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Rapporten utgår från forskningsområdet ”Hur kan och bör arbetsmiljöarbete
bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?” vid tema SMARTA,
Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper hos metoder
identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete,
s.k. Moveit-egenskaper.
Syftet är att beskriva en metod – Bildredigering – för användning av redigering
av bilder som ett hjälpmedel i, och för att skapa ökad motivation för,
arbetsmiljöarbete.
Den ansats som användningen av metoden bygger på utgår från en hög grad av
interaktion med personalen på den aktuella arbetsplatsen eller motsvarande.
Denna arbetsform har tidigare beskrivits som konsultativ.
Metoden Bildredigering beskrivs ingående, med särskild betoning på hur man
praktiskt går till väga för att redigera bilder så att de kan utgöra ett stöd i
arbetsmiljöarbetet och samtidigt bidra till att skapa motivation för deltagande i
detta arbete. Avsikten med rapporten är att ge tillräcklig information och kunskap
om metoden så att den kan användas av aktörer inom arbetsmiljöområdet.
Exempel ges också från tillämpningar av metoden.
För att underlätta bedömningen av i vilka situationer Bildredigering kan vara
lämplig för att stärka motivation för och integration av arbetsmiljöarbete
analyseras metoden i relation till ett tidigare utvecklat redskap.
Slutsatser från rapporten är att Bildredigering är en lämplig metod för att göra
lättillgängliga illustrationer av förändringar i befintliga miljöer, men också för att
visualisera information om arbetsmiljöförhållanden utifrån t.ex. föreskrifter.
Bildredigering stöder också ett flertal av de egenskaper som tidigare identifierats
som viktiga för att skapa motivation för arbetsmiljöarbete. Samtidigt är det viktigt
att metoden genomförs på ett sådant sätt att dessa egenskaper gynnas, dvs. ett
interaktivt och konsultativt arbetssätt. Framför allt har Bildredigering egenskaper
som bidrar till att involvera anställda och chefer i diskussioner om
arbetsförhållanden, arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete.

