
Bakgrunnen for denne antologien er et behov for å få samlet kunnskap om 
arbeidsliv og rusbruk. Gjennom 16 kapitler veksler forfatterne elegant mellom 
rent statistiske funn rundt alkohol og de historier som fortelles fra arbeids- 
livet, og de gir en framstilling av aktuell norsk og internasjonal forskning 
på området. Statistikk viser oss hvilke konsekvenser alkoholbruken har for 
arbeidstakeren, arbeidsplassen og samfunnet, mens fortellingene viser 
hvilke følger den har for kulturen på jobben og utvikling av relasjoner.

Studiene drøfter sammenhengene mellom økt totalkonsum av alkohol 
og forventet øking av alkoholproblemer, sykefravær og uførepensjonering. 
Forfatterne har lagt særlig vekt på kjønnsdimensjonene, og boka samler 
de fleste norske studier om kvinner, alkohol og arbeid. Det andre vektlagte 
området er alkohol og ledere. I tillegg illustreres både ulikhetene i drikke- 
kulturer i Norge og hvilke kulturer utsendte norske arbeidstakere møter. 

De interessante funnene som presenteres her, vil gi nytt liv og tyngde til 
diskusjonen om hvilken retning det forebyggende arbeidet skal gå – og 
hvordan arbeidslivet kan utvikle nye alkoholpolitiske strategier. Skal man 
delta i den samfunnsmessige diskusjonen om alkohol, kommer man ikke 
utenom denne boka.
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