betalats ut i 

ersättningar och reparationer (Dutchnews 2018a). Till en början var kompensationshanteringen 

enbart en fråga mellan NAM och husägaren, men sedan 2014 har nederländska staten gått in med 

extra ersättning och samordning av reparationer samt förstärkning av hus. NAM:s roll som både 

ägare av gasfältet och ansvarig för ersättningsprocesserna har gett upphov till mycket missnöje i 

regionen, vilket har lett till att olika myndigheter har tagit över ansvaret för processen. 

Upprättandet av rutiner för hantering och bedömning av kompensationskraven har varit långsam 

och ökat missnöjet i Groningen (Mulder & Perey 2018:8-9). Hela processen upplevs av 

Groningers som krånglig och långsam (Van der Voort & Vanclay 2015:9).  
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Både de faktiska och förväntade skadorna på husen har lett till sjunkande huspriser i regionen. 

Kombinationen av att många vill flytta ifrån jordbävningarna, och att dessa gör det mindre 

attraktivt att flytta till regionen, förstärker effekten. Detta har lett till att många hus inte går att 

sälja, och invånarna upplever sig vara fast i hus de inte vill bo i (De Kam 2018:41, 50).  

Situationen har lett till en utbredd känsla av osäkerhet i regionen, och hälsoeffekter som stress, 

oro, sömnsvårigheter och depression. Invånarna upplever dessutom att NAM inte är öppna och 

ärliga i sin kommunikation, inte har bett om ursäkt och att kompensationerna är orättvisa. I 

kombination med NAM:s tidigare ovilja att erkänna sitt ansvar för jordbävningarna har detta lett 

till en utbredd misstro mot företaget. Misstron riktas också mot regeringen, som har underskattat 

riskerna med gasutvinningen och inte upplevs göra tillräckligt för att åtgärda situationen (Van der 

Voort & Vanclay 2015:8-9) 

Så sent som i januari 2018 skakades Groningen återigen av en jordbävning med värde 3.4 på 

Richterskalan. Två veckor senare anordnade den lokala organisationen GBB (se nedan) ett 

protesttåg med facklor som samlade 10 000 människor (Boffey 2018). I mars 2018 meddelade 

den nederländske premiärministern Mark Rutte att landet ska sluta borra efter gas i Groningen 

senast år 2030 (Dutchnews 2018b). GBB är försiktigt positiva, men skriver på sin hemsida att 

deras kamp inte är över förrän gasutvinningen har upphört, och att de kommer fortsätta kämpa 

för att den ska göra det ännu tidigare. De ser också att samma säkerhetsrisker finns kvar, liksom 

den orättvisa kompensationen och behandlingen av regionens invånare (GBB 2018a).  

Fig 5. ”Rutte in Groningen”. Satir av tecknaren Pluis ger uttryck för hur de boende i Groningen upplever 

sin situation. Premiärminister Mark Rutte: ”Frun, vi har jobbat i år med förstärkning och 

återuppbyggnad!” Man i Shelljacka: ”…av ekonomin”. I sin hand har en pärm med texten ”Gasvinster”. 

Pluis u.å. (använd med tillåtelse).  
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Groninger Bodem Beweging 

Groninger Bodem Beweging (Groningens jordrörelse, hädanefter GBB) är en 

frivilligorganisation som grundades 2009 med syfte att försvara intressen och rättigheter för de 

som led “förluster av gasutvinning i Groningen” (GBB 2015a). I takt med förekomsten av större 

och mer frekventa jordbävningar i regionen under åren 2012–2014 växte organisationen, från 200 

medlemmar 2011 till 3000 medlemmar i mitten av 2015. I och med detta utökades organisationens 

arbetsområde och målgrupp (GBB 2015b). Utöver att försvara Groningers som har lidit skada av 

gasutvinningen, jobbar de numera också för att säkra “en fin och säker livsmiljö och bevarande 

av vårt kulturarv” och “framtidsutsikter för regionen”. Målgruppen har utökats från människor 

som har lidit skada till alla Groningers. För att säkra detta kräver GBB att gasproduktionen ska 

minskas drastiskt (GBB 2015c). Idag har organisationen 4000 medlemmar. 1 

Organisationen erbjuder stöd och rådgivning i ersättningsprocesser och rättsprocesser 

kopplade till skador från gasutvinningen. Utöver detta jobbar de med informationsspridning, 

opinionsbildning och aktioner (GBB 2015c).  

 

Code Rood 

Code Rood (Kod röd) kallar sig själva ett “samarbete mellan människor som tillsammans kämpar 

mot fossilindustrin och dess makt” (Code Rood u.å.a). Det finns ingen formell organisation eller 

något system för medlemskap. Större beslut fattas under de aktionskonferenser som är öppna för 

alla, och arbetet sker i arbetsgrupper, samordnade under en koordineringsplattform. Alla som 

deltar i en aktionskonferens eller arbetsgrupp är en del av Code Rood.  

Code Roods verksamhet kretsar främst kring de årliga massaktioner i civil olydnad som riktas 

mot fossilindustrin. Code Rood pekar ut företagen som extraherar, transporterar och förbränner 

fossila bränslen, och regeringar som låter detta hända, som måltavla för sina kollektiva aktioner. 

Det kortsiktiga målet är att stänga ner produktionen tillfälligt, och det långsiktiga målet är att 

“uppnå strukturell förändring i hur energi genereras” (Code Rood u.å.a). Code Rood har också 

krav på att "Det globala Nord erkänner sin historiska skuld och betalar för den" (Code Rood 

u.å.b). 

Den första massaktionen ägde rum i Amsterdam 2017, då cirka 300 personer blockerade 

Europas näst största anläggning för förvaring av kol under en dag (De Zeeuw 2017, Code Rood 

2017). 2018 anordnades den andra massaktionen, som är föremål för den här fallstudien.  

 

Massaktion i Groningen 2018 

I slutet av augusti 2018 anordnades den andra massaktionen i civil olydnad under namnet Code 

Rood. Under 50 timmar blockerade aktivister infarten till en av NAM:s anläggningar, i Farmsum, 

                                                 
1 Ur intervju med Hendrik (se Metod). 
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Groningen, med sina kroppar (Sordrager & Hofslot 2018, Dagblad van het Noorden 2018). Enligt 

Code Rood deltog 700 personer i aktionen som ansågs vara en “stor framgång” (Code Rood 

2018). Aktionen föregicks av ett öppet läger (climate camp) för övernattning och förberedelser 

för aktionen.  

GBB stöttade aktionen, uppmärksammade den på sin hemsida och uppmande sina medlemmar 

att besöka lägret. Tillsammans med bland andra Code Rood anordnade GBB en demonstration 

som gick från en närliggande stad och anslöt till sittblockaden den första kvällen (GBB 2018b). 

GBB skriver i ett uttalande med rubriken “Thanks Code Rood” efter aktionen:  

 

GBB supported the Code Rood demonstration in words and in actions. Why? Because its 

overall aim aligns with what the GBB wants to achieve: to bring gas mining to a halt, and to 

restore the damage caused to people, buildings, and the Groningen countryside. Also because 

the demonstration was planned to be peaceful, set out peacefully and was carried out 

peacefully, even when things got tough. And finally, because this demonstration has once 

again put the problems concerning NAM and the government with which we are dealing here 

in Groningen in the international spotlight (GBB 2018c). 

 

Van Dyke och McCammon definierar samarbeten mellan sociala rörelser: “[A] coalition can be 

said to exist any time two or more social movement organisations work together on a common 

task” och “coalitions are distinct from merges, however, in that coalition partners maintain 

separate organizational structures” (Van Dyke & McCammon 2010:xiv, xv). En av informanterna 

från Groningen deltog i organiseringen av Code Roods aktion som representant för GBB. De två 

andra deltog i organisering och aktion som privatpersoner men är samtidigt aktiva medlemmar i 

GBB 2 . GBB:s officiella deltagande i organiseringen av stöddemonstrationen, deras tydliga 

stöduttalanden och mina egna observationer av deras närvaro i lägret och på aktionen, gör det 

relevant att prata om ett samarbete mellan grupperna. 

 

                                                 
2 Ur intervjuer med Hendrik, Mirthe och Maarten (se Metod). 
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Teori 
För att analysera gruppernas aktivitet och begränsningar använder jag mig huvudsakligen av 

Gould, Schaniberg och Weibergs begrepp transnational treadmill of production och Nixons 

begrepp slow violence. Vidare förklaras hur dessa begränsningar hämmar gruppernas möjlighet 

att mobilisera genom teorier om sociala rörelser, närmare bestämt resursmobiliseringsteori. 

Denna används också för att analysera vilka vinster och förluster respektive grupp har att hämta 

i ett samarbete med den andre.  

 

Transnational treadmill of production 

Gould m.fl. (1996) analyserar miljökonflikter utifrån deras position i ett politisk-ekonomiskt 

system som de kallar the treadmill of production (hädanefter produktionens ekorrhjul, min 

översättning). Begreppet belyser hur både det ekonomiska och politiska systemet formas av ett 

tillväxtkrav, och hur detta tvingar produktionens hjul att ständigt snurra snabbare. Denna logik 

står i skarp kontrast till de ekologiska principer som råder i naturen, vilket skapar ett dilemma i 

det moderna industrisamhället. 

Författarna analyserar vad de kallar lokala medborgar-arbetargrupper (local citizen-worker 

groups). Denna grupp består ofta av arbetar- eller medelklass som tidigare inte varit involverad i 

politiska rörelser. Typiskt är att de protesterar mot hanteringen av ett specifikt miljöproblem, till 

exempel giftigt avfall från en lokal industri eller oönskad landanvändning. Medborgar-

arbetargruppernas engagemang kommer ur en oro över hälsa och säkerhet i deras lokalsamhällen.  

Gould m.fl. lyfter fram tre orsaker till att dessa gruppers inflytande begränsas. En orsak är att 

de, i egenskap av arbetare, är beroende av den tillväxt och i förlängningen de arbetstillfällen som 

produktionens ekorrhjul ger upphov till. En annan begränsande faktor är att detta ekorrhjul i 

ökande grad opererar på en transnationell arena. I takt med denna utveckling har både ekonomisk 

och politisk makt flyttats från nationella politiska aktörer till transnationella marknadsaktörer. På 

grund av gruppernas lokala karaktär misslyckas de med att påverka de, ofta transnationella, 

företag som är måltavla för deras kamp. Eftersom lokala, regionala och nationella regeringar 

alltmer förlorar makt att reglera produktionen, kan de inte använda sig av de demokratiska 

institutionerna. En tredje orsak till gruppernas begränsade inflytande är att i de fall de lyckas 

stoppa ett specifikt projekt, blir ofta resultatet att den miljöskadliga produktionen förläggs någon 

annanstans. Sett ur ett globalt miljöperspektiv har inte skadan på miljö stoppats.  

Gould m.fl. skriver att denna rörelse i akademi och media ofta stämplas som NIMBY (“Not in 

my back yard”) och är tydliga med att de tar avstånd från denna benämning, då den förvränger 

både motiv och agerande hos dessa grupper. NIMBY-stämpeln bär på en antydan om att de är 

själviska, naiva och trångsynta, och därför till exempel inte ser de ekonomiska möjligheter som 

kan finnas med ett visst projekt. Författarna lyfter istället fram den lokala komponenten som 
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viktig och grundläggande för att möjliggöra en bred mobilisering. De menar dock att 

förutsättningen för att de lokala gruppernas kamp ska bli lyckad är att de är en del av ett 

transnationellt nätverk. På detta sätt kan lokala kamper samordnas så att ett tryck kan riktas mot 

de transnationella krafter som numera innehar makten. 

 

Slow violence 

Nixon (2011) använder sig av begreppet slow violence för att förklara svårigheterna med att 

uppmärksamma det våldsamma i miljödegradering. Han förklarar sitt begrepp som “a violence 

that occurs gradually and out of sight, a violence of delayed destruction that is dispersed across 

time and space, an attritional violence that is typically not viewed as violence at all” (Nixon 

2011:2). Han menar att den långsamma och gradvisa karaktären av klimatförändringar, 

föroreningar och försurning kan begränsa våra möjligheter att mobilisera för förändring. Som 

exempel gör han en jämförelse mellan utmaningen i att mobilisera motstånd mot dumpning av 

giftigt avfall i u-länder, jämfört med att mobilisera motstånd mot militära invasioner. Den 

temporala fördröjningen och den osynliga processen gör att avfallsdumpning inte uppfattas som 

våld. Nixon menar att ytterligare en anledning till att slow violence inte uppmärksammas är att 

offren ofta är fattiga. I sin bok Slow Violence and the Environmentalism of the Poor undersöker 

Nixon de retoriska och visuella utmaningarna i att uppmärksamma det långsamma våldet (Nixon 

2011: 2-6). 

Nixon menar att utmaningen i att uppmärksamma slow violence förstärks av hur samhället är 

organiserat. Han beskriver ett “spectacle-driven corporate media” som lyfter spektakulära och 

sensationella händelser. I kombination med ett samhälle som går i en allt högre takt minskar 

människors förmåga att uppmärksamma långsamma och ospektakulära processer. Det politiska 

systemet, med sina mandatperioder, uppmanar inte heller till åtgärder som lönar sig under längre 

tidsspann (Nixon 2011:6-10).  

 

Sociala rörelser och resursmobiliseringsteori 

I artikeln “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory” presenterar McCarty 

och Zald (1977) en teori om sociala rörelser som utgår från ekonomiska och sociologiska teorier 

om kollektivt agerande. De definierar sociala rörelser som “a set of opinions and beliefs in a 

population which represents preferences for changing some elements of the social structure and/or 

reward distribution of a society” (McCarty & Zald 1977:1217-1218). Resursmobiliseringsteorin 

har vidareutvecklats och används än idag. McAdam (2017) menar att den är den mest vedertagna 

teorin för att förklara huruvida mobilisering i stor skala uppstår kring en fråga. Han analyserar 

den amerikanska klimatrörelsen genom resursmobiliseringsteorin, och de tre faktorer som de 

senaste 30 åren har kommit att pekas ut för att förklara sociala rörelser på gräsrotsnivå. Deras 
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framväxt, utveckling och inverkan förklaras utifrån politiska möjligheter och begränsningar, 

organisationsstruktur samt inramning (McAdam 2017:193).  

Politiska möjligheter och begränsningar är yttre faktorer som avgör i vilket samhälle rörelsen 

verkar, och hur detta påverkar möjligheten att mobilisera. Det handlar dels om i vilken grad den 

sociala rörelsens sympatisörer eller idéer har plats på maktpositioner, eftersom detta påverkar 

möjligheten till uppmärksamhet eller att få igenom politiska förslag. Det kan också handla om 

förändringar i samhället som öppnar upp för mer eller mindre fördelaktiga positioner för en social 

rörelse. En kris som undergräver förtroendet för den politiska makten kan till exempel öka 

människors tendens att vilja göra motstånd.  

Organisationsstruktur handlar om rörelsens resurser och dess förmåga att organisera dessa på 

ett effektivt sätt. Resurser som antal människor, pengar eller kunskap är avgörande för om 

rörelsen lyckas rida på de politiska möjligheter som öppnar sig, eller få genomslag trots ett 

ofördelaktigt politiskt läge. 

Den tredje faktorn som avgör sociala rörelsers genomslagskraft är inramning. Det handlar om 

kulturellt betingad förståelse samt affektiva och kognitiva processer. För att människor ska ta 

steget till att agera kollektivt krävs upplevelsen av ett hot, och känslan av att kollektivt agerande 

kan vara en lösning på problemet. Här förstås dessa känslor och uppfattningar som socialt skapade 

(McAdam 2017:194). 
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Tidigare forskning 
I följande avsnitt ges en introduktion av relevant forskning på miljörörelser på gräsrotsnivå samt 

koalitioner och sociala rörelser. Genom att placera in uppsatsens grupper i större strömningar 

inom miljörörelsen relateras materialet från fallstudien till den tidigare forskningen.  

 

Miljörörelser på grästrotsnivå 

I The Politics of the Environment. Ideas, Activism, Policy ger Carter en översikt av miljöaktivism 

på gräsrotsnivå. Han ser denna typ av aktivism som en reaktion på den institutionalisering som 

de stora miljöorganisationerna genomgick under 1980-talet. Han identifierar tre strömningar. Den 

första är de radikala sociala rörelser som har en tydligt ekologisk och kontrakulturell inriktning. 

Till denna kategori hör till exempel Sea Shepherd Society och Earth First!. För den här uppsatsen 

är de två andra strömningarna relevanta. Den första av dessa är lokala grupper som motsätter sig 

specifika, miljöskadliga projekt i deras närmiljö. Grupperna består av boende i området och 

medlemsbasen speglar därför invånarna i regionen. Till en början används ofta konventionella 

strategier som lobbying, namninsamlingar, att driva rättsprocesser och ställa upp i lokala val. I 

linje med Gould m.fl. menar Carter att dessa metoder ofta misslyckas, vilket skapar en ökande 

frustration och med tiden mer konfrontativa taktiker som demonstrationer och blockader (Carter 

2007:155-156). Det är i denna grupp jag placerar in GBB.  

Rootes, inspirerad av Gould m.fl., ger empiri till deras teorier i en senare, europeisk kontext. 

Han instämmer i att lokala miljögruppers motstånd ofta krossas av långt starkare krafter för 

ekonomisk utveckling. Han visar dock på några fall där lokala gruppers motstånd har lönat sig 

efter att de lyckats rama in sina frågor som nationella problem, och på så vis fått med sig de större, 

nationella miljöorganisationerna (Rootes 2013).  

Den tredje strömning Carter identifierar är miljörättviserörelsen. Idén bakom denna är att 

miljöproblem är tätt förknippade med social orättvisa, och att kamperna om dessa därför inte kan 

skiljas åt. Rörelsen angriper därför politiska och ekonomiska strukturer för att få till förändring. 

Carter beskriver rörelsen ur en amerikansk kontext och menar att den bredare miljörättviserörelse 

som återfinns där saknas i Europa, även om exempel finns (Carter 2007:158-160).  

Idéerna bakom den amerikanska miljörättviserörelsen har utvecklats i linje med den 

klimaträttviserörelse, under vilken jag placerar in Code Rood. Tormos-Aponte och García-Lopez 

spårar dagens klimaträttviserörelse till den miljörättviserörelse som Carter beskriver. De menar 

också att båda rörelserna växte fram som en reaktion mot de stora miljöorganisationernas 

institutionalisering. Författarna beskriver hur miljörättviserörelsens idéer, applicerade på 

klimatfrågan, formulerades i “The Bali Principles of Climate Justice”. I Baliprinciperna 

introducerades begreppet ekologisk skuld och idéerna om att de länder som är ansvariga för 
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majoriteten av historiens koldioxidutsläpp ska ta ett större ansvar i att bekosta en omställning till 

ett ekologiskt hållbar samhälle (Tormos-Aponte & García-Lopez 2018: 288-289).  

Cheon och Urpelainen har studerat den nya och snabbt växande rörelsen mot fossila bränslen 

(anti fossil fuel movement) i USA. Författarna anger ingen tydlig precisering av rörelsen, och de 

gör ingen direkt sammankoppling med klimaträttviserörelsen, men det finns förenande drag som 

också delas av Code Rood. Rörelsen pekar ut klimatförändringar som vår tids största problem, 

vilket gör förbränning av fossila bränslen omoraliskt. Rörelsen vänder sig mot fossilindustrin, 

eftersom den ses som det största hindret för en ekologisk omställning, i och med att dessa mäktiga 

intressen kan stoppa alla politiska förslag i den riktningen. De kräver en “rapid reduction in the 

extraction and use of environmentally destructive fossil fuels”. Strategin är att ändra den 

offentliga diskursen och statusen på fossila bränslen i samhället, och på så sätt undergräva 

industrins makt över politikerna (Cheon & Urpelainen 2018:51, 53-54). 

Cheon och Urpelainen lyfter fram rörelsen mot fossila bränslen som en ny, framgångsrik 

rörelse, i första hand för att de lyckas mobilisera stora massor, och i andra hand för att de lyckas 

påverka, även om detta inte är lika tydligt eftersom det är svårt att utvärdera. De menar att 

klimatrörelsen tidigare har saknat en tydlig fiende eller måltavla, och att den globala karaktären 

av klimatförändringar tidigare har paralyserat miljörörelsen. Att fokusera på utvinning av fossila 

bränslen har försett rörelsen med motivation. De menar att den här typen av aktivism (att angripa 

specifika kraftverk, gruvor eller pipelines) åtnjuter ständiga små vinster, som sedan kopplas 

samman till en global kamp. Författarna återkommer till detta som ett viktig anledningen till att 

rörelsen lyckas mobilisera större och större massor, och på så sätt hålla liv i rörelsen. Likt Gould 

m.fl. framhäver Urpelainen och Cheon betydelsen av lokala kampanjer som binds samman i ett 

nationellt eller transnationellt nätverk. Den lokala komponenten gör att aktivisterna kan åtnjuta 

små vinster i kampen mot gigantiska och mäktiga motståndare, som tidigare varit svårare (Cheon 

& Urpelainen 2018:18, 58, 194).  

En annan vinst med en tydlig lokal komponent är att rörelsen kan nå nya grupper. När rörelsen 

mot fossila bränslen allierar sig med en missnöjd lokalbefolkning, kan den mobilisera till exempel 

en konservativ massa som klimatrörelsen annars aldrig hade nått (Cheon & Urpelainen 2018:11, 

18). Författarna menar dock att rörelsens förmåga att alliera sig med non-progressives är 

begränsad. De kan förenas i specifika lokala projekt, men inte i de nationella kampanjerna, 

eftersom motsättningarna mellan ekonomisk tillväxt och ekologiska principer blir för stora 

(Cheon & Urpelainen 2018: 60).  

 

Koalitioner mellan sociala rörelser 

Även om betydelsen av koalitioner för sociala rörelser är allmänt erkänd, är litteraturen om just 

detta begränsad. Van Dyke och McCammon har undersökt 24 studier av koalitioner inom fältet 

teorier om sociala rörelser och pekar ut tre faktorer som betydelsefulla för uppkomsten av 
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koalitioner mellan sociala rörelser (Van Dyke & McCammon 2010:xii, xiii, 309). Den första 

handlar om sociala band mellan rörelser, som har visat sig ha betydelse för uppkomsten av 

koalitioner. Tidigare samarbeten eller relationer mellan individer i rörelserna främjar detta.  

En annan viktig faktor är i vilken grad organisationerna delar intressen, ideologi och identitet. 

Att ha gemensamma intressen kan främja ett samarbete, men i många fall kan skilda ideologier 

eller identiteter sätta stopp för grupper som har gemensamma mål. En ideologi kan också påverka 

möjligheten för samarbete. En bred ideologi underlättar samarbete. Å andra sidan finns grupper 

vars ideologi gör gällande att politisk kamp bara ska föras av den grupp som själva är drabbade 

av ett hot eller förtryck, och att politisk kamp inte ska föras för någon annan. Detta hämmar 

bildandet av allianser. Sociala band kan dock påverka vilken betydelse de ideologiska 

skillnaderna får. Ett överlapp av medlemmar kan till exempel verka så att olika organisationers 

ideologier närmar sig varandra. Frånvaro av sociala band och överlappande medlemmar kan 

däremot förstärka kontraster i ideologier och skapa motsättningar som inte hade behövt finnas, 

till följd av missförstånd och kommunikationsproblem.  

En tredje faktor som påverkar är den politiska kontexten, som tangerar 

resursmobiliseringsteorins politiska möjligheter och begränsningar. I frågan om koalitioner ligger 

tonvikten på hur ett gemensamt hot främjar koalitioner. Till skillnad från den bredare litteraturen 

som lägger tonvikt på politiska möjligheter, är hot en viktigare faktor just för uppkomsten av 

allianser. 

Sociala band, ideologi och intressen samt politisk kontext samspelar alltså för att främja eller 

hindra att allianser mellan sociala rörelser bildas. Ett starkt politiskt hot kan innebära att grupper 

med skilda ideologier samarbetar, så länge de har gemensamma intressen. Sociala band och 

medlemsöverlapp verkar också främjande (Van Dyke & McCammon 2010: xviii-xxiv). 

Författarna drar följande slutsatser: Gemensamma värderingar, identiteter, ideologier och 

strategisk orientering är i sig tillräckligt för att grupper ska alliera sig med varandra. Detsamma 

gäller närvaron av gemensamma hot. Politiska möjligheter och sociala band kan också verka 

främjande, men är inte tillräckliga för att allianser ska uppstå (Van Dyke & McCammon 

2010:309-310).  
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Metod 
Uppsatsen undersöker frågeställningen genom en kvalitativ fallstudie. En fallstudie lämpar sig 

för frågeställningen, som syftar till att kartlägga egenskaper hos ett fenomen, snarare än dess 

utbredning, frekvens eller konsekvenser. Vidare passar en fallstudie bäst när syftet är att 

undersöka nutida händelser i en okontrollerad miljö (Yin 2018:9–13), vilket också är fallet i detta 

exempel. Alla personer som har intervjuats i studien har blivit fullt informerade om studiens 

övergripande plan, syfte, frågeställning och metoder. De har samtyckt till sin medverkan och 

informerats om att de när som helst kan avbryta den. Eftersom alla informanter på något sätt är 

aktiva i motståndsarbete har jag valt att anonymisera dem, vilket informanterna också har 

informerats om i förväg. 

 

Genomförande och urval 

Eftersom studien syftar till fördjupad kunskap om allianser mellan sociala miljörättviserörelser 

har jag valt att genomföra sex semistrukturerade intervjuer med personer som är eller har varit 

aktiva i någon av grupperna i arbetet med aktionen. På grund av informanternas engagemang i, 

och närhet till det som studeras ger intervjuerna en unik inifrånförståelse och ett djup som inte 

hade kunnat nås via andra källor. 

Styrkan med semistrukturerade intervjuer är tillgången till dimensioner som informanterna 

själva anser vara intressanta och relevanta, och som forskaren inte hade kunnat peka ut på förhand. 

Dessa intervjuer ger en möjlighet till förståelse av ett visst fenomen ur informanternas perspektiv, 

det vill säga inifrån det sammanhang som studeras. 

Till följd av att informanterna själva i hög grad avgör innehållet i intervjuerna kan innehållet 

skilja sig. Detta är inget problem i sammanhanget, eftersom uppsatsens syfte är att dra slutsatser 

om kvalitativa egenskaper hos samarbetet, utifrån dess betydelse för informanterna (Lantz 

2013:42–44, 48-49). Användandet av en intervjuguide (se bilaga A) har medfört att samma teman 

har berörts och att intervjuerna kan jämföras med varandra.  

Ett strategiskt urval av informanter har gjorts ur de två grupperna, för att hitta informanter som 

kan bidra med djupa insikter om forskningsfrågan. Genom en förfrågan via email till GBB och 

Code Rood (se bilaga B) har jag kommit i kontakt med personer ur båda grupper. Därefter har 

strategiskt urval tillämpats, för att hitta informanter som kan bidra med djupa insikter om 

forskningsfrågan. Tre informanter ur respektive grupp har valts ut baserat på att de varit aktiva i 

organiseringen av Code Roods aktion i somras.  

Intervjuerna har gjorts över telefon- och videosamtal. För att underlätta både intervjuande och 

analys har ljudet spelats in. 
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Material och informanter 

Uppsatsens analys bygger på intervjumaterial från sex semistrukturerade intervjuer. Alla 

intervjuer varade mellan 45 och 60 minuter. 

• Intervju 1. GBB-styrelseledamot, Hendrik. Bor i Groningen. Deltog i organisering och 

var på plats under aktionen som representant för Groningen Bodem Beweging. 

• Intervju 2. Code Rood-aktivist 1, David. Deltog i organisering och aktion.  

• Intervju 3. GBB-medlem 1, Mirthe. Bor i Groningen. Deltog i organisering och aktion. 

• Intervju 4. Code Rood-aktivist 2, Bente. Deltog i organisering och aktion. 

• Intervju 5. GBB-medlem 2, Maarten. Bor i Groningen. Deltog i organisering och aktion. 

• Intervju 6. Code Rood-aktivist 3, Tristan. Deltog i organisering och aktion. Har jobbat i 

regionen i fem år. 

 

Bearbetning av intervjumaterial 

För att underlätta en systematisk analys av intervjuerna har större delen av ljudmaterialet 

transkriberats. Vissa delar av intervjuerna, som efter genomlyssning har bedömts vara irrelevanta 

för analysen, har uteslutits från detta. För att göra det transkriberade materialet överskådligt har 

det kategoriserats efter vilken av forskningsfrågorna det faller under. Därefter har informanternas 

utsagor inom varje kategori jämförts. Fokus i jämförelsen har legat på att identifiera teman som 

återkommer bland informanterna eller som knyter an till den tidigare forskningen. Slutligen har 

det analyserade resultatet relaterats och diskuterats utifrån relevant teori. Yin skriver att fallstudier 

är en möjlighet att “shed empirical light on some theoretical concepts or principles”, vilket han 

kallar analytisk generalisering (Yin 2018:38, min översättning). Genom att relatera 

undersökningens resultat till teori och tidigare forskning på området kan generella slutsatser om 

allianser mellan dessa rörelser dras. 

 

Validitet och reliabilitet 

Eftersom intervjumetoden endast ger självrapporterade data kan validiteten i uppsatsens slutsatser 

ifrågasättas. Det går inte att hävda att informanternas berättelser om hur samarbetet ter sig alltid 

helt och hållet stämmer överens med hur det faktiskt ter sig. Utgångspunkten för den här 

uppsatsen är dock att det inte är möjligt att ge en objektiv beskrivning av verkligheten och därför 

inte heller möjligt att hitta en metod för detta. Det betyder dock inte att det inte går att diskutera 

studiens kvalitet i termer av validitet och reliabilitet. 

Yin (2018:44) menar att den viktigaste metoden för att öka validiteten i en fallstudie är att 

använda sig av olika källor. I det här fallet påverkas uppsatsen validitet av informanternas 

subjektiva framställningar, som kan vara missvisande på grund av till exempel bristande minne, 

språkbarriärer eller ett egenintresse av att framställa händelser på ett visst sätt. Att bara använda 

material som kommer från de studerade grupperna kan ändå bidra med användbar kunskap i 
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ämnet, och på så vis uppnå syftet för uppsatsen, eftersom informanternas berättelser innehåller 

viktiga delar i en djupare förståelse.  

För att stärka den här studiens reliabilitet har jag gått in i intervjuerna med en relativt öppen 

frågeställning. Detta för att mina egna föreställningar om hur det ligger till inte ska styra vilka 

data som lyfts fram och vilka slutsatser som dras. Jag har ändå burit med mig en medvetenhet om 

att jag som forskare aldrig kan bli fri från min subjektivitet. Jag har till exempel genom min 

avgränsning av området och min definition av studieobjekten redan riktat in studien åt ett håll. 

Genom att kontinuerligt ompröva mina förklaringsmodeller och kategorier för kodning av 

material har jag jobbat för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att lägga min egen mening 

i informanternas svar. Intervjuerna har inletts av en öppen fråga om informantens engagemang, 

som syftar till att pröva hur informanten passar in i de kategorier som ställts upp av den tidigare 

forskningen. 
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Analys 
Intervjumaterialet analyseras här utifrån bakgrunden, de teoretiska utgångspunkterna och den 

tidigare forskningen på området som har presenterats. Analysen är indelad i fem delar: 

Motivation, begränsningar och hinder, vinster med samarbetet, utmaningar med samarbetet samt 

potentiella hinder för samarbete.  

 

Motivation 

När jag bad de boende i Groningen berätta om hur deras engagemang i gasmotståndet hade börjat, 

inledde samtliga med att prata om att de som boende i regionen utsätts för jordbävningar. 

Motivationen till engagemang känns igen i Goulds m.fl. medborgar-arbetargrupper och Carters 

lokala miljögrupper. Två av dessa informanter pratade om att den orättvisa behandlingen, 

antingen mot dem själva eller mot deras grannar, fått dem att engagera sig i GBB. Ett 

återkommande tema var skadorna på husen, och de långa och krångliga processer som de måste 

gå igenom för att få ersättning för detta. Bristen på stöd från lokala myndigheter väckte också 

känslor av att vara orättvist behandlad. 

Code Rood-aktivisterna la fram ett annat motiv till sitt engagemang. Alla tre pratade om en 

vilja att ta ansvar för jorden eller att förbättra situationen för andra människor, och att stoppa 

klimatförändringar är en grundläggande del i det. David och Bente pratade också om att de har 

engagerat sig i informationsspridning och lobbyarbete, men efterhand känt att de traditionella 

sätten att påverka inte har fungerat tillräckligt snabbt eller över huvud taget. Bente säger:  

 

Because I believe if we just keep on lobbying, and talking and compromising, things are not 

going to move fast enough. So I do really believe that, as people, we need to stand up against, 

in our case fossil fuel industry. Because if we don’t show our power, the people in power 

will just keep on delaying stuff, because that’s their interest. 

 

Motivationen från Code Rood-aktivisterna liknar den som Cheon och Urpelainen beskriver hos 

rörelsen mot fossila bränslen. Till skillnad från de boende i Groningen, vars motivation kommer 

ur att de själva blivit utsatta för orättvisa, handlar det här om att ta ansvar för jorden eller 

mänsklighetens framtid.  

Värt att nämna är att Mirthe (GBB-medlem 1) också vävde in känslor av ansvar för jorden i 

sitt svar: “When you are in my age you're looking back and you see clear with your experience 

what's happening, and that earth is very, very delicious and you should protect it.” Hon nämner 

Black Friday och hysterin kring det som ett problem, och menar att “[w]e must go back to what 

we really need and respect our life”. 
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Begränsningar och hinder 

Det tema som de boende i Groningen pratar mest om som begränsningar och hinder är splittring 

och konkurrens mellan individer och gasmotståndsgrupper i Groningen. Även Code Rood-

aktivisterna tar upp problemet när de pratar om samarbetet med Groningers. Tre förklaringar till 

splittringen framkommer från de boende i Groningen. Den ena är att olika motstånds- eller 

intressegrupper i Groningen har olika strategier. Hendrik berättar att “there is some competition 

among these groups. They differ in the way they want to fight the problem. Someone to have 

more radical actions. Others are more inclined to talk to the authorities.” Maarten beskriver att 

det finns en misstro mot GBB på grund av deras strategi: “They [GBB] are talking to the ministers 

and the government and now everybody in the region says: ‘Oh yes, you're listening to them and 

not to us anymore’. When you're participating with the system people already think you are part 

of the system.” 

Den andra förklaringen är variation i hur människor kompenseras och behandlas av NAM. 

Maarten berättar:  

 

There's a large inequity in how the people are treated and that makes the people in the area 

very suspicious about who's doing what and who is doing why, thing. Some presidents of the 

GBB are... Have got a very large compensation for their house, so the people who are 

supposed to be members of them are very suspicious about it because they are paid half a 

million euro for their house and, not everybody gets that. 

 

Även detta bidrar till en misstro mot GBB.  

Den tredje förklaringen handlar om att invånarna i Groningen är en heterogen grupp, och att 

detta försvårar samarbete. Maarten berättar igen:  

 

But it’s a huge area, with many people with many different interests. It’s not only poor people 

which are affected by it, it’s not only rich people, everybody's affected. So everybody from 

left to right, and from old to young, and from well educated to not educated at all. Everybody. 

And to get that organized, it’s very hard. 

 

Utifrån resursmobiliseringsteorin tyder den här splittringen och konkurrensen mellan 

motståndsgrupper i Groningen på misslyckad organisationsstruktur. Att samtliga informanter 

pratar så pass mycket om problemet som ett hinder tyder på att det är en viktig begränsande faktor 

för gasmotståndet i Groningen.  

Ett annat återkommande tema i intervjuerna med de boende i Groningen är att de inte upplever 

något stöd från regering eller lokala myndigheter och politiker. Alla Groningers pratar om att 

regeringen vill få ut pengar ur regionen, och att detta tillåts gå före människors livsvillkor. Samma 

uppfattning finns om det lokala och regionala styret. Hendrik säger att dessa försöker stötta 
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invånarna, men att “[t]he regional and local governments are divided [...] and now we see that 

they're even more divided because they want to get that money. That's more important than the 

needs of people.” Han upplever att de lokala politikerna står på samma sida som de nationella, 

eftersom de står i ett ekonomiskt beroendeförhållande. De boende återkommer till sin besvikelse 

över de lokala politikerna. Mirthe säger: “They promise a lot. [...] And he [borgmästaren] doesn't 

do it. He is more concerned about his own behavior and his own place of importance, than that 

he make a fist and say: ‘Don't do it anymore’”.  

De boende i Groningen beskriver här hur det lokala styrets möjlighet att stötta sina medborgare 

begränsas av dess position i den transnationella produktionens ekorrhjul. Eftersom de måste 

prioritera ekonomisk expansion kan de inte ställa sig på medborgarnas sida. I ljuset av det 

nationella beslutet att lägga ner gasutvinningen senast år 2030, något som skulle kunna ha skapat 

ett förtroende för både nationella och lokala regeringar, blir deras yttranden av besvikelse bevis 

på en djupt liggande misstro. Hendrik ger uttryck för organisationens tveksamhet gentemot 

beslutet: “Only recently the government announced that it will be ended latest 2030. We are not 

very sure about that, whether it will happen. Because it's not yet in a law.” 

En annan begränsning, som ofta nämns i samband med utsagor om det splittrade motståndet, 

är att mentaliteten i Groningen hämmar mobilisering. Även detta är något som alla informanter 

från Groningen, såväl som alla Code Rood-aktivister, tar upp. En distinktion mellan “the north” 

och “the west”, och de olika mentaliteter som finns där, målas upp. Hendrik (GBB-

styrelseledamot) berättar: “We are living in the north of the Netherlands. The mentality here is 

different from the west. The people are more closed. If you have problems you don't put them 

outside. You keep them inside your house, between doors. And that makes it difficult to mobilize 

people.” Han poängterar upprepade gånger att det är en generalisering, innan han utvecklar: “Here 

in the north they say: ‘Act normally, don't exaggerate’, while in the west, people are very easily 

excited and they start yelling or they put themselves in the overdrive.” Mirthe (GBB-medlem 1) 

beskriver hur detta kan verka passiviserande: “When you are in the west or somewhere else, and 

you have a problem, you stand up and you say: ‘No I don't accept it!’. But here they say: ‘No it’s 

not fine, but maybe there is a reason, and they make you say it’s okay. So it must be okay.’” Den 

motivation till engagemang – känslan av att bli orättvist behandlad och vilja ändra situationen – 

som informanterna själva upplever, verkar saknas bland stora delar av befolkningen.  

Ur ett resursmobiliseringsperspektiv kan det tolkas som att mentaliteten i Groningen påverkar 

den kollektiva inramningen av situationen. Bland informanterna uppstår starka känslor av ilska, 

och de bär en övertygelse om att kollektiv organisering är ett sätt att få upprättelse, även om 

motståndet från NAM och regeringen verkar negativt på den uppfattningen. Bland stora delar av 

befolkningen i Groningen verkar dock uppfattningen av ett hot saknas. Tendensen att stänga inne 

känslor och se ner på känslouttryck förminskar betydelsen av den orättvisa regionen utsätts för.  
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Ett tema som saknades i intervjuerna var konflikten mellan GBB:s krav på att minska 

gasutvinningen, och de arbetstillfällen den ger till regionen. Givet betydelsen av denna konflikt i 

teorin om produktionens ekorrhjul är det värt att undersöka närmare. En av informanterna från 

Groningen, Mirthe, nämner själv att folk som jobbar för NAM undviker att påpeka orättvisorna, 

men för inget vidare resonemang om arbetstillfällen kopplade till gasutvinningen. De andra tar 

inte alls upp frågan. När jag frågar specifikt om det kan vara ett problem, medger de att en del av 

befolkningen i Groningen vill ha kvar gasutvinningen, delvis för att de jobbar för NAM. Enligt 

informanten från GBB:s styrelse är detta dock inte en stor del av befolkningen. Att informanterna 

själva inte tar upp frågan tyder också på att det inte upplevs som ett större hinder. Det finns ingen 

uppenbar förklaring till detta. En möjlig förklaring är att informanterna och deras närmast 

anhöriga inte själva är anställda i NAM, och därför tonar ner betydelsen av arbetstillfällena. En 

annan möjlig förklaring är misstron mot NAM och regeringen, samt uppfattningen om att de 

ekonomiska fördelarna ändå inte kommer Groningers till del, väger tyngre än de cirka 7000 

arbetstillfällen som NAM ger.  

I intervjuerna med Code Rood-aktivisterna kom andra teman upp. Två av dem upplevde att en 

svårighet i deras klimataktivism är att övertyga människor om att klimatfrågan är brådskande, 

eftersom det handlar om långsamma processer. De uttrycker att ett problem är att 

klimatförändringar upplevs som abstrakt och svårförståeligt. David säger: “[T]he consequences 

of things we do now are in the far future. And that is very difficult to grasp for people.“ En del av 

detta är enligt honom att klimatförändringar inte har haft en synlig effekt i vår del av världen. 

Tristan säger: 

 

It’s really hard to make people understand the urgency of the problem. And if you for instance 

compare it to, what motivates most people in Groningen is the earthquakes and the damage 

to their houses, and that’s something really urgent, that’s something that’s happening today. 

You really have to solve it because otherwise your house is literally falling apart. And it’s 

really easy to understand that you have to do something about it. But it’s really easy to ignore 

the first early warning signs about the climate crisis. And it's really easy to disengage with 

that, and not feel that there's something urgent. 

 

De beskriver här svårigheterna med att uppmärksamma vad Nixon skulle ha kallat slow violence. 

Klimatförändringarnas gradvisa, långsamma karaktär upplevs vara ett hinder för att mobilisera 

motstånd. Genom resursmobiliseringsteorin förstår vi hur detta fungerar: Klimataktivisterna 

misslyckas i att rama in klimatförändringarna så att de upplevs som ett hot. De långsamma (och 

för dem hittills osynliga) förändringarna är idag svåra att uppmärksamma. 

Ett annat tema som kommer upp när vi pratar om begränsningar och hinder är systemet vi har 

nu, och att detta är svårt att rubba. David pratar om att vi är inlåsta i ett skadligt ekonomiskt 
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system som gör det svårt att övertyga folk att göra de stora förändringar som krävs, “[b]ecause it 

needs so much change that it's hard to envision how you can do that, especially in the short time 

that we still have, without collapsing.” Han beskriver här en annan utmaning med inramning av 

klimatförändringarna: Det är svårt att föreställa sig hur en omställning skulle gå till. Han menar 

också att i den mån det går att föreställa sig omställningen, är den inte förknippad med något 

positivt: “I mean although you can make a case that life would be very pleasant in the situation 

where we actually are sustainable... Most people will envision it as losing lots of stuff.” Bente 

beskriver en liknande svårighet. Hon menar att de positiva förändringarna är små och långsamma, 

och att detta tröttar ut klimataktivister. Hon ser att samhället tar steg i rätt riktning, men att de inte 

är tillräckligt stora eller tydliga. Uppfattningen av att det går att göra skillnad genom att organisera 

sig kollektivt, som krävs för att ett stort motstånd ska uppstå, upplevs vara svår att skapa. Det 

leder till att människor bränner ut sig och försvinner från aktivismen:  

 

[T]hey change to not being part of the movement, but maybe just doing things in their own 

life. Like start living off the grid. Where they feel there is more immediate... They have more 

control, or there is a more immediate effect. 

 

Bente beskriver här hur inramningen av att leva “off the grid” är mer tilltalande. 

 

Vinster med samarbetet 

Tristan säger att det var viktigt för honom att Code Rood skulle lämna ett bestående avtryck i 

Groningen. Han tror att kunskapen om, och erfarenheten av att göra civil olydnad har bidragit till 

att stärka rörelsen i Groningen. Bilden bekräftas av de boende i Groningen. Alla Groningers 

menade att den största vinsten med att Code Rood gjorde en aktion i Groningen var en viss 

lindring i konkurrensen mellan de lokala motståndsgrupperna. De återkommer också till att de 

själva fått inspiration och kunskaper till att fortsätta kämpa. Hendrik uttrycker en ökad acceptans 

för gruppers olika strategier: “[M]ore recently people are working together, are organizing things 

together, or are at least – with some exceptions – accepting that a couple of groups do an action 

and others say: ‘No no, that's not our piece of cake.’” Han tror att det faktum att det fanns en 

skepticism mot Code Rood inom GBB:s styrelse, som gradvis försvann, har öppnat upp för 

möjligheten att samarbeta också med andra grupper. Alla tre berättade att de är delaktiga i en ny 

aktionsgrupp som startade efter Code Roods massaktion, och att de nyligen har gjort en aktion 

mot en jordbävningsövning arrangerad av lokala myndigheter. Mirthe beskriver att hon genom 

Code Roods aktion lärde känna personer hon kan lita på och jobba tillsammans med. I linje med 

Van Dyke och McCammons slutsatser om de sociala bandens betydelse, har att träffa andra 

Groningers blivit betydelsefullt för det fortsatta engagemanget i regionen.  
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Att alla de boende i Groningen upplever minskad friktion mellan aktionsgrupperna i 

Groningen, tyder på att samarbetet med Code Rood har ökat deras möjlighet att utnyttja sina 

resurser. Samarbetet har fungerat som inspiration för att det går att samarbeta, och satt dem i 

kontakt med personer att organisera sig med. Det har fört med sig en mer effektiv 

organisationsstruktur. 

En annan vinst för de boende i Groningen som Mirthe beskriver, är att den ökade kontakten 

med Code Rood och Milieudefensie (nederländska Jordens Vänner) har fått henne att känna sig 

mindre ensam: “That helped. You still have a feeling that you’re Don Quixote fighting against 

the mills, but you're not standing alone.” Kopplat till detta är en annan vinst som samtliga boende 

i Groningen nämner: Ökad uppmärksamhet till deras situation. De nämner att kunskapen om deras 

situation, även inom Nederländerna, är låg. De nämner framförallt att den nationella 

uppmärksamheten, som de tidigare har saknat, ökade i och med aktionen. Två av de boende i 

Groningen påpekar också att aktionen fick uppmärksamhet utanför Nederländerna. Bilden speglas 

också i intervjuerna med Code Rood-aktivisterna. Två av dem berättar att de själva inte var 

medvetna om hur mycket gasutvinningen påverkar Groningen. De säger att de själva har fått en 

djupare förståelse för problemet, och Bente upplever att Code Rood bidrog till att lyfta problemen 

i Groningen på nationell nivå. I den transnationella produktionens ekorrhjul har Code Rood, med 

sina kopplingar och kontakter till andra miljögrupper, satt de boende i Groningen i kontakt med 

ett transnationellt nätverk. Detta kan också relateras till Rootes forskning på hur lokala 

miljöfrågor lyfts i nationell media först när de görs till nationella frågor. Att prata om 

gasutvinningen i termer av klimatförändringar gör att problemet får en större tyngd och relevans 

för människor utanför Groningen.  

Ur resursmobiliseringsteorin kan vi se att det medför nya politiska möjligheter för de boende 

i Groningen att koppla samman sin situation med klimatfrågan, eftersom det finns ett brett stöd 

för att minska användningen av fossila bränslen. 

Även Code Rood-aktivisterna upplever flera vinster av samarbetet. När de pratar om vinster i 

det här samarbetet generaliserar de ibland till vinster med tidigare, liknande samarbeten. Båda de 

Code Rood-aktivister som uttryckte att den abstrakta komponenten av klimatförändringar är en 

begränsning i deras aktivism, säger att samarbetet med lokala miljögrupper kan göra det mer 

konkret. Även Bente nämnde den strategiska aspekten av att plocka upp något brådskande. David 

berättar att det fanns en utbredd tanke om detta inom Code Rood när beslutet att genomföra 

aktionen i Groningen togs:  

 

I'd say there was a very broad feeling that it's a nice demonstration of how local people can 

suffer from the powers that rule the world. [...] So that’s normally a view that is a third world 

versus western world problem. But actually, you can see it in your own country, in your own 

province. 
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Tristan säger:  

 

Once you know people from Groningen, and you know that they have sleepless nights, and 

they are confronted with this bizarre, kafkaesque bureaucracy to get their damage repaired, 

then suddenly it’s getting personal. It’s not some statistics anymore, or some abstract notion 

of ‘We are slowly killing our own ecosystem’. But it’s suddenly getting very, very real. And 

that's, I think from the perspective of climate activists, that’s the big advantage of actually 

getting involved there. 

 

Han hoppas att detta betyder att de första tecknen av klimatförändringar kommer få fler människor 

att engagera sig. Han påpekar också att det finns en vinst i att få en tydlig fiende: “And getting 

lots of people there, to have the experience... Suddenly it makes this theoretical enemy, Shell and 

Exxon, very real. [...] And that will give you lots and lots of energy to keep on activism.”  

Tristan berättar att han alltid har upplevt att lokal förankring bidrar med en unik motivation. 

Han menar att “once you can hook up a certain campaign with that emotion and the motivation, 

you can build really strong campaigns“.  

Code Rood-aktivisterna beskriver här att fokus på Groningens gasfält, eller ett allmänt fokus 

på extrahering av fossila bränslen, möjliggör en annan inramning av klimatfrågan. De boende i 

Groningens upplevelse av gasutvinningen är allt annat än abstrakt och långt borta. Tvärtom är 

erfarenheten av att marken skakar och att ens eget hus spricker omöjliga att förbise, trots staten 

och NAM:s tidigare försök att mörklägga jordbävningarna. För de boende i Groningen är 

upplevelsen av ett hot högst närvarande och med detta känner de sig orättvist behandlade. 

Aktivisterna ser en potential i att plocka upp denna grupp och deras känslor, eftersom det kan 

förse dem med en mer tilltalande inramning av kollektivt agerande för att stoppa 

klimatförändringarna.  

En annan vinst för Code Rood är att bli fler. Här generaliserar de också till liknande 

samarbeten. Alla Code Rood-aktivister framhäver samarbete med lokala miljögrupper som ett 

sätt att skapa en större rörelse. David säger: “Because then you have an entrance into society, 

really into society. And you can get your message inside communities that normally wouldn't care 

about this, or wouldn't know about this.” Han upplever att några av de boende i Groningen i 

samband med aktionen började se sin situation ur ett annat perspektiv, till exempel att de fick upp 

ögonen för de större strukturer som skapar och upprätthåller den orättvisa de upplever.  

Tristan ser en revolutionär potential i att alliera sig med lokala miljögrupper:  

 

What I've experienced is that once these kind of so called radical groups, and what in the 

media would be described as ordinary folks from the countryside, suddenly work 

together, that always hits the panic button in the authorities. They are really, really scared 
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of that. [...] Because they know if they leave that unanswered, they will just lose control. 

That's their main worry, that suddenly people understand that they have a real power, 

which means they can ignore the authorities and just do things themselves. 

 

I samband med att han berättar om en splittring i frågan om intersektionalitet (se nedan) nämner 

han att samarbeten med grupper som inte har dessa idéer kan göra att Code Roods idéer sprider 

sig. Han menar att människor som annars skulle avfärda sådana idéer kan ta till sig det eftersom 

det finns ett etablerat förtroende mellan grupperna.  

Både David och Tristan är dock försiktiga i sina utvärderingar av just det här samarbetet. De 

tror att Code Roods idéer fick fäste hos några Groningers, men tror inte att så var fallet hos 

majoriteten. Upplevelsen ligger i linje med Cheon och Urpelainens observationer om att rörelsen 

mot fossila bränslen i USA endast i begränsad utsträckning attraherar konservativa. 

 

Utmaningar i samarbetet 

När jag frågade informanterna från Groningen om deras syn på samarbetet när det inleddes, 

uttryckte samtliga att de hade haft en positiv grundinställning. De såg att Code Roods mål 

överlappar med deras, och blev glada för uppmärksamheten som riktades mot deras situation. 

Utöver detta framkom att det inledningsvis samtidigt fanns en skepticism hos två av 

informanterna, men också bland deras grannar och kollegor. För Hendrik handlade det om Code 

Roods organisation, eller som han uttryckte det: “maybe I should say the lack of formal 

organization”. Han beskriver att han var skeptisk till att det sättet att organisera något skulle 

“fungera”. Han berättar vidare att denna skepticism gradvis försvann efter att han deltog i några 

aktionskonferenser: “I saw that in a way they look unorganized but they are very well organized 

and very professional. So they gained my confidence during the first half of this year.”  

Maartens skepticism handlade om risken för att aktionen bara skulle genomföras av 

utomstående, utan stöd av lokalbefolkningen. Han berättar att han i ett tidigt skede hade ett möte 

med Code Rood-aktivister och framförde sin oro:  

 

And what I try to express all the time is that they should ask people in Groningen to 

participate in it. That it’s not an action from outside, [...] of foreigners and hippies and 

environment freaks who're coming to Groningen, but that it’s also founded and supported by 

people from Groningen itself. 

 

Han berättar vidare att han tycker att Code Rood tog in det han sa och lyckades skapa en aktion 

med stöd bland lokalbefolkningen. 

Han nämner dock att både polisen och media målade upp en annan bild inför och under 

aktionen: “There were messages that there were anarchists from the Eastern European countries, 



 

26 

and a lot of violence would be used. So in the media there was this story made that it was just 

foreigners and no actual Groningen people were involved.” Alla de boende i Groningen tog upp 

detta, och nämner framförallt att de hörde många uttalanden om utländska aktivister. Mirthe 

menar att detta var en anledning till att vissa lokala grupper inte ville delta i aktionen: “Because 

it was mentioned that Code Rood, and you from Sweden, really were the worst. There were really 

left activist hooligans coming to our country.” 

Två av informanterna nämner att deras grannar och kollegor uttryckte rädsla för att Code Rood 

skulle ha våldsamma metoder, och skepticism mot att deras metoder skulle ha någon effekt. 

Hendrik berättar att sympatierna i GBB:s styrelse växte med tiden:  

 

Finally, the GBB decided to support the action. Because I participated in the action 

conferences. I reported that back in to the board and I managed to convince the other ones, 

at least the skeptical ones, that this is not a radical action. This is very well organized. This 

action consensus... which is a strong concept. 

 

Han upplever också att stödet bland befolkningen ökade med tiden och framför allt under 

aktionen. Två av de boende i Groningen pekar ut händelsen när poliser började använda våld mot 

Code Rood-aktivister, som en vändpunkt i lokalbefolkningens syn på Code Rood. Hendrik 

berättar: “And of course what helped – unfortunately – very much is the fact that people were 

beaten up. Because then people saw that these are not radicals, the police are the radicals. That 

shifts the sympathy from the authority to Code Rood”. 

Code Rood-aktivisterna verkar ha märkt av skepticismen. Bente berättar att hon upplevde att 

lokala grupper var tveksamma till att samarbeta med Code Rood, och att samarbetet därför 

framförallt var med individer i Groningen. Även hon upplevde att tveksamheten gradvis 

minskade, och att till exempel GBB till slut uttalade sitt stöd till aktionen. I följande uttalande 

framgår att denna skepticism inte var ett stort problem för henne:  

 

They didn't trust it, they were afraid of riots, and having sort of the wrong crowd. You know, 

they didn't know what to expect, I mean this is Groningen. It’s not Amsterdam. So people 

are not really used to direct action and civil disobedience, so I can imagine people were a bit 

scared and hesitant, and not necessarily all... Welcoming us with open arms. [...] Of course 

you’re a little bit worried if a few hundred activists come from somewhere to do a civil 

disobedience action, of course you are worried. It’s fine. We felt like we can prove you 

differently, we can show you who we are, and it will be fine. 

 

Inte heller de andra Code Rood-aktivisterna pratade om det som ett större problem. Enligt David 

blev det dock något som skapade ytterligare splittring bland de lokala grupperna i Groningen: 
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“[T]here were groups supporting us from the beginning, and they were not happy with the groups 

who didn't support us from the beginning.”  

Hendrik (GBB-styrelseledamot) tror att skepticismen skulle vara mindre om Code Rood skulle 

arrangera en till aktion i Groningen, eftersom lokalbefolkningen vet vad de ska förvänta sig. 

Uppfattningen delas av Bente (Code Rood-aktivist).  

En större utmaning för Code Rood var att involvera lokalbefolkningen. Tristan berättar att han 

var skeptisk när det bestämdes att aktionen skulle äga rum i Groningen. Efter att ha jobbat i 

regionen i fem år förutspådde han skepticismen som skulle komma från lokalbefolkningen. 

Liksom Maarten betonade han att det var viktigt för honom att aktionen inte skulle uppfattas som 

“an outside invasion of lots of radical people suddenly showing up to a big action and then run 

off again”. Han berättar att Code Rood hade samtal med nyckelpersoner i det lokala motståndet, 

flyttade aktionskonferenserna till Groningen, och anordnade aktionsträningar i regionen för att 

undvika detta. Nu i efterhand tycker han att de delvis lyckades göra aktionen lokalt förankrad. Ett 

exempel han ger är att medierna beskrev Code Rood som en aktion av utomstående, men att 

lokalbefolkningen reagerade mot detta och skrev till journalister i sociala medier att det inte var 

sant. 

Ett problem han pekar ut är att de inte lyckades få lokalbefolkningen involverade i många av 

arbetsgrupperna. Han tror det har att göra med att Code Roods besluts- och arbetsprocess tar 

mycket tid:  

 

If you're living in Groningen, you also have to fight for your damage compensation. And 

fight all the stress and issues around that. Which can be basically another job next to your 

normal job. So to get people involved in a process of over a half year organize an action, is 

asking a lot from them. For lots of people that's just not doable. 

 

Tristan (Code Rood-aktivist) påtalade att en utmaning ligger i en kulturell och ideologisk klyfta 

mellan de boende i Groningen och Code Rood-aktivisterna: “Code Rood is mainly city folk, 

students, radicals, and Groningen people are on average older people with not academic 

backgrounds, living in a pretty conservative, rural area.” Han förväntade sig att det skulle ge 

upphov till problem, men upplever att det fungerade bättre än vad han trott. Han nämner dock en 

händelse relaterat till jultraditionen Zwarte Piet 3 , som nyligen visat en splittring mellan 

grupperna: 

 

                                                 
3 Zwarte Piet är en figur i Nederländsk folklore som är del av det årliga firandet av Sankt Nicholaus 

ankomst till Nederländerna i slutet av november. Zwarte Piet är Sankt Nicholaus medhjälpare och en del 

av traditionen är att vuxna och barn klär ut sig till figuren. Den typiska utklädnaden består av ett målat 

blackface, stora röda läppar och svart, krullig peruk (Wikipedia 2018).  
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[Traditionen av att klä ut sig till Zwarte Piet] is suddenly being put into question by lots of 

migrants and people of color living here in the Netherlands. [...] They had several large 

demonstrations two weeks ago, who got attacked by football hooligans and neo-nazis and all 

kinds of groups. So we put out a solidarity statement, saying: ‘We denounce Black Pete and 

we denounce racism, and we think it has something to do with our climate struggle’. But the 

whole issue around that is extremely polarized in the Netherlands at the moment. And it's 

sort of also a divided between the big cities, which are more multicultural, and the 

countrysides, which is extremely white. So that brought us some backlash from our 

Groningen friends, some of them now saying, really disappointed: ‘But if you're pro these 

anti Black Pete people, we don't want to do anything with you anymore’. So that’s a price 

you pay for having a broader agenda and putting that out. 

 

De ideologiska skillnader som Van Dyke och McCammon pekar ut som ett möjligt hinder för 

samarbete blir tydliga här. Code Roods breda ideologi, som i de flesta fall verkar positivt på 

koalitionsbildning, blir i det här fallet ett hinder. Genom att inkludera fler frågor i sin kamp, går 

de in på ett territorium som några Groningers inte verkar kunna acceptera. Som tidigare nämnt 

tror dock Tristan att det här samtidigt kan vara en möjlighet för att sprida sin ideologi till fler, och 

han verkar inte se det som ett allvarligt hinder för samarbete. 

 

Hinder för samarbete 

Det som hittills beskrivits som utmaningar, ansågs inte utgöra något absolut hinder för samarbete 

mellan grupperna. Samtliga informanter ansåg att dessa inte hade utgjort några oöverkomliga 

problem, och att det alltså går att arbeta sig förbi dem. Samtliga pratade om aktionen och 

samarbetet som lyckat och såg inga förluster i just det här fallet. Däremot hade informanterna 

olika perspektiv på om den här typen av samarbeten har en potential att medföra förluster. En 

problematik som togs upp var att Code Rood och GBB har olika slutmål. Alla Code Rood-

aktivister och två av de boende i Groningen tog upp detta, men med olika syn på risken för att det 

kan innebära förluster för någon av grupperna att samarbeta.  

David (Code Rood-aktivist) berättar att han i ett tidigt skede av aktionsplaneringen var orolig 

över aktionens fokus. Han såg en fara i att trycka för mycket på situationen för lokalbefolkningen, 

skadorna på deras hus och den uteblivna kompensationen, om länken till klimatförändringarna 

inte var tillräckligt tydlig. Han säger dock att oron gradvis försvann, i och med att han såg nya, 

sociala aspekter av klimatförändringar, som han tycker förtjänar att lyftas fram mer. Han tillägger 

att han också upplever att åtminstone några av de boende i Groningen tog till sig Code Roods 

perspektiv. 

Bente uttryckte också att hon inledningsvis hade en oro över att aktionen bara skulle handla 

om Groningen, men tycker att de lyckades skapa ett bredare budskap:  
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I think we were really able to have spokespeople and people in the movement from 

Groningen, who didn't say: ‘We don't want gas extraction here’, just sort of the shortsighted 

NIMBY vision, but really: ‘No gas here, no gas extraction anywhere.’ 

 

Hon är också nöjd med att de lyckades sätta in de boende i Groningens lidande i ett större 

sammanhang.  

David och Bente såg en risk med att tappa klimatperspektivet eller det globala perspektivet i 

samarbetet med lokala miljögrupper, men verkar ha ändrat uppfattning om den risken efter 

samarbetet med lokalbefolkningen i Groningen. Deras upplevelse är att deras större perspektiv i 

stället smittade av sig på lokalbefolkningen. Vad Code Rood-aktivisterna beskriver här är enligt 

Cheon och Urpelainen en av de stora lockelserna och fördelarna med rörelsen mot fossila 

bränslens kampanjer med lokal förankring – att nå en bredare massa.  

Bente tror dock att de boende i Groningen kan förlora något på att alliera sig med till exempel 

Code Rood. Hon ser en risk i att klimatkampens långsamma process och små framsteg, ska göra 

lokala miljögrupper besvikna: “I think the people in Groningen want to see results. So maybe 

there is an even bigger risk that if things just continue the same, they might want to distance 

themselves from us, because they feel we haven't really helped.” 

Två av de boende i Groningen ser inga potentiella förluster med att samarbeta med grupper 

som Code Rood. Hendrik nämner att Code Rood har ett bredare mål än GBB, men ser inte detta 

som ett hinder för vidare samarbete. Den tredje, Maarten, ser dock detta som ett större hinder. 

Han menar att många invånare i Groningen inte står bakom kravet på ett totalt stopp i användning 

av gas. Han ser också en fara i att göra gasmotståndet i Groningen till en större fråga: 

 

 But that’s one of the problems which I meet now, [...] they combine the problem. They say: 

‘Okay we've got earthquakes in Groningen, so we have to stop using gas in Holland’. That’s 

nonsense. You can stop taking gas from the soil in Groningen, and still use gas. But by 

combining these two, it’s harder to stop using the Groningen gas. Because how can you stop 

it? You can't because you need gas to heat the country, to heat the houses. 

 

Genom att göra gasfrågan i Groningen större, upplever han att Groningers kamp blir svårare. 

Detta är något han upplever att regeringen använder för att förhala processen med att fasa ut 

gasutvinningen i Groningen: “That’s one of the things the government is using right now. If Code 

Rood would be pointing too much in this case, to ‘We have to stop using fossil energy’, the 

government says: ‘Okay if that’s what you want, that’s fine. But that will only happen after 2030 

or so’”. Sett ur resursmobiliseringsteorin ser han inte några politiska möjligheter i att alliera sig 

med klimatrörelsen, utan ser i stället begränsningar. De politiska möjligheterna att fasa ut 

gasutvinning i Groningen är större än möjligheten att fasa ut användningen av fossilgas helt och 

hållet, eftersom landet är beroende av den. Att alliera sig med klimataktivister eller att använda 
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sig för mycket av deras argument, kan enligt honom göra det omöjligt att få igenom ett tidigare 

stopp av gasutvinningen i just Groningen.  

Code Rood-aktivisterna ser inga generella förluster med att samarbeta med lokala 

miljögrupper. Däremot pekar de ut två allvarliga hinder för samarbetet med Groningers. Tristan 

upplever att ett problem med de olika slutmålen blir att Code Rood och lokalbefolkningen jobbar 

med olika tidsperspektiv. Han berättar att den första aktionskonferensen i Groningen ägde rum 

ett halvår innan aktionen och att detta var svårförståeligt för de boende i Groningen: “[F]or people 

whose house is crumbling apart, that was like: ‘Okay but we need actions tomorrow, not like in 

six months, that's way too long.’” Han menar att ideologiska skillnader och olika slutmål kan vara 

ett allvarligt hinder för samarbete, men att det inte behöver vara det så länge grupperna är tydliga 

och öppna med det:  

 

But then you have to be really aware that there are these differences, and also accept that they 

will always be there... Yeah there's always this idealistic dream of, ‘Let’s all be the same and 

have the same strategy and the same values’. But that's not how the world works. 

 

Alla Code Rood-aktivister tog upp splittringen mellan grupper i Groningen som ett potentiellt 

hinder i att fortsätta arbeta i regionen. Tristan, som har jobbat mycket med gasmotståndet i 

regionen, berättar att det saknas “movement appreciation” – en idé om att grupper med olika 

ideologi, strategier och metoder är en nödvändig tillgång snarare än ett problem. David förknippar 

dock detta med allt samarbete. Han ser det som ett allvarligt hinder i fallet Groningen, men 

betonar att det alltid är en utmaning när grupper med olika identitet eller ideologi ska samarbeta. 

Två av Code Rood-aktivisterna  nämner här mentaliteten i Groningen, som de menar försvårar 

samarbetet med större delar av befolkningen i Groningen. Hendrik (GBB-styrelseledamot) menar 

också att Code Rood kommer stöta på samma problem som GBB när de vill samarbeta med 

Groningers. Han framhäver vikten av timing för att mobilisera i regionen:  

 

If you want to involve the people in Groningen [...] you have to take advantage of certain 

things that happen, for example a big earthquake. If that happens, the next week or at least 

two weeks later you have to organize a manifestation. [...] If it takes two three months to 

organize it, then the momentum is gone and people lean back in their couch so to say. 

 

Trots det tydliga hotet som invånarna lever under, upplever han att invånarna i Groningen inte 

tenderar att göra motstånd. För att mobilisera brett måste Code Rood, liksom GBB, ta vara på de 

känslor som blossar upp efter en större jordbävning. Fackeltåget i januari 2018 är ett exempel på 

detta. De starka känslorna som rördes upp av jordbävningen vägde i det fallet tyngre än den 

mobiliseringshämmande mentaliteten för 10 000 personer.  
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Slutsatser 
Fallstudien utgick från frågorna: 

• Vilka begränsningar och hinder för att mobilisera motstånd upplever grupperna? 

• Vilka vinster, hinder och förluster ser de i att samarbeta med varandra? 

Tabellerna ger en översikt av respektive grupps utsagor och hur de kan förstås genom 

resursmobiliseringsteori. Därefter beskrivs resultatet mer ingående. Slutligen diskuteras 

generaliserbarheten och den övergripande frågeställningen: Vilken potential har samarbete 

mellan klimaträttviserörelsen och lokalt inriktade miljögrupper för att öka respektive grupps 

möjligheter att mobilisera motstånd? 

 

Tabell 1. Översikt GBB.  

Groninger Bodem 

Beweging 

Upplevelse Resursmobiliseringsteori 

Begränsningar Saknar stöd från lokala 

myndigheter och politiker. 

Splittring och konkurrens. 

Mentaliteten i Groningen.  

Omfattande politiska 

begränsningar. Ineffektiv 

organisationsstruktur. 

Mentalitetens inverkan på 

inramning. 

Vinster av 

samarbetet 

Mindre konkurrens. Mer 

engagemang och gemenskap. 

Del av ett större nätverk. 

Uppmärksamhet nationellt och 

internationellt.  

Effektivare organisationsstruktur. 

Stöd från större 

organisationsstrukturer. Politiska 

möjligheter.  

Hinder för 

samarbete 

Ovilja mot att placera in sig i en 

svårare problematik. 

Medför politiska begränsningar.  

 
Tabell 2. Översikt Code Rood. 

Code Rood Upplevelse Resursmobiliseringsteori 

Begränsningar Klimatförändringar som ett 

abstrakt hot. Omfattande 

systemfel. Otydliga effekter av 

aktivismen.  

Misslyckas med inramning. 

Omfattande politiska 

begränsningar. 

Vinster av 

samarbetet 

Upplevelse av konkreta hot och 

fiender. Större rörelse. Förståelse 

av sociala aspekter. 

Konkret fiende, konkret hot → 

underlättar inramning. Starkare 

organisationsstruktur i.o.m. fler. 

Hinder för 

samarbete 

Splittringen och mentalitet i 

Groningen. Olika tidsperspektiv.  

Organisationsstrukturen i 

Groningen omöjliggör 

samarbete.  
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De boende i Groningen pekar ut tre begränsande faktorer. En av dessa är bristen på stöd från 

lokala myndigheter och politiker. Förstått genom Goulds m.fl. teori om medborgar-

arbetargruppers begränsningar är denna brist ett resultat av kravet på tillväxt som nationella såväl 

som lokala regeringar måste prioritera, vilket tvingar dem att riskera säkerheten för de boende i 

Groningen. Detta är något som de boende i Groningen också identifierar. Den andra 

begränsningen är en splittring i motståndet och bland individer i regionen. Förklaringarna till detta 

varierar mellan att handla om oenighet om strategier, ojämlika ersättningar från NAM eller att 

invånarna är en heterogen grupp. Den tredje faktorn är en upplevelse av att mentaliteten i 

Groningen verkar negativt på tendensen att visa känslor och göra motstånd. Vi kan se att 

motståndet i Groningen hämmas av såväl politiska begränsningar och ineffektiv 

organisationsstruktur som den kollektiva inramningen. Värt att nämna är också frånvaron av en 

konflikt kopplat till arbetstillfällen i gasutvinningen. Informanternas utsagor här är inte 

tillräckliga för att säga att någon sådan inte finns, men att det inte tas upp som ett problem är en 

intressant kontrast till den tidigare forskningen. Vidare forskning om gasutvinningen i Groningen 

behövs för att utröna om det handlar om att mina informanter har en vinklad bild av situationen 

eller om missnöjet mot NAM i det här fallet överträffar de fördelar industrin ger till regionen.  

Code Rood-aktivisterna pekar också ut tre begränsande faktorer. En av dessa är 

klimatförändringarnas långsamma och abstrakta karaktär, som gör att de inte upplevs som ett hot. 

Den andra är att de politiska framsteg som rörelsen gör upplevs vara små och otydliga. En tredje 

begränsning är att systemfelet är så omfattande att det är svårt att föreställa sig en förändring. Här 

går det att dra en parallell till produktionens ekorrhjul, som är en fiende även för rörelsen mot 

fossila bränslen. Code Roods möjligheter att mobilisera ett större motstånd hämmas framförallt 

av inramning och politiska begränsningar.  

De boende i Groningen ser flera vinster i samarbetet med Code Rood. Den mest framstående 

är ett ökat engagemang och minskad splittring i regionen till följd av erfarenheten av att 

samarbeta. En annan viktig vinst är den ökade uppmärksamheten i nationell och internationell 

media. Känslan av att inte vara ensam lyftes också fram. Samarbetet har försett de boende i 

Groningen med en mer effektiv organisationsstruktur, och samtidigt stöd av en större 

organisationsstruktur.  

Däremot råder en splittrad uppfattning om huruvida samarbetet kan medföra förluster. Även 

om de boende i Groningen uppskattade den nationella uppmärksamheten, ser en av dem att en 

allians med klimatrörelsen försvårar deras problematik. Han ser att de politiska begräsningarna 

blir större med kraven på en total utfasning av fossila bränslen, än om det bara skulle handla om 

utvinningen ur Groningens gasfält. Detta ser även en av Code Rood-aktivisterna som ett möjligt 

hinder. Ur detta perspektiv kan en utfasning av gasutvinningen i Groningen vara en vinst, även 

om det innebär att Nederländerna importerar gasen från andra ställen. I den transnationella 

produktionens ekorrhjul innebär detta dock ingen vinst för de lokala arbetar-grupperna som 
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helhet, eftersom miljödegraderingen bara har flyttat till en annan plats. Den tidigare forskningen 

som har presenterats tyder dessutom på att lokala miljögrupper har mer att vinna än att förlora på 

att koppla sin situation till frågor som har relevans för en nationell eller internationell publik. Ur 

detta perspektiv medför kopplingen till klimatförändringar politiska möjligheter snarare än 

begränsningar.  

Code Rood-aktivisterna ser stora vinster i samarbetet med de boende i Groningen, och 

generaliserar dessa till liknande samarbeten de har tagit del av. De lyfter framförallt fram 

upplevelsen av ett konkret hot och konkreta fiender, som många gånger saknas i klimatrörelsen. 

De ser också en möjlighet för rörelsen att nå en bredare massa genom att alliera sig med nya 

grupper, men är tveksamma till hur stor den effekten var i samarbetet med Groningers. Detta 

ligger i linje med Cheon och Urpelinens observationer om den amerikanska rörelsen mot fossila 

bränslens begränsade inflytande på konservativa grupper. Samarbetet med offer för den 

destruktiva utvinningen av fossila bränslen har försett Code Rood-aktivisterna med en mer 

tilltalande inramning. Konsekvenserna av utvinningen, de jordbävningar som Groningers 

upplever, står i skarp kontrast till de abstrakta processer som förbränningen av fossila bränslen 

sätter igång. Även fienden – Shell och Exxon – blir konkret, vilket förser dem med att mer 

tilltalande narrativ. Detta är i linje med Cheon och Urpelainens observationer om 

framgångsreceptet bakom rörelsen mot fossila bränslen.  

Trots detta tydliga narrativ verkar inramningen bland de boende i Groningen misslyckas, till 

följd av den mentalitet som alla informanter pekar ut. Undantaget verkar vara en kort tid efter en 

stor jordbävning, då stora massor har gått ut i protest.  

Code Rood-aktivisterna ser ineffektiv organisationsstruktur i Groningen som ett potentiellt 

hinder för fortsatt samarbete i regionen. Att denna har förbättrats i och med samarbetet med Code 

Rood, tyder dock på att det kan få en mindre betydelse. Tvärtom verkar Code Roods effektiva 

organisationsstruktur “smitta av sig” på motståndet i Groningen.  

Möjligheten att dra generella slutsatser om liknande samarbeten utifrån informanternas 

upplevelser är begränsad (se diskussion under Metod). Med stöd av den teoribildning och den 

tidigare forskningen som har presenterats kan studien ändå bidra med insikter till den vidare 

frågeställningen. Resultaten stärker den tidigare forskningen som har pekat på att lokala 

miljögrupper och globalt inriktade miljörörelser tjänar på att alliera sig med varandra. Fallstudien 

visar att en möjlig vinst för den förstnämnda är en tydligare organisationsstruktur, och en möjlig 

vinst för klimaträttviserörelsen är en mer tilltalande inramning. Det finns dock inget som visar att 

personerna i de lokala miljögrupperna som klimaträttviserörelsen samarbetar med kommer bli en 

del av denna. Resultaten rörande förluster med samarbetet är motstridiga, och handlar framförallt 

om huruvida lokala miljögrupper får ökade politiska möjligheter eller begränsningar av dessa 

samarbeten. För att få en klarare förståelse för detta krävs vidare forskning om effekterna av dessa 

samarbeten.  
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Bilaga A – Intervjuguide 
Inledning 

- Presentation av uppsatsen, frågeställning och syftet med intervjun.  

- Inhämta samtycke till inspelning och användande av citat.  

- Informera om möjligheten att avbryta deltagande i studien. 

 

Intervju 

Can you tell me about your engagement in these questions? 

- How did it begin? When? 

- For how long have you been active? 

- How would you describe your position? 

- Why (motives)? 

 

Have you been engaged in environmental issues earlier? Are you engaged in other 

environmental issues? 

- Relationship to climate justice movements like Code Rood. 

Have you been involved with similar movements/political movements earlier? 

 

What kind of difficulties or limitations do you experience in your organization/movement? 

What is the biggest obstacle? 

 

How did Code Rood/GBB enter the picture? 

- Who initiated? 

- Natural intersection or separated movements? 

 

What was your thoughts on this? 

What was the general opinion on this? The opinion of GBB? 

 

How was the communication between you and Code Rood/GBB? 

 

So far, what are your thoughts on this cooperation? 

- Do you see any gains? For the local movement/for Code Rood? 

- Challenges, problems? 

- Do you see any problematic aspects of it?  

- Losses? 

 

Future: How does this continue? 

- Further cooperation? 

- How do you think it will develop? 

- Potential of coalition building for Groningen gas resistance, for the global climate 

change movement/anti fossil fuel movement? 

 

I have asked all my questions, is there anything else you feel like you want to add? 
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Bilaga B – Intervjuförfrågan 
GBB 

Subject: Request for participation in interview study on coalitions of resistance in Groningen. 

My name is Ulrika Winter and I am currently working on a bachelor thesis in Human Ecology 

at Lund University in Sweden. The thesis explores coalition building in the resistance against 

fossil gas extraction in Groningen. More specifically I investigate the cooperation between local 

organizations and Code Rood. Now I am looking for interview participants from your 

organization as well as from Code Rood. Ideally, I would like to interview two or three people 

who have been involved in the cooperation with Code Rood, but if that’s not possible I am 

interested in anyone who’s got knowledge or thoughts about this. 

The interview will be held in English over phone or video talk (for example Skype) for 

approximately 30-60 minutes, depending on your preference and schedule. Preparations is not 

necessary. I wish to do the interview sometime between the 12th and the 29th of November, 

whenever it suits you best.  

 The results will be presented in a bachelor thesis which will be published on Lund 

University’s database of student papers. The answers will be transcribed, analyzed and 

presented in a way that guarantees your anonymity. You can choose to cancel your participation 

at any time you want. 

Thank you for considering this request, I hope to hear from you soon. If you have further 

questions or want to participate in an interview, please email me at ul3588wi-s@student.lu.se. 

Best regards, Ulrika 

 

Code Rood 

Subject: Request for participation in interview study on coalitions of resistance in Groningen. 

My name is Ulrika Winter and I am currently working on a bachelor thesis in Human Ecology 

at Lund University in Sweden. The thesis explores coalition building in the resistance against 

fossil gas extraction in Groningen. More specifically I investigate the cooperation between local 

organizations and Code Rood. Now I am looking for interview participants from Code Rood as 

well as from Groninger Bodem Beweging. Ideally, I would like to interview two or three people 

who have been involved in the cooperation with GBB, but if that’s not possible I am interested 

in anyone who’s got knowledge or thoughts about this. 

The interview will be held in English over phone or video talk (for example Skype) for 

approximately 30-60 minutes, depending on your preference and schedule. Preparations is not 

necessary. I wish to do the interview sometime between the 12th and the 29th of November, 

whenever it suits you best.  
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The results will be presented in a bachelor thesis which will be published on Lund 

University’s database of student papers. The answers will be transcribed, analyzed and 

presented in a way that guarantees your anonymity. You can choose to cancel your participation 

at any time you want. 

Thank you for considering this request, I hope to hear from you soon. If you have further 

questions or want to participate in an interview, please email me at ul3588wi-s@student.lu.se. 

Best regards, Ulrika 
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	Idéerna bakom den amerikanska miljörättviserörelsen har utvecklats i linje med den klimaträttviserörelse, under vilken jag placerar in Code Rood. Tormos-Aponte och García-Lopez spårar dagens klimaträttviserörelse till den miljörättviserörelse som Cart...
	Cheon och Urpelainen har studerat den nya och snabbt växande rörelsen mot fossila bränslen (anti fossil fuel movement) i USA. Författarna anger ingen tydlig precisering av rörelsen, och de gör ingen direkt sammankoppling med klimaträttviserörelsen, me...
	Cheon och Urpelainen lyfter fram rörelsen mot fossila bränslen som en ny, framgångsrik rörelse, i första hand för att de lyckas mobilisera stora massor, och i andra hand för att de lyckas påverka, även om detta inte är lika tydligt eftersom det är svå...
	En annan vinst med en tydlig lokal komponent är att rörelsen kan nå nya grupper. När rörelsen mot fossila bränslen allierar sig med en missnöjd lokalbefolkning, kan den mobilisera till exempel en konservativ massa som klimatrörelsen annars aldrig hade...
	Koalitioner mellan sociala rörelser

	Även om betydelsen av koalitioner för sociala rörelser är allmänt erkänd, är litteraturen om just detta begränsad. Van Dyke och McCammon har undersökt 24 studier av koalitioner inom fältet teorier om sociala rörelser och pekar ut tre faktorer som bety...
	En annan viktig faktor är i vilken grad organisationerna delar intressen, ideologi och identitet. Att ha gemensamma intressen kan främja ett samarbete, men i många fall kan skilda ideologier eller identiteter sätta stopp för grupper som har gemensamma...
	En tredje faktor som påverkar är den politiska kontexten, som tangerar resursmobiliseringsteorins politiska möjligheter och begränsningar. I frågan om koalitioner ligger tonvikten på hur ett gemensamt hot främjar koalitioner. Till skillnad från den br...
	Sociala band, ideologi och intressen samt politisk kontext samspelar alltså för att främja eller hindra att allianser mellan sociala rörelser bildas. Ett starkt politiskt hot kan innebära att grupper med skilda ideologier samarbetar, så länge de har g...
	Metod

	Uppsatsen undersöker frågeställningen genom en kvalitativ fallstudie. En fallstudie lämpar sig för frågeställningen, som syftar till att kartlägga egenskaper hos ett fenomen, snarare än dess utbredning, frekvens eller konsekvenser. Vidare passar...
	Genomförande och urval

	Eftersom studien syftar till fördjupad kunskap om allianser mellan sociala miljörättviserörelser har jag valt att genomföra sex semistrukturerade intervjuer med personer som är eller har varit aktiva i någon av grupperna i arbetet med aktionen. ...
	Styrkan med semistrukturerade intervjuer är tillgången till dimensioner som informanterna själva anser vara intressanta och relevanta, och som forskaren inte hade kunnat peka ut på förhand. Dessa intervjuer ger en möjlighet till förståelse av ...
	Till följd av att informanterna själva i hög grad avgör innehållet i intervjuerna kan innehållet skilja sig. Detta är inget problem i sammanhanget, eftersom uppsatsens syfte är att dra slutsatser om kvalitativa egenskaper hos samarbetet, utifr...
	Ett strategiskt urval av informanter har gjorts ur de två grupperna, för att hitta informanter som kan bidra med djupa insikter om forskningsfrågan. Genom en förfrågan via email till GBB och Code Rood (se bilaga B) har jag kommit i kontakt med perso...
	Intervjuerna har gjorts över telefon- och videosamtal. För att underlätta både intervjuande och analys har ljudet spelats in.
	Material och informanter

	Uppsatsens analys bygger på intervjumaterial från sex semistrukturerade intervjuer. Alla intervjuer varade mellan 45 och 60 minuter.
	Intervju 1. GBB-styrelseledamot, Hendrik. Bor i Groningen. Deltog i organisering och var på plats under aktionen som representant för Groningen Bodem Beweging.
	Intervju 2. Code Rood-aktivist 1, David. Deltog i organisering och aktion.
	Intervju 3. GBB-medlem 1, Mirthe. Bor i Groningen. Deltog i organisering och aktion.
	Intervju 4. Code Rood-aktivist 2, Bente. Deltog i organisering och aktion.
	Intervju 5. GBB-medlem 2, Maarten. Bor i Groningen. Deltog i organisering och aktion.
	Intervju 6. Code Rood-aktivist 3, Tristan. Deltog i organisering och aktion. Har jobbat i regionen i fem år.
	Bearbetning av intervjumaterial

	För att underlätta en systematisk analys av intervjuerna har större delen av ljudmaterialet transkriberats. Vissa delar av intervjuerna, som efter genomlyssning har bedömts vara irrelevanta för analysen, har uteslutits från detta. För att göra...
	Validitet och reliabilitet

	Eftersom intervjumetoden endast ger självrapporterade data kan validiteten i uppsatsens slutsatser ifrågasättas. Det går inte att hävda att informanternas berättelser om hur samarbetet ter sig alltid helt och hållet stämmer överens med hur det ...
	Yin (2018:44) menar att den viktigaste metoden för att öka validiteten i en fallstudie är att använda sig av olika källor. I det här fallet påverkas uppsatsen validitet av informanternas subjektiva framställningar, som kan vara missvisande på...
	För att stärka den här studiens reliabilitet har jag gått in i intervjuerna med en relativt öppen frågeställning. Detta för att mina egna föreställningar om hur det ligger till inte ska styra vilka data som lyfts fram och vilka slutsatser so...
	Analys

	Intervjumaterialet analyseras här utifrån bakgrunden, de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen på området som har presenterats. Analysen är indelad i fem delar: Motivation, begränsningar och hinder, vinster med samarbetet, utmaninga...
	Motivation

	När jag bad de boende i Groningen berätta om hur deras engagemang i gasmotståndet hade börjat, inledde samtliga med att prata om att de som boende i regionen utsätts för jordbävningar. Motivationen till engagemang känns igen i Goulds m.fl. medborgar-a...
	Code Rood-aktivisterna la fram ett annat motiv till sitt engagemang. Alla tre pratade om en vilja att ta ansvar för jorden eller att förbättra situationen för andra människor, och att stoppa klimatförändringar är en grundläggande del i det. David och ...
	Because I believe if we just keep on lobbying, and talking and compromising, things are not going to move fast enough. So I do really believe that, as people, we need to stand up against, in our case fossil fuel industry. Because if we don’t show our ...
	Motivationen från Code Rood-aktivisterna liknar den som Cheon och Urpelainen beskriver hos rörelsen mot fossila bränslen. Till skillnad från de boende i Groningen, vars motivation kommer ur att de själva blivit utsatta för orättvisa, handlar det här o...
	Värt att nämna är att Mirthe (GBB-medlem 1) också vävde in känslor av ansvar för jorden i sitt svar: “When you are in my age you're looking back and you see clear with your experience what's happening, and that earth is very, very delicious and you sh...
	Begränsningar och hinder

	Det tema som de boende i Groningen pratar mest om som begränsningar och hinder är splittring och konkurrens mellan individer och gasmotståndsgrupper i Groningen. Även Code Rood-aktivisterna tar upp problemet när de pratar om samarbetet med Groningers....
	Den andra förklaringen är variation i hur människor kompenseras och behandlas av NAM. Maarten berättar:
	There's a large inequity in how the people are treated and that makes the people in the area very suspicious about who's doing what and who is doing why, thing. Some presidents of the GBB are... Have got a very large compensation for their house, so t...
	Även detta bidrar till en misstro mot GBB.
	Den tredje förklaringen handlar om att invånarna i Groningen är en heterogen grupp, och att detta försvårar samarbete. Maarten berättar igen:
	But it’s a huge area, with many people with many different interests. It’s not only poor people which are affected by it, it’s not only rich people, everybody's affected. So everybody from left to right, and from old to young, and from well educated t...
	Utifrån resursmobiliseringsteorin tyder den här splittringen och konkurrensen mellan motståndsgrupper i Groningen på misslyckad organisationsstruktur. Att samtliga informanter pratar så pass mycket om problemet som ett hinder tyder på att det är en vi...
	Ett annat återkommande tema i intervjuerna med de boende i Groningen är att de inte upplever något stöd från regering eller lokala myndigheter och politiker. Alla Groningers pratar om att regeringen vill få ut pengar ur regionen, och att detta tillåts...
	De boende i Groningen beskriver här hur det lokala styrets möjlighet att stötta sina medborgare begränsas av dess position i den transnationella produktionens ekorrhjul. Eftersom de måste prioritera ekonomisk expansion kan de inte ställa sig på medbor...
	En annan begränsning, som ofta nämns i samband med utsagor om det splittrade motståndet, är att mentaliteten i Groningen hämmar mobilisering. Även detta är något som alla informanter från Groningen, såväl som alla Code Rood-aktivister, tar upp. En dis...
	Ur ett resursmobiliseringsperspektiv kan det tolkas som att mentaliteten i Groningen påverkar den kollektiva inramningen av situationen. Bland informanterna uppstår starka känslor av ilska, och de bär en övertygelse om att kollektiv organisering är et...
	Ett tema som saknades i intervjuerna var konflikten mellan GBB:s krav på att minska gasutvinningen, och de arbetstillfällen den ger till regionen. Givet betydelsen av denna konflikt i teorin om produktionens ekorrhjul är det värt att undersöka närmare...
	I intervjuerna med Code Rood-aktivisterna kom andra teman upp. Två av dem upplevde att en svårighet i deras klimataktivism är att övertyga människor om att klimatfrågan är brådskande, eftersom det handlar om långsamma processer. De uttrycker att ett p...
	It’s really hard to make people understand the urgency of the problem. And if you for instance compare it to, what motivates most people in Groningen is the earthquakes and the damage to their houses, and that’s something really urgent, that’s somethi...
	De beskriver här svårigheterna med att uppmärksamma vad Nixon skulle ha kallat slow violence. Klimatförändringarnas gradvisa, långsamma karaktär upplevs vara ett hinder för att mobilisera motstånd. Genom resursmobiliseringsteorin förstår vi hur detta ...
	Ett annat tema som kommer upp när vi pratar om begränsningar och hinder är systemet vi har nu, och att detta är svårt att rubba. David pratar om att vi är inlåsta i ett skadligt ekonomiskt system som gör det svårt att övertyga folk att göra de stora f...
	[T]hey change to not being part of the movement, but maybe just doing things in their own life. Like start living off the grid. Where they feel there is more immediate... They have more control, or there is a more immediate effect.
	Bente beskriver här hur inramningen av att leva “off the grid” är mer tilltalande.
	Vinster med samarbetet

	Tristan säger att det var viktigt för honom att Code Rood skulle lämna ett bestående avtryck i Groningen. Han tror att kunskapen om, och erfarenheten av att göra civil olydnad har bidragit till att stärka rörelsen i Groningen. Bilden bekräftas av de b...
	Att alla de boende i Groningen upplever minskad friktion mellan aktionsgrupperna i Groningen, tyder på att samarbetet med Code Rood har ökat deras möjlighet att utnyttja sina resurser. Samarbetet har fungerat som inspiration för att det går att samarb...
	En annan vinst för de boende i Groningen som Mirthe beskriver, är att den ökade kontakten med Code Rood och Milieudefensie (nederländska Jordens Vänner) har fått henne att känna sig mindre ensam: “That helped. You still have a feeling that you’re Don ...
	Ur resursmobiliseringsteorin kan vi se att det medför nya politiska möjligheter för de boende i Groningen att koppla samman sin situation med klimatfrågan, eftersom det finns ett brett stöd för att minska användningen av fossila bränslen.
	Även Code Rood-aktivisterna upplever flera vinster av samarbetet. När de pratar om vinster i det här samarbetet generaliserar de ibland till vinster med tidigare, liknande samarbeten. Båda de Code Rood-aktivister som uttryckte att den abstrakta kompon...
	I'd say there was a very broad feeling that it's a nice demonstration of how local people can suffer from the powers that rule the world. [...] So that’s normally a view that is a third world versus western world problem. But actually, you can see it ...
	Tristan säger:
	Once you know people from Groningen, and you know that they have sleepless nights, and they are confronted with this bizarre, kafkaesque bureaucracy to get their damage repaired, then suddenly it’s getting personal. It’s not some statistics anymore, o...
	Han hoppas att detta betyder att de första tecknen av klimatförändringar kommer få fler människor att engagera sig. Han påpekar också att det finns en vinst i att få en tydlig fiende: “And getting lots of people there, to have the experience... Sudden...
	Tristan berättar att han alltid har upplevt att lokal förankring bidrar med en unik motivation. Han menar att “once you can hook up a certain campaign with that emotion and the motivation, you can build really strong campaigns“.
	Code Rood-aktivisterna beskriver här att fokus på Groningens gasfält, eller ett allmänt fokus på extrahering av fossila bränslen, möjliggör en annan inramning av klimatfrågan. De boende i Groningens upplevelse av gasutvinningen är allt annat än abstra...
	En annan vinst för Code Rood är att bli fler. Här generaliserar de också till liknande samarbeten. Alla Code Rood-aktivister framhäver samarbete med lokala miljögrupper som ett sätt att skapa en större rörelse. David säger: “Because then you have an e...
	Tristan ser en revolutionär potential i att alliera sig med lokala miljögrupper:
	What I've experienced is that once these kind of so called radical groups, and what in the media would be described as ordinary folks from the countryside, suddenly work together, that always hits the panic button in the authorities. They are really, ...
	I samband med att han berättar om en splittring i frågan om intersektionalitet (se nedan) nämner han att samarbeten med grupper som inte har dessa idéer kan göra att Code Roods idéer sprider sig. Han menar att människor som annars skulle avfärda sådan...
	Både David och Tristan är dock försiktiga i sina utvärderingar av just det här samarbetet. De tror att Code Roods idéer fick fäste hos några Groningers, men tror inte att så var fallet hos majoriteten. Upplevelsen ligger i linje med Cheon och Urpelain...
	Utmaningar i samarbetet

	När jag frågade informanterna från Groningen om deras syn på samarbetet när det inleddes, uttryckte samtliga att de hade haft en positiv grundinställning. De såg att Code Roods mål överlappar med deras, och blev glada för uppmärksamheten som riktades ...
	Maartens skepticism handlade om risken för att aktionen bara skulle genomföras av utomstående, utan stöd av lokalbefolkningen. Han berättar att han i ett tidigt skede hade ett möte med Code Rood-aktivister och framförde sin oro:
	And what I try to express all the time is that they should ask people in Groningen to participate in it. That it’s not an action from outside, [...] of foreigners and hippies and environment freaks who're coming to Groningen, but that it’s also founde...
	Han berättar vidare att han tycker att Code Rood tog in det han sa och lyckades skapa en aktion med stöd bland lokalbefolkningen.
	Han nämner dock att både polisen och media målade upp en annan bild inför och under aktionen: “There were messages that there were anarchists from the Eastern European countries, and a lot of violence would be used. So in the media there was this stor...
	Två av informanterna nämner att deras grannar och kollegor uttryckte rädsla för att Code Rood skulle ha våldsamma metoder, och skepticism mot att deras metoder skulle ha någon effekt. Hendrik berättar att sympatierna i GBB:s styrelse växte med tiden:
	Finally, the GBB decided to support the action. Because I participated in the action conferences. I reported that back in to the board and I managed to convince the other ones, at least the skeptical ones, that this is not a radical action. This is ve...
	Han upplever också att stödet bland befolkningen ökade med tiden och framför allt under aktionen. Två av de boende i Groningen pekar ut händelsen när poliser började använda våld mot Code Rood-aktivister, som en vändpunkt i lokalbefolkningens syn på C...
	Code Rood-aktivisterna verkar ha märkt av skepticismen. Bente berättar att hon upplevde att lokala grupper var tveksamma till att samarbeta med Code Rood, och att samarbetet därför framförallt var med individer i Groningen. Även hon upplevde att tveks...
	They didn't trust it, they were afraid of riots, and having sort of the wrong crowd. You know, they didn't know what to expect, I mean this is Groningen. It’s not Amsterdam. So people are not really used to direct action and civil disobedience, so I c...
	Inte heller de andra Code Rood-aktivisterna pratade om det som ett större problem. Enligt David blev det dock något som skapade ytterligare splittring bland de lokala grupperna i Groningen: “[T]here were groups supporting us from the beginning, and th...
	Hendrik (GBB-styrelseledamot) tror att skepticismen skulle vara mindre om Code Rood skulle arrangera en till aktion i Groningen, eftersom lokalbefolkningen vet vad de ska förvänta sig. Uppfattningen delas av Bente (Code Rood-aktivist).
	En större utmaning för Code Rood var att involvera lokalbefolkningen. Tristan berättar att han var skeptisk när det bestämdes att aktionen skulle äga rum i Groningen. Efter att ha jobbat i regionen i fem år förutspådde han skepticismen som skulle komm...
	Ett problem han pekar ut är att de inte lyckades få lokalbefolkningen involverade i många av arbetsgrupperna. Han tror det har att göra med att Code Roods besluts- och arbetsprocess tar mycket tid:
	If you're living in Groningen, you also have to fight for your damage compensation. And fight all the stress and issues around that. Which can be basically another job next to your normal job. So to get people involved in a process of over a half year...
	Tristan (Code Rood-aktivist) påtalade att en utmaning ligger i en kulturell och ideologisk klyfta mellan de boende i Groningen och Code Rood-aktivisterna: “Code Rood is mainly city folk, students, radicals, and Groningen people are on average older pe...
	[Traditionen av att klä ut sig till Zwarte Piet] is suddenly being put into question by lots of migrants and people of color living here in the Netherlands. [...] They had several large demonstrations two weeks ago, who got attacked by football hoolig...
	De ideologiska skillnader som Van Dyke och McCammon pekar ut som ett möjligt hinder för samarbete blir tydliga här. Code Roods breda ideologi, som i de flesta fall verkar positivt på koalitionsbildning, blir i det här fallet ett hinder. Genom att inkl...
	Hinder för samarbete

	Det som hittills beskrivits som utmaningar, ansågs inte utgöra något absolut hinder för samarbete mellan grupperna. Samtliga informanter ansåg att dessa inte hade utgjort några oöverkomliga problem, och att det alltså går att arbeta sig förbi dem. Sam...
	David (Code Rood-aktivist) berättar att han i ett tidigt skede av aktionsplaneringen var orolig över aktionens fokus. Han såg en fara i att trycka för mycket på situationen för lokalbefolkningen, skadorna på deras hus och den uteblivna kompensationen,...
	Bente uttryckte också att hon inledningsvis hade en oro över att aktionen bara skulle handla om Groningen, men tycker att de lyckades skapa ett bredare budskap:
	I think we were really able to have spokespeople and people in the movement from Groningen, who didn't say: ‘We don't want gas extraction here’, just sort of the shortsighted NIMBY vision, but really: ‘No gas here, no gas extraction anywhere.’
	Hon är också nöjd med att de lyckades sätta in de boende i Groningens lidande i ett större sammanhang.
	David och Bente såg en risk med att tappa klimatperspektivet eller det globala perspektivet i samarbetet med lokala miljögrupper, men verkar ha ändrat uppfattning om den risken efter samarbetet med lokalbefolkningen i Groningen. Deras upplevelse är at...
	Bente tror dock att de boende i Groningen kan förlora något på att alliera sig med till exempel Code Rood. Hon ser en risk i att klimatkampens långsamma process och små framsteg, ska göra lokala miljögrupper besvikna: “I think the people in Groningen ...
	Två av de boende i Groningen ser inga potentiella förluster med att samarbeta med grupper som Code Rood. Hendrik nämner att Code Rood har ett bredare mål än GBB, men ser inte detta som ett hinder för vidare samarbete. Den tredje, Maarten, ser dock det...
	But that’s one of the problems which I meet now, [...] they combine the problem. They say: ‘Okay we've got earthquakes in Groningen, so we have to stop using gas in Holland’. That’s nonsense. You can stop taking gas from the soil in Groningen, and st...
	Genom att göra gasfrågan i Groningen större, upplever han att Groningers kamp blir svårare. Detta är något han upplever att regeringen använder för att förhala processen med att fasa ut gasutvinningen i Groningen: “That’s one of the things the governm...
	Code Rood-aktivisterna ser inga generella förluster med att samarbeta med lokala miljögrupper. Däremot pekar de ut två allvarliga hinder för samarbetet med Groningers. Tristan upplever att ett problem med de olika slutmålen blir att Code Rood och loka...
	But then you have to be really aware that there are these differences, and also accept that they will always be there... Yeah there's always this idealistic dream of, ‘Let’s all be the same and have the same strategy and the same values’. But that's n...
	Alla Code Rood-aktivister tog upp splittringen mellan grupper i Groningen som ett potentiellt hinder i att fortsätta arbeta i regionen. Tristan, som har jobbat mycket med gasmotståndet i regionen, berättar att det saknas “movement appreciation” – en i...
	If you want to involve the people in Groningen [...] you have to take advantage of certain things that happen, for example a big earthquake. If that happens, the next week or at least two weeks later you have to organize a manifestation. [...] If it t...
	Trots det tydliga hotet som invånarna lever under, upplever han att invånarna i Groningen inte tenderar att göra motstånd. För att mobilisera brett måste Code Rood, liksom GBB, ta vara på de känslor som blossar upp efter en större jordbävning. Fackelt...
	Slutsatser

	Fallstudien utgick från frågorna:
	Vilka begränsningar och hinder för att mobilisera motstånd upplever grupperna?
	Vilka vinster, hinder och förluster ser de i att samarbeta med varandra?
	Tabellerna ger en översikt av respektive grupps utsagor och hur de kan förstås genom resursmobiliseringsteori. Därefter beskrivs resultatet mer ingående. Slutligen diskuteras generaliserbarheten och den övergripande frågeställningen: Vilken potential ...
	De boende i Groningen pekar ut tre begränsande faktorer. En av dessa är bristen på stöd från lokala myndigheter och politiker. Förstått genom Goulds m.fl. teori om medborgar-arbetargruppers begränsningar är denna brist ett resultat av kravet på tillvä...
	Code Rood-aktivisterna pekar också ut tre begränsande faktorer. En av dessa är klimatförändringarnas långsamma och abstrakta karaktär, som gör att de inte upplevs som ett hot. Den andra är att de politiska framsteg som rörelsen gör upplevs vara små oc...
	De boende i Groningen ser flera vinster i samarbetet med Code Rood. Den mest framstående är ett ökat engagemang och minskad splittring i regionen till följd av erfarenheten av att samarbeta. En annan viktig vinst är den ökade uppmärksamheten i natione...
	Däremot råder en splittrad uppfattning om huruvida samarbetet kan medföra förluster. Även om de boende i Groningen uppskattade den nationella uppmärksamheten, ser en av dem att en allians med klimatrörelsen försvårar deras problematik. Han ser att de ...
	Code Rood-aktivisterna ser stora vinster i samarbetet med de boende i Groningen, och generaliserar dessa till liknande samarbeten de har tagit del av. De lyfter framförallt fram upplevelsen av ett konkret hot och konkreta fiender, som många gånger sak...
	Trots detta tydliga narrativ verkar inramningen bland de boende i Groningen misslyckas, till följd av den mentalitet som alla informanter pekar ut. Undantaget verkar vara en kort tid efter en stor jordbävning, då stora massor har gått ut i protest.
	Code Rood-aktivisterna ser ineffektiv organisationsstruktur i Groningen som ett potentiellt hinder för fortsatt samarbete i regionen. Att denna har förbättrats i och med samarbetet med Code Rood, tyder dock på att det kan få en mindre betydelse. Tvärt...
	Möjligheten att dra generella slutsatser om liknande samarbeten utifrån informanternas upplevelser är begränsad (se diskussion under Metod). Med stöd av den teoribildning och den tidigare forskningen som har presenterats kan studien ändå bidra med ins...
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