
Beteendebaserade 
säkerhets-
program

Vad är beteendebaserad säkerhet (bbs) eller  
beteenderelaterad säkerhet (bs)?

Beteenderelaterad säkerhet är en ansats gällande säkerhet på arbetsplatsen och arbetsmiljö som siktar in sig på 
arbetstagarnas beteende som orsak till de flesta arbetsolyckor och sjukdomar. Detta gör att man inte fokuserar 
på att identifiera och kontrollera risker på arbetsplatsen.

Beteendebaserad säkerhet (BSS) utgår från förutsättningen att det är arbetstagarens beteende och “osäkra 
handlingar” som leder till skador, sjukdomar och dödsfall. Om man kan ändra på arbetstagarnas beteende 
och dessa arbetar mer “försiktigt” kan arbetsolyckor, sjukdomar och dödsfall förhindras, enligt BSS, och 
arbetsplatsen blir säkrare.

Det första steget i ett BBS-program är vanligen att man gör en lista över “farliga” eller “osäkra” beteenden hos 
arbetstagarna. Inspektorer eller observatörer – många gånger timanställda – väljs ut för att iaktta och bevaka 
dessa beteenden. Iakttagelserna följs sedan av positiva eller negativa kommentarer. 

BS-teorin kan sammanfattas på följande sätt: 

Det är arBetStagarna Som är proBlemet, inte löSningen. änDra på 
arBetStagaren, inte riSken.

Varför är bbs-program farliga? 

• BBS-system flyttar ansvaret för att bibehålla en säker och sund arbetsplats från 
arbetsgivarna till de anställda.

• BBS-program undergräver fackligt ledda skyddskommittéers arbete och solidariteten 
på arbetsplatsen, vilken grundar sig på kollektivförhandlingar, genom att spela ut 
arbetstagarna mot varandra.

• BBS kan också uppmuntra till underrapportering av skador, sjukdomar och risker.

• BBS-program flyttar fokus från att identifiera riskerna på arbetsplatsen vilket leder till att 
risker inte upptäcks och därför inte kan rättas till; och

• Risker som inte upptäcks och inte avskaffas kommer även fortsättningsvis att skada 
arbetstagarna.

Vad säger nationell och internationell lagstiftning och 
internationella konVentioner om detta?

Nationella lagar och normer, ILO:s konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag lägger 
ansvaret för en säker och sund arbetsmiljö på arbetsgivarna. Man kräver ofta att arbetsgivarna ska identifiera 
risker genom riskbedömningar och att de ska vidta lämpliga åtgärder för att avlägsna eller minska sådana risker. 

tillägg



om ni önSkar ytterligare information, vänligen kontakta iUl:S Sekretariat på iuf@iuf.org

iUl:s ståndpUnkt

IUL motsätter sig arbetsgivarprogram och en policy som flyttar ansvaret för arbetstagarnas hälsa och säkerhet 
från arbetsgivaren till den anställde, genom att koncentrera sig på arbetstagarnas beteende i stället för på 
riskerna.

IUL motsätter sig program som kräver av eller uppmuntrar arbetstagarna att observera och rapportera om 
arbetskamraters beteende eftersom detta spelar ut dem mot varandra på arbetsplatsen.

IUL motsätter sig program (med incitament eller disciplinära åtgärder) vilka leder till att man inte rapporterar 
risker, skador eller sjukdomar. Disciplinära program kan innebära att man gör bedömningar av en person som 
drabbas av eller rapporterar en skada, något som kan leda till att den personen blir avskedad.

IUL stödjer och uppmuntrar arbetsgivarprogram som grundar sig på de erkända principerna om identifiering av 
risker och som använder sig av den hierarkiska kontrollen för att skydda de anställda från risker på arbetsplatsen 
och för att förebygga skador, sjukdomar och dödsfall. 

IUL stödjer system för hantering av arbetsmiljöprogram vilka grundar sig på principer och målsättningar som 
innebär att man: 

• Följer relevanta internationella och nationella arbetsmiljölagar och bestämmelser, frivilliga 
program, kollektivavtal och andra krav som organisationen ställer sig bakom;

• Ordnar så att skyddsombud på arbetsplatsen kan väljas, få stöd och utbildning;

• Säkerställa att arbetstagarna, deras representanter och skyddsombuden på arbetsplatsen 
rådfrågas och uppmuntras att aktivt delta i alla delar av arbetsmiljöprogrammet och dess 
genomförande. 

Vilket är det mest effektiVa sättet att kontrollera  
säkerhets- och arbetsmiljörisker?

Skador, sjukdomar och dödsfall på arbetsplatsen är resultatet av att man utsätts för okontrollerade risker 
på arbetsplatsen. Bland riskerna i livsmedelsindustrin finns bristande maskinskydd eller avsaknad av sådant 
skydd; problem med s.k. lockout och tagout i samband med underhåll och rengöring av utrustning och 
maskiner; risker kopplade till automatisering och robotteknik; kemiska risker och brännbart damm; ergonomi 
och belastningsskador. Dessutom bidrar automatiseringens följder, nedskärningar, ökat tempo, omsättningen 
bland de anställda och bristande utbildning/satsningar på de anställda till att skapa en osäker och osund 
arbetsplats. Nanomaterial utgör ett allt större hot i livsmedelsförädlingsindustrin, allteftersom nya produkter 
som innehåller sådana material införs i allt snabbare takt. Arbetstagarna utsätts härigenom för oreglerade och 
t o m oidentifierade risker. 

För att förebygga olyckor och minska risken för skador och sjukdomar borde man lägga tyngdpunkten på att 
eliminera eller minska förekomsten av farliga situationer och villkor. En hierarkisk kontroll av riskerna är den 
erkända ansatsen när det gäller att effektivt eliminera och kontrollera riskerna på arbetsplatsen.
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ersätta risken

isolera arbetstagarna från risken

ändra det sätt på vilket folk arbetar

Skydda arbetstagaren medelst personlig skyddsutrustning
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