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Alkohol og arbeidsliv i et 
moderne perspektiv

Høy sysselsetting og bred yrkesdeltakelse 

Rundt 94% av norske arbeidstakere drikker alkohol 

(Moan & Halkjelsvik 2016)

Alkohol det mest benyttede rusmiddelet i norsk 
arbeidsliv

Stor enighet om at norsk arbeidsliv skal være ”rusfritt”

Alkohol som folkehelseutfordring

Betydningen av å jobbe alkoholforebyggende 



Alkohol og arbeidsliv i et 
moderne perspektiv

57% av alkoholforbruket er arbeidsrelatert, i privat 
norsk næringsliv (Nesvåg, 2005)

20% av drikkeepisodene forekom i arbeidsrelaterte 
sammenhenger (Moan & Halkjelsvik, 2016)

Mindre drikking i arbeidstiden, men mer 
Gråsonedrikking (Frøyland 2005)

I moderne arbeidsliv utviklet ”gråsoner” hvor alkohol 
spiller en viktig rolle (Skutle, Buvik & Iversen 2009; 
Frøyland 2005; Nesvåg 2005) 

Alkoholkultur i virksomheten er av betydning for 
ansattes alkoholbruk 



Hva menes med 
alkoholkultur?

«Den måten vi forholder oss til 

alkohol på i vår virksomhet»

Normer (rett/galt/rettesnorer/formelle/uformelle)

Forventninger (negative/positive)



Alkoholkultur i endring?

Synet på og tradisjonen med alkoholbruk i 

arbeidssammenheng- endrer seg gjennom tidene

I 2018: Individet sin frihet eller ønske om regulering?

9 av 10 ønsker retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstid

7 av 10 ønsker retningslinjer i jobbrelaterte situasjoner 

utenom ordinær arbeidstid (Moan & Halkjelsvik 2016)

Mer forutsigbart for både ansatte og ledere?

Solidaritet med andre?

Behovet for å sikre omdømme?



To motstridende trekk

Alkohol i arbeidstiden aksepteres ikke

Mer liberale normer for alkoholbruk



Det moderne arbeidslivet og 
bruken av alkohol

Økt reisevirksomhet 

Globalisering 

Etnisk mangfoldig 

Eksponering for andre normer og vaner

Økte krav til -og mulighet for- fleksibilitet

Økte krav til faglig fordypning og påfyll

Tilgjengelighet og pris

Økning i antall situasjoner for arbeidsrelatert drikking, 



WIRUS – forskningsprosjekt

Workplace Intervention Preventing risky Use

of alcohol and Sick leave

Forskningsprosjekt om risikofylt bruk av 

alkohol  og sykefravær

Finansiert av Helsedirektoratet og  Norges 

forskningsråd

Utført av Universitetet i Stavanger(UiS), 

Kompetansesenter rus (KoRus) Stavanger, og 

flere bedriftshelsetjenester



WIRUS – forskningsprosjekt

Workplace Intervention Preventing risky Use of alcohol and 

Sick leave

Mål om at forskningen får konkret og nyttig anvendelse i 

bedriftene/virksomhetene og i samfunnet 

Mai 2019 –

21 virksomheter/bedrifter og ca 18000 ansatte 

2 virksomheter skal nå i gang (ca 12 000 ansatte) 



Alkoholkulturen i bedriften

Sammenheng mellom alkoholbruk-normer og 

forventinger(Thørrisen et al. 2017. Case-rapport fra forskningsprosjektet 

WIRUS) 

Ansatte med høyt alkoholforbruk har mer positive holdninger 

og forventninger til bruk av alkohol (Thørrisen et al. 2017. Case-rapport 

fra forskningsprosjektet WIRUS)  

Sammenheng mellom alkoholbruk og normer

(Thørrisen et al.2017Case-rapport fra forskningsprosjektet) 



Who initiates and organizes 
situations for work-related 
alcohol use?

Nordaune, Skarpaas, Sagvaag, Haveraaen, Rimstad, Kinn, Aas 

2017, Scandinavian Journal of Public Health

Fokusgruppeintervjuer  i 6 bedrifter

Deltakerne i gruppeintervjuene AMU: ledelse, HMS, HR, 

vernetjeneste og ulike tillitsvalgte representanter. 

Målet med var å undersøke hvordan sentrale representanter fra 

seks ulike bedrifter opplevde arbeidsrelaterte drikkesituasjoner, 

med et særlig fokus på hvem som tok initiativ til og organiserte 

disse situasjonene. 



Hvem initierer og organiserer  
arbeidsrelaterte alkoholbruk?

4 private og 2 offentlige bedrifter/ virksomheter 

92 deltakere, representerte ulike deler av virksomhetene

Identifiserte 66  drikkesituasjoner 1. Representasjoner

2. Kunder

3. Ukentlig

4. Gratis alkohol



Hvem initierer og organiserer  
arbeidsrelaterte alkoholbruk?

Leder, ansatt og eksterne tilretteleggere

19 % ble initiert av ansatte 

27% ble initiert av eksterne aktører

54% ble initiert av arbeidsgiver



Arbeidsgiver

54 % av drikkesituasjonene 

Både faglige og uformelle situasjoner

Bygge gode arbeidsrelasjoner og styrke fagkompetansen 

Fester, utflukter/turer, seminarer/møter/arrangementer

Tilbød opptil 2-3 enheter gratis



Arbeidstaker

19% av drikkesituasjonene

Uformelle sosiale situasjoner- relasjonsbygging

Lønningspils, ulike treff med kollegaer, vinlotteri etc

Betalt av ansatte selv



Eksterne aktører

27% av drikkesituasjonene

kunder, suppliers, samarbeidspartnere, sponsorer, fagforbund, 

organisasjoner

Formelle med faglig innhold, men også «sweetening events»

Ofte møter/ konferanser 

Sjeldent restriksjoner for betalte drinker

Også drikkesituasjoner som hadde en sosial profil



Oppsummering av artikkelen

Arbeidsgiver  initierer og organisere de fleste arbeidsrelaterte 

drikkesituasjoner

Graden av eksponering for arbeidsrelatert alkoholbruk økte 

dersom bedriften hadde mye kontakt med eksterne 

samarbeidsparter

Arbeidsplassen er en god arena for å arbeide med folkehelse 

og forebygge risikofylt alkoholbruk blant ansatte



Består «gråsonen» av ulike nyanser?



Gråsonen

Det utydelige skillet mellom fritid og jobb

Kundemøter, relasjonsbygging, turer med bedriftsidrettslag 

og jobbreiser

Oppmøte på disse alkoholrelaterte tilstelningen kan ha 

betydning for posisjonen på arbeidsplassen

Utenfor den normerte arbeidstiden, men likevel en del av 

jobben



Alkoholkulturen og Gråsonene

Å løfte frem alkoholkulturen i bedriften - angår både arbeidsgivere

og ansatte. 

Hva gjelder for oss og hvilke drikkesituasjoner i gråsonene står vi 

i? 

Alkoholkultur med klare regler og tydelig policy kan bidra til å 

redusere ansattes forbruk

La arbeidsplassen bli en arena for konstruktiv bruk av alkohol og 

for forebygging av problematisk bruk.

Bedriftssykepleiere – dere kan gjøre en viktig forskjell i det 

rusforebyggende arbeidet



Spørsmål? Ta gjerne kontakt: 

Silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no


