
CAN söker en 

Utredare
till Avdelningen för Analys och Metod. CAN genomför flera kvantitativa 
befolkningsundersökningar inom ANDTS-området (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak 
och Spel om pengar). Våra större återkommande undersökningar är CAN:s nationella 
skolundersökning, Vanor och konsekvenser samt Monitormätningarna. Vi söker nu en 
erfaren utredare som kan arbeta med såväl datainsamling och analys som 
rapportskrivning. 

Tillträde: Enligt överenskommelse  

Varaktighet: Tillsvidareanställning 100%. Provanställning 6 mån. 

Placering: Stockholm (Södermalm).  

Vi söker dig som 

• Har relevant högskole- eller universitetsexamen i samhällsvetenskapligt 
ämne med en kvantitativ inriktning. Exempelvis utredningssociologi, 
sociologisk samhällsanalys, kriminologi, folkhälsovetenskap, statistik eller 
motsvarande.

• Har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet från liknande 
utredningsarbete som beskrivs nedan

• Behärskar SPSS och gärna även SAS eller liknande
• Kan uttrycka dig på engelska i både tal och skrift
• Har erfarenhet av att göra muntliga presentationer 
• Är van vid att arbeta självständigt och kan genomföra uppdrag inom 

fastställda tidsramar.

Det är meriterade om du 

• Har kunskap om ANDTS-området
• Har erfarenhet av folkhälsofältet
• Har erfarenhet av att designa undersökningsupplägg

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Du kommer att bli delaktig i arbetet med flera av våra undersökningar, dels vad det 
gäller förberedelser och löpande arbete under datainsamlingsperioden, dels med att 
statistiskt bearbeta datamängder, analysera samt redovisa resultat i olika typer av 
rapporter och i form av muntliga presentationer.
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På avdelningen har vi i dagsläget 10 tjänster och du kommer att ingå i olika 
projektgrupper med dina kollegor. Vi ser därför gärna att du trivs med att samarbeta i 
olika konstellationer och att du är prestigelös. En stor del av arbetstiden ägnas åt enskilt 
arbete varför eget driv, problemlösningsförmåga och noggrannhet är viktiga personliga 
egenskaper.

Om oss 
CAN är ett nationellt kompetenscentrum som tar fram och sprider kunskap om alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Vi följer konsumtions- och 
skadeutvecklingen genom undersökningar och forskning. Myndigheter och 
organisationer använder kunskap från CAN som underlag för beslut och insatser. Vi är 
en del av civilsamhället och i vår styrelse finns representanter för våra 
medlemsorganisationer. I styrelsen finns även olika myndigheter representerade.  

CAN:s lokaler är belägna på Östgötagatan 90 vid Skanstull i Stockholm. På kansliet 
arbetar 23 personer fördelade på tre avdelningar.  

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett 
viktigt uppdrag inom ANDTS-området. Vi erbjuder bra villkor för friskvård i form av 
både friskvårdstid och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar flexibel arbetstid och det är möjligt 
att delvis jobba på distans. Vi erbjuder dessutom generöst med semester och möjlighet 
att semesterväxla. 

CAN vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell 
mångfald tillför verksamheten.  

Ansökan 
CV och personligt brev skickas till info@can.se. 

Kontaktuppgifter: (namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress) 
ska uppges i båda dokumenten.  

För att CAN ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten hanterar CAN 
personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection 
Regulation – GDPR). Vid ansökan samtycker den sökande till CAN:s hantering av 
personuppgifter. 

Sista ansökningsdatum: 2022-12-31 

För ytterligare information om arbetsuppgifterna kontakta Ulf Guttormsson, 
avdelningschef (0723-71 43 19). Övriga frågor kontakta Charlotta Rehnman Wigstad, 
direktör (0723-71 43 27). Fackliga representanter är Isabella Gripe (SACO, 0723-71 43 
10) och Daniel Carlryd (Unionen, 0723-71 43 17).

Tillträde enligt överenskommelse. 
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