Strategi för forskning och utveckling
2020-2025
Bakgrund
Stall Kungsgården har sin bakgrund i den professionella verksamhet med hästunderstödda
insatser för personer med nedsatt funktionsförmåga som Stiftelsen Hippocampus bedrivit
sedan 1995. Stall Kungsgården riktar sig till barn, unga och vuxna med olika slag av
funktionsnedsättningar men även till personer som av andra skäl behöver hjälp för att uppnå
hälsa och välbefinnande. Strategin för forskning och utveckling utgår från de av styrelsen
fastställda fokusområdena för verksamhetens inriktning:




Hästunderstödda insatser för framför allt barn och unga, men även vuxna med
funktionsnedsättning och behov av stöd i sin livssituation.
Resursförstärkt fritid för de som har stora behov på grund av funktionsnedsättning inom
Stockholms län.
Kunskaps- och informationsspridning, utbildning och utvecklingsprojekt samt
forskningssamverkan nationellt och internationellt.

Syfte
Denna strategi för forskning och utveckling ska ligga till grund för årliga verksamhetsplaner.
Den syftar till att
- stimulera utvecklingen av forskningsprojekt med grund i verksamheten vid Stall
Kungsgården
- vara ett stöd för medarbetarna i utformningen av konkreta insatser
- utgöra ett underlag för reflektion över verksamhetens utveckling och för årlig
uppföljning
- presentera Stall Kungsgårdens grundläggande värderingar beträffande forskning och
utveckling för det omgivande samhället

Vision för forskning och utveckling
Forskning och utveckling vid Stall Kungsgården ska bidra till att stödja människor i utsatta
livssituationer genom individinriktade insatser som främjar ett värdigt liv. Verksamheten ska
bidra till att förverkliga Agenda 2030 beträffande målen om god hälsa och välbefinnande
samt minskad ojämlikhet.
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Alla insatser ska präglas av den människosyn som uttrycks i FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna och de fyra grundläggande principerna i barnkonventionen. Likaså
ska hästens värde, värdighet och välbefinnande främjas. Mod, nyfikenhet, lyhördhet och
etisk medvetenhet är ledord för forsknings- och utvecklingsinsatser.

Mål
Stall Kungsgården ska arbeta mot fyra mål för forskning och utveckling. Till varje mål kopplas
strategier för att nå respektive mål.
1. Forskning ska bedrivas av högsta vetenskapliga kvalitet och verksamheten
grundas på vetenskapligt underlag, beprövade metoder och en för varje
deltagare utförd behovsanalys. Forskning och utveckling ska ömsesidigt berika
varandra.
Det finns ingen samstämmig uppfattning om vad högsta vetenskaplig kvalitet är, då olika
ämnesoråden har olika praxis. Därför ligger det en utmaning i att sammanföra forskare från
olika traditioner, liksom även i att föra samman forskare och praktiker i projekt och att
respektera kunskaper utifrån olika uppfattningar om vad som är möjligt och önskvärt att
uppnå.
Strategier för att nå detta mål är att:
- inrätta ett flervetenskapligt råd med en stödjande och rådgivande funktion
- bygga upp ett nätverk av forskningsmiljöer i Sverige och internationellt
- skapa ett forum för presentation och diskussion av forskningsnyheter och redan
publicerad vetenskaplig litteratur för medarbetare och intressenter i verksamheten
- säkerställa ett utrymme på regelbunden basis för medarbetarnas reflektion över det
arbete som utförs dagligdags
2. Stall Kungsgårdens ska kommunicera sin forsknings- och
utvecklingsverksamhet
Det innebär en särskild utmaning för en ny verksamhet inom den civila sektorn att nå ut med
information om forsknings- och utvecklingsambitioner. Planer ska kunna diskuteras i nätverk,
konferenser, seminarier och i särskilda insatser, för exempelvis beslutsfattare inom skola,
vård och omsorg.
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Strategier för att nå detta mål är att:
- etablera en seminarieverksamhet för ventilering av vetenskapliga texter i vardande
(av forskare, doktorander och masterstuderande)
- erbjuda öppna föreläsningar, riktade till såväl särskilda målgrupper som till en
intresserad allmänhet
- fortsätta en tidigare högskolebaserad nordisk seminarieserie om människa-hästrelationer
- initiera konferenser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling
3. Stall Kungsgården ska bygga upp en infrastruktur för forskning och utveckling
En infrastruktur ska säkerställas för att möjliggöra och främja framtida forskning inom
området hästunderstödda insatser för Stall Kungsgårdens målgrupper.
Strategier för att nå detta mål är att:
- verka för att intressera privata donatorer och organisationer för den samhällsrelevans
som verksamheten innebär och som för sin utveckling behöver stöd av
forskningsinsatser
- bygga upp och tillgängliggöra ett betydelsefullt bestånd av böcker och andra
publikationer inom området
- upprätta databaser med information om nationella och internationella
forskningsmiljöer och konferenser inom området hästunderstödda insatser
4. Stall Kungsgården ska främja forskning och utveckling som har både människa
och häst i fokus
Hästunderstödda insatser bygger på kommunikation över artgränserna. Ändå finns det
mycket få vetenskapliga studier som tar både människa och häst i beaktande. Det ligger en
utmaning i att inte se hästen som enbart ett instrument för människors syften utan som ett
subjekt med rätt till respekt för sin värdighet.
Strategier för att nå detta mål är att:
- etablera en hästsyn som ger uttryck för hästens egenart och som klargör människans
skyldighet att främja och respektera den
- forma forskning och praktik med hjälp av modeller och etiska ramverk som beaktar
både människo- och hästperspektiv.
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