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Þú þarft að horfa á hina breiðu kerfismynd vinnunnar 

 

Seint á áttunda áratugnum tóku Judy Komaki og starfsfélagar hennar innan atferlissálfræði að nota 

aðferðir atferlissálfræði í matvælaframleiðslufyrirtæki til að bæta frammistöðu starfsmanna í 

öryggismálum með því beita styrkingu (reinforcement) fyrir öruggt atferli (Komaki, Barwick, & Scott). 

Þetta var uppruni fræðanna um “Behavior-based safety” (BBS).  

 

Nú næstum fjörtíu árum síðar eru mörg BBS ferli enn í gangi til að ýta undir framvöxt virkjaðrar 

öryggismenningar. En vegna misnotkunar og útvatnaðrar hugmyndafræði þá hafa skapast margar 

mýtur eða goðsagnir varðandi skilvirkni þessarar 40 ára gömlu aðferðarfræði. 

 

Mýta eitt – starfsmanninum að kenna   

 

Ein öflug goðsögn er að BBS prógrömm séu hönnuð til að njósna um starfsmenn og kenna þeim um 

þegar hlutirnir fara illa. Sumt fólk er algerlega sannfært - ranglega – að fyrirtæki séu grundvölluð á 

“Causation Theory” Heinrichs. 

 

Þessi BBS goðsögn flaggar oft hlutfalli slysapýramídans 88-10-2 þar sem 88 prósent slysa í iðnaði 

orsakast af óöruggu atferli starfsmanna. Óneitanlega þá hafa sum fyrirtæki hengt sig á þennan 

áróður og gangsett atferlis- og hegðunaríhlutanir sem alfarið beina sjónum að því að draga úr 

áhættuatferli á botni pýramídans. Þegar slíkt er gert sniðganga menn oft áhrif atferlisþátta eins og 

hins “mannlega sjónarhorns” vinnunnar (s.s. streitu, álags og truflana) og skipulagslegu þættina (s.s. 

hugarfarsins “afköst á undan öryggi”, umhverfislegra vankanta og lélegra samskipta). Fyrirtækinu 

eða stofnuninni er þá ranglega ýtt út í að “breyta atferli/hegðun” einstaklings til að lagfæra þætti 

sem rekja má til skipulagsheildarlegra þátta.           

 

Mýta 2 – atferlið bjargar öllu, eitt og sér 

 

Mörg fyrirtæki hafa stjórnast svo mikið af hugmyndinni um mótun atferlis að þau hafa alveg hætt 

öllum annarskonar eftirlits- og úttektarferlum. Skoðun atferlis ásamt meðfylgjandi endurgjöf á sinn 

stað í yfirgripsmiklum öryggiskerfum en það gera umhverfið og aðstæðurnar líka. Hér fylgja tvö dæmi 

þar sem BBS-aðferð ein og sér hentar ekki sem best:      

 

1. Áður en stillans er tekinn í notkun á hæfur (competent) aðili að tryggja að óhætt sé að nota 

hann. Úttektaraðilinn þarf að meta efnið í stillansinum, tryggja að hann sé tryggilega 

uppbyggður og horfa til fjölda annarra mikilvægra öryggisatriða. Þegar stillansinn hefur verið 

metinn öruggur er hægt að leyfa starfsmönnum að nota stillansinn. Hafið í huga að hér var 

enginn á eða kringum stillansinn - ef maður væri bara að fylgjast með atferli hvernig væri þá 

hægt að haga þessu eftirliti? Þegar stillansinn er klár og starfsmenn byrja að nota hann þá er 

skoðun á atferli á hinn bóginn fín aðferð til að tryggja öryggisatferlið sem er innbyggt í kerfið 

sé ekki sniðgengið t.d. með því að handrið sé fjarlægt eða að gólffjalir séu færðar til eða 

fjarlægðar. 



 

2. Meðan á skiplagðri eftirlitsferð (walktrough) stóð um fyrirtæki, uppgvötuðust nokkrir 

öryggisvankantar: ófullnægjandi röð og regla, laust handrið og olíupollur á gólfinu. Það að 

lagfæra öll þessi atriði er mikilvægt – en BBS gátlistinn tekur ekki mið af að áhættuskoðun 

eigi sér stað þegar ekkert fólk er til staðar    

 

Mýta 3 – endanlegt form atferlis 

 

Enn önnur djúpstæð mýta er: - að þrátt fyrir vinnuumhverfið, menningu fyrirtækisins eða kvik teymi 

þá sé til einfaldur fyrirfram gefinn listi yfir atferli sem alltaf sé nothæfur og leiði til jákvæðra 

niðurstaðna. 

 

Þetta gengur undir orðfarinu ”doing safety TO someone” (að skapa einhverjum öryggi) en ekki 

“doing safety WITH someone” (þ.e skapa öryggi með einhverjum). Eignarhald mikilvægs atferlis sem 

getur leitt til slysa þarf að tilheyra starfsmönnunum sem slík vá myndi ná til. Starfsmenn munu segja 

þér hvaða atferli eru mikilvæg. Að auki, þegar mikilvæg atferli eru greind og aðgerðaráætlanir 

innleiddar til að taka á ófullnægjandi þáttum (hvort sem um atferlis- eða kerfisþætti er að ræða), þá 

þarf í kjölfarið að greina ný mikilvæg atferli og sigrast á þeim. Dínamísk sýn á hættum, bæði hættur 

frá aðstæðum og vegna atferlis - ásamt viðbrögðum við upplýsingunum til að knýja fram umbætur er 

eina leiðin til að tryggja jákvæðan og sjálfbæran árangur     

 

Mýta 4 – alfarið prógram fyrir starfsmenn 

 

Mörg BBS prógröm eru hönnuð algerlega og framkvæmd sem jafningjaeftirlit. Það að láta starfsmenn 

fylgjast hver með öðrum og gefa endurgjöf til að tryggja örugg vinnuferli er góð aðferð en það er 

bara byrjunin á að skapa lifandi og sjálfbært ferli. Sjórnendur þurfa líka að taka þátt í BBS ferlinu því 

annars mun ekkert breytast – nema náttúrulega gangsetning kerfis til að telja gátlistaspjöld í þeim 

tilgangi safna upplýsingum um framkvæmdar athuganir.  

Stjórnendur verða að eiga bæði mannlegu þættina (menningu og samskipti) og skipulagsheildarlegu 

þætti BBS ferlisins (útvegun úrræða til að takast á við málin). Auk þess þurfa stjórnendur að bjóða 

þjálfun og endurgjöf til að tryggja að BBS ferlið styðji við óskaðan árangur. 

 

BBS (Behaviour Based Safety) þróun       

 

Til að víkja sér undan mýtunni ”starfsmanninum að kenna” þurfa fyrirtæki og stofnanir að kenna 

starfsmönnum sínum og stjórnendum grunnatriðin í BBS. Ef fræðslan er með réttum hætti og BBS 

beinist að því að styrkja öruggt atferli, greiningu ”triggera” (activators) sem stýra atferli - og að 

afleiðingunum af framkvæmd áhættusams atferlis.  

Sem dæmi ef starfsmaður sást fjarlægja handrið á hluta vinnupalls, þá gæti triggerinn sem virkjaði 

það áhættusama atferli verið framleiðslukrafa (skipulagslegur þáttur) um að vinna verkefnið hratt. Í 

samskonar dæmi gæti BBS greinandi líka með því að beina athyglinni að mögulegum afleiðingum 

þess að fjarlægja handrið – áttað sig á að það væri þægilegra fyrir starfsmanninn að framkvæma 

breytinguna sjálfur heldur en að óska formlega eftir að vinnupallinum yrði breytt. Sveigjanlegt BBS 

ferli kastar ekki öðrum eftirlitsaðferðum á kostnað einhliða atferlisúttekta.      

 

Sum fyrirtæki og stofnanir gangsetja BBS ferlin sín og halda sig algerlega við upphaflegan gátlista 

atferlishegðunar. Í vel hönnuðu BBS ferli er stuðst við sértækar úttektir til að takast á við þætti sem 

greinast í almennri greiningarvinnu. Þegar BBS teymi byrja að nota upplýsingarnar sýnar til að greina 



þætti sem þarfnast umbóta, þurfa stjórnendur þeirra að skaffa úrræði til að lagfæra hina greindu 

vankanta. Vel hannað BBS ferli nær til allra - sérstaklega til stjórnenda.    

 

Behavior-based safety (BBS) mun halda áfram að vera skilvirkt ferli til að virkja allt starfsfólk í 

greiningu og þróun lausna á vanköntum sem gætu mögulega skaðað vini okkar og samstarfsfólk. Til 

að þróa BBS frekar þarf samt að leiðrétta margar af hinum núverandi mýtum, grundvallaratriðin þarf 

að kenna og það þarf að nota hinar verðmætu upplýsingar til að hindra dauðaslys við vinnuna.     
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