
Vår artikel avsåg att bidra till diskussionen
om forskarutbildningen och dess inrikt-
ning. Därför uppskattar vi Rickard Walls
replik och välkomnar en fortsatt debatt. 

Med artikeln ville vi dels rätta till vad vi
ser som en felsyn på doktoranderna, dels
ge en bild av deras bakgrund och inte, som
Rikard Wall skriver, ”snabbt och effektivt
avverka en svår fråga”. Tvärtom tycker vi
att ytterligare kunskap om doktorandut-
bildningen och dess utformning är viktig
och arbetar för närvarande med en ny arti-
kel som relaterar den svenska debatten till
den amerikanska – se till exempel Krueger
[1991] och Colander & Klamer [1987].
Denna kommer att basera sig på ett mer
detaljerat datamaterial.

I korthet kan våra slutsatser i artikeln
Framtidens nationalekonomer sammanfat-
tas i tre punkter. För det första, doktoran-
der har en bredare bakgrund än vad många
tycks tro. Detta baserar vi på att 43 procent
av dem läst mer än 60 poäng i andra ämnen
än de kärnämnen som rekommenderas vid
antagning till forskarutbildningen. Vilka
av dessa som kommer från ekonomlinjen
har vi inga uppgifter om men vi ser inte
detta som ett problem i sig då ämnen som
företagsekonomi och juridik avsevärt skil-
jer sig metodologiskt från nationalekono-
mi. Som vi skriver: “att påstå att den typis-
ke doktoranden endast läst matematik och
statistik och inte är familjär med andra äm-

nen och dessas metodologi är således
grundlöst” (s 149). För det andra, dokto-
rander är intresserade av att delta i sam-
hällsdebatten men uppmuntras inte till det-
ta under forskarutbildningen. Trots bristen
på incitament har en av fem doktorander
skrivit i Ekonomisk Debatt. Slutligen vill
vi understryka att det inte finns någon mot-
sättning mellan metod och relevans. Till
skillnad från vad som ibland framförs an-
ser vi att den analytiska färdighet som ut-
märker dagens doktorander är en förutsätt-
ning för en välgrundad samhällsanalys.
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