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Vetenskapsrådet har tagit del av promemorian och framför nedan sina
synpunkter mot bakgrund av myndighetens uppdrag att stödja och främja
svensk forskning. Vetenskapsrådet har därmed i sina överväganden
främst beaktat möjliga konsekvenser för den svenska forskningens
förutsättningar och villkor.
Promemorian innehåller förslag och bedömningar inom tre områden:
förebyggande arbete, stöd och behandling samt ökad kunskap. Avseende
de två första områdena vill Vetenskapsrådet understryka vikten av att
insatser som görs är kunskapsbaserade utifrån befintliga
forskningsresultat, evidens och beprövad erfarenhet, eller syftar till att
stärka förutsättningarna att öka kunskapsläget om området.
Vetenskapsrådet avstår i övrigt att lämna ytterligare detaljerade
synpunkter.
När det gäller det tredje området, ökad kunskap, vill Vetenskapsrådet
framföra följande synpunkter:
4.4.1 Behov av att utveckla forskning om spel och
relaterade till spel om pengar
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skadeverkningar

Samordning av spelforskning
Vetenskapsrådet har inga invändningar mot behovet av samordning av
forskningen inom ANDTS-området, inte heller att ett sådant uppdrag
tilldelas Forte. Detta under förutsättning att Vetenskapsrådets stöd till
den grundläggande forskningen i form av projekt som fritt formuleras
och initieras av forskarsamhället inte hotas. Vetenskapsrådet noterar att
promemorian inte omnämner att Vetenskapsrådet är en av de stora
finansiärerna av forskning inom det aktuella området. Myndigheten
finansierar sedan länge grundläggande forskning inom ANDTS-området
med en bred ansats och i motsvarande storleksordning som Forte (inom
ramen för satsningar på fram för allt vårdforskning, psykiatrisk
forskning, forskning inom medicin och hälsa, humaniora och
samhällsvetenskap). Vetenskapsrådet utgår därför ifrån att myndigheten
har en självklar roll i ett genomförande av åtgärder som rör
förutsättningarna för forskningen inom området.
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Finansiering av spelforskning
Förtroendet för forskning förutsätter hög kvalitet, saklighet och
transparens även i finansieringsprocessen. Vetenskapsrådet ser fördelar
med att en oberoende instans med omfattande erfarenhet av
forskningsfinansiering får i uppdrag att utlysa de medel som Svenska
Spel beslutar att avsätta för forskning.
Behov av ny kunskap
Vetenskapsrådet instämmer i att det är angeläget att fylla vetenskapliga
kunskapsluckor för att stärka möjligheten till förbättrad prevention,
behandling och uppföljning. Vetenskapsrådet understryker dock att
sådan mer behovsmotiverad forskning inte får göras på bekostnad av den
grundläggande forskningen i form av projekt som fritt formuleras och
initieras av forskarsamhället.

Avseende övriga förslag avstår Vetenskapsrådet från att lämna
synpunkter.
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Sven Stafström i närvaro
av förvaltningschef Ann Fust och chefsjurist Anna Hörnlund.
Föredragande var enhetschef Teresa Ottinger.

Enhetschef
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