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Styrelsens svar på Föreningen Live Greens motion: 
 Livemusiken tar ansvar och tar ställning  

Föreningen Live Green föreslår i sin motion Livemusiken tar ansvar och tar ställning att Svensk 
Lives årsstämma 2023 beslutar ”att Svensk Live och dess medlemmar aktivt tar ställning mot 
fossilbolag*, samt andra aktörer som bidrar till storskalig miljöförstöring och klimatpåverkan, 
genom att inte låta dessa sponsra eller marknadsföra sig på medlemmarnas festivaler och 
evenemang.”

Med fossilbolag avses bolag som utvinner eller förädlar fossila bränslen eller, som t ex flygbolag 
och tillverkare av bilar med förbränningsmotorer, baserar sin verksamhet på fossil överkonsumtion 

  
Styrelsens svar 
Styrelsen för Svensk Live håller med Föreningen Live Green om att vi behöver ta vårt ansvar för 
att snabba på klimatomställningen och att detta är ett gemensamt ansvar för hela evenemangs-
branschen. Att ta ställning mot fossilbolag samt andra aktörer som bidrar till storskalig 
miljöförstöring och klimatpåverkan är ett sätt.

Svensk Live arbetar genom Greentopia med att informera och inspirera medlemmarna i deras 
arbete med klimatomställningen. Vi har också tagit fram ett klimatlöfte som vi uppmanar 
medlemmarna att skriva under där de förbinder sig att arbeta med att påskynda 
klimatomställningen inom sina egna verksamheter. Dock har Svensk Live som organisation inte 
möjlighet att ställa krav på sina medlemmar om att ta ställning mot t ex fossilbolag, utan arbetet 
utgår från en idé om att frivillighet är den bästa vägen framåt.

Det är styrelsens mening att:

• Svensk Live ska arbeta för, samt vara en föregångare i, omställningen till en hållbar 

evenemangsbransch. Det gör vi främst genom arbetet med Greentopia där vi arbetar med tre 
perspektiv: konsument, producent och intressent. Allt med fokus på de områden som ger mest 
klimatnytta vid evenemang: transport, mat och dryck samt textil.


• Svensk Live som organisation ska arbeta för att den egna verksamheten genererar ett så litet 
klimatavtryck som möjligt samt påskynda organisationens klimatomställning. Ett exempel kan 
vara att vi inte ska samarbeta med s k fossilbolag.


• Svensk Live ska fortsätta uppmana, informera och inspirera sina medlemmar för att påskynda 
klimatomställningen av deras verksamheter. Dock kan vi som organisation inte ställa specifika 
krav på hur detta görs, då medlemmarna enskilt äger och ansvarar för sina egna verksamheter 
och evenemang.


Med ovanstående svar anser styrelsen Föreningen Live Greens motion besvarad och 
föreslår att årsstämman beslutar: 
• Att avslå Föreningen Live Greens motion: Livemusiken tar ansvar och tar ställning. 
• Att Svensk Live i sin verksamhet inte samarbetar med aktörer som bidrar till storskalig 

miljöförstöring och klimatpåverkan. 
• Att Svensk Live genom Greentopia ska fortsätta arbeta för att påskynda klimat-

omställningen inom evenemangsbranschen. 


