
Genom det här materialet kommer deltagarna att få reflektera och lära sig mer om att sätta upp mål, 
olika verktyg i aktivism, att ta motståndarens perspektiv och att känna efter vad de sjäva skulle 
kunna tänka sig att engarera dig i. 

Tidsåtgång: 90 - 120 minuter beroende på hur länge man vill diskutera. 
Målgrupp: 16 år och uppåt. För yngre målgrupp eller enklare material, se materialet Att påverka 
samhället - enklare. 
Vad du får med i detta kit: 
 - Steg för steg - instruktion
 - Läs - och diskussionsmaterial (skrivs ut till alla i gruppen)
 - Tom “verktygslista” (se längst bak i materialet)
 - Lista med verktyg ifylld (endast som stöd för dig som leder passet, ska inte ses som facit)
Vad du behöver: pennor till deltagare

LEDARMATERIAL - ATT PÅVERKA SAMHÄLLET

IN N AN  N I  BÖRJAR

Observera att ingen av verktygen som nämns i det här materialet har med konsumentmakt eller ensam-engage-
mang att göra. Konsumentmakt är att försöka förändra samhället genom konsumtion, till exempel bojkott, 
stödköp, livsstilsförändringar och kommunikation kring de sakerna. Konsumentmaktsförändring utgår från att 
varje individ ska välja och välja bort utifrån medvetenhet och kunskap, och bortser på så vis från samhällsstruk-
turer och reklam som uppmuntrar oss att fortsätta konsumera oreflekterat. Det är en långsam metod som 
fungerar på avgränsade områden (t.ex. att få folk att köpa mer miljömärkt mat, en kampanj som pågått i över 20 
år) men fungerar inte för att skapa systemförändring.

Ofta är konsumentmakt det som unga och vuxna miljömedvetna är mest bekanta med. Men när man ägnar sig 
åt konsumentmakt är man oftast ganska ensam, vilket både kan vara ineffektivt och leda till känslor av ensam-
het, maktlöshet och hopplöshet. Vi tror inte att det är hälsosamt att fokusera så mycket på konsumentmakt när 
man ska hantera sina känslor för klimatet. Undvik i den här fasen att uppmuntra diskussioner att styra mot 
ensam-engagemang. I slutet av materialet ska gruppen få hjälp att utforma en kampanj, och då behöver du som 
ledare hjälpa dem att undvika kampanjer som. som ska övertyga målgruppen att ägna sig åt ensam-engage-
mang. Det riskerar att ha effekt på personer som vill hjälpa till, och skuldbelägga dem. När de antagligen skulle 
ha större nytta av att också ägna sig åt tillsammans-engagemang. Det är bättre att rikta sig mot producenterna 
eller makthavarna när man organiserar sig. Till exempel är det mer effektivt att prata med kommunen om att 
sätta upp fler papperskorgar, än att försöka övertala lågstadiebarn att det är dåligt att slänga skräp på marken. 
Det här materialet syftar till att bredda kunskapen om samhällsförändring genom att lägga fokus på organiser-
ing och politisk påverkan.

I  BÖRJAN  AV PASSET

 - påminn gruppen om normer för gruppen som ni jobbat fram vid första träffen
 - lär ut tecknet “tysta räven” om du inte redan gjort det till gruppen: 
   När deltagarna ser någon göra tecknet ska de göra samma och bli tysta. 
   Använd timer och berätta hur många sekunder de behövde för att bli tysta! 



Introduktion

Delarna som är märkta med högläsning, kan läsas högt antingen av gruppledaren eller som 
högläsning av deltagarna i smågrupper. Om någon har dyslexi eller svårt att läsa är det bättre att 
ledaren läser, så vid osäkerhet kring det är det bäst att ledaren läser. Men vissa grupper kan bli 
rastlösa av för mycket högläsning från ledaren. Avgör vad som passar gruppen, eller variera. 

Berätta att gruppen ska få lära sig mer om olika verktyg som kan användas för att påverka samhället 
och politiken. De ska få lära sig genom att läsa ett exempel på en verklig kampanj mot fossilgas som 
gjordes för några år sedan i Sverige. 

Det här materialet är uppbyggt för små grupper blandat med samtal i storgrupp. Dela in deltagarna 
i små grupper om ca 3-4 personer i varje.  

Dela ut läs- och diskussionsmaterialet där en tom lista med verktyg ingår till deltagarna. Den ska ni 
fylla i och jobba med tillsammans under passet. 

Börja sedan med att läsa om fossilgas för deltagarna, om det behövs (se nedan). Du kan börja med 
att fråga gruppen vad de känner till, och komplettera med mer fakta.  

FAKTA OM FOSSILGAS

Fossilgas är ett fossilt bränsle. Företagen 
som säljer fossilgas säger att det är 
bättre för miljön än olja och kol, men 
det finns stora problem. När man 
utvinner fossilgas pumpar man ner 
mycket kemikalier i marken, det kan 
förgifta grundvattnet i stora områden 
och folk som bor där får gift i dricks-
vattnet. Det läcker också mycket metan 
som kommer rakt ut i atmosfären. 
Metan är en stark växthusgas vilket 
förvärrar klimatkrisen. Människor måste 
dessutom sluta med fossila bränslen 
för att klara klimatmålen och hindra 
att jorden blir en farlig plats för alla. 
Därför går det inte att bara byta ut olja 
mot gas. 

Samtidigt är vi människor väldigt beroende av fossila bränslen för att vårt samhälle ska fungera. Om vi 
trollade bort alla fossila bränslen helt plötsligt just nu, skulle vi inte kunna köpa mat och mediciner om en 
vecka. Avlopp och vattensystem skulle inte heller fungera. 

Många företag och personer kommer att drabbas hårt om vi tar bort fossila bränslen utan att hjälpa dem. 
Därför vill många som jobbar med miljöfrågor och miljöaktivism att vi ska förändra allting snabbt men 
stegvis, för att hinna med att anpassa.
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DEL 1 - RESEARCH OCH MÅL
 

HÖGL ÄSNING

Olivia Linander var en av aktivisterna i Fossilgasfällan, som var en gräsrots- 
kampanj i Göteborg mellan 2017 och 2019. Här är en intervju med Olivia. 
(Gräsrotskampanj betyder att det är en kampanj som drivs av grupp ur befolkningen som 

inte får betalt för att göra det.)

- Det började med att vi upptäckte att det skulle byggas en importterminal för 
fossilgas. En vän var på ett klimatläger i Tyskland där jordens vänner hade en 
redovisning, och såg en kartnål på Göteborg. Det här hade vi aldrig hört talas om 
fastän vi bodde i Göteborg och hade jobbat med miljöfrågor i flera år. 

Det visade sig att företaget Swedgas, som skulle bygga terminalen, hade fått 
miljötillstånd för tre år sedan. Så det hade hållits hemligt väldigt länge. Olivia 
och en grupp med andra aktivister bestämde sig för att försöka stoppa bygget. 
Först gjorde de research tillsammans med internationella miljöorganisationer 
och forskare i flera månader. De behövde veta mer. Var det rätt sak att jobba 
med? Det visade sig att det var väldigt dålig satsning om Sverige skulle kunna nå 
sina klimatmål.

- Vi gav oss in i en väldigt stor kampanj. Vi visste från början att det skulle bli svårt 
att vinna kampen mot ett stort företag som har massor med pengar, lobbyister 
och en reklamavdelning med mera. Och som dessutom redan hade fått ett 
tillstånd att börja bygga.

Foto: iStock



Aktivisterna satte upp tre mål:

Att stoppa bygget av terminalen

Att få folk att sluta säga naturgas, och säga fossilgas istället.  Naturgas låter det 
som något miljövänligt, och de ville att det skulle vara tydligt at  det här 
också var ett fossilt bränsle så som olja och kol

Att den svenska aktiviströrelsen skulle få �er verktyg. De skulle använda 
metoder som inte hade provats så mycket eller var så kända i Sverige

(anledningen till att de hade tre mål var att det verkade så osannolikt att klara det 
största målet: att stoppa bygget. De behövde kunna känna att de jobbade för 
andra saker och även om de inte kunde vinna allt fanns det viktiga saker att lära 
sig och lära vidare. Målen var av olika svårighetsgrad att uppnå.) 

De jobbade också med mental hållbarhet. Hur skulle de ha roligt tillsammans? 
Hur skulle de lösa konflikter? Hur ville de vara mot vararandra? 

DISKUSSION MED ALL A

Vad kunde ha hänt om de inte hade läst på så noga?

Hur skulle det kännas för dig att vara med i en grupp där deltagarna hoppar 
över steget att prata om mental hållbarhet?

Diskussionen är det viktiga och det finns inga felaktiga svar men om diskussionen 
kör fast sig lite så finns här lite guidning i svaren: 

Research
De läste på länge för att de ville vara helt säkra på sin sak. De pratade med 
forskare i Sverige och andra länder. Och andra experter på fossilgas och klimat. 
Det skulle vara dumt och pinsamt om de gjorde en jättestor kampanj för att 
påverka folk, om de sa saker som inte stämde. Då skulle folk kanske inte lita på 
miljöaktivister i framtiden.

Mental hållbarhet
Uppmuntra gärna deltagarna att föreställa sig hur de ska göra i en grupp där de 
märker att en av deltagarna är jättestressad och riskerar att bli utbränd. 

Vad händer i en grupp där en av deltagarna drivs av klimatångest och kraftig ilska 
som hen riktar mot de andra deltagarna genom att ställa orimligt höga krav och 
skälla ut folk när någon inte har gjort vad de ska. Och att det här leder till att flera 
av de som inte drivs av ilska hoppar av? Hur ska man hantera det, om man inte 
har pratat om oacceptabelt beteende det i förväg? 



VERKTYGSLISTAN

Börja med att fylla i listan med verktyg för påverkan. Vad gjorde aktivisterna först 
i sin kampanj? Alla i rummet ska skriva varsin lista, men prata om innehållet.

Till gruppledaren: 

Det här gjorde aktivisterna först: 

 Research 

 Sätta upp mål 

 Pratade om mental hållbarhet 



DEL 2 - FOLKBILDA OM FOSSILGAS

 Till gruppledaren:
Här kommer del två av högläsning och diskussion. Samma princip som innan, 
högläs för varandra eller du som gruppledare för gruppen. 

HÖGL ÄSNING

Sedan la de upp en strategi, som var att trappa upp motståndet steg för steg. De 
började med att prata med politiker i Göteborg. De bjöd in sig till möten med 
politiker med representanter från alla partier. Politikerna fick forskningsrapporter 
som visade på riskerna med bygget, så att de skulle veta om att det pågick. Och 
att det var en klimatkass idé. 

På bilden: kanot-aktion nära hamnen. LNG betyder Liquid Natural Gas, alltså fossilgas. Den här 
dagen tappade fotografen sin kamera i vattnet! Foto: Jana Eriksson

Aktivisterna tänkte att först ser vi till att de får informationen och sedan, om de 
ignorerar oss, så går vi vidare med andra verktyg. Efter ett tag märkte aktivisterna 
att politikerna inte agerade, och de tänkte ut hur de skulle sätta press på  dem på 
andra sätt. 

De gjorde manifestationer utanför kommunfullmäktige och hade några demon-
strationståg. De använde också konst, till exempel genom fotomanifestationer 
och en gatuteater. En gång gjorde de en demonstration med kanoter, utanför 
hamnen där terminalen skulle byggas. 



VERKTYGSLISTAN

Diskutera med alla:

Fyll på verktygslistan tillsammans i storgrupp. Vilka olika verktyg har 
aktivisterna använt hittills?

Prata nu i smågrupper:

Vilka verktyg tycker du verkar roliga eller intressanta för dig personligen?

Till gruppledaren: 

Vilka verktyg hade aktivisterna prövat nu: 

 Prata med kommunpolitiker och ha möten med dem. 

 Manifestation utanför huset där politiker jobbar. 

 Demonstration.  

 Konst, till exempel fotoutställning. 

 Gatuteater. 

 Debattartiklar i lokaltidningar. 

 Insändare. 

På bilden ser man hur de gjorde en demonstration med kanoter nära hamnen.  

(Angående kameran som tappades i vattnet så var det nära stranden och den gick 
att fiska upp, ifall någon undrar) 



FAKTA OM FOSSILGAS

Fossilgas är ett fossilt bränsle. Företagen 
som säljer fossilgas säger att det är 
bättre för miljön än olja och kol, men 
det finns stora problem. När man 
utvinner fossilgas pumpar man ner 
mycket kemikalier i marken, det kan 
förgifta grundvattnet i stora områden 
och folk som bor där får gift i dricks-
vattnet. Det läcker också mycket metan 
som kommer rakt ut i atmosfären. 
Metan är en stark växthusgas vilket 
förvärrar klimatkrisen. Människor måste 
dessutom sluta med fossila bränslen 
för att klara klimatmålen och hindra 
att jorden blir en farlig plats för alla. 
Därför går det inte att bara byta ut olja 
mot gas. 

DEL 3 - VÄNDA SIG TILL REGERINGEN

 HÖGL ÄSNING

Det hände inte så mycket,  politikerna gjorde inget. Så aktivisterna måste trappa 
upp ännu mer. De kom fram till att de skulle rikta sig till regeringen. 

Det behövdes något som kallas för konstitutionstillstånd från regeringen, och 
aktivisterna såg en chans att stoppa bygget genom att Swedgas inte skulle få det 
här tillståndet. Den som var ansvarig för tillståndet var energi- och infrastruktur-
ministern. Vid den här tiden var det en man som heter Ibrahim Baylan. Aktivisterna 
måste få tag på honom på något vis, men det är inte så lätt att få ett möte med 
en minister. 

Aktivisterna gjorde en banderoll och stod vid entrén till en konferens där Ibrahim 
Baylan skulle medverka. Han märkte dem och kom fram och hälsade.
Sedan stoppade de honom i korridoren på hotellet där konferensen var och bad 
om ett möte. 

På bilden: här är banderollen som aktivisterna höll upp. Ibrahim Baylan står bakom banderollen 
och skrattar.  Foto: Jana Eriksson



En annan gång höll han en föreläsning på universitetet om hur bra svensk klimat-
politik är. Aktivisterna hade i hemlighet gömt sig i publiken och låtsades vara 
vanliga studenter. Sedan reste de sig plötsligt upp samtidigt.

Vi höll upp en banderoll och berättade för publiken att det han sa var greenwash*. 
Sedan vände vi oss till Baylan och sa att vi ville ha möte med honom om fossilgas-
terminalen. Och det fick vi!

På mötet berättade de om farorna med fossilgas. Då märkte de att energiminis-
tern inte var så intresserad. Han sa att han inte hade så bra koll på energipolitik. 
Han ville höra vad företaget hade att säga också. De insåg att de inte kunde lita på 
honom i klimatfrågan. Aktivisterna kände att de måste trappa upp och sätta mer 
press eftersom han som hade makt över konstitutionstillståndet trots den här 
kunskapen om fossilgasen, inte tänkte agera. 

*Greenwashing: att man försöker få något att framstå som 
mijövänligt genom att lyfta fram små aspekter som är 
hållbara, i ett projekt där den stora delen är ohållbart. 
Ibland kan det också vara rena lögner. Exempel på green-
washing är ett företag som säljer bensinbilar gör reklam 
för att deras bilar är miljövänliga för att de har en ekologisk 
ratt av trä istället för plast (det har hänt i verkligheten).

DISKUSSION MED ALL A

Vad tror du att Ibrahim Baylan tänkte och kände vid de olika tillfällena 
med aktivisterna?

Hur skulle du ha känt dig innan och under mötet om du var en av aktivister-
na?

Vad tror du att de som jobbade på företaget som skulle bygga terminalen, 
tänkte och kände när de hörde talas om vad aktivisterna höll på med?

Till gruppledaren: 
Syftet med den här diskussionen är att deltagarna ska öva på att ta politikerns 
perspektiv. Målet med aktivismen var inte att förnedra honom eller göra honom 
till fiende. Han var en nyckelperson som de behövde nå. De behövde få honom 
att prioritera upp frågan. Han har förstås många andra viktiga frågor på sitt bord 
som han är mån om att ta hand om på ett bra sätt, som inte avskräcker väljarna. 
Kanske hade han dubbla känslor? Kanske gjorde aktivisterna det svårt för honom 
(vilket var syftet – det skulle kännas svårare att ge tillståndet). Kanske skämdes 
han för att han inte hade så bra koll på klimatfrågan?  



De som jobbade på företaget såg förstås möjligheten till arbeten gå om intet. 
Vissa kanske blev rädda att förlora sina jobb. De blev förmodligen arga och besvi-
kna. Det kan vara viktigt att diskutera att några alltid förlorar på den här typen av 
förändringar. Hur kan samhället på bästa sätt ta hand om de som förlorar? 

VERKTYGSLISTA N

Prata nu i smågrupper

Vilka verktyg har aktivisterna lagt till i sin lista nu? 

Lägg till dem i era! (kom ihåg att alla behöver skriva)

Till gruppledaren:  
Verktyg: 

 Fånga energiministerns uppmärksamhet med en banderoll där de målat  
 hans ansikte på ett trevligt sätt 

 Genom att prata med honom 

 Genom att störa en föreläsning han höll i.  



DEL 4 - CIVIL OLYDNAD

 

HÖGL ÄSNING

Aktivisterna bestämde sig för att det var dags för fredlig civil olydnad. Det betyder 
att man bryter mot lagen för att visa att lagen i det här fallet är felaktig. Det görs 
utan att använda våld. I den här kampanjen bestämde de sig också för att undvi-
ka sabotage, alltså att ha sönder saker. och blockerade ingången till terminalen. 
Tidningarna i Göteborg skrev om det, och kampanjen mot fossilgasen började bli 
mer känd. Nu började det äntligen bli press på regeringen.

Året efter, 2019, gick ett antal miljöorganisationer samman och ordnade en ännu 
större blockad. 500 personer kom dit och blockerade 4 ingångar till hamnen. Det 
här var en av de största blockaderna som gjorts i Sverige de senaste 100 åren. 
Det blev en nyhet i alla tidningar. 

En månad senare meddelade regeringen att de skulle fatta beslut som skulle 
stoppa bygget av terminalen. Aktivisterna hade uppnått alla tre mål med sin 
kampanj! 

Foto: Jana Eriksson



DISKUSSION MED ALL A

Vad tror du skulle ha hänt om gruppen inte hade brutit mot lagen och gjort 
civil olydnad?

Varför behövde aktivistgruppen gå så långt att de bröt mot lagen och stod i 
vägen för lastbilar?

Kan det någon gång vara okej att bryta mot lagen, och i så fall när? 

Hitta på exempel på situationer där det, under vissa omständigheter, kan 
vara okej eller nödvändigt att bryta mot lagen.

Till gruppledaren: 

Det kan ofta uppkomma mycket diskussioner kring civil olydnad, här är lite 
tankar som kan vara bra att ha med sig in i diskussionen. 

Civil olydnad är inte en mirakelmedicin som man helt plötsligt kan ta till för att 
förändra samhället. Men de allra flesta systemförändringar innefattar någon 
form av civil olydnad (fredlig eller våldsam) om vi tittar på historisk förändring 
fram till idag. Det är viktigt att se situationen i det större sammanhanget. Civil 
olydnad är något som kan vara effektivt och motiverat först när man provat 
enklare verktyg i sin låda. 

Många tror att civil olydnad är till för att “väcka uppmärksamhet” men det går att 
väcka uppmärksamhet och folkbilda utan att bryta mot lagen. Artivism (konst + 
aktivism), politisk konst, dialoger och demonstrationer kan till exempel vara 
bättre alternativ. Civil olydnad syftar snarare till att störa viktiga samhällsfunk-
tioner för att tvinga makthavare att agera, eller skapa konsekvenser om de inte 
agerar. Uppmärksamheten är en positiv biprodukt. Här är det bra att olika åsikter 
kommer fram. Ingen behöver övertyga någon. Om någon inte är sugen på civil 
olydnad, är det bra att hen inte ägnar sig åt det. 



Kan det någon gång vara okej att bryta mot lagen, och i så fall när?  
Ge exempel på situationer där det, under vissa omständigheter, kan vara okej 
viktigt att bryta mot lagen: 

 När någon håller på att bli skadad eller dödad (nödvärn). (Ex: stoppa   
 trafiken för att förhindra en olycka. Här kanske man skulle kunna räkna
 in att stoppa folk från att förstöra ett ekosystem eller för framtida 
 generationer?) 

 När lagen är gammal och att följa den leder till mer problem, än att bryta  
 mot den (kan leda till domstol och nya prejudikat). (Ex: det är förbjudet  
 att dansa på gatorna) 

 När lagen diskriminerar vissa grupper och gör deras liv svårt eller 
 omöjligt. (Exempelvis: kvinnor måste ha klänning och får inte ha byxor,  
 afroamerikaner eller kvinnor får inte rösta (medborgarrättsrörelsen)) 

VERKTYGSLISTAN

Fyll på listan med verktyg tillsammans

Till gruppledaren: 

Verktyg:

 Fredlig civil olydnad 



DEL 5 - KÄNSLOR SOM DRIVKRAFT

 

HÖGL ÄSNING

Det var så klart jättekul och en stor lättnad att inte terminalen byggdes. Om det 
hade gjorts hade Sverige gjort sig ännu mer beroende av att importera fossilgas, 
fram till år 2060 och ännu längre. Men det var också en stor och glad nyhet för 
aktivister i andra delar av Europa och världen. Aktivister kämpar mot liknande 
byggen på många ställen i världen. Det ger förstås hopp och inspiration att se när 
någon lyckas med ett så svårt uppdrag som det här. 

Olivia berättar att hon var arg en del både under kampanjen och efteråt. Varför 
ska en grupp frivilliga aktivister behöva lägga tusentals timmar av sina liv, utan 
lön, för att göra det jobb som politikerna egentligen borde ha gjort för länge sedan? 

Men hon var också väldigt glad. Det går inte att drivas av ilska hur länge som 
helst. Det som gav gruppen drivkraft var att vi hade kul med varandra. Vi använde 
verktyg som vi ville göra och som kändes meningsfulla.

Foto: iStock



DISKUSSION MED ALL A

Vad tänker du om att drivas av ilska, som Olivia gjorde ibland? Och av att 
ha kul?

Vilka av dina ekokänslor* tror du skulle kunna fungera som bra drivkrafter?

*Ekokänslor är alla de känslor som uppkommer i relation 
till de ekologiska kriserna. De kan vara både obehagliga 
och behagliga, konstruktiva och destruktiva. Exempel på 
ekokänslor är oro, skräck, frustration, raseri, ny�kenhet, 
stolthet, skuld, sorg, medkänsla, gemenskap.

VERKTYGSLISTA N

Arbeta en och en. Ringa in från listan med verktyg för påverkan: vilka verk-
tyg skulle du tycka var roliga jobba med? 

Skulle några göra dig obekväm eller rädd?

Vilka tror du skulle kunna väcka känslor hos de som betraktade kampanjen?



SLUTDISKUSSION -  EN EGEN KAMPANJ

DISKUSSION MED ALL A:  VERKTYG SOM PASSAR ER

Finns det någon kampanj eller organisation som den här gruppen skulle 
vilja jobba med? 

Det kan vara ett verkligt exempel eller något ni hittar på nu för att öva.

Vilka verktyg skulle du tycka känns roliga och lämpliga att använda i den 
kampanjen? 

Till gruppledaren: 

I denna slutdiskussion handlar det om att leda samtalet kring vilka verktyg grup-
pen hade tyckt vara roliga att testa samt vilka kampanjer de själva hade velat vara 
delaktiga i eller hitta på. Hjälp gruppen att komma på en påhittad eller verklig 
kampanj där de ska få fundera över vilka verktyg som passar bra och mindre bra. 
Låt dem gärna bli kreativa och specifika! 

Låt deltagarna titta på listan och skriva ner vilka verktyg de själva gillar. Prata 
därefter om det. Ringa in de mest populära verktygen för gruppen i din egen lista. 

Exempel på kampanjer: 

 Övertala ett klädföretag att ha mer miljövänlig klädtillverkning och   
 mindre slit och släng-mentalitet.  

 Övertala en skogsägare att börja med hyggesfritt skogsbruk. 

 Få kommunen att göra fler odlingslotter för folk som bor i lägenhet.  

 Få skolan att lära eleverna den livsviktiga kunskapen att odla, och skapa  
 en tillsammansodling på skolgården.  

 Bestämma att skolan ska försöka sänka sina utsläpp genom mer   
 klimatsmart och närproducerad mat. 

 Minska matsvinn på en restaurang eller i en skolmatsal. 

 Få politikerna att bygga bättre cykelvägar i kommunen.  



VERKTYGSLISTAN

 



DEL 4 - CIVIL OLYDNAD

 

HÖG L ÄSNING

Aktivisterna bestämde sig för att det var dags för fredlig civil olydnad. Det betyder 
att man bryter mot lagen för att visa att lagen i det här fallet är felaktig. Det görs 
utan att använda våld. I den här kampanjen bestämde de sig också för att undvi-
ka sabotage, alltså att ha sönder saker. och blockerade ingången till terminalen. 
Tidningarna i Göteborg skrev om det, och kampanjen mot fossilgasen började bli 
mer känd. Nu började det äntligen bli press på regeringen.

Året efter, 2019, gick ett antal miljöorganisationer samman och ordnade en ännu 
större blockad. 500 personer kom dit och blockerade 4 ingångar till hamnen. Det 
här var en av de största blockaderna som gjorts i Sverige de senaste 100 åren. 
Det blev en nyhet i alla tidningar. 

En månad senare meddelade regeringen att de skulle fatta beslut som skulle 
stoppa bygget av terminalen. Aktivisterna hade uppnått alla tre mål med sin 
kampanj! 

V ERKTYG SLISTAN

Börja med att fylla i listan med verktyg för påverkan. Vad gjorde aktivisterna först 
i sin kampanj? Alla i rummet ska skriva varsin lista, men prata om innehållet.

Till gruppledaren: 

Det här gjorde aktivisterna först: 

 Research 

 Sätta upp mål 

 Pratade om mental hållbarhet 


