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VI VILL FÖRBÄTTRA VÄRLDEN
MED LIVEMUSIK OCH FÖRBÄTTRA
VÄRLDEN FÖR LIVEMUSIK!
Att vara en del av Svensk Live handlar om
att tillsammans arbeta för att förbättra
förutsättningarna för livemusik på alla plan.
Vår mission – ”Vi vill förbättra världen med
livemusik och förbättra världen för livemusik!” talar tydligt om för oss som har
livemusik som passion varför vi går till
jobbet och orkar göra det vi gör – varje dag.
Det finns ett engelskt uttryck ”muddling
through” som jag gärna använder och som
de senaste två åren passar för att beskriva
vår del av musikindustrin. Vi har alla fått
kämpa för att ta oss igenom den leriga
åkern som pandemin inneburit och när
dessa ord skrivs i slutet av januari 2022
hoppas vi alla att åkern håller på att torka
och förvandlas till en torr, grön gräsmatta
som permanent kan välkomna den efterlängtade publiken.

Martin Roos
Styrelseordförande
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STYRELSE SVENSK LIVE
Styrelsen för Svensk Live har
under 2021 bestått av:
Martin Roos
ordförande
Per Alexanderson
vice ordförande
Camilla Backman
ledamot
Unn Rudolfsson
ledamot
Patrick Fredriksson
ledamot
Maria Stejdahl
ledamot
Andrea Wiktorsson
ledamot
Anders Larsson
ledamot
Mikael Lindevall
ledamot
Nils Andrén
ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Hilma Kekkonen
ledamot (representant för unga arrangörsnätverket)
Annie Mellström
suppleant
Mirre Sennehed
suppleant
Josefin Solberg
suppleant

STYRELSEN HAR SAMMANTRÄTT VID SJU TILLFÄLLEN UNDER ÅRET:
18/2 Årsstämma (digitalt), 26/2 Konstituerande styrelsemöte (digitalt),
17/3 Styrelsemöte (digitalt), 5/5 Styrelsemöte (digitalt), 17/6 Styrelsemöte (digitalt),
Styrelsemöte och strategimöte 18/8 (Stockholm), Styrelsemöte 13/10 (digitalt).
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SAMARBETEN
SOM GJORT
OSS STARKARE
Svensk Lives arbete är ofta intensivt. 2021 kan bara jämföras med 2020 när det
gäller arbetsbelastning. Att vi orkat beror på att vi har haft många samtal med
medlemmar som bidragit med idéer, tankar, inspiration och hopp. Vi har visat att vi
tillsammans kan uppnå resultat. Att pandemin har visat att vi behöver samarbeta
och att samarbetet i Svensk Live fungerar är tydligare än någonsin.

”GENEROSITET OCH
VÄLVILJA FRÅN ALLA
INBLANDADE HAR
SATT RÄTT PRÄGEL
PÅ EN PRESTIGELÖS
SAMVERKAN”

Goda samarbeten med andra organisationer har uppstått och vi driver
utvecklingsarbete tillsammans med bl a Riksidrottsförbundet, Visita,
Svensk Scenkonst och Besöknäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF). Samarbeten som handlar om klimatsmart återstart,
statistik samt trygghet och säkerhet. Att dessa samarbeten och utvecklingsarbeten gått framåt så pass fort beror på att vi alla varit i ett utsatt
läge och att vi därför har behövt varandra mer än tidigare. Generositet
och välvilja från alla inblandade har satt rätt prägel på en prestigelös
samverkan.

Svensk Live som organisation har två tydliga roller. En roll är att representera och verka för
livemusiken som en del av musikbranschen (live står ett vanligt år för minst 55% av musikbranschens omsättning). En annan roll är att tillsammans med andra organisationer verka
för hela den sektor som kallas för evenemangsnäringen som livemusiken är en del av.
Arbetet med att främja hela evenemangsnäringen görs tillsammans med andra
organisationer som representerar andra delar av denna. Samarbetet mellan
organisationerna inom evenemangsnäringen har utvecklats starkt det senaste
året och vi fortsätter att arbeta tillsammans också i framtiden.

ANDRA ÅRET
MED EN PANDEMI
– EN TIDSLINJE
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5 FEBRUARI
ANTALET TILLÅTNA BESÖKARE ska
anpassas efter evenemangens förutsättningar. Regeringen meddelar att stelbenta
besökstak på 8, 50 eller 500 personer
ska tas bort. In med en ny lagstiftning,
där antalet besökare ska kunna anpassas
efter arenans eller områdets storlek - när
smittläget förbättrats.

FORTSÄTTNING »

8 FEBRUARI

10 FEBRUARI

11 FEBRUARI

ANSÖKAN OM KRISSTÖD till särskilda behov
öppnar. Det är förvirrat vad man kan söka
för och vi arbetar med att tyda regelverket
och hjälpa medlemmarna att söka.

MODERATERNA PRESENTERAR ett utskottsinitiativ i finansutskottet om att inrätta ett
garantistöd som ska täcka kostnader för
inställda kultur- och idrottsevenemang
fr o m första juni.
Stödet föreslås att vara på 3,5 miljarder
kr och liknar det stöd som den norska regeringen beslutat om för att underlätta för
festivaler att planera för att öppna under
sommaren.

GARANTISTÖD TILL SOMMARARRANGÖRER
till diskussion i finansutskottet.
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456 MILJONER I
STÖD TILL SVENSK
LIVES MEDLEMMAR
Under 2021 har Svensk Lives medlemmar fått 456 224 600 kr i riktade krisstöd.
Dessutom har många erhållit andra stöd där det största och mest betydelsefulla
har varit korttidspermitteringsstödet. Med de 200 mkr för 2020 och stöden för
2021 har Svensk Lives medlemmar hittills erhållit totalt över 650 mkr i riktade
stöd under pandemin.
Att söka stöd och sätta sig in i vad som gäller har varit arbetsamt och när utfallet inte är självklart har
det lett till stor osäkerhet. Vissa stöd har krockat med varandra och vissa stöd har varit verkningslösa. Vi
kan dock konstatera att stöden totalt sett har varit helt nödvändiga och de har gjort att de allra flesta av
Svensk Lives medlemmar har orkat sig igenom krisen så här långt.

”VÅRT FOKUS
FÖR 2022 ÄR
ATT SE TILL ATT
DET KOMMER
MER STÖD”

Vårt fokus för 2022 är att se till att det kommer mer stöd
eftersom vi återigen har fått näringsförbud men också för
att klara att öppna upp och få tillbaka publiken.
Det största arbetet som vi gjort när det gäller stöden är att ha
nära kontakt med främst kulturdepartementet och kulturministern
för att berätta om behov och vilka stödformer som fungerar och
vilka som är problematiska. Vi är också en remissinstans som
svarat på många remisser.

Svensk Live har under hela pandemin stöttat medlemmar genom
att gå igenom ansökningar och utbilda i hur det går till att söka de olika stöden. Vi har kollat upp
kriterier och regler samt informerat om dessa via nyhetsbrev men också genom många personliga
kontakter med medlemmar i hela landet. Informationsutbytet med medlemmar under pandemin har
gjort att vi har kunnat göra stickprov på hur olika stödformer och restriktioner påverkar olika typer av
verksamheter. Det har gjort att vi alltid har haft koll på vilka konsekvenser olika åtgärder medfört och
har också gett oss ett bra underlag för våra kontakter med myndigheter och politiken. Tack alla ni
som hjälpt till med den typen av information!
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17 FEBRUARI

25 FEBRUARI

26 FEBRUARI

REGERINGEN ÖPPNAR UPP för flexibel
publikgräns. När smittspridningen tillåter
vill regeringen se differentierade publik/
detagartak utifrån risk för smittspridning.
Man förbereder för att kunna stänga ner
fler verksamheter i samhället men också
för att bättre kunna anpassa bestämmelser efter risk för smittspridning. Förslaget
skickas ut på remiss. Svensk Live är
remissinstans.

KULTURRÅDET ÖPPNAR ANSÖKAN om krisstöd
för sista kvartalet 2020. Stöd ges med
högst 75 procent av intäktsbortfallet upp
till en miljon kronor och högst 50 procent
över en miljon. Maxbeloppet som kan
delas ut till en aktör är tio miljoner kronor.

SVENSK LIVE SVARAR PÅ REMISS om flexibelt
publiktak

FORTSÄTTNING »

22 MARS

26 MARS

31 MARS

NYTT OMSTÄLLNINGSSTÖD till vissa särskilt
drabbade företag. Stödet liknar tidigare
omställningsstöd, men beräknas på annat
sätt och det krävs att företaget har blivit
hårdare drabbat av pandemin än vid
tidigare stöd. Ersättning utgår med upp till
100 procent av de fasta kostnaderna och
maxbeloppet är 150 miljoner kronor för
perioden.

SVENSK LIVE SKICKAR IN SVAR på Finansdepartementets promemoria om nedstängningsstöd. Vi ser positivt på
nedstängningsstöd i form av ett förstärkt
omställningsstöd där fasta kostnader
ersätts upp till 100 procent och framför
allt där lönekostnader räknas som en fast
kostnad. Stödet måste dock inkludera
alla av riksdag, regering och myndigheter
beslutade verksamhetsbegränsningar
med anledning av pandemin, oavsett om
dessa skett med stöd av pandemilagen
eller ordningslagen.

REGERINGEN MEDDELAR att de rådande
restriktionerna i stället förlängs till den
3 maj. Johan Carlson, GD Folkhälsomyndigheten: ”Tror att vi kan göra öppningar
om en månad”.
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POLITIKEN OCH M
Svensk Lives position när det gäller inflytande på kultur- och näringspolitiken har stärkts ytterligare under 2021. Från att för några år sedan varit en röst bland andra kulturorganisationer är
det nu tydligt att politiken och myndigheterna ser oss som en av de viktigaste aktörerna inom
evenemangsnäringen. Det gör att vi kan öka vår påverkan vilket varit bra under pandemin, men
det ger också förutsättningar för vårt framtida arbete.
Vi har haft otaliga möten Kulturdepartementet och kulturministern under det gångna året.
Vi har ingått i det sakråd för kulturen som upprättades i krisen för att sedan avslutas
när vi alla trodde att krisen var över. Samarbetet med Kulturdepartementet har fungerat mycket väl och vi upplever starkt att man lyssnat på oss i alla lägen. Vi har
också haft många kontakter med Folkhälsomyndigheten om olika restriktioner
och dess konsekvenser för medlemmar i Svensk Live.
Vi har haft ett flertal möten
med regeringens särskilda utredare för en
återstart av kulturen –
Linda Zachrisson – som
lämnat sin rapport
”Från Kris till Kraft”
till regeringen i
september 2021. I
utredning finns flera
förslag som vi bidragit till, som t ex mer pengar till arrangörer och
pengar för återstart av kulturen. Att vi analyserat och svarat på ett
stort antal remisser under året har också varit en del av vårt arbete.

”SAMARBETET MED
KULTURDEPARTEMENTET
HAR FUNGERAT MYCKET
VÄL OCH VI UPPLEVER
STARKT ATT MAN LYSSNAT
PÅ OSS I ALLA LÄGEN”
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1 APRIL

22 APRIL

ETT NYTT EVENEMANGSSTÖD på 3 miljarder kronor tillförs kulturen och idrotten.
Kulturminister Amanda Lind meddelar
dessutom att kulturen får ytterligare 1,3
miljarder kr i kris- och återhämtningsstöd.
Villkor och hur fördelningen ska se ut i
detalj är oklart.

REGERINGEN FÖRLÄNGER RESTRIKTIONER
för publika arrangemang. Tidigast 17 maj
kan ett nytt besked komma om lättnader i
begränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.
7 MAJ
REGERINGEN VILL ÅTER TILLÅTA PUBLIK
på upp till 500 personer vid ”kultur- och
sportevenemang som hålls utomhus och
har anvisade platser”. Detta skulle kunna
ske fr o m 17 maj - om smittspirdningen tillåter. Svensk Live protesterar mot
FHM:s ”restriktioner på restriktionerna”.

Folkhälsomyndigheten vill dock i ett
remissvar i praktiken hindra kulturevenemang från att återöppna, eftersom
myndigheten kräver att det ska finnas
permanenta stolar på evenemanget och
att 90 procent av dessa inte får utnyttjas.
Denna ”restriktion på restriktionerna”
går emot regeringens förslag och kan
knappast handla om risk för att överföra
smitta. Från Svensk Lives sida påpekar vi
att behovet av ett höjt publiktak från just
datumet 17 maj är litet för våra medlemmar jämfört med möjligheten att planera
och i relativ närtid kunna genomföra
utomhusarrangemang för sittande publik
med anvisade platser.

MYNDIGHETERNA
NY UTREDNING
Förra kulturministern, Amanda
Lind, tillsatte en utredning
om kulturella och kreativa
näringar som ska vara klar i
maj 2022. Vi kommer att
bidra till utredningen med
våra kunskaper och erfarenheter samt idéer om hur
området ska utvecklas.
När det gäller kulturella och
kreativa näringar är vi som
organisation och via medarbetares tidigare jobb bland
de allra kunnigaste i landet.

FRAMÅT
Framåt ser vi att en av våra
huvudprioriteter är att se
till att det kommer fortsatta
relevanta och bra stöd för att
klara krisen men också för
att klara en återstart. Vi ingår
i det sakråd som upprättats
under pandemin och som
den nya kulturministern,
Jeanette Gustafsdotter,
arbetar vidare med.

FORTSÄTTNING »

12 MAJ

13 MAJ

27 MAJ

500 SITTANDE PERSONER kan tillåtas utomhus 1 juni – men osäkert om beslutet gäller kulturen. Regeringen meddelar att de
har fattat beslut om att höja publiktaken
den 1 juni. Tidigare tänkt datum var 17
maj. Det finns dock en risk att kulturevenemang för 500 åskådare inte kommer att
tillåtas, eftersom Folkhälsomyndigheten i
ett första förslag till villkor för att evenemangen ska få genomföras föreslår att
alla sittplatser ska vara ”befintliga” och att
bara en av tio sittplatser på evenemangsplatsen får utnyttjas.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN PRESENTERAR
den plan för lättade restriktioner för kultur
och idrott som man fått i uppdrag av
regeringen att ta fram och förslaget på
att bara var tionde sittplats har, efter kritik
från bl a Svensk Live, tagits bort – liksom uttrycket ”befintliga sittplatser”. Det
betyder alltså att kulturarrangörer inte är
hänvisade till sportarenor för att genomföra sina evenemang. Publiktaket ska höjas
i tre steg med start 1 juni.

ÄNTLIGEN FINNS EN PLAN FRAMÅT!
Regeringen presenterar sin plan framåt
för avveckling av restriktioner. Planen i
fem steg grundar sig i och förutsätter en
fortsatt minskad smittspridning, minskad
belastningen på sjukvården och ökad
vaccinationsgrad i befolkningen.
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DEN STORA ICKE-NYHETEN

KULTURRÅDET FORTSÄTTER
ATT DISKRIMINERA
POPARRANGÖRER
Det finns nu ett läge att förändra kultur- och
näringspolitiken i o m att t ex Kulturrådet
har upptäckt att stor del av kulturen görs
av företag och föreningar som inte ingår i
finkulturen. Över 50 procent av de ansökningar om krisstöd kom från företag och
föreningar som Kulturrådet aldrig tidigare
haft kontakt med. Under 2021 skickade
ordförande i Svensk Live, Martin Roos,
ett brev ställt till kulturministern och ordförande i Kulturrådet om den diskriminering
som sker av poparrangörer och bifogade
siffrorna i diagrammen till höger.
Den fördelning av stöd till arrangörer som kulturrådet gjorde i
början av 2021 visar att vi behöver fortsätta vårt påverkansarbete.
För att åstadkomma en rimlig fördelning av både gamla och
nya medel till kulturen kommer vi inför Almedalen och valet
2022 lansera den rapport som vi arbetat med under hela
2021 som handlar om livemusikens villkor och hur dessa kan
förbättras.

Underlag till statistiken från Statens Kulturråd
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24 JUNI

28 JUNI

15 JULI

EVENEMANGSSTÖD för perioden juli december: Regeringen inväntar EUkommissionen beslut.

HÖJT PUBLIKTAK FRÅN 1 JULI. Kulturminister
Amanda Lind meddelar att steg 2 i regeringens plan för lättnader av restriktioner
införs 1 juli. Det innebär bl a att publiktaket vid evenemang höjs till 50 personer
inomhus (300 sittande) och 600 utomhus
(3 000 sittande). Dessutom finns möjligheter att dela upp större lokaler och arenor
i sektioner och då gäller deltagartaket för
varje sektion.

NYA LÄTTNADER I RESTRIKTIONER när steg 3
införs. Detta innebär bl a att maxantalet
per sällskap vid offentliga tillställningar
och allmänna sammankomster höjs till
åtta personer. Detta gäller både inne och
ute och det ska fortsatt vara en meter
mellan sällskapen. Regleringen av ett
visst antal kvadratmeter per person på
nöjesparker, marknader etc. samt råden
om hur sällskap i åkattraktioner ska placeras tas bort. Däremot finns det fortsatt
krav på att verksamheter ska förhindra
trängsel.

KULTURRÅDETS FÖRDELNINGAR AV VERKSAMHETSBIDRAG 2021
BIFALL PÅ ANSÖKNINGAR

ERHÅLLEN % AV SÖKT STÖD
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FORTSÄTTNING »

18 JULI

23 AUGUSTI

24 AUGUSTI

REGERINGENS EVENEMANGSSTÖD införs efter
EU-kommissionens godkännande. Stödet
avser evenemang som har planerats äga
rum under perioden juni – december
2021, men som inte kan genomföras eller
i väsentlig utsträckning måste begränsas
till följd av pandemin. Maxbeloppet är
17,5 miljoner kronor upp till 70 procent av
de kostnader som inte täcks av intäkter
eller andra stöd.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN PRESENTERAR
en ny prognos för hösten och i alla tre
scenarier ökar smittspridningen. Det är
inte läge att lyfta på restriktioner ”just nu”.

STYRELSEN I SVENSK LIVE ställer sig positiva
till att s k vacinationspass införs. Med
vaccinationspass menar vi att det är ett
intyg på att man är färdigvaccinerad (i
dagsläget 2 doser) eller att man har ett
negativt PCR-test. Vi låter Folkhälsomyndigheten besluta om hur gammalt testet
får vara. Det är viktigt att alla kan få ett
s k vaccinationspass på något sätt för
att undvika diskriminering och om man
t ex är allergisk kan alltså ett PCR-test
vara rätt metod för att kunna gå på såväl
livemusik som idrott.
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SVENSK LIVE I MEDIA

I SAMBAND MED PANDEMIN
Svensk Live har synts och hörts mycket i media också under 2021, till och med mer än 2020.
Mediabevakningsföretaget Infomedia har sammanställt statistik som visar en väldigt stor
närvaro i media och den närvaron är förstås ett av våra verktyg när
det gäller att påverka politik och myndigheter.
Vi har hela tiden arbetat med att ha mycket bra förhandskoll för att kunna
analysera läget och formulera oss så bra som möjligt. De många pressträffarna med efterföljande intervjuer görs i rask takt och inte sällan ringer
medierna innan ministrarna ens pratat klart och vill då ha kommentarer om vad
vi tycker. Att synkronisera budskap med medlemmar och andra organisationer
när det är möjligt och önskvärt är också en del av arbetet med media.
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OCH 79 NYHETSBREV
Svensk Live har under 2021 bevakat händelser relaterade till pandemin och
andra relevanta frågor. Under året har vi skickat ut 79 nyhetsbrev till våra medlemmar. Kommunikation från Svensk Live har varit uppskattad och vi har under
hela pandemin varit på tårna för att ge korrekt information i varje givet läge.
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7 SEPTEMBER

23 SEPTEMBER

29 SEPTEMBER

VACCINATIONMSBEVIS PÅ STÖRRE
EVENEMANG. Regeringen meddelar att de
har tagit fram ett förslag om att, under en
övergångsperiod, använda vaccinationsbevis för de allra största arrangemangen
med fler än 15 000 deltagare, vilket nu
skickas nu ut på remiss. Svensk Live är
remissinstans.

INGA VACCINATIONBEVIS PÅ STÖRRE
EVENEMANG. Kulturminister Amanda Lind
meddelar att varken vaccinationsbevis
eller deltagarbegränsningar kommer att
behövas vid större arrangemang. Folkhälsomyndigheten har istället tagit fram
rekommendationer på individnivå med
särskilda rekommendationer för ovaccinerade. Det handlar bl a om att de bör undvika större evenemang och folksamlingar.

STEG 4 I REGERINGENS PLAN för avveckling
av restriktioner genomförs. Detta innebär
att deltagarbegränsningarna och avståndskrav vid allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar tas bort. Detta
gäller både inne och ute.
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VACCINATIONSBEVIS VID ARRANGEMANG.
Regeringen meddelar att vaccinationsbevisen kommer att kunna användas som
alternativ till de restriktioner för publika
evenemang och offentliga tillställningar
som Folkhälsomyndigheten håller på
att ta fram och som planeras gälla fr o
m 1 december. Kommande restriktioner
kan komma att handla om att begränsa
evenemang inomhus med mer än 100
personer i fråga om personer/kvm samt
att tillräckligt med avstånd hålls etc.

EVENEMANGSSTÖDET FÖRLÄNGS till 31 mars
2022 och nya smittskyddsåtgärder aviseras i tre steg som utgår från smittspridningsnivåer och belastning på vården.
Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer
och serveringsställen ska undvika trängsel
(steg 1). Vaccinationsbevis för allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med färre antal deltagare (stag 2).
Begränsade öppettider på serveringsställen och maxantal per kvadratmeter på t
ex handelsplatser (steg 3).

REGERINGEN INFÖR NYA CORONAÅTGÄRDER
och omställnings- och omsättningsstöden
förlängs. Vaccinationsbevis ska användas
när fler än 500 personer deltar i allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar inomhus.
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SAKER VI HANN MED
– TROTS ALLT
Det blir inte alltid som man tänkt sig. Arbetet med våra medlemmars villkor under
covid-19-pandemin innebar att vi tvingades pausa en stor del av annan planerad
verksamhet. Lite hann vi i alla fall med…

GREENTOPIA – EVENEMANG SOM DRIVANDE
KRAFT I KLIMATOMSTÄLLNINGEN
Evenemang utgör en växande miljardindustri och är ett allt
viktigare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett
evenemang är något speciellt. Här finns en kraft och makt att
påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen.
Vi har identifierat tre områden som som ger mest klimatnytta
- mat och dryck, transport och textil - och arbetar utifrån tre
perspektiv - konsument, producent och intressent.
Greentopia är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF), Besöksnäringens
forsknings- och utvecklingsfond (BFUF),
Liseberg, Storsjöyran, Way Out West,
Luger, Live Nation, Destination Eskilstuna
AB, Borås TME AB, Blixten & Co, Got
Event AB och Göteborg & Co som leds av
Svensk Live. Greentopia finansieras via det
strategiska Innovationsprogrammet Viable
Cities.

”ATT GREENTOPIA ÄR
EN SATSNING SOM GÖR
SKILLNAD BLEV TYDLIGT
NÄR VI TILLDELADES
MILJÖPARTIETS ÅRLIGA
PRIS FÖR VÄRDEFULLA
SAMHÄLLSINSATSER”

2021 lanserades Greentopia offentligt.
Evenemangsbranschens miljölöfte
formulerades och presenterades av Stefan
Sundström vid The Helsingborg Summit - vårt gemensamma
toppmöte kring att accelerera klimatomställningen - där vi livesände intervjuer och paneler med forskare, arrangörer, artister
och idrottare. The Helsingborg Summit genomfördes tack vare
alla fantastiska medverkande och samarbeten med Viable
Cities, Helsingborgs Stad, Event in Skåne, Region Skåne och
Skånsk Live.

Att Greentopia är en satsning som gör skillnad blev tydligt när vi
tilldelades Miljöpartiets årliga pris för värdefulla samhällsinsatser.
Miljöpartiets partisekreterare, Katrin Wissing, motiverade priset
till Greentopia så här:
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”Med siktet inställt på samarbete mellan forskning, städer, livebranschen och idrotten tar de ett grepp om vår tids stora ödesfråga – klimatet. Klimatkrisen må vara global, men alla utsläpp
är lokala och därför är projektet Greentopia viktigt. När fler inser
att de kan och vill vara en del av lösningen kan mycket hända
snabbt. Greentopias syfte att ta fram verktyg till branschen
för att underlätta att göra rätt val från start inger hopp om att
omställningens tid verkligen är här. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi ställa om samhället
och ta fighten mot klimatkrisen.”
Greentopia kommer att manifesteras
genom att Way Out West Talks blir
Greentopia på Way Out West, en
stor konferens och ett skyltfönster
för olika klimatsmarta lösningar.
Greentopia kommer också att finnas
med på Rosendal Garden Party.

Under 2022 lanseras hemsidan
greentopia.se. Vi fokuserar på
och tar ett grepp kring mätning av
miljöpåverkan, nätverksträffar och
mycket mer. Ett viktigt arbete är också att sprida Löftet och
samla fler kring den gemensamma uppgiften att ställa om till en
hållbar morgondag. För planeten och alla vi som lever här.
Med Löftet vill vi samlas och finna styrka av och med varandra.
De som ansluter sig till Greentopia genom att skriva under
Löftet arbetar målmedvetet för att minska de klimatavtryck som
evenemangen medför. Att aktivt arbeta för att påverka besökare
och övriga intressenter för att tillsammans bidra till målet om
klimatneutrala städer till 2030.

Fler och fler skriver på Greentopias klimatlöfte. Har ni inte gjort det?
Kolla in löftet på svensklive.se och skriv på!

• Arena Båstad

• Göteborg & Co

• Stefan Sundström

• Besöksnäringens forskningsoch utvecklingsfond, BFUF

• Göteborgs Kulturkalas

• Sustainable Punk

• Jubel

• Svensk Live

• Blixten & Co
– a part of All Things Live

• Luger

• The Tivoli

• Borås TME

• Liseberg

• United Stage

• Destination Eskilstuna

• Live Nation

• Eksjö Stadsfest

• Popaganda

• Vetenskapsfestivalen
Göteborg

• Event in Skåne

• Riksidrottsförbundet

• FKP Scorpio Sverige AB

• Rock Stage Malmö

• Got Event

• Skånsk Live

• Way Out West
• West Pride
• Åre Sessions
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DARE TO CARE
Projektet Dare to Care har haft som syfte att påverka i frågor
om samtycke och ömsesidighet i sexuella relationer.
Att motverka sexuella övergrepp
i hela samhället genom att förändra
beteenden och värderingar.
Arbetet har haft två fokus:
1. Utveckla och bredda kunskapen
hos de som arbetar på festivaler men
också andra konsertarrangörer.
2. Utveckla kunskap och material, samt
delta på festivaler för att påverka besökares
normer och skapa metoder för åskådare
att aktivera sig.
Under projektperioden har vi gjort detta genom
framtagandet av utbildnings- och kommunikationsmaterial, samarbeten med festivaler och
konsertarrangörer, volontärsarbete, nätverksträffar
m.m. Svensk Lives stora nätverk av arrangörer
tillsammans med den ämneskunskap som RFSU
besitter skapade goda förutsättningar och när vi
nu sammanfattar projektet bedömer vi det som
mycket lyckat.
Den handbok som tagits fram kommer tillsammans
med annat material att ligga till grund för vårt fortsatta
arbete med Dare to Care och blir en del av Svensk Lives
ordinarie verksamhet.

STATISTIK
Behovet av relevant och pålitlig statistik för hela
evenemangsnäringen har blivit tydligt under krisen.
Hur många arbetar inom evenemang och vad är de
turistekonomiska effekterna?
Försök att ta fram tillförlitlig statistik har tidigare gjorts
men vi behöver en standard för statistiken som är
välgrundad och som går att repetera över tid.
Svensk Live, Svensk Scenkonst, Riksidrottsförbundet samt BFUF (besöksnäringens forsknings- och
utvecklingsfond) har därför genomfört en förstudie och
genomför under 2022 ett statistikarbete med stöd av
Tillväxtverket. Den totala budgeten för detta projekt
som vi är med och medfinansierar är på 2,4 mkr.
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STIMFÖRHANDLING

REGIONALA NÄTVERK

Vi är i vårt värsta läge någonsin och då vill STIM höja sina
avgifter för livemusik!
Stim tycker att upphovspersonerna borde få mer betalt. Svensk
Lives hållning är att vi värnar om upphovsrätten och anser att
det bästa sättet för att upphovspersonerna ska få mer pengar
är att börja med att Stim sänker sina extremt höga kostnader
för att samla in och dela ut pengarna. Vi påbörjade samtal med
Stim innan pandemin bröt ut men pausade dem på grund av
krisen, men så fort pandemin verkade vara över (september
2021) hörde Stim av sig igen. Vi arbetar givetvis för att få till ett
avtal som är rimligt och acceptabelt.

I våra regionala nätverk arbetar vi för en ökning av arrangemang för regionens befolkning och tillresta besökare, utveckling
av arrangörsledet samt att underlätta för samarbeten mellan
arrangörer, kommuner och regioner. Idag har vi fem regionala
nätverk: Live Halland, Live Östergötland, Skånsk Live, Småland
Live och VG Live. Vi fortsätter också vårt goda samarbete med
Dalapop, BD Pop och Talentcoach.

PUBLIKKAMPANJ
Nu är vi i ett läge där 2022 ska bli vår återstart, där konserter
som är flyttade en, två, tre och fyra gånger ska gå av stapeln
tillsammans med nya konserter och där spelplatser är fullbokade. Väldigt många biljetter behöver säljas och de små
ekonomiska marginaler som präglat vår bransch länge, kommer
i en tuffare konkurrens, att göra det svårt att få ekonomin att gå
ihop för alla och överallt.
Vi behöver hjälpas åt att orka också 2022 och 2023 för att
komma ur pandemins effekter och vi behöver stöd för att göra
det. Vi behöver hjälpas åt att få tillbaka publiken. En publik
som kanske har biljetter som de samlat på sig, som kanske
är oroliga för att komma tillbaka och som kanske har ändrat
sina beteenden. Detta blir en av huvuduppgifterna för oss alla.
Svensk Live har tillsammans med Ticketmaster genomfört en
stor undersökning som gett hela 39 000 svar och med den
som utgångspunkt kan vi läsa av publikens vilja att komma
tillbaka och vilka kanaler vi ska kommunicera med dem i.

Under 2021 har bl a ett första steg mot ett nytt nätverk i Västerbotten tagits genom projekttet AC Live med Umeå Kulturförening Humlan som initiativtagare. Småland Live har genomfört ett
inventeringsprojekt av arrangörer i region Jönköpings Län där
vi också har kunnat stötta medlemmar ekonomiskt. I Malmö
genomfördes den digitala festivalen Från Malmö som ett samarbete mellan Skånsk Live, Malmö Stad och Event in Skåne
för att stärka de lokala arrangörerna och undersöka digitala
konserter ur ett kommersiellt perspektiv.
Vi fortsätter att fokusera på samarbete mellan arrangörer och
städer. I Skåne och delar av Småland är verksamheten säkrad
och i Halland och Västra Götaland har vi efter mycket arbete
kommit igenom och finansiering för delar av verksamheten är
klar inför 2022.

FRAMTIDSFORUM
I oktober samlades Svensk Lives medlemmar på Nalen i
Stockholm för att under två dagar blicka framåt genom att dela
kunskap och erfarenheter och åter mötas för diskussion och
debatt. Allt med siktet inställt på livemusik idag och imorgon.
Under Framtidsforum fick vi ta del av forskning, föreläsningar,
verktyg och kunskap inom ämnen som Klimatsmart återstart,
Säkra arrangemang, Digitala livesändningar och Kulturpolitik.
Vidare diskuterades bl.a. köpvillkor för biljetter och arrangörsstöd. Kvällen avslutades med mer oorganiserat diskuterande,
underbar mat och dryck samt rundvisning på Debaser.
Under hösten 2022 kommer vi att genomföra ett framtidsforum
med de frågor som då är aktuella.

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022
I den löpande texten finns planer för 2022 inskrivna lite här och var.
Sammanfattningsvis kommer vi att fokusera på:
•A
 tt både kris- och återstartsstöd blir tillräckliga och att de blir
så träffsäkra och bra som möjligt.
•A
 tt vi får en kulturpolitik som bättre innefattar den verksamhet
som många av våra medlemmar ägnar sig åt = pengar till
poparrangörer.
•A
 tt lansera och sprida den rapport vi har producerat under
2021 som handlar om livemusiken villkor.
•A
 tt förankra och implementera de nya köpvillkoren för biljetter
som vi har arbetat fram.
•A
 tt genomföra en klimatkonferens inom Greentopia på
Rosendal Garden Party i Stockholm i juni.

• Att genomföra ett stort klimatmöte
för besökare, evenemangsbransch
och andra företag på Way Out West i
Göteborg i augusti.
• Att genomföra ett framtidsforum för medlemmar
under hösten.
• Att ta fram evenemangsstatistik i samarbete med
andra organisationer och med stöd av Tillväxtverket.
• Att påverka arbetet med kulturella och kreativa
näringar som utreds av regeringen
• Att bedriva vår vanliga verksamhet med att förbättra världen
med livemusik och förbättra världen för livemusik på olika sätt.
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LARS SILLRÉN
1954 – 2021

Ett telefonsamtal mellan Lars Sillrén och Joppe Pihlgren
– Hej det är Joppe vad har ni för väder
– Minus 20, men du vet kylan i norr är ju egentligen
varmväder jämfört med Stockholm.
– De har ringt från TT, DN och SVT om hur vi förhåller oss
till…och jag tänkte svara typ att Svensk Live anser att….

– Och om du får en fråga till efter det så sitter du i klistret,
men om du istället vänder på första frågan och sen
hoppar över tvåan genom att säga…så har du ju en
kanonutgång.
– Typ överstegsfint?
– Japp

– Och om du säger så om … vad svarar du på följdfrågan
på det…

– Nu ringer dom igen, tack, hörs sen och kör försiktigt
med snöslungan

– Jag säger väl …

– Ska ta en kaffe så snackar vi om remissen i eftermiddag

Att vara snabb i analysen och att den dessutom är välgrundad var ett av Lars Sillréns kännetecken. Ibland till förbannelse, det enkla måste först gå igenom det svåra för att hitta en ny form av enkelhet. Som i mycket kreativt arbete. Att spela
den självklara poplåten eller måla det självklara konstverket är inte alls självklart förrän man tröskat sig igenom lager och
nivåer av idéer och tankar. Att Sillen varit en avgörande strateg i uppbyggnaden av Svensk Live, att han varit motor när vi
fick bort poliskostnaderna för festivaler, att hans vassa penna skrivit inlagor, remisser, nyhetsbrev och årsrapporter har för
oss varit en stor tillgång och självklarhet. Så är det inte längre. Lars Sillrén dog den 5 juli när hans hjärta för medmänniskor, pop och kultur i största allmänhet slutade att slå.
Vi som har arbetat med honom saknar honom oerhört men den saknaden rör inte bara arbetet, den saknaden gäller
också den godaste av vänner.

FAKTA:
Lars Sillrén, även kallad Sillen,
var med och startade festivalen
Storsjöyran i Östersund 1983 och
var drivande i festivalens utveckling
både som VD och styrelseordförande. Han fick branschens hederspris
Guldapan 2020. Sillen hade ingen
snöslunga utan skottade med
vanlig snöskyffel.
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www.svensklive.se

STOCKHOLM
Joppe Pihlgren
joppe@svensklive.se
0708-76 81 60
Svensk Live
Östgötagatan 17
116 25 Stockholm
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MALMÖ
Måns Katsler
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0705-66 16 32
Asta Bjerde
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0730-43 44 26
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