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Tablå vecka 47-48 

21 november – 4 december 2016    
 

UR Samtiden i Kunskapskanalen 
Vardagar 13.00-16.00 - Helger 9.00-15.00 

 
 
Måndag 21 november 
13.00-15.15 Drogfokus 2016 
13.00 Regeringens syn på droger  
Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om regeringens mål att sluta hälsoklyftorna i Sverige. Idag skiljer det 
sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Som en del av detta ingår 
regeringens strategi mot alkohol och droger. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
 
13.30 Olydnad är avgörande för folkhälsan 
Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Gerard Hastings, professor i social 
marknadsekonomi, talar om problemen vi har idag och vad som krävs för att förändra systemet. Arrangörer: 
Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
 
14.05 Steroider på nätet 
Dopningsproblematiken har flyttat från en fysisk arena till en virtuell. Forskaren Jesper Andreasson har på olika 
forum på sociala medier studerat hur diskussion om doping pågår och legitimerar användandet. Arrangörer: 
Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
 
14.30 Barn i riskmiljö för missbruk 
Elisabet Näsman, professor i sociologi, berättar om tre olika folkhälsoprojekt som rör barns situation i 
missbruksfamiljer. Lasse Lewerth, projektledare för Childrens program, redovisar hur deras förebyggande arbete 
går till. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
 
15.05 Ungdomars drickande och status 
Siri Thor har studerat ungdomars drickande och betydelsen av ungdomarnas och deras föräldrarnas utbildning. 
Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
 
15.15-16.00 Hiromi Ito & Martina Montelius 
"Jag älskar dig!" Så avslutar författaren Martina Montelius detta vansinniga och underhållande samtal med den 
japanska poeten Hiromi Ito. De avverkar allt från onani och ätstörningar till att vilja bli man och hur man skriver 
om att vilja döda sitt barn. Arrangör: Stockholms litteraturfestival. 
 
Tisdag 22 november 
13.00-13.10 Omdefiniera intelligens 
Nobelpristagaren i fysik 2001 Carl Weiman hävdar att intelligens inte är medfött, utan snarare skapas. Här talar 
han om varför traditionella mätningar är missvisande och vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. 
Arrangör: Nobel media. Repris från 15/2. 
 
13.10-16.00 Drogfokus 2016 
13.10 Om alkoholpåverkade vittnens förmåga 
Hur mycket minns en person som varit påverkad? Hur pålitlig är den personen som vittne till ett brott? Malin 
Hildebrand Karlén har undersökt skillnader i minnesbilder. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
 
13.20 Vattenpiprökning bland svenska ungdomar 
Bruket av vattenpipa ökar både globalt och i Sverige. Rathi Ramji, forskare i folkhälsa och vårdvetenskap, har 
studerat användandet. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
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13.25 God vård och rätten till hälsa 
Missbruket av droger har ökat i Sverige, säger Kavot Zillén, forskare vid Uppsala universitet. Hon har undersökt 
om vården har hängt med i den utvecklingen. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
 
13.35 Smuggling via dator 
Med några enkla klick på datorn beställs droger från hela världen, Sofia Hellqvist vid Tullverket berättar om tullens 
uppgifter och om en kontrolloperation för att ta reda på i vilken omfattning som droger smugglas in i Sverige. 
Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
 
13.45 Tillsammans mot nätdroger 
Ett sätt att stoppa nätdroger är att försvåra tillgängligheten genom att postombud och andra som hanterar 
försändelser förhindrar att de når mottagarna. I norra Sverige pågår ett sådant projekt. Arrangörer: Uppsala 
kommun och Uppsala universitet. 
 
14.05 Ungdomar och föräldrars röster om cannabis 
Varför testar de flesta ungdomar inte cannabis? Genom att intervjua ungdomar och föräldrar får man fram en bild 
av vad de båda grupperna anser om cannabis och vilken information som saknas. Arrangörer: Uppsala kommun 
och Uppsala universitet. 
 
14.45 Internetdroger - en ökande dödsorsak 
De senaste åren har internetdrogerna ökat vilket har lett till fler dödsoffer. Gisela Pettersson, specialistläkare i 
rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007–2015 som visar på fler än 380 dödsfall. 
Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
 
15.15 Kommersiell frihet vs folkhälsa 
Förpackningen är viktig när producenterna vill nå nya konsumtionsmönster och målgrupper. Mats Ramstedt, 
CAN, har undersökt om vindrickandet har ökat i Sverige sedan lådviner introducerades 1996 och Margaretha 
Haglund, Tobaksfakta, berättar om betydelsen av tobaksförpackningarnas utseende. Arrangörer: Uppsala 
kommun och Uppsala universitet. 
 
Onsdag 23 november 
13.00-14.45 Drogfokus 2016 
13.00 Blandbruk av narkotiska substanser 
Ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och tobaksanvändningen minskar kraftigt. Samtidigt är bruket av 
narkotika oförändrat, missbrukarna blir allt yngre och blandmissbruket har ökat. Tobias Eriksson, chefsöverläkare, 
berättar. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
 
13.25 Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet 
Socionomen Pirkko Uusitalo berättar hur man arbetar med ungdomar som är på väg att bli beroende av cannabis. 
Målet är att ungdomarna ska bli drogfria, men man strävar också efter förbättrad kommunikationen i familjerna 
och ökad närvaro i skolan. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
 
13.50 Nationella ANDT-strategin 2016-2020 
Ett samtal om den nationella strategin för alkohol, narkotika, doping och tobak avslutar konferensen Drogfokus 
2016. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.  
 
14.45-16.00 Bostaden vid två sekelskiften 
Förr samlades man kring elden - nu samlas man kring köksön. Så beskriver konstvetaren Maja Willén en skillnad 
mellan bostaden i dag och förra sekelskiftet. Men det finns också slående likheter. Arrangör: Stockholms 
universitet. 
 
Torsdag 24 november 
13.00-13.40 Ska det vara så svårt att vara människa? 
Brittiske författaren Matt Haig i samtal med Johanna Koljonen. Matt Haig tar sig an svåra ämnen som sin egen 
depression och människosläktets sätt att leva utifrån ett utomjordiskt perspektiv. Arrangör: Massolit. Repris från 
17/10. 
 
13.40-14.30 Poetens blick på den arabiska kulturen 
Om poeten Adonis diktning i boken "Våld och islam" som behandlar teman som religion, radikalisering, den 
arabiska våren och intellektuellas engagemang. Med poeten Adonis och översättaren och författaren Houria 
Abdelouahed. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Volante. Repris från 17/10. 
 
14.30-15.15 Varför krigar människan? 
Är människan fredlig till sin natur eller är hon alltid benägen att ta till våld om tillfälle ges? Uppfattningarna om 
krigets ursprung och människans primitiva drivkrafter delar forskarvärlden. Vetenskapsjournalisterna Björn 
Hagberg och Martin Widman diskuterar den historiska och antropologiska forskningens syn på vårt innersta 
väsen. Arrangör: Norstedts förlag. Repris från 18/10. 
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15.15-16.00 Livet, konsten och kärleken enligt Patti Smith 
Samtal mellan artisten och författaren Patti Smith och ärkebiskop emeritus K. G. Hammar om livet och 
litteraturen. Arrangörer: Svenska kyrkan och Brombergs förlag. Repris från 17/10. 
 
Fredag 25 november 
13.00-13.45 Så kan du hjälpa din hjärna att bli smartare 
Vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom samtalar med Åsa Nilsonne, psykiater och författare, och Anders Hansen, 
läkare och författare, om den senaste forskningen kring hur träning påverkar hjärnan och hur mindfulness kan 
bidra till nya upptäckter inom neuropsykologi. Arrangörer: Bonnier Fakta och Natur & Kultur. Repris från 18/10. 
 
13.45-14.30 Lost in migration  
Vad går förlorat i en flykt till ett annat land? Ett samtal om hur det kan vara att slitas mellan två kulturer. Med 
Qaisar Mahmood, författare, Negra Efendic, journalist, Lejla Hastor, statsvetare och Nivin Yosef, statsvetare. 
Arrangör: Natur & Kultur och Wahlström & Widstrand. Repris från 18/10. 
 
14.30-15.10 Intellektuellt liv under diktaturen 
Nobelpristagaren Herta Müller i samtal med förläggaren Svante Weyler. Kan man fungera normalt i en diktatur? 
Är intellektuellt liv överhuvudtaget möjligt och i så fall till vilket pris? I tider av förtryck ställs också frågan om de 
intellektuella har ett ansvar. Arrangör: Rumänska kulturinstitutet. Repris från 18/10. 
 
15.10-16.00 Ebba Grön i bilder 
Lars Sundestrands fanzine Funtime var nystartat när han första gången kom i kontakt med Ebba Grön. Under ett 
par intensiva år följde han bandet och dokumenterade deras liv och musik. Jan Gradvall samtalar här med Lars 
Sundestrand och Ebba Grön-medlemmen Gurra Ljungstedt. Arrangör: Albert Bonniers förlag. Repris från 19/10. 
 
Lördag 26 november 
9.00-14.00 Lyfta upp eller trycka ner 
9.00 Omsorg utan våld 
Elisabeth Råberg är autismkonsult, handledare och mamma till två söner med autism. Hon ger en levande 
beskrivning av hur det är att leva med barn med autism och flera tilläggsdiagnoser. Hon har lång erfarenhet av 
hur sönerna har mötts av oförståelse och farit illa i olika verksamheter. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet. 
Repris från 16/11. 
 
9.55 Etik och bemötande 
Vilka etiska värden och normer är viktiga i LSS-verksamheter? Det krävs såväl pedagogiska, etiska som estetiska 
aspekter för ett bra bemötande, menar Erik Blennberger, professor vid Ersta Sköndal högskola, och ledamot i 
Socialstyrelsens etiska råd. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet. Repris från 16/11. 
 
11.05 Trygghet utan tvång 
Kaisu Kull, från Inspektionen för vård och omsorg, berättar om hur de i sin tillsyn bedömer olika fall och tolkar 
gränserna för vad som är tillåtet. Hon ger exempel på framgångsfaktorer för att undvika tvångs- och 
begränsningsåtgärder. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet. Repris från 16/11. 
 
11.35 Rätten till kommunikation 
Kommunikationssvårigheter är den vanligaste orsaken till utmanande beteende. Att möjliggöra kommunikation är 
den effektivaste lösningen, säger Gunilla Thunberg, logoped vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Arrangör: 
Autism- och Aspergerförbundet. Repris från 15/11. 
 
13.00 E-autism - en webbaserad introduktion 
Mats Jansson från Autism- och Aspergerförbundet, presenterar en webbaserad grundkurs om autism. Arrangör: 
Autism- och Aspergerförbundet. Repris från 17/11. 
 
13.25 Utmanande beteenden och verksamheter 
Människor inom autismspektrumet med utmanande beteenden har goda möjligheter att leva ett liv med hög 
livskvalitet. Man ska utgå från det som personen kan och förmår i stället för det hen inte kan och förmår, enligt 
Petra Björne, kognitionsvetare och forsknings- och utvecklingskoordinator i Malmö. Arrangör: Autism- och 
Aspergerförbundet. Repris från 15/11. 
 
14.00-14.15 14.00 Syrien i pixlar 
Sahar Burhan var en av de första som ritade Syriens president Bashar al-Assad som karikatyr. Men framförallt 
gör hon pixlade konstverk av syriska nyhetsbilder. Arrangörer: Yennenga progress, Arbetets museum, 
Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Södertörns högskola. Repris från 15/11. 
 
14.15-15.00 Hiromi Ito & Martina Montelius 
"Jag älskar dig!" Så avslutar författaren Martina Montelius detta vansinniga och underhållande samtal med den 
japanska poeten Hiromi Ito. De avverkar allt från onani och ätstörningar till att vilja bli man och hur man skriver 
om att vilja döda sitt barn. Arrangör: Stockholms litteraturfestival. Repris från 21/11. 
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Söndag 27 november 
9.00-9.45 Lågaffektiv teori och metod, del 1 
Bo Hejlskov Elvén, psykolog och författare, visar hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och psykiatri 
hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder. I arbetet med att bemöta autistiska personer måste 
professionen alltid utgå från att man har ett ansvar för det som sker, säger Bo Hejlskov Elvén. Arrangör: Autism- 
och Aspergerförbundet. Repris från 17/11. 
 
9.45-11.10 Lågaffektiv teori och metod, del 2 
Lågaffektivt bemötande i kritiska eller kaotiska situationer är alltid bättre än att bemöta med fysiska interventioner 
eller tvångsåtgärder. Det handlar om att dämpa känslouttrycken och skapa ett lugn. Bo Hejskov Elvén, psykolog 
och författare, går igenom strategier och metoder. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet. Repris från 17/11. 
 
11.10-14.45 Yttrandefrihet för demokrati och fred 
11.10 Alice Bah Kuhnke om yttrandefrihet 
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) berättar hur hon träffar allt från prideaktivister i Serbien till 
nordkoreaner och lokaljournalister i Jämtland i syfte att främja fria medier och demokrati. Arrangörer: Yennenga 
progress, Arbetets museum, Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Södertörns högskola. Repris 
från 14/11. 
 
11.20 Journalist mellan ideal och självcensur 
Sverige var ett av de första länderna i världen med sin tryckfrihetsförordning 1766. Men sedan dess har mycket 
förändrats. Hur ser pressfriheten ut idag, med fler medieformer än någonsin? Arrangörer: Yennenga progress, 
Arbetets museum, Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Södertörns högskola. Repris från 14/11. 
 
11.35 Pressfriheten i världen idag 
Varje dag misshandlas och torteras människor i världen för att de försökt använda sin yttrandefrihet. Jonathan 
Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser, berättar hur de jobbar för att uppmärksamma journalisters 
utsatta situation både i världen och i Sverige. Arrangörer: Yennenga progress, Arbetets museum, 
Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Södertörns högskola. Repris från 14/11. 
 
11.50 Yttrandefrihet i Kongo-Kinshasa 
”Jag kommer från en region som har haft 20 år av krig med 7 miljoner dödade och 1000-tals kvinnor som 
våldtagits. Deras kroppar har förvandlats till krigsfält.” Dr Denis Mukwege från Kongo-Kinshasa håller ett brandtal 
för dem som står upp för orättvisorna i hans land, mot företag som bedriver rovdrift och mot diplomati som inte 
leder någonstans. Arrangörer: Yennenga progress, Arbetets museum, Europaparlamentets informationskontor i 
Sverige och Södertörns högskola. Repris från 14/11. 
 
12.05 Vad gör EU när yttrandefriheten begränsas? 
EU-parlamentarikerna Anna-Maria Corazza Bildt (M) och Cecilia Wikström (L) om hur de jobbar i EU med Polen, 
Ungern och Turkiet. Denis Mukwege är besviken på hur lite som görs i hans hemland Kongo-Kinshasa. 
Arrangörer: Yennenga progress, Arbetets museum, Europaparlamentets informationskontor i Sverige och 
Södertörns högskola. Repris från 14/11. 
 
12.50 Zapiro och Sydafrika 
Satirtecknaren Jonathan Shapiro har ända sedan apartheidtiden tecknat fruktansvärda händelser från Sydafrika 
på ett rått och rättframt sätt. Här berättar han om sitt arbete och hur han motarbetats genom stämningar och hot 
både historiskt och idag. Arrangörer: Yennenga progress, Arbetets museum, Europaparlamentets 
informationskontor i Sverige och Södertörns högskola. 
 
13.35 Varför är det fria ordet ett hot? 
Vi har en situation i Sverige där många journalister lever under hot. Det säger Ola Larsmo från PEN, i en panel 
om hur det fria ordet mår idag. Panelen är enig om att högerpopulister är ett stort hot. Arrangörer: Yennenga 
progress, Arbetets museum, Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Södertörns högskola. Repris 
från 14/11. 
 
14.15 Utmaningar för den som talar klarspråk 
En professor i filosofi och tre ansvariga från internationella hjälporganisationer diskuterar begreppet ”klarspråk”, 
och hur de jobbar för att skapa större yttrandefrihet runtom i världen. Arrangörer: Yennenga progress, Arbetets 
museum, Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Södertörns högskola. Repris från 14/11. 
 
14.45-15.00 Mat varannan dag 
Hilal Elver är en av FN:s specialrapportörer för rätten till mat. När hon reser runt i världens länder möts hon inte 
sällan av människor som bara äter varannan dag, och aldrig tre mål om dagen. Söder om Sahara äter bara 40 
procent av människorna varje dag. Arrangör: EAT Stockholm Food Forum. Repris från 21/9. 
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Måndag 28 november 
13.00-16.00 The Conference 2016 
13.00 Extremistisk kommunikation  
Extremister och terrorister använder samma verktyg som alla andra i marknadsföring och propaganda på internet 
och sociala medier. Michael Krona, forskare vid Malmö högskola, ger exempel på hur terrororganisationen IS 
arbetar med PR. Högerextrema grupper var tidiga att använda internet för att nå ut med sina budskap och skapa 
nätverk, och deras aktiviteter på internet har ökat betydligt de senaste åren, berättar Maura Conway, forskare vid 
Dublin City University. Arrangör: Media evolution. Repris från 26/10. 
 
14.00 Migration och teknologi 
Krig, brist på mat och klimatförändringar gör att människor kommer att fly och migrera under en överskådlig 
framtid. Hur kan vi göra livet lättare och säkrare för dem som är på flykt? Latoya Peterson, författare och bloggare 
från USA, diskuterar likheter och provocerande olikheter mellan de som flyr och de som frivilligt reser. Dragana 
Kaurin, från Localization Lab i USA, diskuterar hur tekniken bör utformas för att göra livet lättare för människor på 
flykt. Elena Pedrazzani från Röda korset demonstrerar hur viktigt det är för flyktingar att enkelt kunna 
kommunicera med omvärlden. Arrangör: Media evolution. Repris från 26/10. 
 
14.55 Att demokratisera städer 
Tanken att städer ska vara demokratiska, det vill säga tillgängliga för majoriteten av sina invånare, ställer krav på 
öppna processer när det gäller planering, design och byggande. Indy Johar, brittisk arkitekt, menar att det krävs 
nya organisatoriska modeller för att demokratisera våra städer. Arrangör: Media evolution. Repris från 26/10. 
 
Tisdag 29 november 
13.00-13.15 I rymden kan alla se dig tweeta 
Astronauten Chris Hadfield från Kanada är känd för sina Youtube-filmer där han till exempel visar hur man borstar 
tänderna i viktlöst tillstånd. Här berättar han om hur han vill inspirera jordborna genom att lägga upp sina 
rymdupplevelser på sociala medier. Arrangör: KTH. Repris från 2015. 
 
13.15-16.00 The Conference 2016 
13.15 Maskar, hållbarhet och innovation 
Kocken Matt Orlando startade en restaurang utifrån idén att kombinera matlagning på högsta nivå med att ta 
tillvara rester och avfall. Efter tre år har restaurangen blivit hållbarhetscertifierad. Arrangör: Media evolution. 
 
14.10 Matens framtid 
Hur kan vi bättre förstå måltidens psykologi? Charles Spence, professor vid University of Oxford, ger några 
exempel på hur teknik kan förstärka matupplevelsen. Isha Datar, vd för New Harvest, berättar om framgångarna 
med att framställa ägg, kött och mjölk med hjälp av olika sorters celler. Arielle Johnson, forskningschef vid danska 
restaurangen Noma, berättar om arbetet att ta fram och förstärka smaker ur olika sorters köksavfall och rester. 
Arrangör: Media evolution. Repris från 27/10. 
 
15.00 Virtual reality på riktigt 
Virtual reality (VR), virtuell verklighet, används alltmer i många olika sammanhang. Jessica Brillhart, VR-skapare 
från Google, demonstrerar hur berättande i VR skiljer sig från annat bildberättande. Gabo Arora, filmskapare på 
FN, berättar hur FN använder VR för att sprida information om flyktingkrisen. David Eriksson från North Kingdom 
Design & Communication ger råd om hur företag kan använda VR. Arrangör: Media evolution. Repris från 27/10. 
 
Onsdag 30 november 
13.00-15.35 Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer 
13.00 Den flerspråkiga arbetsplatsen 
Flygplatser är bra exempel på flerspråkiga arbetsplatser, menar forskaren Gunlög Sundberg som refererar till en 
undersökning med fokus på Heathrow i London. Som arbetsgivare är det viktigt att känna till de fördelar och 
nackdelar som flerspråkighet för med sig. Det gäller att använda kunskapen strategiskt, förklarar hon. Arrangör: 
Examinerade språkkonsulter i svenska. 
 
13.45 Vilka språk talas i Sverige? 
Idag finns ingen officiell statistik över hur många språk som talas i Sverige eller hur många som talar språken och 
var de bor. Lingvisten Mikael Parkvall har i brist på det gjort en skattning och en översikt av det svenska 
språksamhället. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska. 
 
14.25 Att utveckla språk- och yrkeskompetens 
Projektledaren Kerstin Sjösvärd berättar om ett antal lyckade projekt för att utveckla språk- och yrkeskompetens 
hos anställda inom vård och omsorg. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska. 
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14.55 Att få komma till tals 
Här berättar Erik Harstad från vuxenutbildningen på ABF om magasinet "Världen och vi". De journalister, 
fotografer och illustratörer som arbetar på tidningen har alla svenska som andraspråk och många vistas här som 
flyktingar. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska. 
 
15.35-16.00 När klassikerna vill vara fria 
Nu kan allt fler litterära verk nås fritt via datorer, surfplattor och mobiler. Hur påverkas den litterära kulturen av alla 
plattformar och hur kan de fria e-böckerna bli synliga och användbara? Litteraturvetaren Johan Svedjedal och 
författaren Ola Larsmo diskuterar möjligheterna att läsa klassiker. Arrangör: Litteraturbanken. Repris från 3/11. 
 
Torsdag 1 december 
13.00-14.15 Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer 
13.00 Svenska språket och arbetsmarknaden 
Olof Åslund, professor i nationalekonomi, arbetar med att försöka koppla ihop språkkunskaper i svenska med 
sysselsättning och inkomst. Bland annat studerar han om det finns samband mellan deltagande i SFI och 
framgång på arbetsmarknaden. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska. 
 
13.30 Samtal om svenska som arbetsspråk 
Ett avslutande samtal om flerspråkighet på den svenska arbetsmarknaden, med Kerstin Sjösvärd, projektledare 
äldrecentrum, Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare ABF, Anna Folkesson, språkkonsult och Olof 
Åslund, professor i nationalekonomi. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska. 
 
14.15-16.00 Kritik och etik i högre utbildning  
14.15 Endemiska brister  
Endemiska brister i tillit, etisk kompetens och socialt kapital och dess effekter på nationer och världsdelar - Bo 
Rothstein, professor vid University of Oxford, talar om korruptionen i världen. Arrangör: Kungliga 
Vetenskapsakademien. 
 
14.45 Skatteflykt och effekter på folkhushållet 
Lennart Wittberg, strateg vid Skatteverket, talar om skattefelet, alltså det som vi teoretiskt skulle få in i skatt om 
alla gjorde rätt och det som vi faktiskt får in. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien. 
 
14.55 Den tunna hinnan 
De som deltar i brott mot mänskligheten, vilka är de? Och vilka deltar inte? Helene Lööw, docent i historia, 
berättar. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien. 
 
15.15 Moralisk kompetens 
Vad är det som ger oss moralisk kompetens? Vad betyder god byråkrati, värdegrund, samvete och moraliska 
förebilder? Tomas Brytting, professor vid Ersta Sköndal högskola, berättar. Arrangör: Kungliga 
Vetenskapsakademien. 
 
15.25 Konsten att tänka etik och värderingar 
Christian Munthe, professor vid Göteborgs universitet, har forskat om konsten att tänka systematiskt och brett om 
etik och värderingar under hela sin yrkesbana. Här berättar han om etik och värderingar i praktiken. Arrangör: 
Kungliga Vetenskapsakademien. 
 
15.40 Politisk etik 
Den tidigare talmannen Björn Von Sydow (S) talar om vad som finns att finna om etik i studiet av politik och 
utförandet av politik, samt kluvenheten emellan dem. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien. 
 
Fredag 2 december 
13.00-14.30 Kritik och etik i högre utbildning  
13.00 Forskningsetik  
Man kan inte förstå forskningsetik utan att förstå dess historia. Vad är forskningens inre väsen? Vad är 
forskningens etos? Bengt Gerdin, professor vid Uppsala universitet, berättar. Arrangör: Kungliga 
Vetenskapsakademien. 
 
13.15 Arbetslivs- och samhällsetik 
Ur tre perspektiv berättar ordförandena för LO, TCO och Saco om arbetslivs- och samhällsetik och fackets behov 
av kritiskt etiskt tänkande. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien. 
 
13.40 Näringslivs- och samhällsetik 
Etik börjar med värderingar. Det säger Leif Östling, ordförande för Svenskt näringsliv, när han här talar om 
skillnader i värderingar och hur det gör att vi förhåller oss olika inför etiska frågor. Arrangör: Kungliga 
Vetenskapsakademien. 
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14.00 Att inkludera kritiskt etiskt tänkande 
Vad är det som ska inkluderas? Vem ska göra det, och hur? Lena Marcusson, professor vid Uppsala universitet, 
berättar om inkluderande av kritiskt etiskt tänkande inom högre utbildning och frågorna som kommer med det. 
Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien. 
 
14.15 Från ord till handling 
Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, säger att förväntningarna på den 
högre utbildningen och forskningen är väldigt stora. Hon menar att det är till akademin som de flesta människor 
sätter sitt hopp och att det är med ökad kunskap som vi ska kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför. 
Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien. 
 
14.30-15.15 Universum - vackrare än någonsin 
I takt med att bilden av vårt universums mörka och okända sida sakta börjar klarna får vi också en helt ny 
kunskap om vår egen existens och mänsklighetens framtid. Astrofysikerna Ulf Danielsson och Christophe Galfard 
guidar genom svarta hål och bortom döende solar. Arrangörer: Volante och Fri tanke förlag. Repris från 19/10. 
 
15.15-16.00 Svar på livets svåra frågor 
Lena Andersson och Horace Engdahl har länge tagit sig an lyssnarnas personliga och existentiella frågor i 
radioprogrammet "Allvarligt talat".  Hur gör de för att svara på de många gånger stora och svåra frågorna? 
Arrangör: Natur & Kultur. Repris från 19/10. 
 
Lördag 3 december 
9.00-15.00 Drogfokus 2016 
9.00 Regeringens syn på droger  
Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om regeringens mål att sluta hälsoklyftorna i Sverige. Idag skiljer det 
sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Som en del av detta ingår 
regeringens strategi mot alkohol och droger. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 
21/11. 
 
9.30 Olydnad är avgörande för folkhälsan 
Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Gerard Hastings, professor i social 
marknadsekonomi, talar om problemen vi har idag och vad som krävs för att förändra systemet. Arrangörer: 
Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 21/11. 
 
10.05 Steroider på nätet 
Dopningsproblematiken har flyttat från en fysisk arena till en virtuell. Forskaren Jesper Andreasson har på olika 
forum på sociala medier studerat hur diskussion om doping pågår och legitimerar användandet. Arrangörer: 
Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 21/11. 
 
10.30 Barn i riskmiljö för missbruk 
Elisabet Näsman, professor i sociologi, berättar om tre olika folkhälsoprojekt som rör barns situation i 
missbruksfamiljer. Lasse Lewerth, projektledare för Childrens program, redovisar hur deras förebyggande arbete 
går till. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 21/11. 
 
11.05 Om alkoholpåverkade vittnens förmåga 
Hur mycket minns en person som varit påverkad? Hur pålitlig är den personen som vittne till ett brott? Malin 
Hildebrand Karlén har undersökt skillnader i minnesbilder. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. 
Repris från 22/11. 
 
11.15 Vattenpiprökning bland svenska ungdomar 
Bruket av vattenpipa ökar både globalt och i Sverige. Rathi Ramji, forskare i folkhälsa och vårdvetenskap, har 
studerat användandet. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 22/11. 
 
11.25 Ungdomars drickande och status 
Siri Thor har studerat ungdomars drickande och betydelsen av ungdomarnas och deras föräldrarnas utbildning. 
Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 21/11. 
 
11.35 God vård och rätten till hälsa 
Missbruket av droger har ökat i Sverige, säger Kavot Zillén, forskare vid Uppsala universitet. Hon har undersökt 
om vården har hängt med i den utvecklingen. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 
22/11. 
 
11.40 Smuggling via dator 
Med några enkla klick på datorn beställs droger från hela världen, Sofia Hellqvist vid Tullverket berättar om tullens 
uppgifter och om en kontrolloperation för att ta reda på i vilken omfattning som droger smugglas in i Sverige. 
Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 22/11. 
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11.50 Ungdomar och föräldrars röster om cannabis 
Varför testar de flesta ungdomar inte cannabis? Genom att intervjua ungdomar och föräldrar får man fram en bild 
av vad de båda grupperna anser om cannabis och vilken information som saknas. Arrangörer: Uppsala kommun 
och Uppsala universitet. Repris från 22/11. 
 
12.25 Kommersiell frihet vs folkhälsa 
Förpackningen är viktig när producenterna vill nå nya konsumtionsmönster och målgrupper. Mats Ramstedt, 
CAN, har undersökt om vindrickandet har ökat i Sverige sedan lådviner introducerades 1996 och Margaretha 
Haglund, Tobaksfakta, berättar om betydelsen av tobaksförpackningarnas utseende. Arrangörer: Uppsala 
kommun och Uppsala universitet. Repris från 22/11. 
 
13.10 Blandbruk av narkotiska substanser 
Ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och tobaksanvändningen minskar kraftigt. Samtidigt är bruket av 
narkotika oförändrat, missbrukarna blir allt yngre och blandmissbruket har ökat. Tobias Eriksson, chefsöverläkare, 
berättar. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 23/11. 
 
13.35 Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet 
Socionomen Pirkko Uusitalo berättar hur man arbetar med ungdomar som är på väg att bli beroende av cannabis. 
Målet är att ungdomarna ska bli drogfria, men man strävar också efter förbättrad kommunikationen i familjerna 
och ökad närvaro i skolan. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 23/11. 
 
14.00 Nationella ANDT-strategin 2016-2020 
Ett samtal om den nationella strategin för alkohol, narkotika, doping och tobak avslutar konferensen Drogfokus 
2016. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 23/11. 
 
Söndag 4 december 
9.00-9.55 Drogfokus 2016 
9.00 Tillsammans mot nätdroger 
Ett sätt att stoppa nätdroger är att försvåra tillgängligheten genom att postombud och andra som hanterar 
försändelser förhindrar att de når mottagarna. I norra Sverige pågår ett sådant projekt. Arrangörer: Uppsala 
kommun och Uppsala universitet. Repris från 22/11. 
 
9.20 Internetdroger - en ökande dödsorsak 
De senaste åren har internetdrogerna ökat vilket har lett till fler dödsoffer. Gisela Pettersson, specialistläkare i 
rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007–2015 som visar på fler än 380 dödsfall. 
Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet. Repris från 22/11. 
 
9.55-13.55 Att leva med ryggmärgsskada 
9.55 Vad är en ryggmärgsskada? 
Att leva med en ryggmärgsskada behöver i dag inte innebära ett liv med sämre livskvalitet, menar Richard Levi, 
professor i rehabiliteringsmedicin. Arrangör: Stiftelsen Spinalis. Repris från 24/10. 
 
10.35 Mamma Pappa Lam 
Erika Nilsson, projektsamordnare på Stiftelsen Spinalis, berättar hur det är att leva med en ryggmärgsskada och 
samtidigt vara förälder. Arrangör: Stiftelsen Spinalis. Repris från 24/10. 
 
11.15 Tips och tricks för småbarnsföräldrar i rullstol 
En bilkrock förändrade Anna Oredssons liv radikalt, då hon drabbades av en ryggmärgsskada. I dag är hon 
tvåbarnsmamma och en av initiativtagarna till ett projekt som ska stötta andra kvinnor som vill leva ett aktivt liv 
med barn och rullstol. Arrangör: Stiftelsen Spinalis. Repris från 25/10. 
 
11.50 Vara gravid, få barn och ha ryggmärgsskada 
Hur vet jag när det är dags att föda? Det är den vanligaste frågan bland kvinnor med ryggmärgsskada, berättar 
överläkaren Karin Petterson som specialiserat sig på komplicerade graviditeter. Oftast har kvinnan inte svårare att 
bli gravid efter en spinalskada men det behövs noggrann planering för att kvinnan ska känna sig trygg. Arrangör: 
Stiftelsen Spinalis. Repris från 25/10. 
 
12.05 Hälsa och livsstil för ett liv i rullstol 
Hälsopedagogen Anna-Carin Lagerström berättar om kost och vikt för patienter med en ryggmärgsskada. I dag 
kan man räkna med ett långt liv trots en allvarlig ryggmärgsskada. Nu är det dags att också prioritera 
livsstilsfrågorna, säger hon. Arrangör: Stiftelsen Spinalis. Repris från 25/10. 
 
12.45 Förebygga och läka trycksår 
Undersköterskan Madeleine Stenius och arbetsterapeuten Carin Bergfeldt har specialiserat sig på trycksår som är 
en vanlig komplikation för patienter med ryggmärgsskada. Ofta går såren att förebygga om man griper in i ett 
tidigt skede. Arrangör: Stiftelsen Spinalis. Repris från 25/10. 
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13.20 Sex och ryggmärgsskada 
I Sverige ligger vi långt framme och är kanske det land i världen som har flest barn till ryggmärgsskadade, 
berättar läkaren Claes Hultling, som själv sitter i rullstol efter en skada i sin ungdom. Lusten och åtrån finns ofta 
kvar efter en ryggmärgsskada men det kan vara problematiskt att genomföra ett samlag. Arrangör: Stiftelsen 
Spinalis. Repris från 25/10. 
 
13.55-14.25 Jamie Olivers matrevolution 
Intervju med kändiskocken Jamie Oliver som blivit aktivist mot socker och snabbmat som serveras i 
Storbritanniens skolor. Arrangör: EAT Stockholm Food Forum. Repris från 19/9. 
 
14.25-15.00 Överklasstockholmska 
Precis som andra stadsdialekter kännetecknas stockholmska av social variation, alltså språkliga skillnader mellan 
olika samhällsklasser. Jenny Öqvist, dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, berättar om den "fina" 
stockholmskan, överklasstockholmskan. Arrangör: Göteborgs universitet. Repris från 15/6. 


