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Vid forskningsinstitutioner runt om i landet pågår i det tysta ett löpande arbete som förutsätts
vara av stor betydelse för "utvecklingen". Här
sysselsätts knapp och dyrbar arbetskraft med
centrala samhällsproblem av skilda slag. Men
till vilken nytta kommer detta arbete?
Tag samhällsvetenskaperna som exempel. Incitamenten till såväl teoretiska som empiriska
studier ges ofta av utvecklingen själv. Någonting har gått snett. Efter något eller några år
finns så pass mycket statistisk information i saken att problemet kan definieras och analyseras.
Efter en inkubationstid på 2-5 år börjar det
upplevas som ett väsentligt problem. Mekanismer utlöses, tidningsledare, riksdagsmotioner, offentlig utredning etc. Det har blivit dags för det
samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet att
lyfta upp frågan på sitt prioritetsschema. Efter
ytterligare ett par år har medel ansökts och beviljats från någon fond, och en lämplig utredningsman anställts. Fem år senare är han färdig. Då har problemet antingen hunnit orsaka
betydande "onödiga" eller oreparerbara skador
eller redan fått en politisk "lösning" i improvisationens tecken.
Hur ska denna utdragna process kunna undvikas? Det finns naturligtvis många sätt. Bl a bör forskare bli mer utåtriktade och lyhörda för
groende samhällsproblem genom att integrera
sig bättre i samhällslivet. Och de bör löpande
tillföra debatten värdefulla fakta och synpunkter 'Som successivt dyker upp under arbetets
gång. Det är med hänsyn till forskningens mål
en ineffektiv metod att vänta med faktapresentationen ända till den kan göras fullständig och
definitiv. Och det är , ('!tt slöseri med forskarresurser att inte våga värdera ett material och
till debatten föra ut tankar, ideer och hugskott
som föds fram i elferibenstornet.
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