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För vart och ett av de strategiska områdena i Ridsport 2025 finns effektmål 
som  beskriver de effekter som förväntas komma ur strategiarbetet. Effekt
målen följs upp med hjälp av indikatorer som indikerar om vi är på rätt väg mot 
målet eller om målet är uppnått. Ofta krävs det flera indikatorer för att beskriva 
 utvecklingen inom ett och samma område. 

Ibland är det svårt att hitta en indikator som exakt speglar den önskade 
 utvecklingen och därför finns det även indirekta indikatorer. En indirekt 
 indikator beskriver utvecklingen inom ett område som kan antas samverka 
med det som vi önskar mäta.

I det här dokumentet beskriver vi de indikatorer som är formulerade inom 
 respektive område och som anger målet med förflyttningen, utifrån de 
 utgångsvärden som är uppmätta under 2020. 

Flera av våra indikatorer som ska mäta vår förflyttning över tid, bygger på 
resultat och utfall från olika mätningar och undersökningar. Det är viktigt att 
dessa mätningar och undersökningar hålls konstanta i så hög grad som  möjligt, 
och att de genomförs på ett tillförlitligt sätt som gör det möjligt att jämföra dem 
över tid. 
Det finns även data som inte är jämförbar över tid men som ändå kan 
 komplettera bilden på ett område. I detta underlag ger vi exempel på sådana data.

Det finns ett lärande i processen med att ta fram indikatorer. Vi behöver 
därför ha respekt för att vi kontinuerligt lär oss mer, och hittar fler och kanske 
mer tillförlitliga, exakta och mer lämpliga mätningar och data.

På följande sidor beskriver vi de mätningar som har genomförts, målen för 
 mätvärden med kommentarer samt en sammanfattning av var vi är på vägen 
mot måluppfyllelse. 

Inledning
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1. Ridsportens värderingar och varumärke

Effektmål 2025
 Alla i ridsporten känner till och efterlever ridsportens värdegrund. 
 Fler i samhället vill investera och engagera sig i ridsporten. 

Indikatorer
  Andel av Svenska Ridsportförbundets föreningar som känner till 
 ridsportens värdegrund. 
 Andel av Svenska Ridsportförbundets föreningar som aktivt arbetar  
enligt ridsportens värdegrund. 
  Sponsorintäkter. 
  Kännedom om ridsportens varumärke. 

Genomförda mätningar med kommentarer

Andel av Svenska Ridsportförbundets föreningar som känner till  ridsportens 
värdegrund och som aktivt arbetar enligt ridsportens  värdegrund.

Ovanstående mätningar har genomförts i föreningsrapporten i IdrottOnline. 
Föreningsrapporten skickas ut årligen för att samla in aktuell medlems statistik 
från föreningarna. Svaren är därför föreningens uppfattning av läget.

Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Andel föreningar som 
känner till ridsportens 
värdegrund.

99 % 100 % 100 %

Andel föreningar som 
aktivt arbetar enligt 
ridsportens värdegrund.

91 % 95 % 100 %
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Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Sponsorintäkter 
förbundet centralt.

21 mkr 23 mkr 25 mkr

Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

God kännedom om 
ridsport som idrott och 
folkrörelse i Sverige.

12 % 13 % 15 %

Positiva till ridsport som 
idrott och folkrörelse.

41 % 41 % 43 %

Sponsorintäkter.

Kännedom om ridsportens varumärke (allmänheten).

Mätningen beskriver intäkter till förbundet centralt, men det kan vara 
 intressant att hitta sätt att bredda mätningen så att den omfattar hela 
 förbundet, inklusive föreningarna. 

Dessa mätningar är hämtade från en undersökning som är gjord av analys och 
undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Svenska  Ridsportförbundet. 
 Undersökningen gjordes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt 
 rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.

För att få en bredare bild av hur vi uppfattas har vi har valt att följa två mått. 
Målet för framtida mätvärden visar på små ökningar eftersom allmänhetens 
uppfattning av ridsporten kan vara svår att styra. Det finns många faktorer 
utanför ridsportens kontroll som kan påverka utfallet och det skulle kräva 
omfattande påverkansinsatser för att med säkerhet nå ut. 

Inom Sveriges kommuner är kännedomen om ridsportens varumärke högre, 
mycket tack vara en god dialog med föreningarna.
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Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

God kännedom om 
ridsport som idrott och 
folkrörelse i Sverige.

60 % 65 % 75 %

Positiva till ridsport som 
idrott och folkrörelse

98 % 100 % 100 %

Kännedom om ridsportens varumärke (kommunen).

Även dessa mätningar är resultat av en undersökning, som Novus genomfört på 
uppdrag av Svenska Ridsportförbundet.

Måluppfyllelse – sammanfattning
Sammantaget visar mätningarna att effektmålet ”Alla i ridsporten  känner 
till och efterlever ridsportens värdegrund” är i det närmaste uppfyllt. 
 Målsättningen är däremot något som vi kontinuerligt måste arbeta med och 
där arbetet egentligen aldrig blir färdigt. När det kommer till ”Fler i samhället 
vill investera och engagera sig i ridsporten” har vi en bit kvar när det gäller 
 inställning hos den breda allmänheten, men har kommit långt vad gäller 
 Sveriges kommuner.
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Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Antal besökare på 
ridsport.se.

1 600 000 1 800 000 2 000 000

2. Ridsport på hästens villkor

Effektmål 2025
 Sverige är ett föregångsland vad gäller hästvälfärd. 
  Svenska Ridsportförbundet uppfattas som den primära källan till kunskap 
om ridsport på hästens villkor.

Indikatorer 
  Svenska Ridsportförbundets initiativ inom hästvälfärd  
nationellt och internationellt. 
  Antal sökningar på Hästkunskapssajten/ridsport.se.
  Olika målgruppers användande av Hästkunskapssajten/ridsport.se  
i förhållande till andra kunskapskällor.

Svenska Ridsportförbundets initiativ inom hästvälfärd  
nationellt och internationellt.
Det nytillsatta Hästvälfärdsrådet har under 2020 arbetat fram en definition för 
hästvälfärd grundat på de fem domänerna nutrition, miljö, beteende, hälsa och 
känslomässig välfärd. En översyn av förbundets arbete utifrån hästvälfärds
definitionen har initierats. Med utgångspunkt i den översynen identifieras 
ett antal initiativ inom hästvälfärd, som kopplas till denna indikator och 
 representerar utveckling på området.

Genomförda mätningar med kommentarer

Antal sökningar på Hästkunskapssajten/ridsport.se.
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Hemsidan ridsport.se har prioriterats eftersom detta är ingången till 
 förbundets kunskap jämfört med Hästkunskapssajten som ligger på en separat 
plattform. Deltagande i utbildningar och försäljning av utbildningsmaterial är 
andra sätt att mäta om Svenska Ridsportförbundet uppfattas som primär källa 
till  kunskap, som kan komplettera bilden. 

Olika målgruppers användande av ridsport.se i förhållande till  
andra kunskapskällor.

Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Andel av en 
hästintresserad allmänhet 
som känner till ridsport.se.

31 % 35 % 40 %

Andel av en 
hästintresserad allmänhet 
som använder ridsport.se 
någon gång per månad.

10 % 15 % 20 %

Mätningarna är hämtade från en undersökning som genomfördes på uppdrag 
av Svenska Ridsportförbundet via webbintervjuer i Novus slumpmässigt 
 rekryterade Sverigepanel, vilken ger ett representativt resultat. Urvalet har 
 sedan begränsats till de som har minst någon kännedom om ridsporten och 
inte är helt ointresserad av rid/hästsport.

Vi har valt att i första hand mäta ridsport.se då det är ingången till 
 förbundets samlade kunskap. Av en hästintresserad allmänhet är ridsport.
se är den webbplats/källa flest känner till (31 %) medan Hippson.se den mest 
 använda (17 % jämfört med 10 % för ridsport.se). När samma fråga ställs till 
ridsportens föreningar känner 98 % till ridsport.se och ridsport.se är också den 
mest använda webbplatsen, 88 %.

Måluppfyllelse – sammanfattning
Svenska Ridsportförbundet har en mängd initiativ på hästvälfärds området 
och genom nya Hästvälfärdsrådet har arbetet stärkts ytterligare. Även om 
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vi ännu är i startgroparna av själva mätningarna inom detta område har 
 förutsättningarna stärkts för att kunna nå önskade effekter till år 2025. När det 
gäller att uppfattas som den primära källan till kunskap om ridsport på hästens 
villkor finns en del att jobba på, men ridsport.se står sig ändå väl vid  j ämförelse 
med andra källor.
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3. Ridsport på individens villkor

Effektmål 2025
 Ridsporten är flexibel och individanpassad till olika målgrupper.
  Ridsporten motiverar fler till ideellt engagemang.  

Indikatorer 
  Andel föreningar som deltar i initiativ för ökad flexibilitet  
och  individanpassning. 
  Andel föreningar och enskilda medlemmar som deltar i initiativ  
för ökat ideellt engagemang.

Genomförda mätningar med kommentarer

Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Föreningar som 
erbjuder en verksamhet 
som är flexibel och 
individanpassad till 
medlemmarna.

71 % 75 % 80 %

Föreningar som 
arbetar för att öka 
medlemmarnas ideella 
engagemang i föreningen.

65 % 70 % 75 %

Mätningarna är hämtade från en föreningsundersökning, som genomförts av 
Novus på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet. Målgruppen, det vill säga 
förbundets medlemsföreningar, har fått undersökningen via epost. 

Initialt var ambitionen att skapa mätningar som är direkt kopplade till 
 insatser för att öka det ideella engagemanget, men på grund av Corona
pandemin har dessa tyvärr försenats. Kompletterande insatser kommer att ske 
för att ge en mer komplett bild av dessa indikatorer.
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Måluppfyllelse – sammanfattning
Sammantaget visar mätningarna att de flesta av ridsportens  föreningar 
 upplever att de redan nu erbjuder medlemmarna ett flexibelt och individ
anpassat utbud och arbetar för att öka det ideella engagemanget i 
 verksamheten.
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4. Ridsportens prestationsmiljöer

Effektmål 2025
  Ridsportens prestationer och prestationsmiljöer är av hög kvalitet. 
  Ridsportens anläggningar är tillgängliga, säkra och ändamålsenliga. 

Indikatorer 
  Andel av ridsportens föreningar som arbetar utifrån  
ridsportens  utvecklingsmodell.
  Andel av Svenska Ridsportförbundets utbildningar för aktiva, ledare och 
funktionärer som är kvalitetssäkrade enligt utbildningspolicyn.
  Antal medaljer och ryttare på världsrankingen.
  Antal licensierade tävlingsryttare.
  Andel av ridsportföreningarnas anläggningar som är kvalitetssäkrade.

Genomförda mätningar med kommentarer

Andel av ridsportens föreningar som arbetar utifrån ridsportens utvecklingsmodell.

Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Andel av ridsportens 
föreningar arbetar 
utifrån ridsportens 
utvecklingsmodell.

65 % 75 % 85 %

Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Andel kvalitetssäkrade 
utbildningar.

22 % 65 % 100 %

Källa: Föreningsrapporten i IdrottOnline.

Andel av Svenska Ridsportförbundets utbildningar för aktiva, ledare och  
funktionärer som är kvalitetssäkrade enligt utbildningspolicyn.
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Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Medaljer 0 2 4

Ryttare FEI rankingen 
200 i topp olympiska 
grenar.

Hoppning 7 
Dressyr 13 

Fälttävlan 6

Hoppning 9
Dressyr 15

Fälttävlan 8

Hoppning 10
Dressyr 18

Fälttävlan 9

Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Antal licensierade 
tävlingsryttare

21 988 25 200  26 000

Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Andel kvalitetssäkrade 
ridskolor

7 % 10 % 15 %

Antal medaljer och ryttare på världsrankingen.

Antal licensierade tävlingsryttare.

Andel  av ridsportföreningarnas anläggningar som är kvalitetssäkrade.

Antal licensierade tävlingsryttare är lägre på grund av Covid19. Jämför med 
2018 då 25 175 ryttare löst licens. 

Mätningen är hämtad ur REQS, det digitala verktyget för besöksprotokollet. 
Det är viktigt att notera att Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning 
för närvarande endast omfattar ridskolor och att märkningen omfattar mer än 
bara anläggning. 29 av 435 ridskolor har idag en kvalitetsmärkning. Andelen 
kvalitetsmärkta ridskolor är också beroende av hur många besök/ råd de får 
plus att vissa anläggningar kräver en ombyggnation för att kunna uppnå en 
kvalitetsmärkning.
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Måluppfyllelse – sammanfattning
Fler än hälften av ridsportens föreningar arbetar redan efter ridsportens 
 utvecklingsmodell som främjar god prestationsmiljö och det finns nu en 
 struktur för kvalitetssäkringen av utbildningar som borgar för att alla kommer 
att vara kvalitetssäkrade år 2025. På anläggningssidan finns fortfarande en 
hel del kvar att göra, men förstärkning av föreningsutveckling och planerade 
 insatser gör att vi även på detta område kommer att se stora förflyttningar.
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Analysföretaget Novus har på uppdrag av Svenska  Ridsportförbundet 
 genomfört en undersökning till målgruppen politiker och  tjänstemän 
på  kommunnivå. I genomsnitt gick 875 000 kr i kommunala medel till 
 investeringar i ridsporten i respektive tillfrågad kommun under 2019.

Novusundersökningen innehöll även frågor om ekonomiskt stöd (som inte 
är investering). I genomsnitt fick ridsporten 574 000 kr i ekonomiskt stöd från 
respektive tillfrågad kommun under 2019. När vi frågar ridsportens  föreningar, 
har en enskild förening genomsnitt fått 180 000 kr i ekonomiskt stöd från 
 kommunen under 2019.

För framtida mätningar är det viktigt att bära med sig att tolkningarna om 
vad som klassas som ekonomiskt stöd jämfört med ekonomiska investeringar, 

5. Ridsportens förutsättningar

Effektmål 2025
  Ridsporten har ett stort inflytande i samhället. 
  Svensk ridsport har ett stort inflytande på internationell ridsport.  
  Alla i ridsporten arbetar aktivt med hållbarhet.

Indikatorer
  Kommuners investeringar i ridsporten i relation till nollvärde 2020. 
  Antal positioner inom RF och SOK. 
  Antal positioner inom EEF och FEI.
  Antal föreningar som arbetar enligt Svenska Ridsportförbundets  
miljö och hållbarhetsstrategi.

Genomförda mätningar med kommentarer

Kommuners investeringar i ridsporten.

Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Kommunala medel till 
investeringar i ridsporten.

875 000 kr 900 000 1 000 000
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kan variera. Det kan också finnas en underskattning från  kommunerna när 
det gäller investeringsskattningen. Plus att större, långsiktiga  investeringar 
främst är kopplade till vissa typer av kommuner. Därför kan det  behövas 
 kompletterande frågor som mäter engagemang i termer av långsiktiga 
 satsningar.

I takt med att data byggs på i det digitala besöksprotokollet REQS kan även 
statistik hämtas där. 

Antal positioner i nationella och internationella grupperingar.

Andel föreningar som arbetar enligt Svenska Ridsportförbundets  
miljö- och hållbarhetsstrategi.

Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Antal positioner inom  
RF och SOK.

0 1 2

Antal positioner inom 
EEF och FEI

8 10 10

Beskrivning Utfall 2020 Mål 2023 Mål 2025

Andel föreningar som 
arbetar utifrån Svenska 
Ridsportförbundets miljö- 
och hållbarhetsstrategi.

79 % 85 % 95 %

Mätningar och insatser kommer att breddas till fler internationella 
 grupperingar som IGEQ och internationella ungdomsförbund.

Mätningen är gjord via föreningsrapporten i IdrottOnline. 
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Måluppfyllelse – sammanfattning
Mätningar har gett ett utgångsvärde för kommuners investeringar i ridsporten, 
men där kan kompletterande mätningar behövas. Svenska Ridsportförbundet 
finns representerade på den internationella arenan men för närvarande inte 
i den nationella i idrotten. Positivt är att de flesta av ridsportens föreningar 
redan nu arbetar med hållbarhetsfrågan och där finns många initiativ som 
kommer göra det enklare för fler att ansluta.

Svenska Ridsportförbundet  |  Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm  |  www.ridsport.se
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