2018-08-13 09:52 CEST

Säkra beteenden i byggsektorn minskar
olyckor – ny bok
Byggsektorn är den bransch i Sverige där flest olyckor med dödlig utgång
inträffar. Mellan 2007 och 2016 inträffade totalt 103 stycken dödsolyckor
inom byggverksamhet, och då är inte utstationerad arbetskraft medräknad i
statistiken.
Att skapa rätt förutsättningar genom att förstärka säkra beteenden i varje
arbetsmoment bygger upp en säkrare arbetskultur och leder till en olycksfri
byggarbetsplats.
Boken Beteendebaserad säkerhet handlar om att identifiera säkra beteenden

och förbättra arbetssätt för att minska olyckor i byggsektorn.
Boken består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen
beskriver de teorier och metoder som kommer från det beteendeanalytiska
forskningsområdet inom psykologin. Verktyget BOOST presenteras, ett
beteendeanalytiskt verktyg anpassat för organisationer.
I den praktiska delen får läsaren lära sig beteendebaserad säkerhet genom
den svenska SAFE-modellens fyra steg. Det är en användarvänlig metod för
att kontinuerligt skapa bättre förutsättningar att arbeta säkert och förstärka
säkert agerande. Modellen tillämpas på ett fiktivt byggföretag på en
övergripande nivå, i ett specifikt projekt och för ett enskilt arbetsmoment på
ett konkret sätt. Tillhörande mallar finns som bilagor i boken.

Så här säger författarna om sin bok
”Det känns fantastiskt kul att få ge ut en bok om beteendebaserad säkerhet
och på så sätt bidra i det oerhört viktiga arbetet med att skapa en säker
byggbransch. Vi är också glada över det ökade intresset för beteendeanalytisk
organisationsutveckling som beteendebaserad säkerhet bygger på. Genom att
tillämpa de modeller och verktyg som finns beskrivna i boken kan
organisationer skapa en stark säkerhetskultur på ett effektivt sätt som
dessutom bygger på evidensbaserad forskning.”

Om författarna
Erik Matton är organisationspsykolog, författare och legitimerad psykolog
med KBT-inriktning. Erik har haft flera chefsroller där han tillämpat
beteendepsykologi i sin ledarroll dagligen. Han har undervisat på både
Stockholms och Uppsala universitet och får ofta beteendevetenskapliga
expertuppdrag i media kring psykologisk behandling och stigande sjuktal i
samhället.
Fredrik Rosengren är ingenjör och har flerårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor
i ledande befattning, bland annat som arbetsmiljöchef, inom
tillverkningsindustrin samt inom energi- och byggbranschen. Fredrik har
hjälpt flera företag och projektorganisationer med praktiska tillämpningar av

beteendebaserad säkerhet samt utbildat och coachat chefer och
ledningsgrupper i beteendeanalytiskt ledarskap.
Både Erik och Fredrik har specialistutbildning inom beteendeanalytisk
organisationsutveckling (OBM) och driver det gemensamma konsultföretaget
”Behaviour Design Group Sweden AB”.
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