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Direktören har ordet
När det är dags att summera år 2020 så tror jag att vi
alla kan skriva under på att det har varit ett annorlunda
år. Ett år där vi har haft en yttre påfrestning i form av
en pandemi, en påfrestning som de flesta av oss nog
inte har varit med om tidigare. Det har påverkat oss
både arbetsmässigt och kanske även privat. 2020 har
varit ett år där både vår förmåga att snabbt ändra våra
planer och vår förmåga att hantera det ovissa har satts
på prov. Vi har fått ställa om snabbt, lära oss nytt och
ta oss an nya utmaningar, vilket har inneburit högre och
nya krav på både medarbetare och på chefer. Digitala
möten och föreläsningar på Teams, Skype, Zoom har
avlöst varandra och ibland har det känts som om hörlurarna har vuxit fast på
huvudet, men förhoppningsvis har vi fått kunskaper som vi kan ta med oss i vårt
arbete framöver.
Trots pandemin har vi på CAN lyckats hålla fanan högt och genomfört det mesta
av vår planerade verksamhet, även om vi ibland har fått göra det på ett annat sätt
än vad vi hade tänkt från början.
För att nämna några saker som har hänt under året så har vi; flyttat till nya lokaler
på Östgötagatan 90, haft en forskningsdag, sjösatt nya can.se, genomfört flera
KULA-samarbeten; haft ett ökat fokus på alla bokstäverna i ANDTS och fortsatt
vårt arbete med ökad tillgänglighet för våra målgrupper genom våra rapporter,
webbsändningar, konferenser, samtal och filmer. Allt detta är ett bevis för att vårt
arbete är ett teamwork och vi behöver varandra och vi ska vara stolta över det
arbete som vi har gjort tillsammans.
Till sist vill jag säga – stort tack till er alla för det här året! Stort tack till alla
medarbetare, medlemsorganisationer, länsombud, styrelsen och alla övriga samarbetsparter. Nu blickar vi vidare mot 2021 och allt spännande som vi har framför
oss. Inte minst genom den nya strategi som ska antas för CAN, samt den nya
nationella ANDTS-strategin som kommer att antas under året.
Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för CAN
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Inflyttningsmingel i CAN:s nya lokaler på Östgötagatan 90, i början av 2020.

Verksamhet
Inledning
CAN är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDTS-området. Vi genomför
större nationella datainsamlingar på området och genomför olika typer av analyser
utifrån dessa underlag. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på
uppdrag av län och kommuner. Forskning bedrivs på data från CAN, både hos oss
och vid olika lärosäten som till exempel Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Kunskapen som tas fram används av både myndigheter och civilsamhället.
Under de senaste åren har CAN tagit ett modernt grepp gällande upplysningsuppdraget. Med tillgänglighet som ledord erbjuder vi konferenser, digitala plattformar
och webbsändningar i digitala kanaler. I dag är vi en närvarande kunskapskälla för
professionella och ideella inom ANDTS-området i hela landet. Samverkan med
våra medlemsorganisationer och våra länsombud är prioriterad.
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CAN har även ett ansvar för att producera ny kunskap. Detta sker huvudsakligen genom våra egna undersökningar, men också genom undersökningar som
genomförs inom ramen för de olika projekt där CAN medverkar. Sammantaget
ger kunskapen viktiga bidrag och underlag till det offentliga samtalet och möjliggör
kunskapsbaserat beslutsfattande.
Sammansättningen av CAN:s styrelse är också en styrka. Genom att styrelsen
har en representation från våra medlemsorganisationer, statliga myndigheter med
sektorsansvar på ANDT-området och från de centrala forskningsråden, finns en
bred kompetens bakom beredning av ärenden och riktlinjer för vårt arbete.

Riktlinjer och målgrupper
Sedan 2002 har CAN ingått avtal med staten (Socialdepartementet). Bidraget
under perioden 2018–2020 har årligen uppgått till 20 500 000 kronor.
I överenskommelsen för perioden 2018–2020 betonades följande:
”En viktig grund för det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet
i Sverige är att det baseras på bästa tillgängliga kunskap. CAN:s kunskapsförmedlande
roll är därför en viktig och integrerad del av samhällets preventiva insatser. CAN följer
och belyser drogutvecklingen i Sverige och Europa genom egna återkommande undersökningar och insamling och analys av relevanta externa data.”
Vidare nämndes i överenskommelsen CAN:s väl inarbetade kanaler för att sprida
information, vår regionala organisation med länsombud och vår samverkan med
myndigheter och organisationer i Sverige och internationellt.
I överenskommelsen lyftes särskilt följande verksamheter:
•

Genomförande av de årliga kartläggningarna av skolelevers drogvanor bland
elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2.

•

Medverkan i den Europeiska skolundersökningen the European School Survey
Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).

•

Den del av Monitormätningarna som avser smuggling, införsel och konsumtion
av tobak.

•

Genomförande av undersökningen Vanor och konsekvenser.

•

CAN:s uppföljning av gatu- och grossistpriser för ett antal narkotiska preparat.
Resultaten presenteras i CAN:s rapporteringssystem om droger (CRD) och
ger kunskap om tillgängligheten till narkotika i samhället.

Under perioden skulle CAN genomföra och på lämpligt sätt presentera resultaten
av dessa återkommande datainsamlingar, vilket även inkluderade att i lämpliga delar
leverera data till det samlade ANDT-uppföljningssystem som Folkhälsomyndighe-
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ten ansvarar för och i övrigt bidra till uppföljningen av regeringens ANDT-strategi
2016–2020. I övrigt fick medlen användas för sådan verksamhet som CAN
bedriver i enlighet med sina stadgar och med den inriktning och omfattning som
beslutas av CAN:s styrelse.
CAN:s primära målgrupper är myndigheter, organisationer och personer som
arbetar med, forskar om och studerar drogfrågor, i första hand inom den förebyggande sektorn samt ungdomar och vuxna i ungdomars närhet.

Mål och måluppfyllelse
Styrelsen har sedan tidigare fastställt tre övergripande mål för verksamheten:
•

CAN:s tjänster ska vara av hög kvalitet.

•

CAN ska ge service av hög kvalitet.

•

CAN:s tjänster ska bli än mer tillgängliga.

Vid årsmötet 2016 antogs CAN:s strategidokument för åren 2016–2020 där även
de långsiktiga målen för CAN:s verksamhet för åren fastställdes.
Långsiktiga mål för CAN:s verksamhet år 2016–2020:
•

De som deltagit i våra utbildningar, har köpt vårt material eller använt våra
tjänster uppfattar att CAN:s tjänster håller hög kvalitet, informationen är lätt
att hitta, att den service som de får är god och att CAN är en uppskattad
samarbetspart för våra primära målgrupper.

•

CAN har ökat servicen till den regionala nivån bland annat genom att tillhandahålla regionala data, en ökad regional närvaro och genom att ha initierat ett
antal regionala samarbeten.

•

CAN:s synlighet har ökat genom att forskningsverksamheten alltmer lyfter
fram resultat som är baserade på våra undersökningar, genom att vi arbetar
mer proaktivt mot media för att sprida resultaten och genom att vi tillhandahåller mer lättillgängligt material.

•

CAN är en attraktiv arbetsplats med spetskompetens inom våra verksamhetsområden.

Om vi blickar tillbaka på de uppsatta målen i strategin för år 2016–2020, kan vi
konstatera att alla målen är uppfyllda. De uppföljningar av användandet av våra
tjänster vi erbjuder visar på ett högt betyg, likaså när vi undersökt medlemsorganisationernas syn på den service de får från CAN. Genom vår satsning KULA
– Kunskapsbaserad stöd i utveckling av det lokala ANDT-förebyggande arbetet
har flera nya samarbeten med kommuner och län kring lokalt förebyggande arbete
kommit till stånd.
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CAN:s spridning av resultat från utrednings- och forskningsverksamheten har varit
omfattande. Inte minst genom att vi under 2020 har arbetat med att utveckla
våra webbsändningar och våra rutiner vid rapportsläpp. Idag är det standard med
intervjufilmer med rapportförfattarna vid lansering av nya rapporter. Detta har
vi kunnat göra tack vare den tydliga kommunikationsstrategi som har utarbetats
och som definierar vad som ska göras inför varje rapportsläpp. Genom vår ökade
synlighet i digitala media har vi stärkt vår roll som samhällsaktör.
Under året har vi internt fortsatt att arbeta med att förtydliga CAN:s mål och
uppdrag, ökat tydligheten i ledarskapet, utvecklat samarbetet internt och externt,
hittat nya former för att sprida kunskap till våra målgrupper samt arbetat med att
få en bra fysisk arbetsmiljö i våra nya lokaler.
På grund av coronapandemin har vi under 2020 fått ställa om vårt arbete till
distansarbete vilket har lett till en stor utveckling av våra digitala arbetssätt. Distansarbetet har under året ställt höga krav på ledarskapet hos samtliga chefer såväl
som höga och nya krav på medarbetarna. Trots detta har samtliga uppsatta mål
för år 2020 helt eller delvis uppnåtts. Ett mål som delvis är uppfyllt är arbetet med
Kompetensprojektet (Trygghetsrådet) som har fått förlängas i tiden då vissa av
insatserna inte har gått att genomföra digitalt.
Målet att få samma genomslag i media 2020 som 2019 har varit svårt att uppnå i
konkurrensen med rapporteringen om coronapandemin.
Nedan listas de övergripande ettårsmålen för CAN:s verksamhet under 2020.
•

I de fall som CAN har data för alla bokstäver i ANDTS - Alkohol, Narkotika,
Dopning, Tobak och Spel ska de redovisas.

•

KULA-arbetet (Kunskapsbaserad utveckling av det lokala ANDT-arbetet) är en
etablerad del av CAN:s verksamhet.

•

Kommunikationsinsatserna håller en genomgående hög nivå och har tillgänglighet som ledord. Alltmer av insatserna har kanaliserats genom förbättrad webb,
lättillgängliga texter, rörlig media och poddavsnitt. Synligheten i media 2020 har
legat på minst samma nivå som 2019, men ska helst ha ökat.

•

Ytterligare utvecklat CAN:s arbete att på ett lättillgängligt sätt sprida kunskapen från våra rapporter, pågående forskningsprojekt och publicerade artiklar,
så att kunskapen är till praktisk nytta för våra målgrupper.

•

Genom arbetet med Trygghetsrådet TRS har CAN utvecklat ett systematiskt
arbetssätt för att arbeta med verksamhetsutveckling, uppföljning och återkoppling.

•

Ett systematiskt arbete med tillgänglighet ur olika aspekter har påbörjats.

•

En ny strategi för CAN för åren 2021–2025 har utarbetats.
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Kick-off för Kompetensprojektet i början av 2020.

Verksamhetsövergripande
aktiviteter
Verksamhets- och kompetensutvecklingsprojekt genom
Trygghetsrådet (TRS)
Arbetet påbörjades 2020 och har internt har fått namnet Kompetensprojektet.
Det övergripande projektmålet är att stärka CAN:s livskraft genom att stärka den
gemensamma bilden av CAN:s uppdrag och ändamål. Projektet syftar även till att
CAN utvecklar ett mer systematiskt arbetssätt för verksamhetsutveckling, uppföljning och återkoppling. Arbetet ska bidra till en dialog som stärker den interna
kommunikationen och helhetssynen på CAN:s verksamhet. Det ska tydliggöra
roller i syfte att underlätta samarbeten och projektarbeten, ge underlag till CAN:s
nya strategi och långsiktiga mål, samt resultera i en kompetensutvecklingsplan på
organisations- och gruppnivå som utgår från de långsiktiga målen och som sedan
kan brytas ner på individnivå.
Under 2020 har ett beslutsmöte, en kick-off, en workshop om uppdrag och
intressenter samt en workshop om målgruppers behov genomförts.
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Ny strategi för CAN 2021–2025
Den nuvarande strategin för CAN:s arbete avser perioden 2016–2020. Under
2020 har en ny strategi för åren 2021–2025 utarbetats.
Synpunkter inför utarbetandet av den nya strategin har inhämtats via en enkät till
länsombud, medlemsorganisationer, CAN:s personal och CAN:s styrelse. Resultatet av enkäten har diskuterats vid möten med länsombuds- och kontaktpersoner
under hösten 2020, vid ett personalmöte, samt vid styrelsens sammanträde i
november 2020.
Resultaten av enkäten och de diskussioner som hållits har diskuterats i CAN:s
ledningsgrupp. Strategin har utformats av representanter från ledningsgruppen
och presenterats för styrelsen vid styrelsemötet i februari och april 2021 och för
personalen vid ett APT-möte i mars 2021. Årsmötet 2021 beslutar om den nya
strategin.
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CAN:s forskardag, i början av 2020.

Analys och metod
Genomförda aktiviteter
Under 2020 har CAN:s sedvanliga datainsamlingar genomförts, vilka innefattar
undersökningen av skolelevers drogvanor, monitormätningarna bland vuxna samt
insamlingen av uppgifter om narkotikapriser, liksom inhämtning och bearbetning
av de underlag som ingår i det index som följer utvecklingen av kommunernas
ANDT-förebyggande arbete. Målsättningen att i högre grad utnyttja digitala verktyg vid datainsamlingarna har uppfyllts, även om visst utvecklingsarbete återstår att
slutföra under 2021.
Därutöver genomfördes en datainsamling om alkoholkulturen i Sverige 2020 som
även möjliggjorde en uppföljning av en identisk datainsamling från 2015. Förberedelser inför 2021-års datainsamling av undersökningen Vanor och konsekvenser
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inleddes också under året, bland annat genom att bilda en referensgrupp som har
arbetat med att utveckla frågeformuläret. Vidare fortsatte under 2020 arbetet
med den longitudinella undersökningen Futura01 som handlar om drogvanornas
utveckling och bestämningsfaktorer bland unga i Sverige.
Utöver datainsamlingar har avdelningen genomfört ett stort antal faktaförmedlande insatser, exempelvis dataleveranser till myndigheter och andra intressenter
besvarat förfrågningar från journalister och andra intresserade, sammanställt
kunskapsunderlag, uppdaterat FAQ:er och faktablad och inte minst har ett stort
antal presentationer hållits under året. Vidare har ett antal externa uppdrag
genomförts, några av de större har beställts av Systembolaget, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Stockholms län respektive Trygghetsberedningen.
Inom ramen för CAN:s forskningsverksamhet genomfördes en välbesökt CANdag på temat forskning i februari då ett urval av pågående forskningsstudier
presenterades. CAN:s utredare med forskningskompetens skrev också ett antal
forskningsansökningar under året varav bland annat sex nya projekt beviljades
medel från Systembolagets alkoholforskningsråd.

Resultat
Under året har åtta CAN-rapporter och fyra fokusrapporter publicerats, baserade på material som samlats in av medarbetare på avdelningen, se bilaga 4. Dessa
arbeten har bland annat lett till ökade kunskaper om konsumtionsutvecklingen
bland unga, liksom hur denna kan påverkas av attityder och riskuppfattningar samt
hur substansanvändningsmönstren varierar mellan skolor med avseende på föräldrarnas utbildningsnivå. Under 2019 deltog CAN i datainsamlingen till den europeiska skolundersökningen (ESPAD) vilken publicerades under 2020 och möjliggjorde
uppdaterade internationella jämförelser av skolungdomars substansanvändning.
Gällande alkohol i den vuxna befolkningen har arbeten som berört konsumtionsutveckling, konsumtionsmönster samt förändringar i svensk alkoholkultur
publicerats. Dessutom har motsvarande publiceringar gjorts gällande tobaksvanor
och anskaffning av tobak. Ökade kunskaper har också presenterats gällande norsk
gränshandel med alkohol samt narkotikapriser och narkotikamarknadens omsättning i Sverige. Dessutom har kunskapen om utvecklingen av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunerna ökat och presenterats i de KULA-redovisningar i
vilka avdelningen medverkat.
CAN:s utredare med forskningskompetens medverkade under året som huvudeller medförfattare i ett 20-tal vetenskapliga artiklar främst inom alkoholområdet
men också ett flertal artiklar om spel om pengar och narkotika, se bilaga 5.
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Måluppfyllnad och behov av omprioriteringar
Merparten av de mål som sattes upp i verksamhetsplaneringen har uppfyllts.
Undantag utgörs av att rapporten som beskriver ANDT-preventionsindex skjutits upp till 2021, samt att rapporten Drogutvecklingen i Sverige även skjutits på
framtiden. Vidare kunde inte KBS-thematic meeting, där CAN är medarrangör,
genomföras på grund av pandemirestriktioner. För skolundersökningens del ledde
pandemisituationen till att de planerade datainsamlingarna i gymnasiets år 2 respektive introduktionsprogrammet inte kunde genomföras utan flyttades till 2021.
Även publiceringar inom ramen för ett samarbetsprojekt med Folkhälsomyndigheten om narkotikavanor och dess negativa konsekvenser fick skjutas upp till 2021.
Detta var delvis kopplat till myndighetens arbete med pandemin.
I gengäld har andra arbeten som inte ingick i verksamhetsplaneringen genomförts, exempelvis en kunskapsöversikt gällande narkotikaläget i Sverige liksom
en slutuppföljning av Stockholms läns regionala strategi och handlingsplan för
ANDT-frågor 2017–2020.

Internationell samverkan
CAN medverkar i den europeiska skolundersökningen ESPAD genom att delta på
de årliga mötena liksom att genomföra den internationella datainsamlingen som
hålls vart fjärde år.
CAN har hjälpt till med att översätta det svenska formuläret i den europeiska
undersökningen RARHA och kommer därmed ha möjlighet att samarbeta i kommande studier baserade på dessa data.
Medarbetare från CAN har vid två tillfällen deltagit och presenterat studier i det
nordiska samarbetsprojektet “Twenty years later: Explanations and consequences
of the decline in adolescents’ drinking in the Nordic Countries” som koordineras
av Nordens välfärds center (NVC).
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Webbsändning tema anhörig, våren 2020.

Kommunikation och samverkan
På grund av pandemin har avdelningens verksamhet gått igenom en snabb omställning. Vi har haft konferenser digitalt, vi har presenterat nya rapporter via nätet.
Rollen som samhällsaktör har varit i fokus då vi haft webbsända panelsamtal där
deltagarna aktivt diskuterat och ställt frågor. Tidskriften Alkohol & Narkotika har
ökat sin digitala närvaro i samhällsdebatten med teman som till exempel ”Vilken
roll spelar huvudmannaskapet för bra vård?”. Även regionala dialogsamtal har
framgångsrikt genomförts på distans.
Vi har vid flera websändningar, och i nya samarbeten, uppmärksammat utsattheten
som ökat i pandemins spår.
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Genomförda aktiviteter
Utbildningar
Vi arrangerar regelbundet våra två uppskattade utbildningar om ANDTS-kunskap.
Målgrupperna är kommunala samordnare respektive civilsamhället med flera. Vi
samverkar med Länsstyrelserna respektive Tollare folkhögskola.
Konferenser
Under året har några stora konferenser ställts in men de flesta har i stället blivit
digitala. CAN har funnits med i flera arrangörsgrupper, varit med och föreläst,
men även ibland stått för det tekniska genomförandet och modererandet.
Webbsändningar
På grund av pandemin har vi skaffat utrustning och kompetens för att bygga
om ett av våra konferensrum till en studio. I stället för frukostseminarier i våra
lokaler webbsänder vi nu exempelvis presentationer av nya rapporter. Som aktiv
samhällsaktör tar vi även chansen till att vara en arena för det goda samtalet. Vi
bjuder in till panelsamtal och uppmuntrar till aktiva diskussioner och frågor från
deltagarna i kommentarsfältet.
Nyhetsbrev
Vårt nyhetsbrev har fått ny design enligt vår digitala grafiska profil och har, som
planerat, gått ut 10 gånger till prenumeranter och 10 gånger i skräddarsydd form
till vårt nätverk som består av kontaktpersoner på medlemsorganisationerna och
våra länsombud.
Digital kommunikation
Under året fick vår webbplats ett nytt modernt utseende och funktionell
utformning. På webbplatsen publiceras nyheter om CAN löpande. Rapporterna
presenteras med systematik, fokus läggs på tillgänglighet, bland annat genom språk
och sammanfattningar. Webbplatsen har blivit mycket uppmärksammad och uppskattad.
Faktablad
Faktablad om alkohol, dopning och tobak har blivit reviderade, faktagranskade och
fått ny design.
Sociala medier
Årets satsning ”CAN delar varje vecka” har blivit etablerad och vår närvaro i
sociala medier har ökat.

15
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/020332ca-94fe-4f1f-858e-ae89248d62ea

www.vismasign.com

Rörlig media och podd
CAN arbetar på olika sätt med rörlig media och podd. Bland annat publicerar vi
intervjufilmer med rapportförfattare där de sammanfattar de viktigaste resultaten
i den nya rapporten.
Media och medieträning
Under pandemins första månader var fokus i media naturligt nog på rapporteringen om pandemin. Sent på året tog dock intresset fart igen för att rapportera
om CAN:s resultat. ”Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning” har
haft 690 referenser i media under 2020 (jfr 2019 med 1688 referenser och 2018
med 744). Källa: Retriever, avser både tryckt press, etermedia och webb.
Under året har de medarbetare som ofta är aktuella för intervjuer fått möjlighet
att delta i medieträning vilket ytterligare stärker CAN. Vi har en gynnsam situation då många av de anställda syns i media och är aktiva i mediearbetet.
Strategi och budskap
Under året har ett arbete gjorts för att ta fram CAN:s nya strategi som löper
2021 till 2025. För att ytterligare stärka kvaliteten i vår kommunikation har vi
påbörjat ett arbete med att ta tydliga formuleringar för att alla ska kunna beskriva
CAN på samma sätt - budskap. CAN har ett viktigt samhällsuppdrag och behöver
formulera det på ett enhetligt sätt.
Drugsmart
Drugsmart.com fortsätter att vara en mycket välbesökt ungdomssajt. Sajten
förnyades senast 2014 och under året har CAN påbörjat ett förnyelsearbete. Vår
vision är en ny modern sajt inom ett år.
Sajten med 82 922 unika användare i månaden (2019: 86 173) har faktatexter, ca
150 vanliga frågor med svar (FAQ) och möjlighet att ställa anonyma frågor. Allra
flest i maj med 106 629 unika användare och lägst i juli då vi hade 79 262 användare. Under 2020 besvarades ca 350 frågor (2019 var siffran 446).
Arbete med att ta fram rutiner för kontinuerlig faktagranskning har påbörjats.
ANDT på schemat
ANDT på schemat – metodmaterial för lärare – har under året fått möjlighet att
synas på Skolverkets webbsida. Materialet möjliggör för ämneslärare att undervisa
i ANDT inom sitt ämne utan att vara expert på området. En projektplan för
utveckling har tagits fram.
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Stärkt barn- och föräldraperspektiv
CAN fick under året uppdraget av Socialstyrelsen att kartlägga de insatser som
görs inom området stärkt barn- och föräldraperspektiv i en pilotregion. Valet föll
på Västernorrland, kartläggningens slutsatser redovisades i en rapport.
Ungas frågor och svar
Under året producerades rapporten Ungas frågor och svar (rapport 192) med en
översikt av drogsituationen i Sverige, information om risk- och skyddsfaktorer och
vad vi vet om de unga som debuterat med alkohol, tobak eller cannabis innan 14
års ålder. Vad besökare på sajten frågar om finns också med.
Nätverk
CAN arbetar aktivt med vårt nätverk som består av kontaktpersoner från våra
medlemsorganisationer och CAN:s länsombud. Denna grupp möter vi vid konferenser och dialogsamtal. Vi gör även ett riktat nyhetsbrev för gruppen. Det är ett
nätverk som bidrar till att sprida information från CAN men nätverket möjliggör
också för oss att få information om vad som händer runt om i landet och i våra
medlemsorganisationer, samt vilka behov som finns.
Nätverket bidrar till många samarbeten och olika synergieffekter.
Samarbeten
Under året har CAN deltagit i ett stort antal konferenser och ett stort antal
samarbeten. Vi lyfter här fram Spelar roll – uppmärksamhetsveckan vecka 7, som
genomförs tillsammans med flera andra organisationer och som uppmärksammar
barn som växer upp med någon som dricker för mycket. Spela roll fick i år ett bra
genomslag i medierna och mycket stor spridning i sociala medier.
Föreläsningar
CAN har en viktig roll för att bistå med föreläsningar baserade på kunskap, men
även som arrangör av konferenser, föreläsningar eller fortbildningsdagar. Detta
arbete har inte minskat under pandemin utan snarare ökat då den digitala omställningen öppnat för möjlighet att nå ut betydligt bredare.
Samverkansgrupper
Medarbetare på CAN deltar i en lång rad olika samverkansgrupper, nätverk, och
styrelser. Det är en viktig del i vårt kommunikationsuppdrag och prioriterat för de
anställda på avdelningen.
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Oberoende tidskrift
CAN använder sig av olika delar av det öppna demokratiska samhällets byggstenar.
Vi är mycket stolta över att ha en oberoende tidskrift – Alkohol & Narkotika
– som belyser beroendeproblematiken och ANDTS-politiken från olika vinklar
och låter många olika röster höras. Bland annat publicerade Alkohol & Narkotika
under året temanummer om drogtester och om dopning. Alkohol & Narkotika
utkommer med 6 nummer per år.
I hela landet
Vårt erbjudande KULA har etablerats och mottagits mycket positivt på regional
och kommunal nivå. Inom KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det
lokala ANDT-arbetet) erbjuder CAN stöd till län och kommuner genom att
kartlägga ANDT-situationen och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger.
Under 2020 genomfördes KULA i hela Blekinge län, Lidköpings kommun och
Stenungsunds kommun.

Mål och måluppfyllelse
Trots det mycket speciella året kunde avdelningen för Kommunikation och Samverkan följa den lagda verksamhetsplanen och genomföra det allra mesta av det
som var planerat. Merparten av de mål som sattes upp i verksamhetsplaneringen
har uppfyllts.
Den breda kompetens som finns på avdelningen möjliggjorde en omställning. Men
CAN tog även ett steg till i sin roll som samhällsaktör. Medarbetarna lyckades
hitta vägar för att uppfylla målen men även för att spela en viktig roll i det annorlunda samhälle som vi och hela vårt nätverk befann sig i. Vårt nya digitala sätt att
visa omsorg och nå ut kommer vi att bära med oss in i det ”nya normala”.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Styrelsen och direktören för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2020.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN är ett nationellt
kompetenscentrum inom ANDTS-området med uppdrag att följa konsumtionsutvecklingen och sprida saklig kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av
alkohol och andra droger i samhället.
Våra återkommande större nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor,
Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi har även i uppdrag att
årligen följa upp gatu- och grossistpriser för ett antal narkotiska preparat.
CAN genomför även lokala och regionala undersökningar av olika karaktär på
uppdrag av kommuner och län.
För perioden 2018–2020 har CAN tecknat en treårig överenskommelse med
staten (Socialdepartementet). I överenskommelsen specificeras de områden som
CAN ska arbeta med.
Inriktningen av verksamheten under 2020 har haft följande inriktning:
•

Att fördjupa och utveckla det regionala och lokala arbetet. Detta genom
regionala konferenser i samarbete med länsombud och medlemsorganisationer,
och genom en fördjupad kontakt med Länsstyrelsernas och kommunernas
ANDT-samordnare.

•

Att genom CAN:s arbete med KULA – Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen
av det lokala ANDT-arbetet kunna erbjuda stöd till den regionala och lokala
nivån.

•

Att genom digitala kanaler, materialproduktion, kurser och konferenser tillhandahålla forskningsresultat och andra fakta på ett målgruppsanpassat och
lättillgängligt sätt.

•

Att genom ett ökat fokus på tillgänglighet och en ökad närvaro i digitala
medier stärka bilden av CAN som ett kompetenscenter och bistå med kunskap till våra målgrupper i hela landet.

•

Att genom vår populärvetenskapliga tidskrift föra ut och granska aktuell forskning och företeelser inom drogområdet, sprida ny kunskap och uppmuntra till
debatt.

19
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/020332ca-94fe-4f1f-858e-ae89248d62ea

www.vismasign.com

•

Att genom att bistå med fakta och metoder, sprida kunskap till skolelever,
föräldrar, lärare och andra vuxna som arbetar med ungdomar och med ANDT.

•

Att genom våra undersökningar och kartläggningar belysa användningen av
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).

•

Att genom att erbjuda fortbildning, samverkan och information till organisationer bidra till ökad kunskap och ökat samarbete inom ANDTS-området.

•

Att genom samverkan med olika lärosäten och forskargrupper bidra till produktion och spridning av kunskap inom ANDTS-området.

Ändamål och stadgar
CAN:s stadgar anger följande ändamål för verksamheten: ”Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är en oberoende organisation som har
till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen, bedriva och främja saklig information
om verkningar på individ och samhälle av alkohol- och narkotikabruk liksom om
metoder för att förebygga alkoholskador och icke-medicinskt bruk av narkotika.
Ändamålet är att minska konsumtionen av alkohol och tobak och verka för ett
samhälle fritt från narkotika och dopning, med en vision om en värld fri från
skador orsakade av ovanstående substanser”.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I januari 2020 flyttade CAN från sina lokaler på Klara Norra Kyrkogata till Östgötagatan 90. Flytten innebar en hel del investeringar i den nya lokalen.
I mars drabbades världen och således även CAN av pandemin. Det innebar stora
omställningar i arbetssätt men även investeringar i digitala verktyg och IT-utrustning.
Under sommaren bytte CAN IT-leverantör för att öka kvaliteten.
Under året har CAN bytt lönesystem till Visma, vilket är helt implementerat
under året. Prognos- och kvartalsavstämningar i ekonomin är implementerade
under året.

Främjande av ändamål
Under 2020 har flera regioner och kommuner gett CAN i uppdrag att kartlägga
deras regionala/lokala situation vad gäller konsumtion och skador kopplade till
ANDTS.
CAN är ett nationellt kompetenscentrum och ska vara relevant för hela landet
därför är tillgänglighet ledordet för CAN:s kommunikation och har beaktats vid
framtagandet av ny webbplats, i sociala medier, i våra nyhetsbrev och i vårt
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mediearbete. Användandet av rörliga bilder blir allt viktigare i de digitala kanalerna
och inte minst under 2020 då vi var tvungna att ställa om till digitala arbetssätt i
och med pandemin.

Styrelse
Styrelsen består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser en ledamot, tillika
ordförande, samt ersättare för denne. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd (Forte) utser två ledamöter med ersättare medan Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen vardera utser en ledamot samt ersättare.
Årsmötet utser minst åtta ledamöter med ersättare. Dessutom har CAN:s personal rätt att utse en representant med ersättare. Styrelsen har sedan årsmötet
2020 haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter, utsedda av:
Regeringen
Yasmine Bladelius, ordförande
Folkhälsomyndigheten
Marie Risbeck
Socialstyrelsen
Eva Wallin
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Jenny Cisneros Örnberg och Andreas Björke
Vetenskapsrådet
Johan Franck
Årsmötet
Lena Josefsson, KSAN
Irma Kilim, IOGT-NTO
Lars Ohly, Verdandi
Christine Helle, Riksidrottsförbundet
Maria Bergström, MHF
Johanna Gripenberg, Alkoholpolitiskt Forum
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Emil Funcke, NSF
Kerstin Eriksson, SIMON
CAN:s personal
Erica Sundin
Suppleanter, utsedda av
Regeringen
Anders Andersson
Folkhälsomyndigheten
Anna Bessö
Socialstyrelsen
Lina Pastorek
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Kruna Madunic och Peter Allebeck
Vetenskapsrådet
Agneta Öjehagen
Årsmötet
Carina Wrangebo, RFSL
Kim Fagerholm, MHF Ungdom
Gabriella Mattsson, Föräldraalliansen
Margareta Nyström, FMN Riks
Mona Örjes, JUNIS
Pierre Andersson, IOGT-NTO
Sven Andreasson, Alkoholpolitiskt Forum
Therese Reitan, RFMA
CAN:s personal
Clara Henriksson
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Arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott har haft följande sammansättning: Yasmine Bladelius,
Peter Allebeck, Lena Josefsson, Christine Helle och Lars Ohly.

Revisorer
Ordinarie revisorer, utsedda av
Länststyrelsen i Stockholms län
Gunnar Svanfeldt
Årsmötet
Aukt. revisor Johan Rönnkvist, PwC
Valeri Surell, MHF
Revisorssuppleanter, utsedda av
Länststyrelsen i Stockholms län
–
Årsmötet
Aukt. revisor Erik Albenius, PwC
Tore Andersson, IOGT-NTO

Anslutna organisationer
Stadgarna ger varje ansluten organisation, oberoende av medlemsantal, rätt att
representeras av fem ombud vid årsmötet. Varje organisation äger en (1) röst.
Samtliga ombud äger yttranderätt.
Samtliga anslutna organisationer finns i bilaga 1.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 26 maj 2020 i Stockholm. Vid årsmötet deltog 27 röstberättigade ombud, styrelsen, särskilt inbjudna samt CAN:s personal. Årsmötet inleddes
med en föreläsning av Johan Pettersson från Make Equal om normer, maskulinitet
och alkohol.
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Kansli
Under större delen av verksamhetsåret har medelantalet 26 personer, 15 kvinnor
och 11 män, arbetat på CAN.
På avdelningen Kommunikation och samverkan började Ida Ömalm Ronvall som
kommunikatör och Daniel Müller visstidsanställdes för att utveckla KULA-arbetet.
Kristofer Odö avslutade sin tjänst och på Administrationen var Charlotta Eskilson
tjänstledig under hösten. En konsult anlitades under tjänstledigheten. Jonas Landberg var tjänstledig hela året till förmån för forskning på heltid. Samtliga anställda
går att finna i bilaga 2.

Personalutveckling
Vid flera tillfällen under året har personalutbildningar genomförts. Stora delar av
personalen har fått möjlighet till medieträning via Westanders, Power Point kurs
och hur en kan genomföra digitala möten. Kontakten med Trygghetsrådet TRS
har under året delvis förskjutits då en stor det av projektet kräver fysisk närvaro.
I och med pandemin så har en majoritet av personalen på CAN arbetat hemifrån
större delen av året. Detta har ställt nya krav på medarbetare och chefer liksom
på teknisk utrustning. Sedan mars månad har vi haft samtliga personal- och
APT-möten digitalt. Vi har också haft digitala ”fikor” och kick-offer för att bibehålla
känslan att vara en grupp kollegor.
Personalen har också fått en individuell kompetensutvecklingsplan som genomförts
i hög grad, se bilaga 3.
Personal har också under året deltagit på olika kurser, konferenser och seminarier
både som presentatörer och som deltagare, se bilaga 3.

Administration och ekonomi
2020 var ett speciellt år på många sätt. I januari bytte CAN lokaler från Klara
Norra Kyrkogata till Östgötagatan 90. En flytt tar mycket tid och energi från
samtliga anställda, men kostar också en hel del pengar. I och med en överenskommelse med vår tidigare hyresvärd var det möjligt att inreda det nya kontoret med
moderna och funktionella möbler och övrig kontorsinredning. Den tredje mars
hade vi ett inflyttningsmingel för vårt nätverk och två veckor senare slog pandemin
till med full kraft. Vi rekommenderades alla att arbeta hemifrån i möjligaste mån.
Detta har inneburit att vi fortfarande inte riktigt ”bott in oss” och även 2021, då
vi förhoppningsvis kan komma tillbaka till kontoret, kommer en del justeringar att
krävas i nya lokalen.
Pandemin och distansarbetet har inneburit för CAN, liksom de flesta andra, att vi
tvingats ställa om till digitala arbetssätt. Vi var snabba på att ställa om, som går att
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läsa i verksamhetsberättelsen, men det krävdes också en hel del investeringar och
fortbildningar för att klara den omställningen.
Under sommaren 2020 bytte vi IT-leverantör. Ett sådant byte innebär alltid vissa
inkörningsproblem. I och med pandemin och distansarbete var vi än mer beroende av fungerande IT än under ett normalt år. Det tärde på personalen och
skapade en hel del frustration. Under hösten har de flesta inkörningsproblem
korrigerats.
Under året har vi bytt löne- och tidssystem för avvikelserapportering. Prognos 1
i maj och 2 i september har införts för att på ett bättre och tydligare sätt kunna
följa ekonomin under året och på längre sikt.
CAN har under året administrerat Systembolagets Alkoholforskningsråd och
Svenska Spels forskningsråd.
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Representation
CAN har varit representerat i olika organisationer, nätverk och styrelser.
Detta är väsentligt för att kunna följa med i utvecklingen på olika områden
samt för att få kunskaper och information som kan vara till nytta för CAN och
medlemsorganisationerna.
Ansvars och Gunnar Nelkers Hedersstiftelse
Charlotta Rehnman Wigstad, ledamot
Isabella Gripe, ersättare
Centralförbundet för socialt arbete
Kristofer Odö, ledamot och representant
Sara Kristensson, suppleant och representant
Lena Josefsson, representant
Föreningen fruktdrycker
Irma Kilim, representant
Daniel Carlryd, representant
Nationella nätverket för folkhälsodata
Isabella Gripe
Rundabordsgruppen/samverkansforum mot illegal hantering av
alkohol (administreras av Systembolaget)
Björn Trolldal
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Samrådsgruppen för narkotikafrågor
Ulf Guttormsson
Isabella Gripe
Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet
Björn Trolldal, ordinarie
Charlotta Rehnman Wigstad, ersättare
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Resultat och ställning
För verksamhetsåret 2020 har CAN genom avtal med staten erhållit statsbidrag
om 20 473 tkr (19 235).
27 tkr återbetalas av erhållet statsbidrag 20 500.
Intäkterna utöver samtliga statsbidrag uppgick till 11 004 tkr (15 501).
Personalkostnaderna uppgick till 18 649 tkr (19 210).
Resultat efter finansiella poster uppgår till 235 tkr (856 tkr). Årets resultat 235 tkr
balanseras.
I övrigt hänvisas till bifogade resultaträkning, balansräkning och noter.		
Alla belopp är uttryckta i tkr. Belopp i parentes hänvisar till föregående år, 2019.

Flerårsöversikt					
Statsbidrag
Nettoomsättning/
medlemsavg.
Föreningens
kostnader
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet

2020
20 473
11 004

2019
19 235
15 501

2018
20 500
12 768

2017
19 800
14 811

2016
16 500
15 274

31 215

33 720

33 553

35 225

31 798

235
14 995
50%

856
14 829
49%

-256
12 725
51%

-583
10 918
61%

39
13 114
56%

Förändring av eget kapital				
2020
Ingående
balans
Omföring av
fg. års resultat
Årets resultat
Utgående
balans

CAN
Balanserade Årets
Totalt eget
Allmänna
medel
resultat
kapital
Garantifond
3 683
2 759
856
7 298
0

856

-856

0

0
3 683

0
3 615

235
235

235
7 533
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Resultaträkning (tkr)

Not

2020

2019

2
3

25
20 473
10 979
31 477

22
19 235
15 479
34 736

-12 470
-18 649
-96
-31 215

-14 511
-19 210
0
-33 721

262

1 015

39

53

-3

-1

36

52

Resultat efter finansiella
poster före skatt

298

1 067

Skatt

-63

-211

Resultat efter skatt

235

856

Årets resultat

235

856

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Statsbidrag
Nettoomsättning
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa föreningens kostnader

4
5
6

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella
investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa resultat från finansiella
investeringar
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Balansräkning (tkr)

Not

2020-12-31

2019-12-31

6

1 098
1098

0
0

2 429
124
0

4 035
90
0

1427
3 980

1 195
5 320

9 917
9 917

9 509
9 509

14 995

14 829

Eget kapital och skulder
Eget kapital
CANs allmänna garantifond
Balanserade medel
Årets resultat
Summa eget kapital

3 683
3 615
235
7 533

3 683
2 760
856
7 299

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

1 883

2 211

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

7

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Övriga kortfristiga skulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

8
9

Summa eget kapital och
skulder

1 390
1 412

1274
2 205

2 777
7 462

1 840
7 530

14 995

14 829

Noter
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enligt med årsredovisningslagen och BNFAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är
oförändrade från fg år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att
erhållas intäkter i form av bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda.
Om bidraget avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna
period.
Medlemsavgifter
Omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgift redovisas vid
inbetalning från medlemmen och intäktredovisas över den tidsperiod som avses.
Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften
redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser
årets skattepliktiga resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har
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redovisats. Föreningen inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). I den mån föreningen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln
att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från
skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är
hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet
kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.
Materiella anläggningstillgångar
I föreningen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3. Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk
tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge kassaflöde). För ideell
sektor gäller att materiella anläggningstillgång även omfattar fysisk tillgång som
innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.
De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då de
används för föreningens ideella ändamål. Nedskrivningsprövning sker alltid för
sådana tillgångar som inte längre uppfyller kraven att definieras som materiella
anläggningstillgångar. Enligt K3 ska omklassificering inte göras. Inventarier med
ett anskaffningsvärde under 50 % av prisbasbeloppet har utifrån väsentlighets
bedömning redovisats som kostnad.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar (och nedskrivningar). I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt
kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga bidrag som avser förvärv av materiell
anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Utgifter för löpande
reparationoch underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive
realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas som
Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga verksamhetskostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Övriga inventarier

10 år

Kundfordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter
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avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar kostnadsförs i takt med att de
anställda utför tjänster.
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Avser influtna projektmedel vilka ännu ej förbrukats. Kvarstående medel redovisas
därför som skuld.
Definition av nyckeltal
Statsbidrag - Statsbidrag samt övriga bidrag från Socialdepartementet gällande
tillfälliga projekt
Nettoomsättning - Verksamheter inom utbildning, bibliotek, tidningen A&N,
rapporter, föreläsningar, forskning, utredningar och analyser
Balansomslutning - tillgångar, skulder och eget kapital
Soliditet justerat eget kapital i procent av hela balansomslutningen
Belopp i tkr

2020

2019

Not 2 Intäkter statsbidrag
Statsbidrag
Summa

20 473
20 473

19 235
19 235

Not 3 Nettoomsättning
Intäkter forskningsbidrag (Systembolagets
Alkoholforskningsråd)
Intäkter kurser, rapporter, föreläsningar, övrigt
Intäkter tidskriften Alkohol & Narkotika
Intäkter undersökningar/analyser
Intäkter forskning (KaroIinska Institutet)
Summa

642
509
211
8 112
1 505
10 979

934
583
235
10 620
3 107
15 479

3 383
125
114
1 355
17

3 760
176
55
682
128

Not 4 Övriga externa kostnader
Lokalhyra och el
Städning
Underhåll o reparationer
Förbrukningsinventarier
Övriga lokalkostnader
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Resor
Marknadsföring/konferenser
Mätningskostnader för Monitor och Rahra
Övriga kontorskostnader
Summa
Not 5 Personalkostnader
Medelantalet anställda har uppgått till:
Kvinnor
Män
Summa
Könsfördelning ledande befattningshavare:
Kvinnor
Män
Summa
Könsfördelning styrelsel:
Kvinnor
Män
Summa

49
805
2 667
3 955
12 470

298
736
3 827
4 849
14 511

15
11
26

15
12
27

3
2
5

3
2
5

11
4
15

11
4
15

1 015
11 512
12 527

1 063
11 788
12 851

3 738
1 519
17 784

4 364
1 649
18 864

865
18 649

346
19 210

Vid uppsägning från föreningens sida är direktören, utöver
lönen under uppsägningstiden berättigad till en engångsersättning motsvarande sex månadslöner.
Lön och ersättningar har uppgått till:
Styrelsen och direktören
Övriga anställda
Summa löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Summa löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa
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Not 6
IB Materialla anläggningstillgångar
Årets anskaffningar av inventarier
UB Materiella anläggningstillgångar

0
1 194
1 194

0
0
0

0
-96
-96

0
0
0

Not 7 Förutbet kostnader och upplupna
intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

830
597
1 427

893
302
1 195

Not 8 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Forskningsprojekt Systembolagets Alkoholforskningsråd
2019
Socialstyrelsen
Ej utnyttjat statsbidrag
Summa

1 385
0
27
1 412

820
120
1 265
2 205

Not 9 Upplupna kostnader och förutbet
intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Löneskatt pensionsavgifter
Övriga upplupna kostnader
Övriga upplupna intäkter
Summa

540
169
363
640
1 065
2 777

394
124
393
384
545
1 840

Not 10
Ställda säkerheter
Inteckning – hyresgaranti om 1 204 600 kr
Summa

1 205
1 205

1 205
1 205

IB Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
UB Ackumulerade avskrivningar
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Bilaga 1

Anslutna organisationer

Stadgarna ger varje ansluten organisation rätt att representeras av fem ombud vid årsmötet. Varje
organisation äger en (1) röst. Samtliga ombud äger yttranderätt.

Organisationer anslutna vid utgången av 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkoholpolitiskt forum
Arbetarnas bildningsförbund
Cancerfonden
Drogfri uppväxt
FAS-föreningen
Frisksportens ungdomsförbund
Föreningen Sveriges socialchefer
Föräldraalliansen Sverige
Hela människan
Hjärt-Lungfonden
IOGT-NTO
Junis – IOGT-NTO:s Juniorförbund
Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN)
Lions Clubs International
LP-verksamheten
Länkens kamratförbund
Motorförarnas helnykterhetsförbund
MHF-ungdom
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
Nykterhetsrörelsens scoutförbund
Riksförbundet anhöriga mot droger
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners
rättigheter (RFSL)
Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare
Riksförbundet föräldraföreningen mot narkotika
Riksförbundet hem och skola
Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk
Riksförbundet narkotikafritt samhälle
Riksförbundet SIMON. Svenskar och invandrade mot narkotika
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Riksförbundet Visir
Riksidrottsförbundet
RiksKRIS
Svenska frisksportförbundet
Svenska narkotikapolisföreningen
Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran
Sveriges Blåbandsförbund
Sveriges Blåbandsungdom
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor, SLAN
Sverok – Spelhobbyförbundet
Sällskapen Länkarnas riksförbund
Unga drogförebyggare
Unga Örnars riksförbund
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Bilaga 1
•
•
•
•

Ungdomens nykterhetsförbund
Verdandi
VITA Nykter
Yrkesföreningar mot tobak

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/020332ca-94fe-4f1f-858e-ae89248d62ea

www.vismasign.com

Bilaga 2

Anställda vid utgången av verksamhetsåret 2020
Carlryd Daniel

Organisationssamordnare

Englund Anna

Utredare
Tjänstledig 24 juli – 31 december, konsult
vikarierade

Eskilson Charlotta
Fredriksson, Anna

Föräldravikariat 15 augusti – 31 december

Gripe Isabella

Utredare, doktorand

Guttormsson Ulf

Avdelningschef, Analys & Metod

Henriksson Clara

Samordnare

Hjärtström Jimmie

Webbansvarig

Kristensson Sara

Avdelningschef, Kommunikation & Samverkan
Utredare med forskningskompetens, tjänstledig hela
året

Landberg Jonas
Müller Daniel

Samordnare från och med 15 augusti

Nilsson Tony

Utredare med forskningskompetens

Ramstedt Mats

Forskningsansvarig

Raninen Jonas

Utredare med forskningskompetens

Rehnman Wigstad Charlotta

Direktör

Selleby Lena

Redovisningsekonom

Spens Birgitta

Samordnare, föräldraledig 15 augusti – 31 december

Sundelin Mia

Administrativ chef

Sundin Erica

Utredare, doktorand

Svensson Johan

Utredare med forskningskompetens

Thor Siri

Utredare, doktorand

Trolldal Björn

Utredare med forskningskompetens

Zetterqvist Martina

Utredare

von Wright Julius

Chefredaktör, Alkohol & Narkotika

Ömalm Ronvall Ida

Kommunikatör
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Bilaga 3

Kurser, utbildningar, konferenser 2020
20-01-14

Ulf Guttormsson

20-01-17
20-01-28

Charlotta Rehnman
Wigstad
Martina Zetterqvist

20-01-28

Martina Zetterqvist

20-01-28
20-01-29

Ulf Guttormsson
Mia Sundelin

20-02-04

Björn Trolldal

20-02-04

Sara Kristensson,
Birgitta Spens och Ida
Ömalm
Björn Trolldal
Socialdepartementet. Medverkan vid hearing inför den
kommande ANDT-strategin
Charlotta Rehnman
Deltog på hearing nr 1 om nya ANDTS-strategin på
Wigstad
Socialdepartementet
Charlotta Rehnman
Föreläsning på GIH om ANDT-utvecklingen i Sverige
Wigstad
Mats Ramstedt
Undervisning: CPF:s kurs om Beroendetillstånd (Eskilstuna)
Siri Thor
Höll presentation på CANs forskardag
K&S
En rad medarbetare presenterade vid CAN:s forskardag. Arr CAN.
Björn Trolldal
CAN:s forskardag. Presentation av studie om effekter av
prisförändringar på ungdomars alkoholkonsumtion
Charlotta Rehnman
Modererade CAN:s forskningsdag
Wigstad
Mats Ramstedt,
Presentation av forskningsverksamheten på CAN:s Forskardag
Isabella Gripe, Jonas
Raninen, Siri Thor,
Tony Nilsson
Ulf Guttormsson
Presentation: Cannabis för Länsstyrelsen Västmanland
Tony Nilsson
Hearing Prevention
Charlotta Rehnman
Deltog på hearing nr 2 om nya ANDTS-strategin på
Wigstad
Socialdepartementet
Björn Trolldal
Systembolaget. Rundabordsmöte med representanter från
bransch och myndigheter
Tony Nilsson
Småkommunrapporten, norra Bohuslän
Björn Trolldal
Socialdepartementet. Presentation av rapport om den totala
alkoholkonsumtionen i Sverige 2019
Johan Svensson
Presenterade Fokusrapport 06 (Riskuppfattning…) och
Fokusrapport 7 (Gripe I, Upp till vara och en) vid Nätverksträff för
ANDT-samordnare/kontaktpersoner, Länsstyrelsen Skåne,
Johan Svensson
Presentation av Fokusrapport 6 på Socialdepartementet.

20-02-05
20-02-05
20-02-07
20-02-18
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19

20-02-20
20-03-04
20-03-04
20-03-10
20-03-10
20-03-11
20-03-12
20-04-14

Seminarienärvaro: Alkoholpolitiskt forum, SKR, Alkohol &
socialpolitik
Föreläsning på Socialstyrelsen om Skolelevers drogvanor och
användning av ANDT i befolkningen.
Presentation av skolelevers ANDT-vanor i Kalmar. För
skolpersonal, samordnat av länsstyrelsen Kalmar län.
Presentation av skolelevers ANDT-vanor i Kalmar. För
tjänstemän/politiker, samordnat av länsstyrelsen Kalmar län.
Presentation av Gränshandelsrapporten för Socialdepartementet
Uppföljningsdag ”Förstärkt barn- och familjeperspektiv vid
missbruk och beroende”
CAN:s styrelse. Presentation av rapport om resandeinförsel och
köp av smugglad alkohol
Deltog i SILC hos CAN
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Bilaga 3
20-04-14
20-04-15
20-04-15
20-04-15

Anna Fredriksson,
Birgitta Spens,
Kristofer Odö
K&S

20-04-28

Sara Kristensson
Anna Englund, Johan
Svensson
Kristofer Odö, Mats
Ramstedt
Björn Trolldal

20-04-28

Daniel Carlryd

20-05-05
20-05-06

Sara Kristensson
Charlotta Rehnman
Wigstad

20-05-06
20-05-08

Kristofer Odö
Charlotta Rehnman
Wigstad
Mats Ramstedt

20-04-22

20-05-13

Maj 2020 Johan Svensson
20-05-26
20-05-26
20-06-02
20-06-02

Ulf Guttormsson
Charlotta Rehnman
Wigstad
Björn Trolldal

20-06-04

Mia Sundelin, Tony
Nilsson, Charlotta
Rehnman Wigstad
Charlotta Rehnman
Wigstad
Björn Trolldal

20-06-04

Björn Trolldal

20-06-12

Isabella Gripe

20-06-16

Isabella Gripe

20-06-16

K&S

20-06-03

Deltog i SKR:s Öppen samordning psykisk hälsa i kristid Unga
Webbsändning; Fokusrapport om ungas riskuppfattning och
bruk. Charlotta Rehnman Wigstad modererade. Arr CAN.
Deltog i SKR:s Öppen samordning psykisk hälsa i kristid Vuxna
Presentation av Fokusrapport 6 på Cafe CAN via webb.
Presenterade vid Webbsändning; Tema Anhörig, arr CAN m fl.
Julius von Wright modererade. Arr CAN.
Länssamarbetsgruppen Region Stockholm. Presentation av CAN:s
upplägg av slutuppföljningen av den regionala ANDT-strategin i
Stockholms län.
Presenterade vid Uppsala läns konferens Hur arbetar idéburen
sektor arbetar med utsatta familjer och barn i dessa tider med
covid-19 och kan vi samverka mer?
Deltog i nätverket SILC
Presenterade vid Webbsändning; Dopning – din ensak eller
samhällets ansvar? Arr CAN. Julius von Wright modererade. Arr
CAN.
Presenterade ANDT på schemat för Länsstyrelsen
Deltog på hearing nr 3 om nya ANDTS-strategin på
Socialdepartementet
Presentation för SKR: Hur många barn växer upp med föräldrar
som har alkoholproblem? - resultat från en systematisk
litteraturöversikt
Seminarie via webb, Tollare folkhögskola, CANs
samordnarutbildning.
Presentation av Narkotikaprisrapporten för Socialdepartementet
Presentation Narkotikautvecklingen i Sverige på
Sydlänskonferens
KULA webbsändning. Presentation av data för representanter
från Blekinge läns kommuner mfl
Deltog på KULA presentation Blekinge
Deltog på hearing nr 4 om nya ANDTS-strategin på
Socialdepartementet
Socialdepartementet. Presentation av studie om effekter av
Coronapandemin på alkoholkonsumtionen
CAN webbsändning. Presentation av studie om effekter av
Coronapandemin på alkoholkonsumtionen.
Presentation av fokusrapporten "Upp till var och en" på
Socialdepartementet
Presentation av fokusrapporten "Upp till var och en" på digitalt
Café CAN.
Webbsändning; Upp till var och en – Förändringar i ungas
attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019, arr CAN. Julius
von Wright modererade. Arr CAN.
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20-06-17
Marsaugusti
2020
JuniAugusti
2020

Björn Trolldal, Mia
Sundelin, Tony
Nilsson
K&S

KULA webbsändning. Presentation av data för representanter
från Lidköpings kommun mfl

Johan Svensson

Arbete med kursupplägg samt presentation på kursen: Ungdom i
det senmoderna samhället - sommar 2020, institutionen för
folkhälsovetenskap, Stockholms universitet. Detta arbete har
bedrivits vid SU, dock sprids kunskapen om CAN på denna kurs
dels genom delaktighet men också genom att Skolelever är
kurslitteraturer.
Presenterade vid Webbsändning; Ungas frågor och svar. Julius
von Wright modererade. Arr CAN.
Undervisning: CPF:s kurs om Beroendetillstånd (Eskilstuna)
KULA webbsändning. Presentation av data för representanter
från kommunerna i Blekinge län

Presenterade och arrangerade flera medarbetare vid Grundkurs i
ANDT(s)-prevention.

20-08-12

Kristofer Odö

20-08-26
20-08-27

Mats Ramstedt
Björn Trolldal, Mia
Sundelin, Tony
Nilsson, Daniel Müller
och Charlotta
Rehnman Wigstad
Mia Sundelin
Föreläste på Länsstyrelsen Uppsalas konferens om
”Familjeorienterat arbetssätt”
Charlotta Rehnman
Presentation av CAN och erfarenheter från kommunprojekt på
Wigstad
grundkursen på Tollare Folkhögskola
Björn Trolldal
Systembolaget. Rundabordsmöte (SIA) med representanter från
bransch och myndigheter
Björn Trolldal
Styrgruppen för ANDT-frågor i Stockholms län. Beskrivning av det
pågående arbetet med slutuppföljningen av den regionala ANDTstrategin.
Sara Kristensson
Deltog i nätverket SILC
Mia Sundelin
Modererade Svenska Spels forskningsråds webinarium
Martina Zetterqvist
Presentation av Tobaksvanor i Sverige 2003-2019 på
Socialdepartementet
Martina Zetterqvist
Presenterade vid Webbsändning: Tobaksvanor i Sverige - hur
påverkade den nya lagen användandet 2019? Julius von Wright
modererade. Arr CAN.
Charlotta Rehnman
Presenterade vid CAN:s Nätverkskonferens.
Wigstad, Daniel
Carlryd, Daniel
Müller, Sara
Kristensson
Mia Sundelin
Deltog i dialog om civilsamhällets aktörer MFoF
Charlotta Rehnman
Presentation vid CAN:s nätverkskonferens (länsombud och
Wigstad
medlemsorganisationer)
Charlotta Rehnman
Intervju om Alkoholkonsumtionen i Sverige i TV4 morgon
Wigstad
Björn Trolldal
Socialdepartementet. Presentation av studie om effekter av
Coronapandemin på alkoholkonsumtionen
Charlotta Rehnman
Digital inledning (film) om CAN på grundutbildningen för
Wigstad
kommunala samordnare

20-08-28
20-08-31
20-09-08
20-09-15
20-09-15
20-09-16
20-09-23
20-09-25
20-10-01

20-10-01
20-10-01
20-10-14
20-10-15
20-10-21

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/020332ca-94fe-4f1f-858e-ae89248d62ea

www.vismasign.com

Bilaga 3
20-10-21 – K&S
20-10-22
20-10-05
20-10-07
20-10-14

Ulf Guttormsson
Ulf Guttormsson
Mats Ramstedt

20-10-15

Björn Trolldal

20-10-21
20-10-23

Tony Nilsson
Kristofer Odö

20-10-28

Mats Ramstedt

20-11-02
20-11-04

Ulf Guttormsson
Mats Ramstedt

20-11-04

K&S

20-11-06

Isabella Gripe

20-11-10

Björn Trolldal

20-11-10

Charlotta Rehnman
Wigstad
Anna Englund, Johan
Svensson

20-11-12
20-11-18
20-11-18
20-11-18
20-11-24
20-11-25

Julius von Wright
Martina Zetterqvist
Ulf Guttormsson
Sara Kristensson
Mats Ramstedt

20-11-26

Mats Ramstedt

Presenterade flera medarbetare vid ”Grundutbildningen i
ANDTS-förebyggande arbete för kommunala samordnare.” Arr
CAN m fl
Samverkansmöte: Samrådsgruppen i narkotikafrågor
Presentation: Riksdagsseminarium VISIR
Presentation av artikeln: Are changes in parenting an important
explanation for the decline in youth drinking? -evidence from a
comparison of Sweden and Denmark. Digitalt möte för nordisk
Workshop: "Twenty years later: Explanations and consequences
of the decline in adolescents' drinking in the Nordic Countries"
Länssamarbetsgruppen Region Stockholm. Lägesbeskrivning av
det pågående arbetet med slutuppföljningen av den regionala
ANDT-strategin.
Presentation, grundutbildning ANDT-samordnare
Föreläste om ANDT på schemat, för lärare och elevhälsopersonal
i Bengtsfors kommun.
Opponent på avhandlingen "Predictors of early and excessive
drinking and their association with important life outcomes" av
Frøydis Enstad som lades fram vid Oslo universitet
Presentation: Cannabisnätverket
Presentation på konferens arrangerad av Systembolaget på
temat: "Hur mycket dricker vi och varför?"
Webbsändning; Vilken roll spelar huvudmannaskapet för bra
vård? Arr Alkohol & narkotika. Julius von Wright modererade. Arr
CAN.
Digital presentation av fokusrapporten "Jämlika vanor" för
Socialdepartementet
Norstat: Utbildning av telefonintervjuare i Monitorprojektet.
Dialogmöte mellan ideella organisationer inom ANDT-området
och Folkhälsomyndigheten
Presenterade vid Webbsändning Drogvanor bland skolungdomar
– Europa och Sverige. Charlotta Rehnman Wigstad modererade.
Arr CAN.
Modererade DrogFokus 2020
Presentation av Jämlika vanor på CAN:s styrelsemöte
Konferensnärvaro: Drogfokus
Deltog i nätverket SILC
Presentation för Systembolaget av RARHA-rapporten Svensk
alkoholkultur - stabil eller föränderlig? En jämförelse av
dryckesmönster, motiv, attityder och problem mellan 2015 och
2020
Presentation för Regeringskansliet av RARHA-rapporten Svensk
alkoholkultur - stabil eller föränderlig? En jämförelse av
dryckesmönster, motiv, attityderoch problem
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20-11-26

20-11-27
20-11-30

Tony Nilsson,
Charlotta Rehnman
Wigstad, Daniel
Müller
Mats Ramstedt

20-11-30
20-12-03

Charlotta Rehnman
Wigstad
K&S
Björn Trolldal

20-12-09
20-12-09

Sara Kristensson
Anna Fredriksson

20-12-09

Erica Sundin

20-12-10

Johan Svensson

20-12-11

Ulf Guttormsson

20-12-11

Anna Englund

20-12-11
20-12-15

Johan Svensson
Charlotta Rehnman
Wigstad
Mats Ramstedt

20-12-18

KULA-redovisning Stenungsund

Presentation av sin forskning i samband med mottagande av
Systembolagets kunskapspris
Dialogmöte med CAN:s nätverk (länsombud och
medlemsorganisationer)
Arrangerade CAN en uppföljning av Nätverkskonferens.
Northern Dimension Future Forum: Presentation: The effect of
the COVID-19 pandemic on alcohol consumption in Sweden
Presenterade om CAN vid Länsstyrelsernas G8.
Föreläste om ANDT på schemat, för lärare och elevhälsopersonal
i Göteborgs stad.
Presentation: Socioekonomiska skillnader i beroende och
utsatthet för andras användning av alkohol, narkotika och tobak.
Beroendedagen, Expo Medica.
Presentation av ESPAD med inriktning på narkotika för Narkotika
politiskt center
Presenterade Skolelevers drogvanor 2020 i samband med
prisutdelning av CAN:s priser vid webbsändning modererad av
Charlotta Rehnman Wigstad.
Presentation av den internationella ESPAD-rapporten 2019 vid
webbsändning, CAN.
Presentation av ESPAD rapporten
Föreläsning om Småkommunrapporten och KULA på
nätverkskonferens för kommunerna i Kronobergs län
Undervisning på Masterkursen "Embodiment of the social world"
om den Ryska mortalitetskrisen. Stockholms universitet

Internationella konferenser och möten
20-01-27
20-06-02
20-11-18

Julius vonWright
Sara Kristensson
Sara Kristensson

20-12-02

Erica Sundin

Deltog i planeringsmöte för Nordisk rusmiddelseminar
Deltog i möte med Nordic Welfare Centre
Representerade CAN vid årsstämman för Nordic Alcohol and
Drug Policy Network, NordAN
Presenterat på seminarium: Severe harm from known people's
and strangers' drinking. Centre for Alcohol and Polcy Research,
La Trobe University, Melbourne.

Kompetensutveckling
20-01-28
20-02-14
20-02-06
20-03-11

Mia Sundelin,
Charlotta Rehnman
Wigstad
Tony Nilsson
Charlotta Rehnman
Wigstad
Mia Sundelin

Deltog på Ledarnas seminarium om ”motiverande lönesättning”
Stresshantering, Academic House
Arbetsrätt för chefer
Deltog på Avonovas seminarium om arbetsmiljö vid
distansarbete
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20-03-11
20-03-19
Mars –
augusti 2020
20-04-03
20-04-03
20-05-08 20-05-17
20-05-12

Lena Smith Selleby Utbildning Visma lön
Jimmie Hjärtström Deltog i GTM (Google Tag Manager)
Ida Ömalm Ronvall Deltog i Grundkurs i ANDT(s)-prevention

20-05-15
20-06-02 –
20-06-04
20-06-17
20-08-10

Jimmie Hjärtström
Anna Englund

Mia Sundelin
Lena Smith Selleby
Erica Sundin
Erica Sundin

Deltog på PwC seminarium om digitala årsmöten
Utbildning Visma lön anställd
Deltagit på kurs: Epidemiology III: Analysis and interpretation of
epidemiological data. Karolinska Institutet
Deltagit på kurs: Att göra en systematisk översikt - en
introduktion. endagsutbildning, SBU.
Deltog i Kraften i backlinks
SAS Programming 1: Essentials

Jimmie Hjärtström
Erica Sundin

Deltog i Kraften med en genomtänk Contentstrategi
Deltagit på nätverksmöte: Styrning, praktik och forskning: Om
frivillig och tvångsbaserad hantering av personer med missbruk
idag, igår och i morgon. Sonad (Socialvetenskapligt nätverk inom
alkohol- och drogforskning), Göteborg.
20-11-09/10 Lena Smith Selleby Utbildning Excel
20-11-18
Lena Smith Selleby Webinarium Visma lön årsslut
20-12-03
Charlotta Rehnman Webbutbildning i konflikthantering
Wigstad
20-12-09
Lena Smith Selleby Webinarium Visma administration årsavslut
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Publicerade rapporter 2020
1. CAN RAPPORT 190
Norsk gränshandel med alkohol i Sverige - Ulf Guttormsson och Björn Trolldal
2. FOKUSRAPPORT 06
Ungas riskuppfattning och bruk – hänger det ihop? - Björn Trolldal
3. CAN RAPPORT 191
Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2019 - Ulf Guttormsson
4. FOKUSRAPPORT 07
Upp till var och en? - Isabella Gripe
5. CAN RAPPORT 192
Ungas frågor och svar - Kristofer Odö och Birgitta Spens
6. FOKUSRAPPORT 08
Ung i en tid med minskat drickande - Jonas Raninen
7. CAN RAPPORT 193
Alkoholkonsumtionen i Sverige 2019 - Björn Trolldal
8. CAN RAPPORT 194
Tobaksvanor i Sverige 2003-2019 - Martina Zetterqvist och Mats Ramstedt
9. CAN RAPPORT 195
Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2019 - Ulf Guttormsson
10. FOKUSRAPPORT 09
Jämlika vanor? - Martina Zetterqvist och Isabella Gripe
11. CAN RAPPORT 196
Svensk alkoholkultur – stabil eller föränderlig? - Mats Ramstedt och Erica Sundin
12. CAN RAPPORT 197
Skolelevers drogvanor 2020 - Ulf Guttormsson (red)
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Publicerade artiklar 2020
1. Agardh, E. E., Allebeck, P., Flodin, P., Wennberg, P., Ramstedt, M., Knudsen, A. K., ... &
Danielsson, A. K. (2020). Alcohol‐attributed disease burden in four Nordic countries between
2000 and 2017: Are the gender gaps narrowing? A comparison using the Global Burden of
Disease, Injury and Risk Factor 2017 study. Drug and alcohol review.
2. Gripe, I., Danielsson, A. K., Karlsson, P., Thor, S., & Ramstedt, M. (2020). Are the well‐off
youth in Sweden more likely to use cannabis?. Drug and alcohol review, 40(1), 126-134.
3. Katainen, A., Kauppila, E., Svensson, J., Lindeman, M., & Hellman, M. (2020). Regulating
Alcohol Marketing on Social Media: Outcomes and Limitations of Marketing Restrictions of
Finland’s 2015 Alcohol Act. Journal of studies on alcohol and drugs, 81(1), 39-46.
4. Landberg, J., Hemmingsson, T., Sydén, L., & Ramstedt, M. (2020). The Contribution of Alcohol
Use, Other Lifestyle Factors and Working Conditions to Socioeconomic Differences in
Sickness Absence. European addiction research, 26(1), 40-51.
5. Landberg, J., Trolldal, B., & Norström, T. (2020). Is the theory of collectivity of drinking
cultures valid across educational groups?. Drug and Alcohol Review, 40(3), 472-480.
6. Landberg, J., & Ramstedt, M. (2020). Distribution of sickness absence risk across different
levels and patterns of drinking: findings from the Stockholm Public Health Cohort. Nordic
Studies on Alcohol and Drugs, 1455072520972303.
7. Norström, T. and Landberg, J., (2020) The link between per capita alcohol consumption and
alcohol-related harm in educational groups. Drug and alcohol review. doi:
https://doi.org/10.1111/dar.13114.
8. Laslett, A. M., Jiang, H., Kuntsche, S., Stanesby, O., Wilsnack, S., Sundin, E., ... & Bloomfield, K.
(2020). Cross-sectional surveys of financial harm associated with others’ drinking in 15
countries: Unequal effects on women?. Drug and alcohol dependence, 211, 107949.
9. Leifman, H., & Trolldal, B. (2020). Price and income elasticities for alcohol in Sri Lanka. The
International Journal of Alcohol and Drug Research, 8(2), 61-68.
10. Låftman, S. B., Modin, B., Olsson, G., Sundqvist, K., Svensson, J., & Wennberg, P. (2020).
School ethos and adolescent gambling: a multilevel study of upper secondary schools in
Stockholm, Sweden. BMC Public Health, 20(1), 130.
11. Nilsson, T., Norström, T., Andréasson, S., Guldbrandsson, K., Allebeck, P., & Leifman, H.
(2020). Effects of Local Alcohol Prevention Initiatives in Swedish Municipalities, 2006–2014.
Substance use & misuse, 55(6), 1008-1020.
12. Norström, T., & Ramstedt, M. (2020). The Link Between Alcohol Sales and Alcohol-Related
Harm in Finland, 1995–2016. Journal of studies on alcohol and drugs, 81(5), 641-646
13. Raitasalo, K., Kraus, L., Bye, E. K., Karlsson, P., Tigerstedt, C., Törrönen, J., & Raninen, J.
(2020). Similar countries, similar factors? Studying the decline of heavy episodic drinking in
adolescents in Finland, Norway and Sweden. Addiction, 116(1), 62-71.
14. Raninen, J., & Agahi, N. (2020). Trends in older people’s drinking habits, Sweden 2004–2017.
Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 37(5), 459-469.
15. Raninen, J., & Livingston, M. (2020). The theory of collectivity of drinking cultures: how
alcohol became everyone's problem. Addiction, 115(9), 1773-1776.
16. Spångberg, J. and J. Svensson (2020). Associations Between Youth Unemployment and
Underage Gambling in Europe. Journal of Gambling Issues 45.
17. Spångberg, J., & Svensson, J. (2020). Gambling among 16-year-olds and associated
covariates: A Nordic comparison. Scandinavian Journal of Public Health, 1403494820923814.
18. Sundin, E., Galanti, M. R., Landberg, J., & Ramstedt, M. (2020). Severe harm from others'
drinking: A population‐based study on sex differences and the role of one's own drinking
habits. Drug and Alcohol Review.
19. Thern, E., & Landberg, J. (2020) Understanding the differential effect of alcohol consumption
on the relation between socioeconomic position and alcohol‐related health problems: results
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20.

21.
22.
23.
24.

from the Stockholm Public Health Cohort. Addiction. In press. doi:
https://doi.org/10.1111/add.15213.
Thern, E., Landberg, J., & Hemmingsson, T. (2020). Educational differences in labor market
marginalization among mature-aged working men: the contribution of early health
behaviors, previous employment histories, and poor mental health. BMC Public Health, 20(1),
1-11.
Thern, E., Ramstedt, M., & Svensson, J. (2020). The associations between unemployment at a
young age and binge drinking and alcohol-related problems. European journal of public
health, 30(2), 368-373.
Thern, E., Ramstedt, M., & Svensson, J. (2020). Long‐term effects of youth unemployment on
alcohol‐related morbidity. Addiction, 115(3), 418-425.
Tigerstedt, C., Agahi, N., K Bye, E., Ekholm, O., Härkönen, J., Jensen, H. R., ...Raninen, J &
Bloomfield, K. (2020). Comparing older people’s drinking habits in four Nordic countries:
Summary of the thematic issue. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 37(5), 434-443.
Trolldal, B., Landberg, J., & Ramstedt, M. (2020). Changes in the price of alcohol and effect on
youth drinking and in different socio-economic groups. Alcohol and alcoholism.
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