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Projektets syfte är att stärka Ax medlemsorganisationer på regional nivå där Ax - 
Kulturorganisationer i samverkan har identifierat att medlemsorganisationerna är svaga, 
både i förhållande till kultursamverkansmodellen och kulturplanerna och rent allmänt vad 
gäller samarbeten, bidragsansökningar och liknande.  
 
Medlemsorganisationerna hade, enligt vår årliga medlemsundersökning, i regel inte haft 
någon tidigare kontakt med regionen. Avsaknaden av kontakt berodde dels på resursbrist 
(tid och förmåga), men även en kunskapsbrist om vad regionerna arbetar med och varför 
man som organisation ska ha någon regional kontakt och vilka möjligheter som finns. 
 
 
Första träffen var med Landstinget Sörmland i Eskilstuna. 

 
 
 



Projektet har under projekttiden genomfört sex träffar i sex regioner där totalt 13 av Ax 22 
medlemsorganisationer var närvarande under någon eller flera av träffarna. Andra 
organisationer som har deltagit under träffarna har varit Riksteatern, Ideell kulturallians, 
Folkets Hus och Parker, Sensus, Hela Sverige ska leva, Skådebanan och Studiefrämjandet. 
Totalt har närmare 100 personer deltagit i projektet, efter att inbjudningarna till de sex 
träffarna har gått ut via e-postutskick till närmare sammanlagt 1000 personer från Ax 
samtliga medlemsorganisationer. 
 
Representationen och mångfalden under träffarna speglar förmodligen i stor utsträckning hur 
våra medlemsorganisationer ser ut, vilket lämnar en del att önska, men också är en 
anledning till varför det är så viktigt att de lär sig mer om kulturpolitiken och hur de kan 
påverka och synas under projektår två. 
 
I projektplanen var målet att genomföra tre regionala träffar med regionala företrädare, samt 
fem nätverksträffar vars syfte var att diskutera kultursamverkansmodellen. Däremot visade 
sig kunskapen om samverkansmodellen hos våra medlemsorganisationer vara så låg att vi 
beslutade oss för att öka antalet regionala träffar och istället ha en genomgång av 
kultursamverkansmodellen som ett stående inslag under mötet, vilket har fungerat väldigt 
bra. 
 
 
Andra träffen hölls i Göteborg med Västra Götalandsregionen. 

 
 
I början av projektet skickades en förfrågan ut till samtliga kulturchefer eller motsvarande i 
alla regioner om intresset för att träffa den ideella kulturen och stå som värd för ett sådant 
dialogmöte. Det var till slut hela sex regioner som nappade; Landstinget Sörmland, Västra 
Götalandsregionen, Region Gävleborg, Landstinget Dalarna, Region Norrbotten och Region 



Jämtland Härjedalen, där träffarna har genomförts under hösten 2016 och våren 2017. 
Regionerna och Landstingen har varit generösa och bidragit med mellan 2-5 regionala 
företrädare under träffarna – i regel minst en förtroendevald och en tjänsteman. 
 
 
Tredje träffen var i Gävle med Region Gävleborg. 

 
 
 
Under träffarna, som har varat två timmar åt gången under e vardagskväll, har regionen/ 
landstinget fått presentera hur de arbetar med kulturpolitiken regionalt samtidigt som 
föreningarna har fått presentera sina verksamheter och vilka förutsättningar och behov de 
har. Vi har tittat på civilsamhällets plats och roll i regionernas aktuella kulturplaner, och 
diskuterat hur kulturplansarbetet fungerar, varför det är klokt att vara med under en sådan 
process och hur en organisation kan bli mer strategisk i en sådan process. Vi har även 
pratat om hur föreningarna kan engagera sig regionalt på andra sätt. 
 
 
 
  



 
Fjärde träffen var i Falun, med Landstinget Dalarna. 

 
 
Utvärderingarna visar att de svarande övervägande känner att träffarna har varit givande 
och att de har fått en bättre kunskap om hur regionerna arbetar med kulturen regionalt. 
Deltagarna tycker att det är väldigt positivt att ha fått ett ansikte på förtroendevalda och 
ansvariga tjänstemän i regionen. Utvärderingarna visar även att det finns en önskan om ett 
tätare samarbete Ax medlemsorganisationer emellan.  
 
Från regionernas sida är den högst subjektiva upplevelsen att majoriteten av regionerna och 
landstingen själva har uppskattat både träffarna och upplägget, som kanske skiljer sig från 
hur de normalt brukar genomföra samråd och dialoger.  Hur pass aktiva föreningarna har 
varit under träffarna har så klart också inverkat på graden av nöjdhet från regionernas sida.   
 
Under projektåret har vi dragit lärdomen att det krävs mer kunskap om hur kulturpolitiken 
fungerar kommunalt och regionalt; hur våra medlemsorganisationer kan vara en aktiv part 
och bidra till att utveckla kulturpolitiken istället för att låta kommuner och regioner ha en 
förvaltande roll. Det krävs även ett mer gediget och strukturerat arbete kring våra 
medlemsorganisationers kommunikations- och påverkansarbete. 
 
Under projektår två kommer vi därför att utbilda våra medlemsorganisationer mer ingående 
om den regionala kulturpolitiken där deltagarna får en djupare kunskap och kan ha en mer 
utförlig dialog sinsemellan om exempelvis samråd, kulturplaner och 
kultursamverkansmodellen. Förhoppningen är att de ska få en stabil grund att stå på för att 
komma igång med sitt påverkansarbete. Och att de ska bygga ett starkare nätverk med 
andra medlemsorganisationer. 
 



 
Femte träffen var i Luleå med Region Norrbotten. 

 
 
 
Den sjätte och sista träffen hölls i Östersund, med Region Jämtland Härjedalen. 

 
 


