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Amatörkulturens 

samrådsgrupp
En röststark arena för 

amatörkulturens självklara 
plats i samhället och 

kulturpolitiken

I ax samlas 18 nationella 
förbund med mer än 250 000 
medlemmar verksamma inom 
olika delar av amatörkulturen

ax bildades 1996 och är ett samarbetsorgan 
för amatörkulturella organisationer. För ax är 
det av central betydelse att kultur har en bred 

förankring i samhället och att utövandet är 
tillgängligt för alla. 

ax företräder svensk amatörkulturverk
samhet i frågor som är av gemensamt 

intresse för sina många och 
engagerade medlemmar.
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Medlemsförbund i ax
• Amatörteaterns Riksförbund
• Föreningen för Tidig Musik
• Kontaktnätet
• Lokalrevyer i Sverige
• Riksförbundet för Folkmusik och Dans
• Riksförbundet Unga Musikanter
• Svenska Arbetarsångarförbundet
• Svenska Folkdansringen
• Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
• Svenska Missionskyrkans Musikkårer
• Sveriges Arbetarteaterförbund
• Sveriges Film och Videoförbund
• Sveriges Kyrkosångsförbund
• Sveriges Körförbund
• Sveriges Orkesterförbund
• Sveriges Spelmäns Riksförbund
• Sverok – Spelhobbyförbundet
• UNGiKÖR

Vad arbetar ax med?
ax arrangerar medlemsmöten, konferenser 
och är en aktiv part i nationella 
samarbetsorgan som Civos och 
Ideell Kulturallians och i 
Amateo, ett europeiskt 
nätverk för amatörkultur.

I tillägg sker ett kontinuerligt arbete för 
att ge politiker och beslutsfattare kunskap 
om och förståelse för amatörkulturens 
betydelse för samhälle, hälsa och kreativa 
verksamheter. 

Inflytandeguiden – vem har makten?
Inflytandeguiden är ett metodmaterial 
som ger inspiration och idéer till hur ideella 
organisationer kan bli verkligt demokratiska 
genom att öka alla medlemmars möjlighet 
till inflytande. 

Guiden är framtagen av ax och består av 
en bok och ett spel. Spelet fungerar som 
en igångsättare som skapar engagemang 
och nyfikenhet kring ämnet, och boken 
fördjupar sig i många av de utmaningar 
som möter dagens organisationer, samt ger 
konkreta tips på lösningar. 

Tillsammans utgör spelet och boken ett 
kraftfullt verktyg för alla som vill ge sig i 

kast med inflytandefrågor.

Vad är ax? 
Inom ax samlas 18 nationella förbund med mer än 250 000 medlemmar 
verksamma inom olika delar av amatörkulturen i Sverige. För ax är det 
av central betydelse att kultur har en bred förankring i samhället och att 
utövandet är tillgängligt för alla.

Hur fungerar ax? 
ax fungerar som ett samrådsorgan mellan sina medlemmar och företräder 
svensk amatörkulturverksamhet i frågor som är av gemensamt intresse 
för medlemmarna gentemot myndigheter, 
institutioner och organisationer.

Vad gör ax?
ax lyssnar på sina medlemmar 
för att förstå amatör
kulturens behov och

förutsättningar, samarbetar med 
andra aktörer för att sprida med
vetenhet och kunskap om amatör
kultur och driver en tydlig agenda 
gentemot beslutsfattare och 
opinionsbildare.

– en röststark arena för 
amatörkulturens självklara 
plats i samhället och kulturpolitiken
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