
 
 
Inbjudan till ESO-seminarium 13 oktober 2021 
 
Experiment som politisk vägvisare 
 
Det brukar framhållas att politiska åtgärder ska vara evidensbaserade, det vill säga att 
tillgänglig vetenskaplig kunskap och expertis ska utgöra grunden för den politik som 
förs. Det finns dock inte någon absolut definition av vetenskaplig evidens och att ur-
skilja vilka studier som utgör goda underlag för politiskt beslutsfattande kan ibland 
vara svårt.  
 
I en ny rapport till ESO, Upp till bevis, undersöker Pathric Hägglund och Per Johans-
son experimentets roll som underlag för utformning av politiken. Författarna går ige-
nom för- och nackdelar med experiment som beslutsunderlag och beskriver också al-
ternativ till det ideala randomiserade experimentet.  
 
Vid seminariet presenterar författarna sin rapport och sedan följer kommentarer och 
diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat: 

 
• Hur bör studier vara utformade för att kunna sägas ge tillräcklig evidens? 
• Hur kan forskningsrön bättre nå fram till beslutsfattare?  
• Vilka hinder och förutsättningar finns för en evidensbaserad politik i 

dag? 
 
 
Vid seminariet medverkar: 
Susanna Axelsson gd Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 
Pathric Hägglund rapportförfattare 
Per Johansson rapportförfattare 
Irene Wennemo gd Medlingsinstitutet 
Sten Widmalm professor i statsvetenskap, Uppsala universitet 
Robert Östling professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm 
 
 
Seminariet leds av Peter Thoursie, ledamot i ESO:s styrelse. 

 
 
Tid:  Onsdag 13 oktober kl. 13.00---14.30 (kaffe från 12.30) 
Plats: Lunden i kv. Lejonet, Drottninggatan 4, Stockholm 
  
Seminariet webbsänds också direkt på ESO:s hemsida.  
 
Välkomna! 
 
  



 
 
 

 

 
Program den 13 oktober 2021 
 
12.30 Kaffe 
 
13.00 Inledning 
Peter Thoursie 
 
13.05 Presentation av rapporten Upp till bevis. 
Pathric Hägglund och Per Johansson 
 
13.35 Kommentarer 
Irene Wennemo och Robert Östling 
 
14.00 Paneldiskussion 
Susanna Axelsson, Pathric Hägglund, Per Johansson, Irene Wennemo, Sten Widmalm och Robert Öst-
ling   
 
14.30 Seminariet slut 
 
 
Anmälan (behövs bara om du vill delta i seminariet på plats) 
 
Sista anmälningsdag är den 11 oktober 
Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se 
 
Seminariet är kostnadsfritt. 
 
Våra evenemang spelas in och fotograferas. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller på fotografier som 
vi publicerar. 

 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) 
 
ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende 
studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under 
Finansdepartementet. 
 
Expertgruppen består av ordförande Karolina Ekholm, vice ordförande Jonas Eliasson, samt ledamöterna Fredrik 
Carlsson, Ann-Zofie Duvander, Ingrid Petersson, Mikael Sandström, Anna Seim och Peter Skogman Thoursie. 
 
Läs mer på www.eso.expertgrupp.se 
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