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Svenska Ridsportförbundets verksamhetsinriktning för 2022 – 2023 bygger 
 vidare på insatser och lärdomar från tidigare verksamhetsinriktning. Dessa har 
bearbetats utifrån några omvärldstrender som sannolikt kommer vara kritiska 
för ridsportens fortsatta utveckling. 

Denna verksamhetsinriktning beskriver de målsättningar och insatser som 
ridsporten prioriterar under de närmsta åren för att nå de övergripande målen i 
vår gemensamma strategi Ridsport 2025.

Inledning
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Utgångspunkterna i ridsportens utvecklingsarbete är vision, verksamhetsidé 
och värdegrund. För att närma oss visionen fokuserar vi fram till 2025 på fem 
strategiska områden. Det handlar om att utveckla hästar, ryttare, verksam-
heter, samarbeten och position i samhället, så att vi når fler och kan erbjuda 
ridsport med kvalité, för alla, hela livet.

Vision
Svensk ridsport – världens bästa!

Verksamhetsidé
I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalité,  
för alla – hela livet.

Utveckling av 
 ridsporten mot 2025 



5 Verksamhetsinriktning 2022 – 2023

Värdegrund 
Vi tar ansvar. Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen  
finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.

Vi respekterar. Vi respekterar alla och lever som vi lär.  
Vi står upp när något är orätt.

Vi engagerar. Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft. 

Vi sprider glädje. Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö. 

Vi är bäst tillsammans. Vi är schyssta och skapar förutsättningar  
för varandra att lyckas.

Strategiska områden 
1. Ridsportens värderingar och varumärke 

2. Ridsport på hästens villkor

3. Ridsport på individens villkor

4. Ridsportens prestationsmiljöer

5. Ridsportens förutsättningar 

För varje strategiskt område har förbundsstämman fastställt ett övergripan-
de mål. Dessa har förbundsstyrelsen sedan konkretiserat i effektmål, som 
 tydligare beskriver de effekter som förväntas komma ur arbetet med varje stra-
tegiskt  område. Effektmålen följs upp med hjälp av indikatorer, som indikerar 
om vi är på rätt väg mot målet eller om målet är uppnått. På förbundsstämman 
presenteras hur långt vi har kommit. Tillsammans fungerar  effektmål och in-
dikatorer styrande på vägen mot visionen. Viktigt att komma ihåg är att många 
aktiviteter, resultat och effekter samverkar mellan de strategiska  områdena och 
samman taget banar de väg mot visionen.
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Ridsportens gemensamma väg mot visionen byggs i tvåårsintervall, det 
vill säga tiden mellan varje förbundsstämma. För varje period presenterar 
förbunds styrelsen en verksamhetsinriktning, som ger ledning och prioritering 
mot  uppsatta mål de nästkommande två åren.

Verksamhetsinriktningen omvandlas sedan i konkreta aktiviteter i 
verksamhets planen, som i sin tur skapar förutsättningar för att föreningar 
och enskilda medlemmar ska kunna utveckla och utvecklas med ridsporten. 
 Styrkan och framgången i ridsportens utveckling beror på hur väl vi lyckas 
samla  arbetet på central-, distrikts- och föreningsnivå utifrån målsättningarna 
i strategi  Ridsport 2025. 

Den yttersta målgruppen för arbetet är enskilda befintliga och potentiella 
medlemmar (och hästar) i ridsporten. Ansvaret för att realisera verksamhets-
inriktningen vilar på alla nivåer inom ridsporten – men varje nivå har sin  uppgift.

Central nivå
Den centrala nivån i förbundet har ett övergripande ansvar att för hålla  samman 
och leda arbetet. Central nivå står för överblicken och övergripande  prioriteringar. 
Det är också centralt som de insatser som omfattar kunskaps underlag och/eller 
kompetensutveckling arbetas fram, paketeras och sprids.  Central nivå ansvarar 
också för att stötta distrikten och föreningarna i deras arbete.

Distriktsnivå
Distrikten är länken mellan central nivå och föreningarna. De ansvarar för att 
med stöd från central nivå, implementera insatserna i sina respektive distrikt 
i den omfattning och med den kvalitet som krävs. Distrikten är den aktör som 
möter föreningarna och stöttar dem i deras utveckling.

Gemensam väg  
mot visionen
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Föreningar
Föreningarna har en avgörande roll i arbetet. Det är i föreningarna som  utveckling 
kan ske och där avgörs om arbetet blir en framgång eller inte.  Föreningens  ansvar 
är därför att investera i engagemang och tid för att  utveckla sin verksamhet i linje 
med verksamhetsinriktningens mål, att använda  underlag från förbundet  centralt 
och att ta del av stödinsatser från distrikten.  Föreningarna har också ansvar för 
att delta i insatser som görs för att följa upp arbetet.

 

 

Förbunds- 
stämma 

 

2021

  

Förbunds- 
stämma  

2023
Förbunds- 

stämma  

2025

Varje period banar väg för 
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!
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förutsättningar för ridsportens 
utveckling i föreningarnas 
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Vi tar ansvar
Vi respekterar
Vi engagerar
Vi sprider glädje
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Värdegrund

Resultatet av organisationens 
gemensamma insatser 
blir input till nästa periods 
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Verksamhetsidé
I kraft av ideella föreningar 
utvecklar vi ridsport med 
kvalité – hela livet.

Svensk 
ridsport 

– världens 
bästa
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Verksamhetsinriktning för 2020–2021 omsattes inte bara i en gemensam 
 verksamhetsplan utan konkretiserades även i en dialogduk till föreningarna 
för att göra ridsportens röda tråd tydligare och hjälpa föreningarna att kraft-
samla mot våra gemensamma mål. Insatserna har bland annat resulterat i att 
99  procent av föreningarna känner till ridsportens värdegrund och 93 procent 
 arbetar  aktivt utifrån den. Vidare arbetar 63 procent av föreningarna med 
ryttar utveckling utifrån ridsportens utvecklingsmodell.

Under perioden inrättades Hästvälfärdsrådet, som är rådgivande till 
 förbundsstyrelsen samt till sektioner, utskott och andra grupper inom Svenska 
Ridsportförbundet. Ridsportens utbildningsportal har förstärkts med många 
 utbildningar och material, både för att stärka aktiva i ridsporten och för att 
 motivera till ideellt engagemang. 

Både kännedomen om ridsport som idrott och folkrörelse och 
 detaljkunskapen om ridsporten har ökat hos landets kommuner.1 Dessutom 
har dialogen med  föreningarna blivit bättre och kommunerna är nöjdare med 
samarbetet med  föreningarna.2

Verksamhetsinriktning 
2020 – 2021

1Novus 2020, kommundersökning på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet.
2Novus 2020, nöjdhetsundersökning bland föreningar på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet.
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Vid en analys av de yttre förutsättningar som påverkar ridsporten, identifieras 
främst nedanstående områden i samhället som innebär såväl utmaningar som 
 möjligheter för ridsporten.

Ökad takt i digitaliseringstrenden.
 Miljö- och hållbarhet med klimatfrågan kopplat till bland annat ridsportens 
transporter och gödselhantering samt nya resmönster.
 Ökat intresse för hälsa och välmående (inklusive trygghet) är en möjlighet 
samtidigt som medlemskap i föreningsidrotten minskar.

Hästnäringens nationella stiftelse (HNS) och Riksidrottsförbundet (RF) 
har  under det senaste året genomfört omvärldsanalyser. Dessa analyser är 
 relevanta som referenspunkter för Svenska Ridsportförbundet.

HNS tar fasta på följande omvärldstrender
Högre krav på etisk djurhållning.
Ökat fokus på hållbarhet.
Folkhälsohotet: ökad fysisk och psykisk ohälsa.
Ett uppkopplat samhälle.
Högre förväntningar och krav från vår omvärld och närvärld.

Förändringar i 
 ridsportens omvärld
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RF tar fasta på följande trender
 En demografi i förändring med ökad segregation, ökat utanförskap och 
 växande ojämlikhet. Socioekonomisk bakgrund spelar stor roll för 
 idrottsdeltagande.
 Digitalisering och hyperpersonalisering. Många vill skräddarsy utbudet efter 
egna behov och önskemål. Vi behöver förändra och utveckla våra befintliga 
idrotter och anamma nya idrotter snabbare. Erbjuda träning och tävling 
 anpassade till individens behov.
 Den ideella föreningen i en kommersialiserad värld. Föreningen behöver sätt 
att navigera i en kommersiell värld med det ideella som kärna. Det kan vara 
avgörande för att idrott ska kunna fortsätta att bedrivas i förening
 Miljö och hållbarhet. Fler unga ändrar till en mer hållbar livsstil. Evenemang 
förväntas vara hållbara. För idrottsrörelsen kan det vara viktigt att titta 
 närmare på de sociala och ekonomiska hållbarhetsmålen – inte bara de 
 ekologiska. 

Det finns flera beröringspunkter mellan RFs och HNS analyser och de yttre 
förutsättningar som ridsporten identifierat för arbetet med verksamhetsinrikt-
ning 2022 – 2023, som till exempel digitalisering, hälsa och hållbarhet.
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Verksamhetsinriktningen skapar förutsättningar för att nå de effekter som 
 strategi Ridsport 2025 uttrycker. Effektmålen beskriver vilken förändring 
 ridsporten vill se inom respektive område samt hur de bidrar till att uppnå 
 visionen. 

Verksamhetsinriktningen 2022 – 2023 fokuserar på den utveckling som är 
särskilt viktigt för att uppnå strategins mål. Inom varje strategiskt område 
 pågår redan nu arbeten som fortsätter enligt plan. Insatserna i verksamhets-
inriktning 2022 – 2023 är en fortsättning på den förra verksamhetsinriktning-
en och  kompletterar och förstärker det arbete som genomförs och som har 
genomförts under de senaste åren.

Avgränsningen till en eller max två insatser per område är ett uttryck för 
 ambitionen att prioritera i det strategiska arbetet. Att välja bort innebär att 
 fokusera. I arbetet med verksamhetsinriktningen liksom i strategiarbetet är 
modet att fokusera och att prioritera en förutsättning för att lyckas. Detta 
är framförallt viktigt mot bakgrund av den ekonomiska planen. Insatserna 
 behöver vara så effektiva och produktiva som möjligt.  

På följande sidor beskrivs övergripande mål, effektmål och verksamhets-
inriktning 2022 – 2023 för de fem strategiska områdena. I punktform ges även 
exempel på de initiativ som kommer att tydliggöras i verksamhetsplaner på 
 central- och distriktsnivå och som syftar till att skapa förutsättningar för 
 föreningarnas utveckling. 

Verksamhetsinriktning 
2022 – 2023
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1. Ridsportens värderingar och varumärke 

Tack vare tidigare insatser inom ramen för Ridsport 2025 är nu  ridsportens 
 värdegrund känd av många föreningar, medlemmar samt ledare och 
förtroende valda på olika nivåer i ridsporten. Utöver värdegrunden finns 
också ridsportens omfattande trygghetsarbete som stöd. Förbundet har 
en  Medlemsombudsman för råd och vägledning. Vidare ska värdegrunden 
 genomsyra alla ridsportens utbildningar enligt vår utbildningspolicy. På 
 tävlingssidan finns Code of  conduct. Detta är exempel på insatser som redan 
har genomförts och som även i fortsättningen kommer att stärka värdegrunds-
arbetet och  ridsportens varumärke.

 Värdegrunden ska hjälpa oss att fatta så bra beslut som möjligt i vardagen. 
Den ska guida oss att ta rätt steg, i rätt riktning och på rätt sätt. Detta  behöver 
ridsporten arbeta ännu mer med. Vi behöver i praktisk handling visa vad värde-
grunden betyder i vår verksamhet. Arbetet under 2022 – 2023 kommer därför 
handla om att säkerställa att värdegrunden efterlevs i praktiken.

 Ridsportens ledare är viktiga förebilder i detta arbete. Genom deras 
 ledarskap kan ridsportens gemensamma värderingar visas i ord och handling. 
Därför blir också det reviderade dokumentet Ridsporten vill, en viktig utgångs-
punkt för värdegrundens efterlevnad. Ridsporten vill beskriver ridsportens 
gemensamma värderingar och riktlinjer och hjälper ledare på alla nivåer att 
leva och leda utifrån de regler, policies och utgångspunkter som ridsporten har 
samlats kring.

Strategins övergripande mål lyder
Vi lever och leder enligt ridsportens  värderingar och samlas runt ett tydligt 
 varumärke för svensk ridsport. Under detta övergripande mål har två mer 
 specifika effektmål formulerats.

Effektmål 2025
 Alla i ridsporten känner till och efterlever ridsportens värdegrund. 
 Fler i samhället vill investera och engagera sig i ridsporten. 
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Verksamhetsinriktning 2022 – 2023 
Föreningarna efterlever värdegrunden.

Det betyder att
Arbetet med värdegrunden är ständigt pågående och kommuniceras med hjälp 
av förebilder och goda exempel. Ett viktigt verktyg för det fortsatta arbetet 
med att implementera värdegrunden är den reviderade Ridsporten vill. Det 
övergripande målet är att ”vi lever och leder  enligt  ridsportens värderingar och 
samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport”. Målet för verksamhets-
inriktningen fokuserar på värdegrunden och att den efterlevs i ridsportens 
föreningar. För att detta ska kunna ske krävs att vissa grundläggande förut-
sättningar uppfylls:

 För det första måste ledare och ryttare utveckla sina förhållningssätt –  
i relation till varandra och hästen, men också vad gäller modet att stå upp  
för värdegrunden.
 För det andra måste ledare och ryttare utveckla sin kunskap inom de 
områden som Ridsporten vill fokuserar på.
 För det tredje måste ledare och ryttare stärkas i sin förmåga att agera i linje 
med Ridsporten vill.

Insatserna i verksamhetsinriktningen kommer att utgå från dessa 
 förutsättningar.

Exempel på initiativ på central nivå
Centrala nivåns primära ansvar är att hålla samman implementerings arbetet 
samt förse distrikt och föreningar med relevanta underlag. Det omfattar 
 följande insatser:

Arbeta med förbilder för olika målgrupper och lyfta goda exempel.
Ta fram vägledning av Ridsporten vill till föreningar och ledare.
Ta fram vägledning för implementering av Ridsporten vill till distrikt.
Anpassa Basutbildningen enligt den reviderade Ridsporten vill.
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Fortsätta utbildnings- och kommunikationsinsatser för en trygg ridsport. 
Efterleva och stå upp för värdegrunden i sitt arbete.

Exempel på hur distrikten förstärker arbetet
Distrikten har en viktig roll i arbetet med implementeringen av Ridsporten 
vill. I ansvaret ligger att följa centrala förbundets anvisningar i mötet med 
 föreningarna. Det innebär mer konkret att distrikten ansvarar för:

 Sprida centrala nivåns insatser vidare, som exempelvis förebilder  
och goda exempel.
 Följa centrala förbundets vägledning för implementering av olika 
 utbildningar och verktyg lokalt.
Implementera Ridsporten vill via Basutbildningen.
Efterleva och stå upp för värdegrunden i sitt arbete

Exempel på möjligheter för ridsportens föreningar
Föreningar har en central roll i arbetet med implementering av Ridsporten 
vill. Det är i föreningarna som förändringen av arbetet slutligen ska ske. 
 Föreningarna har ansvar för att utveckla sina ledare och sin verksamhet i 
linje med intentionerna i Ridsporten vill. På ett övergripande plan ansvarar 
 föreningar för att:

Delta i utvecklingsarbetet med ambitionen att förbättra sin egen verksamhet.
Visa hur föreningen arbetar aktivt för en trygg ridsport. 
Dela goda exempel från den egna verksamheten.

Uppföljning av arbetet
Uppföljningen av arbetet inom Ridsportens värderingar och varumärke sker 
via följande indikatorer: 

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

Dessa indikatorer är fortfarande relevanta. För att säkerställa att arbetet med 
verksamhetsinriktningen 2022 – 2023 kan styras mot framgång krävs dock 
att dessa kompletteras med nyckeltal på kort sikt. Uppföljning av arbetet bör 
för det första följa arbetet med implementeringen – exempelvis via följande 
 mätningar:

Antal föreningar som deltar i utvecklingsinsatser.
Antal enskilda föreningsföreträdare som deltar.
Nöjdhet/upplevd nytta bland deltagare.
Antal föreningar som sprider goda exempel etc.

Uppföljningen bör också fokusera på utvecklingen i deltagande föreningar. 

 Effekter på individnivå (utvecklat förhållningssätt, ökad kunskap, förmåga 
att agera, etc).
 Effekter på organisationsnivå (utveckling av verksamheten med avseende på 
exempelvis organisering, processer, kommunikation, etc).

Det kan göras genom att följa ett mindre antal föreningar över tid.
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2. Ridsport på hästens villkor

Svenska Ridsportförbundet ska vara den primära källan till kvalitetssäkrade råd 
och kvalitetssäkrat utbildningsmaterial om hästars välfärd. Som ett stöd i det 
 arbetet finns inom förbundet Hästvälfärdsrådet, en rådgivande grupp som  arbetar 
proaktivt med etiska frågor som rör hästvälfärd och djurskydd, samt  verkar för 
kunskapsutveckling inom hästvälfärd och initierar informationsinsatser.

Det pågår många insatser inom ridsporten för att stärka förutsättningarna 
för hästens välfärd. Ett viktigt samverkansprojekt genomförs med SWB, AHS 
och andra avelsorganisationer som en del i hästens hållbara utveckling.

Ett av kriterierna i ridsportens utbildningspolicy är att hästens välfärd ska 
genomsyra ridsportens alla utbildningar, vilket bland annat blir synligt genom 
utbyggnaden av Ridsportens utbildningsportal och Hästkunskapssajt. Denna 
viktiga utveckling för att göra kvalitetssäkrad kunskap tillgänglig börjar ta 
fart, men nu behövs insatser för att kunskapen verkligen når ut och används 
i ridsport sverige. Därför kommer insatserna i  verksamhetsinriktningen 
2022 – 2023  fokusera på målet att Svenska Ridsportförbundets kunskap 
 kommer till  användning i praktiken.

För att synliggöra kompetens och vikten av ett kontinuerligt lärande 
 behövs också kraften från ledare och goda förebilder. Sannolikt kommer även 
för bundets satsning på föreningsutveckling skapa möjligheter för att öka 
 kunskapen om hästvälfärd,  genom rådgivning, stöd och uppföljning.

Strategins övergripande mål lyder
Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa 
bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

Effektmål 2025
Sverige är ett föregångsland vad gäller hästvälfärd. 
 Svenska Ridsportförbundet uppfattas som den primära källan till kunskap 
om ridsport på hästens villkor.
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Verksamhetsinriktning 2022 – 2023
 Svenska Ridsportförbundets kunskap används i praktiken av medlemmar  
och en hästintresserad allmänhet

Det betyder att
För att kunna säkra hästens välfärd krävs att de som handskas med hästar 
har en tillräcklig kunskapsnivå. Ridsporten har antagit uppgiften att  sprida 
kvalitets säkrad kunskap och vara den primära källan till till kvalitets-
säkrade råd och kvalitetssäkrat utbildningsmaterial om hästars välfärd. För 
att det ska kunna bidra till hästvälfärden måste kunskapen också komma till 
 användning. Målet för verksamhetsinriktningen fokuserar därför inte primärt 
på  spridningen av kunskap utan att kunskapen används.

För att Svenska Ridsportförbundets kvalitetssäkrade kunskap ska komma 
till användning krävs att några grundläggande förutsättningar uppfylls.

För det första måste den vara känd.
 För det andra måste den vara relevant för målgruppens behov och  
olika kunskapsnivåer.
För det tredje måste den vara anpassad till hur verksamheten bedrivs.
 För det fjärde måste den vara målgruppsanpassad på ett sätt som gör den 
lätt att ta till sig och använda.

Insatserna i verksamhetsinriktningen kommer att utgå från dessa 
 förutsättningar.

Exempel på initiativ på central nivå
Centrala nivåns primära ansvar är att hålla samman utvecklingsarbetet 
och spridningsarbetet samt att förse distrikt och föreningar med relevanta 
 underlag. Det innebär följande insatser:

 Analys av befintlig, kvalitetssäkrad kunskap utifrån relevans och  
målgrupps anpassning.
Ta fram nödvändig kompletterande kunskap.
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 Målgruppsanpassa befintlig kunskap i syfte att underlätta spridning  
och konkret användning av kunskapen.
Utveckla och kommunicera Hästkunskapssajten och utbildningsportalen.
Arbeta med förbilder för olika målgrupper och lyft goda exempel.
Besluta om definitioner och normer för hästvälfärd.

Exempel på hur distrikten förstärker arbetet
Distrikten har en viktig roll i utvecklingsarbetet. I ansvaret ligger att fungera 
som kunskapsmäklare och stöd för föreningar i att omsätta kunskapen i sin 
verksamhet. Det innebär att distrikten ska:

 Sprida centrala nivåns insatser vidare, som exempelvis förebilder  
och goda exempel.
Sprida kunskap om Hästkunskapssajten och utbildningsportalen.
 Förmedla, inspirera, motivera, följa upp och guida föreningar i hur  
kunskapen ska användas. 
 Främja föreningarnas utveckling.

Föreningarnas ansvar
Föreningar har en nyckelroll i arbetet för att kunskap om hästens välfärd ska 
komma till användning. Det är i föreningarnas verksamhet som kunskapen 
ska användas. Föreningar kan därför ses som både målgrupp och  möjliggörare. 
 Föreningarna har ett ansvar att utveckla sina ledare och sin verksamhet i  linje 
med kunskap om hästens välfärd. På ett övergripande plan ansvarar därför 
 föreningar för att:

Omsätta utvecklingsarbetet i verksamheten.
Låta utbilda ledare.

Uppföljning av arbetet
Uppföljningen av arbetet inom Ridsport på hästens villkor sker via  
följande  indikatorer: 

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

 andra kunskapskällor.

Dessa indikatorer är fortfarande relevanta. För att säkerställa att arbetet med 
verksamhetsinriktningen 2022–2023 kan styras mot framgång krävs dock att 
dessa kompletteras med nyckeltal på kort sikt. 

Den centrala frågan för uppföljning handlar om att följa kedjan från att göra 
kunskap tillgänglig via en utveckling av enskilda individer till en utvecklad 
verksamhet. Det bör omfatta nyckeltal som: 

Spridningsmått.
Deltagarfrekvens. 

Men också mer komplexa frågor som avser kunskapsförflyttning och ett 
 förändrat agerande hos dem som tar del av kunskapen.



20 Verksamhetsinriktning 2022 – 2023

3. Ridsport på individens villkor

Tack vare förbundets investering i Ridsportens utbildningsportal, finns redan 
goda förutsättningar för att stötta föreningarna i att möta sina medlemmar på 
kompletterande och flexibla sätt. Det finns material som bygger på Ridhand-
boken och ridsportens utvecklingsmodell samt andra om hur föreningar kan 
arbeta aktivt med ideellt engagemang. Digitala utbildningar och mötesplatser 
skapar fler möjligheter och förstärker lärande i ridhus och möteslokaler. 

Förbundet satsar stort på föreningsutveckling. Centrala förenings-
rådgivare skapar tillsammans med distrikten förutsättningar och stöd för 
alla ridsport föreningars långsiktiga och hållbara utveckling. Det handlar om 
att möta  föreningen där den är och basera utvecklingsinsatser på behov och 
 förutsättningar. 

I en tid då individers behov är i fokus behöver vi tillsammans hitta  flexibla 
lösningar för att medlemmar ska fortsätta att träna inom förenings idrotten. 
Nyckeln blir att inom ramen för föreningen erbjuda möjligheter för  medlemmar 
att delta i ridsporten på en nivå som passar deras ambitioner och  engagemang, 
utan att göra avkall på ridsportens värderingar och riktlinjer. Arbetet  under 
2022 – 2023 kommer därför att fokusera på att utveckla  föreningarnas 
 verksamhet med utgångspunkt i ett mer flexibelt och individanpassat 
 erbjudande till medlemmarna.

Strategins övergripande mål lyder
Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra 
föreningar, hela livet.

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

Verksamhetsinriktning 2022 – 2023
Höja kvaliteten på verksamheten genom att öka flexibilitet och individanpassning.
Öka medlemmars delaktighet i föreningens verksamhet.
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Det betyder att
Ridsporten kommer att arbeta för en ökad kvalitet i den verksamhet som 
bedrivs i föreningarna. Kvalitet avser i detta fall aspekterna flexibilitet och 
 individanpassning. Genom att erbjuda en attraktiv verksamhet kommer rid-
sporten kunna behålla befintliga och nå nya medlemmar både bland ryttare/
hästintresserade som i dag inte är medlemmar och andra grupper som i dag 
inte rider/har hästintresse. Utgångspunkten är att förstå vad medlemmens 
behov och önskemål innebär för föreningen och utifrån den kunskapen ta fram 
verktyg och utbildningsinsatser. Analysen behöver innehålla hur föreningen 
kan dra nytta av digitaliseringen för att öka flexibilitet och individanpassning i 
sin verksamhet.

Samtidigt kommer insatser för att stärka ideellt engagemang att  fortsätta. 
Även här kan föreningen öka delaktighet och tillgänglighet genom att 
 använda digitala verktyg som komplement till fysiska träffar. För att  kunna 
öka  flexibiliteten och individanpassning i verksamheten krävs att vissa 
 grundläggande förutsättningar uppfylls:

 För det första krävs en konsekvensanalys av förslag på former för att skapa 
flexibilitet i träning och tävling utan att äventyra hästens välfärd.
 För det andra krävs en stärkt digital kompetens i föreningarna.
 För det tredje krävs tillgång till och kunskap om praktiska verktyg för att 
stärka individualisering.

För att kunna öka medlemmars delaktighet i föreningens verksamhet krävs att 
vissa grundläggande förutsättningar uppfylls.

För det första krävs kunskap om vad som motiverar till ideellt engagemang.
För det andra krävs en stärkt digital kompetens i föreningarna.
För det tredje krävs praktiska verktyg för att stärka ideellt engagemang.

Insatserna i verksamhetsinriktningen kommer att utgå från dessa 
 förutsättningar.
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Exempel på initiativ på central nivå
Centrala nivån har det övergripande ansvaret för innehållet och formen i 
 insatsen. Det handlar om att:

 Analysera föreningars behov av verktyg och utbildning för att möta och 
motivera medlemmar.
 Utveckla och genomföra utbildningsinsatser riktad till föreningar.
 Digitalisera utbildningar och ge stöd för att differentiera utbildningar till 
olika målgrupper.
 Utveckla konkreta handledningar som syftar till att hjälpa föreningar att 
stärka flexibilitet och individanpassning samt föreningskunskap/ideellt 
engagemang.
 Utvärdera former för att skapa flexibilitet i träning och tävling utan att 
äventyra hästens välfärd.
Arbeta med förbilder för olika målgrupper och lyfta goda exempel.

Exempel på hur distrikten förstärker arbetet 
Distrikten har ansvar för att understödja det centrala förbundets arbete. Det 
kan handla om att bistå i föreningarnas utveckling men också att ge stöd i 
 implementeringen av nya verktyg och riktlinjer.

Processtöd i föreningar.
Utbildningsinsatser.

Exempel på möjligheter för ridsportens föreningar
Denna utvecklingsinsats bygger på föreningarnas möjlighet att inkludera och 
engagera sina medlemmar i föreningen samt attrahera potentiella medlemmar. 
Den innebär att medlemmarna ska komma till insikt om att de tillsammans är 
föreningen. De individuella medlemmarnas önskemål behöver fungera inom 
föreningens ram. Viktiga nyckelord bli samsyn och acceptans. Det innebär att 
föreningarna behöver:

Delta i utvecklingsarbetet.
Låta utbilda ledare.
Använda verktyg och handledningar i praktiken.
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Uppföljning av arbetet
Uppföljningen av arbetet inom Ridsport på individens villkor sker via  
följande indikatorer: 

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

Dessa indikatorer är fortfarande relevanta. För att säkerställa att arbetet med 
verksamhetsinriktningen 2022 – 2023 kan styras mot framgång krävs dock att 
dessa kompletteras med mätningar på kort sikt. 

Den centrala frågan för uppföljning handlar om att följa kedjan från att 
utveckla och genomföra en kompetensutvecklingsinsats till att höja kvaliteten 
föreningens verksamhet via en utveckling av medlemmars kompetens och 
engagemang. Det bör omfatta enkla nyckeltal som: 

Spridningsmått.
Deltagarfrekvens.

Men också mer komplexa frågor som avser kunskapsförflyttning och förändrat 
agerande hos dem som deltar.
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4. Ridsportens prestationsmiljöer

Implementeringen av ridsportens utvecklingsmodell har pågått under flera år 
genom olika satsningar och projekt. Arbetet fortsätter, modellen har  reviderats 
och bland annat ingår nu trygghetsarbetet ännu tydligare på respektive 
 utvecklingsnivå, liksom policy för barn och ungas träning och tävling, med 
tillhörande strategi och checklistor. Sammantaget skapar det  förutsättningar 
för en trygg miljö som inspirerar till lärande hela vägen från nybörjare 
till  elitryttare. Det sker även en hel del utvecklingsarbete inom ramen för 
 respektive grenkommitté.

Förbundets satsning på föreningsutveckling syftar till att ridsportens alla 
anläggningar ska vara tillgängliga och ändamålsenliga och att där bedrivs en 
verksamhet av hög kvalitet. Anläggningarna ska också vara säkert utformade 
för häst och människa (hästvälfärd och trygghet). Alla föreningar ska erbjudas 
ett likartat stöd oaktat ridskole-, tävling- eller annan ridsportverksamhet, för 
att kunna uppnå syftet. Denna satsning gör det möjligt att verkligen kunna 
göra förflyttningar i arbetet med ridsportens prestationsmiljöer. Arbetet 
under 2022 – 2023 kommer därför att vägledas av ambitionen att samtliga 
 anläggningar är tillgängliga, säkra och ändamålsenliga.

En viktig del i översynen och stödet för att utveckla ridsportens  miljöer, 
är att säkerställa att de är långsiktigt hållbara. Föreningarna måste ges 
 möjlighet att arbeta för och visa hur ridsporten bidrar till ekologisk, social och 
 ekonomisk hållbarhet. Det finns många värden inom ridsporten som kan lyftas 
fram i dessa sammanhang och som kan stärka ridsportens möjligheter till 
utveckling och samverkan med viktiga partners.

Strategins övergripande mål lyder
Våra utbildnings-, tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och 
 inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga 
 framgångar nationellt och internationellt. Det övergripande målet bryts ned i 
två mer specifika effektmål.

Effektmål 2025
Ridsportens prestationer och prestationsmiljöer är av hög kvalitet. 
Ridsportens anläggningar är tillgängliga, säkra och ändamålsenliga.
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Verksamhetsinriktning 2022 – 2023
 Ridsportens prestationsmiljöer vägleds av ridsportens utvecklingsmodell.
Samtliga anläggningar är tillgängliga, säkra och ändamålsenliga.

Ridsportens utvecklingsmodell förenar vårt utbildnings- och tävlingssystem 
där god ridning på hästens villkor premieras. Modellen utgår från ett helhets-
perspektiv på individen och skapar förutsättningar för en god prestationsmiljö. 
I ridsportens utvecklingsmodell kan alla ryttare hitta sin nivå och utvecklas 
utifrån sina förutsättningar och ambitioner.

Den andra målsättningen i verksamhetsinriktningen är i princip detsamma 
som det andra effektmålet i detta strategiska område. Det är ett medvetet val. 
Anläggningarnas tillgänglighet, säkerhet och ändamålsenlighet är avgörande 
för att kunna erbjuda prestationsmiljöer av hög kvalitet.

Det betyder att
Implementeringen av ridsportens utvecklingsmodell fortsätter och 
 målsättningen är att all verksamhet ska utgå från den. 

För att ridsportens  prestationsmiljöer ska kunna vägledas av ridsportens 
utvecklingsmodell krävs att vissa grundläggande förutsättningar uppfylls.

 För det första krävs att ridsportens utvecklingsmodell genomsyrar 
 ridsportens utbildningar och utbildningsmaterial. 
 För det andra krävs att utbildning och aktiviteter baserade på ridsportens 
utvecklingsmodell når ut till föreningarna.
 För det tredje krävs praktiska verktyg för att implementera utvecklings-
modellen i föreningarnas verksamhet.

Alla ridsportens anläggningar har inte sådana brister att det påverkar 
 kvaliteten på verksamheten. Därför kommer insatserna för att höja kvaliteten 
att fokusera på att höja lägstanivån för ridsportens anläggningar. 

För att kunna höja lägstanivån på ridsportens anläggningar krävs att några 
förutsättningar är uppfyllda.
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 För det första krävs det kunskap om vilka brister som påverkar 
 anläggningarnas tillgänglighet, säkerhet och ändamålsenlighet.
 För det andra krävs det kunskap om vilka anläggningar som har  
störst brister.
För det tredje krävs det resurser för att hantera bristerna.

Insatserna för ridsportens anläggningar kommer att utgå från dessa 
 förutsättningar.

Exempel på initiativ på central nivå
Centrala nivån har ett ansvar för att hålla samman arbetet. Centrala nivån 
ansvarar  också för att ge stöd till distrikten i deras arbete.

Fortsätta implementering av ridsportens utvecklingsmodell.
 Utifrån förbundets kvalitetsmärkning definiera vad som är en godtagbar  
nivå på anläggning.
 Analysera hur hållbarhetsmål kan inkluderas i bedömning av anläggningar.
 Arbeta fram verktyg och checklistor som stödjer föreningens 
 utvecklingsarbete.
Ansvara för en nationell inventering av samtliga anläggningar.
 Vara stöd inför dialog med kommuner och andra samverkansparter för 
berörda föreningar.

Exempel på hur distrikten förstärker arbetet
Med sin närhet till föreningarna har distrikten en viktig roll i arbetet med att 
inventera anläggningarna och ge stöd till föreningar i dialog med  kommuner/ 
samverkansparter. Det innebär följande insatser:

 Genomföra insatser utifrån ridsportens utvecklingsmodell.
Genomföra inventering av anläggningar lokalt.
 Ge stöd till föreningarna i dialog med kommuner och andra 
 samverkansparter.

Exempel på möjligheter för ridsportens föreningar
Delta i utvecklingsarbetet.
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Utbilda ledare.
 Möjliggöra distriktens inventering samt fortsätta arbetet med att  
stärka anläggningarnas kvalitet.

Uppföljning av arbetet
Uppföljningen av arbetet inom Ridsportens prestationsmiljöer sker via följande 
indikatorer: 

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

Dessa indikatorer är fortfarande relevanta. För att säkerställa att arbetet med 
verksamhetsinriktningen 2022–2023 kan styras mot framgång krävs dock att 
dessa kompletteras med nyckeltal på kort sikt. 

Den centrala frågan för uppföljning handlar om att följa arbetet med vilka 
föreningar som får stöd för att säkerställa att stödet går till de föreningar som 
har störst behov.
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5. Ridsportens förutsättningar

En viktig del av ridsportens påverkansarbete har lett till att medlemmar i 
Svenska Ridsportförbundet finns representerade i internationella kommittéer 
och styrgrupper där de verkar proaktivt på viktiga beslutsplatser. Exempel 
på internationella organ är FEI, EEF och IGEQ. Många frågor är kopplade till 
hästens välfärd och Svenska Ridsportförbundets målsättning att Sverige är ett 
föregångsland vad gäller hästvälfärd.

Påverkansarbetet fortsätter och så gör också ridsportens viktiga insatser 
för en stärkt dialog mellan förening och kommun. Dialogen har på många håll 
intensifierats under coronapandemin när ridsportens anläggningar jämställts 
med övriga idrottsanläggningar, samtidigt som djurskydd och folkhälsa har 
betonats i samtalen. Kunskapen om ridsportens bidrag till djur och människors 
välmående, har haft stor betydelse i samtalen. Erfarenheterna visar på vikten 
av att arbetet bedrivs systematiskt, fokuserat och långsiktigt. Verksamhets-
inriktningen 2022-2023 kommer därför att fokusera på att stärka systematiken 
i påverkans- och opinionsarbetet.

Erfarenheterna från tidigare år är viktiga för det fortsatta påverkansarbetet 
för att stärka ridsportens inflytande i samhället. En uppenbar möjlighet ligger 
i att koppla på målsättningen att aktivt arbeta med hållbarhet och visa hur 
ridsporten bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Viktiga samarbetspartners i arbetet är Hästnäringens nationella stiftelse och 
samarbetet ”Hästen och hållbar utveckling” samt Riksidrottsförbundet, som 
i sitt fortsatta strategiarbete betonar att det kan vara värdefullt för idrotts-
rörelsen att sätta sin verksamhet i relation till FN:s globala hållbarhetsmål,  
som handlar om ekonomisk och social hållbarhet. 

Strategins övergripande mål lyder
Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt 
inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.

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.
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Verksamhetsinriktning 2022 – 2023
  Ridsporten har ett systematiskt påverkans- och opinionsarbete, som lyfter  
ridsportens hållbarhetsarbete.

Det betyder att
Ett starkt och systematiskt påverkansarbete är en förutsättning för att nå 
ridsportens strategiska mål. Det handlar om att välja och tydliggöra argument 
och budskap för dialogen med beslutsfattare på olika nivåer. Det handlar också 
om att följa upp och lära från det arbetet. Arbetet behöver också bedrivas 
lokalt och området rymmer därför också att producera  påverkansmaterial, 
 kunskapsunderlag och verktyg till föreningar för att de aktivt ska kunna 
 bedriva påverkansarbete.

Ansvar på central nivå
Centralt har förbundet ett ansvar att utveckla och paketera kunskap om 
 ridsportens värden utifrån respektive strategiskt område. Centrala förbundet 
har också ansvar för hur dialogen förs med beslutsfattare på nationell nivå.

 Analysera ridsportens värden och budskap inom respektive  
strategiskt område.
 Utifrån analysen förtydliga ridsportens budskap och argument samt  
position inom områden som hästvälfärd och hållbarhet.
 Kommunicera arbetet så det blir enkelt att följa ridsportens förflyttningar.
Stödja för föreningens påverkansarbete.
Föra dialog med beslutsfattare på nationell nivå.

Exempel på hur distrikten förstärker arbetet
Distrikten har ett ansvar att understödja centrala nivåns arbete. Det kan hand-
la om att bistå i spridningen av stöd till föreningar men också konkret att ge 
stöd till föreningar i dialog med beslutsfattare lokalt och regionalt.

Sprida och implementera stöd för föreningar.
 Dialog med beslutsfattare på lokal och regional nivå.
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Exempel på möjligheter för ridsportens föreningar
Föreningar har ett ansvar att vara en trovärdig partner till beslutsfattare 
på lokal nivå i ambitionen att arbeta för ridsportens värden och för hållbar 
 utveckling.

Uppföljning av arbetet
Uppföljningen av arbetet inom Ridsportens förutsättningar sker via följande 
 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.

Dessa indikatorer är fortfarande relevanta. För att säkerställa att arbetet med 
verksamhetsinriktningen 2022–2023 kan styras mot framgång krävs dock att 
dessa kompletteras med nyckeltal på kort sikt. Den centrala frågan för upp-
följning handlar om att följa upp de lokala och nationella dialogerna, hur de 
 genomförs och vad de resulterar i.
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2020 har varit ett påfrestande år för många människor och verksamheter på 
grund av coronapandemin. Trots pandemin och omfattande restriktioner har 
ridsport kunnat utövas under året, såväl på ridskolan, som av hobbyryttaren 
och tävlingsryttaren. 

Vi har tydligt upplevt att många händelser kan påverka vår ekonomiska 
plan, för ridsportens del så måste vi medvetet arbeta för att ha en balans mellan 
egenfinansiering och bidrag. 

Ridsporten är en av de största idrotterna i landet med en  framgångsrik 
 tävlingsverksamhet, men framför allt en motions-, rekreations- och ut-
bildningsform för många hästintresserade. För att behålla positionen, 
och  förstärka den, måste vi ha en fortsatt utveckling för att kunna erbjuda 
 kvalitativa ridskolor och anläggningar för våra medlemmar.

I framtiden måste ridsporten fortsatt kunna möta krav, önskningar och 
 förväntningar från olika aktörer med olika behov. Medlemskapet i  Svenska 
Ridsportförbundet innebär att medlemmarna tillsammans bidrar till 
 ridsportens utveckling

För att kunna erbjuda ridsport för alla – hela livet, finns flera områden  
som kräver satsning och utveckling:

Forskning och utveckling för anläggningar, hästhållning och underlag.
Utvecklad rådgivning om att driva ridskola och hästvälfärd.
 Utveckling av digitala system för att ytterligare öka möjligheter och 
 tillgänglighet till kvalitetssäkrat lärande för ryttare, ledare, funktionärer  
och förtroendevalda.
 Kontinuerlig utveckling av Tävlingsdatabasen, som underlättar för såväl 
arrangör som ryttare .

Ekonomisk plan  
2022 – 2023
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 Kontinuerligt arbete för utbildning och förutsättningar för 
 tävlingsfunktionärer.
 Ridsportens utvecklingsmodell som tydliggör utvecklingsmöjligheter  
för alla ryttare. 
 Kontinuerligt arbete för att förstärka ungas utveckling i ridsporten, bland 
annat genom ungdomsledarkurser, trygga idrottare mm.
 Förstärka och utöka våra kommunikationskanaler för att kunna nå fram med 
ridsportens styrkor till enskilda, föreningar, politiker och opinionsbildare.
 Kontinuerligt informations- och utvecklingsarbete i hållbarhets-  
och miljöfrågor.
Förankra vår värdegrund så den genomsyrar all verksamhet.
 För att behålla och förstärka den positionen och erbjuda kvalitativa ridskolor 
och anläggningar för våra medlemmar, måste vi ha en fortsatt positiv 
 utveckling både vad gäller verksamhet och ekonomi.

Intäkter
En stor del av förbundets finansiering kommer från det statliga anslaget som 
Sveriges Riksidrottsförbund fördelar varje år till RF:s 72 medlemsförbund. I 
det sammanhanget betonas specialidrottsförbundets nyckelroll när det gäller 
att omvandla prioriteringarna till praktisk verksamhet. En viktig  förutsättning 
för fortsatt positiv utveckling av svensk ridsport är att stödet till Svenska 
Ridsportförbundet står i paritet med de krav på resultat som ställs inom så vitt 
skilda områden som exempelvis internationell elitidrott och samhällsnyttigt 
folkhälsoarbete.

Under 2020 påverkades ekonomin av pandemin. Vi har därför i vår plan för 
intäkter 2022 – 2023 tagit hänsyn till risken att pandemin fortsätter och att den 
då kan påverka intäkter från tävlings- och utbildningsverksamheten.

De största intäktsposterna i Svenska Ridsportförbundet utgörs av RF-bidrag 
(organisationsbidrag, bidrag till barn- och ungdom, vuxen och para, bidrag till 
landslag och elit samt projektstöd till föreningar), medlemsavgifter, sponsor-
intäkter och licensavgifter (inkl. ryttar-, häst- och/ponnylicenser, FEI-licenser, 
hästpass, tränarlicenser, ägarbyten häst/ponny). 

Riksidrottsförbundet har infört ett nytt ekonomiskt stödsystem och det 
 indikerar ett minskat stöd till förbundet från och med 2022. Det indikativa 
utfallet visar att stödet minskar med 22 %.
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Intäkter i tkr  (2021)  2022  2023

Statligt stöd (RF, SOK) 34 700 27 000 27 000

Medlemsavgift 17 000 17 000 17 000

Medlemsförsäkring 11 500 11 500 11 500

Licenser 25 000 25 000 25 000

Marknadsintäkter 20 000 20 000 20 000

Utbildning 10 000 10 000 10 000

Övriga intäkter 3 600 0 0

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är vår viktigaste inkomstkälla eftersom det är en inkomst vi 
själva kan påverka, till skillnad från bidrag och sponsorintäkter.

Medlemsavgiften till Svenska Ridsportförbundet uppgår till 112 kronor per 
medlem 2021 och 2022.

I den ekonomiska planeringen har beräknats ingen uppräkning av medlems-
avgiften 2023 och 2024 Förbundsstämman den 8 maj 2021 fattar beslut om 
medlemsavgiften. 

Sponsorintäkter
Sponsorintäkterna budgeteras till 20 mkr för 2021 och förväntas hålla samma 
höga nivå kommande år.
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Kostnader
På grund av coronapandemin 2020 minskade kostnaderna för resor och  
möten kraftigt. Inför 2022 och 2023 ser vi fortsatt effektiviseringar för möten 
och resor.

Kostnader i tkr (2021) 2022 2023

Drift kansli, kansliövergripande 
personal och förtroendevalda etc.*

15 000 13 000 13 000

Medlemsförsäkring 11 500 11 500 11 500

Utbildning, ungdom, 
föreningsutveckling (R/R)

17 200 16 000 16 000

Sport och tävling (S/T) 38 600 35 000 35 000

Strategiskt utvecklingsarbete  
S/T o R/R

7 800 7 000 7 000

Aktivering av marknadsintäkter 
riktade till all verksamhet  
S/T och R/R

20 000 19 000 19 000

Häst & Ryttare samt 
kommunikation/info

10 800 9 000 9 000

Riktade satsningar (HUS, 
Stenbeck)

1 800 0 0

122 700 110 500 110 500

*Övriga personalkostnader ingår i respektive verksamhet.
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Eget kapital
Svenska Ridsportförbundet redovisar vid utgången av 2020 ett eget kapital 
om 32 804 mkr. Resultatmålet för 2021 är -1,0 mkr vilket ger ett eget kapital vid 
årets slut på 31 804 mkr.

Koncernen Svenska Ridsportförbundet omfattar moderbolaget Svenska 
Ridsportförbundet, dotterbolaget Svenska Ridsportförbundet Service AB 
samt andelar i intressebolagen Strömsholms Utvecklings AB och Pool2Tusen. 
 Koncernen visar 2020 ett eget kapital på 33,0 mkr 

Det egna kapitalet har successivt byggts upp för att ha en beredskap inför 
ökade kostnader vid större satsningar. Svenska Ridsportförbundet ska, enligt 
Riksidrottsförbundets (RF) rekommendation, ha ett tillräckligt stort eget 
 kapital för att kunna täcka fasta avvecklingskostnader i sex månader. Det 
är därför angeläget att se det egna kapitalets framtida utveckling i ett  längre 
 perspektiv än tidigare cykler.

Den pandemi som 2020 gjorde att verksamhet fick ställas om, och ibland 
ställas in, har påverkat Svenska Ridsportförbundets ekonomiska resultat. 
Det finns en stor osäkerhet kring den ekonomiska situationen framåt bland 
annat beroende på hur Corona-pandemin utvecklas. Om det även fortsatt finns 
restriktioner för verksamheten kan det påverka såväl intäkter som kostnader. 
Inför kommande år finns farhågor att tävlings- och utbildningsverksamhet 
fortsatt kommer att påverkas.
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