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Repliker och kommentarer

I årets nr 3 av Ekonomisk Debatt presenterar 
Tobias Lindqvist en intressant och värde-
full studie av svenska nationalekonomers 
publiceringsframgångar i internationella 
vetenskapliga tidskrifter. Vidare redovisas 
hur väl våra nationalekonomiska institu-
tioner och forskningsinstitut lyckas i detta 
avseende. En smula hårddraget kan man 
anta att rankingen av enskilda forskare gör 
studien intressant, medan rankingen av insti-
tutioner och institut gör den värdefull. Den 
är nämligen utomordentligt informativ läs-
ning för unga ekonomer med funderingar på 
en framtida forskningskarriär. För att lyckas 
med en sådan är valet av forskningsmiljö 
av stor betydelse, kanske avgörande. Med 
ledning av Tobias Lindqvists artikel skulle 
unga ekonomer kunna bilda sig en uppfatt-
ning om var i landet god forskning bedrivs. 
Tyvärr har författaren valt att inte inkludera 
forskare verksamma vid Sveriges Riksbank i 
sitt urval.

Att så skett är anmärkningsvärt med tanke 
på att riksbanken på senare år uppgraderat 
forskningsverksamheten både kvantitativt 
och kvalitativt. 1997 påbörjades uppbygg-
naden av Riksbankens forskningsavdelning. 
Från en blygsam omfattning inledningsvis 
sysselsätter avdelningen idag ett tiotal hel-
tidsanställda forskare, ett par forskningsas-

sistenter, samt några doktorander. Forsk-
ningen som bedrivs är akademisk i så måtto 
att dess främsta syfte är publicering i veten-
skapliga tidskrifter. Det är önskvärt, men in-
te nödvändigt att forskningen är direkt cen-
tralbanksrelevant. Exempelvis har statistisk 
metodforskning publicerats i tidskrifter som 
Journal of Business and Economic Statistics, 
Journal of Forecasting, och Journal of Eco-
nometrics. Men naturligtvis är forskningen 
huvudsakligen inriktad mot områden som 
anknyter till Riksbankens verksamhetsmål: 
stabila finansiella marknader och ett sta-
bilt penningvärde. På det penningpolitiska 
området sker både teoretisk och empirisk 
forskning, ofta med bäring på problematiken 
kring inflationsmålsstyrning i en liten öppen 
ekonomi. Aspekter på finansiell stabilitet 
omfattar också såväl teoretisk som empirisk 
forskning. Som exempel på det senare kan 
nämnas ett brett upplagt projekt som utnytt-
jar data på företagskrediter hos svenska ban-
ker för att studera bl a kreditriskmodellering 
och kapitaltäckningsfrågor.   

Om våra forskare hade inkluderats i stu-
diens urval så skulle förmodligen Riksban-
kens satsning på forskning ha resulterat i en 
placering högt upp på listan för institutioner. 
Riksbanken utgör alltså ett fullgott alternativ 
till landets universitetsinstitutioner som en 
framtida arbetsplats för unga forskare med 
publiceringsambitioner. Jag välkomnar en 
uppdatering av Tobias Lindqvists studie om 
några år, då med en relevant definition av 
populationen i Sverige verksamma national-
ekonomer.
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