
Ax strategi och vision 2020 

Ax 
Ax är en av Sveriges största organisationer för organiserad, ideell kulturverksamhet och 
samlar nationella organisationer inom ideellt kulturutövande. 

Dokumentets syfte och användningsområde 
Detta dokument är menat att tydliggöra, för både medlemmar och styrelse, hur Ax ska 
arbeta och utvecklas som organisation. 
 
Dokumentet fastställs årligen på Ax årsmöte. 

Vision 
Ax är en röststark arena för det ideella kulturutövandets självklara plats i samhället och 
kulturpolitiken. 

Målbild 2024 
Den ideella kulturen har 2024 en synlig och respekterad roll, som en del av ett välmående 
samhälle, och är en källa för kulturellt skapande, för utövare på alla nivåer. 
 
Ax är en kraftfull organisation som lyfter och representerar ideellt kulturutövande inom alla 
kulturuttryck och de organisationer som samlar dem. Vi är en given kunskapskälla för 
beslutsfattare och opinionsbildare, och har en löpande dialog med både regering och andra 
samverkansorganisationer. Ax ger ett tydligt mervärde till sina medlemmar genom sitt 
påverkansarbete och är en självklar part i sammanhang som rör kulturpolitiken och kulturens 
plats i samhället. 
 
Ax är en transparent organisation som ger sina medlemsorganisationer relevant information 
och hjälper dem identifiera gemensamma sakfrågor och möjligheter till utbyte. Ax präglas av 
en mångfald av människor, kulturuttryck och idéer och är en relevant aktör för ideella 
kulturutövare. Ax ska verka för en hållbar utveckling inom den ideella kultursektorn, socialt 
och miljömässigt. 

  



Tillvägagångssätt 
Ax har gjort tre vägval i arbetet med att uppnå visionen: 
● Lyssna - Ax lyssnar aktivt på sina medlemmar i syfte att förstå det ideella kulturutövandets 
behov och förutsättningar 
● Samverka - Ax samlar och samarbetar med andra aktörer för att sprida medvetenhet och 
kunskap om det ideella kulturutövandet 
● Påverka - Ax driver en tydlig agenda gentemot beslutsfattare och opinionsbildare 

Effekter 
När Ax strävar mot sin vision uppstår följande effekter: 
 
1. Ax medlemmar har en stark regional närvaro och har därigenom möjlighet att påverka 
kulturplaner och ta del av kultursamverkansmodellen och lokala överenskommelser. 
 
2. Offentligt stöd och regelverk bygger på kunskap om det ideella kulturutövandet med dess 
mångfald och egna skapande. 
 
3. Det demokratiskt organiserade kulturutövandet når fler personer, både som utövare och 
konsumenter. 
 
4. Politiker och beslutsfattare har kunskap om och förståelse för det ideella kulturutövandets 
betydelse för människors mående, samhället, demokratin och möjligheten för människor att 
ta del av kultur 
 
5. Genom Ax har våra medlemsorganisationer möjlighet att medverka i påverkansarbetet på 
nationell nivå, oavsett resurser eller geografisk placering. 


