Dialogverkstedet – et verktøy for å diskutere
virksomhetens alkoholkultur
Over 90 % av den norske befolkningen drikker alkohol, likevel er det
vanskelig å snakke om alkoholbruk uten å bli oppfattet som moralist, festbrems eller avholdsmann!
Tendensen er at det i mindre grad enn tidligere drikkes i arbeidstiden, men at
det i større grad enn før drikkes alkohol i sammenhenger av mer sosial art som
kan relateres til arbeidsfellesskapet. En betydelig andel av alkoholbruken ser
nettopp ut til å foregå i arbeidsrelaterte situasjoner.

Dialogverkstedet kan gjennomføres avdelingsvis, i ledergrupper eller i andre
arbeidsfellesskap som har felles gråsoner. Det passer like godt i små som store
virksomheter, og tidsbruken er begrenset. Gruppen blir enig om noen situasjoner
der det drikkes alkohol. Deretter diskuteres og vurderes alkoholbruken i de valgte
situasjonene ut i fra ulike perspektiver som alkoholkonsum, drikkeforventning,
fellesskapsfølelse, bedriftens omdømme, kvalitet på arbeidet dagen derpå, sikkerhet og sensitiv informasjon, og til slutt familie og fritid. Avslutningsvis blir de valgte
situasjonene og perspektivene synlig i et fargekart som tydelig visualiserer eventuelle risikoer forbundet med alkoholkonsumet i form av grønn, gul og rød farge.
Fargekartet gjør det enklere å prioritere eventuelle områder man kan jobbe mer
forebyggende med eller skape dialog rundt.

Vi kaller disse situasjonene gråsoner, fordi det ofte ikke er helt tydelig om dette
er fritid eller jobb, og om arbeidsreglementet gjelder. Forskning viser at det
som skjer i disse sammenhengene virker inn på arbeidsmiljøet, relasjonene
mellom de ansatte og på bedriftens omdømme. 24 % mener det drikkes for
mye i arbeidsrelaterte situasjoner. Antall gråsoner har økt ved at vi reiser mer i
forbindelse med jobb, representerer virksomheten på konferansemiddager og
seminarer, og kobler av med et glass etter jobb med gode kolleger. Selv om vi
ikke har firmalogoen på oss, representerer vi virksomheten i slike situasjoner.

Formålet med Dialogverkstedet er å skape bevissthet rundt bedriftens alkoholkultur,
slik at disse situasjonene blir gode og hyggelige for alle som deltar. Diskusjonen
kan være et viktig bidrag i bedriftens øvrige systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Den vil også bringe fram ulike nyanser og dilemmaer som kan være
nyttig å ha med seg i utformingen av en rusmiddelpolitikk. AKAN kompetansesenter
anbefaler at den enkelte virksomhet vurderer hva som er konstruktiv alkoholbruk
i gråsonene og hva som eventuelt er uakseptabel bruk, og innlemmer dette i sin
rusmiddelpolitikk.
En tydelig rusmiddelpolitikk beskriver virksomhetens holdning til rusmiddelbruk, og
er et godt fundament i det forebyggende arbeidet.
AKAN kompetansesenter kan bistå med å fasilitere Dialogverkstedet i din bedrift.

En intern diskusjon om forhold knyttet til bedriftens alkoholkultur kan bidra til å
skape bevissthet med hensyn til gråsonene, og en felles forståelse av hvordan
vi ønsker å ha det i virksomheten når det gjelder alkoholbruk.
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Dialogverkstedet er enkelt å bruke og kan lastes ned fra www.akan.no
diaverk.indd 1

21.12.2012 11:37:25

AKAN kompetansesenter
Kompetansesenterets arbeid består i å formidle informasjon,
gi råd og veiledning og bidra til å bygge opp norsk arbeidslivs
kompetanse innen rusfeltet. Hos oss jobber det fagfolk med
bred kompetanse innen feltet arbeidsliv og rus- og avhengighetsproblematikk.
Kompetansesenterets tilbud består av:
• Veiledningstelefon
• Bedriftsbesøk
• Forebyggingsverktøyene Balance og Dialogverksted
• Kurs
• Bedriftsinterne kurs
• Informasjons- og opplæringsmateriell

Lurer du på noe? Ring vår veiledningstelefon: 22 40 28 00
(Tjenesten er gratis)
Besøk våre nettsider på www.akan.no

Postboks 8822 Youngstorget, 0028 Oslo
Tlf: 22 40 28 00 - E-post: akan@akan.no - www.akan.no
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Hva slags alkoholkultur
har vi på vår arbeidsplass?
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