
Arbetsmiljötekniker  
En utbildning i samverkan mellan  
Luleå tekniska universitet och LKAB

60 hp



Bakgrund
Denna utbildning vänder sig till dig som har erfarenhet av arbetslivet och vill fördjupa dina  
kunskaper inom området arbetsmiljöteknik. Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta som  
arbetsmiljötekniker.

Arbetsmiljötekniker har breda kunskaper om arbetsmiljön och dess inverkan på människan, kunskaper som 
omfattar såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala miljön. Efter avslutad utbildning ska du kunna 
analysera, utveckla och utforma säkra och attraktiva arbeten, arbetsplatser och system som är anpassade efter 
människors behov och förutsättningar.

Utbildningen är en uppdragsutbildning utifrån ett gemensamt initiativ mellan LTU och LKAB som en del i ett  
långsiktigt samarbete med Luleå tekniska universitet om forskning och utbildning för säkra, attraktiva och  
hälsofrämjande arbetsplatser inom gruvindustrin.

Start och omfattning
Utbildningen bedrivs som halvfartsstudier under två 
år. Den startar den 30 augusti 2021 och avslutas den 
18 juni 2023.

En akademisk utbildning
Utbildningen är en akademisk utbildning vilket innebär 
att den har sin bas i den arbetsvetenskapliga forsk-
ningen där de ingående kurserna tar sin utgångs-
punkt i de problem och möjligheter som finns inom 
gruvindustrin. Efter genomförd utbildning får du ett 
intyg där det framgår att utbildningen motsvarat 60 
högskolepoäng (hp).

Kurser 
Utbildningen är uppdelad i 10 kurser som läses på  
halvfart under två år:

n Arbetsmiljöarbete, 4 hp.
n Fysisk belastning i arbetslivet, 8 hp.
n Risk och säkerhet 8 hp. 
n Organisatorisk och social arbetsmiljö, 4 hp. 
n Jämställdhet och mångfald, 4 hp. 
n Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer, 8 hp. 
n Kemiska arbetsmiljöfaktorer, 8 hp.
n Människa-maskin-interaktion, 4 hp.  
n  Arbetsledning, projektledning och kommunikation, 4 hp. 
n Självständigt arbete, 8 hp. 

En närmare beskrivning av kursernas innehåll finns i 
Bilaga 1.
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Genomförande
Den lärarledda undervisningen kommer att ske enligt 
modellen ”lunch-till-lunch” och förläggs i normalfallet 
till tisdagar och onsdagar med uppehåll för jul, påsk 
och sommarsemester. Däremellan bedriver du egna 
studier eller deltar i projekt/grupparbete.

Huvuddelen av undervisningen förläggs till Kiruna/
Malmberget eller genomförs på distans, exempelvis 
via Teams/Zoom. Viss undervisning kan förläggas till 
universitetet i Luleå. I utbildningen ingår ett studiebe-
sök vid SSAB i Luleå för att utbyta erfarenheter om ar-
betsmiljöarbetet, men också för att få en inblick i hela 
produktionsflödet från malm till stål.

De pedagogiska formerna anpassas till ett verksam-
hetsnära lärande vilket innebär att teori varvas med 
praktik genom bl.a. erfarenheter från LKAB:s och 
andra deltagande organisationers verksamheter. Detta 
sker främst genom dialog baserad på deltagarnas 
egna erfarenheter men också genom arbetsplatsbe-
sök och föreläsningar av LKAB:s och andra deltagan-
de organisationers egna experter inom området.

Till utbildningen knyts ett utbildningsråd som kontinu-
erligt följer upp och utvecklar utbildningen.

Examination
I de olika kurserna ges betygen Godkänt (G) eller 
Underkänt (U).

Varje kurs examineras genom att du visar att du upp-
nått lärandemålen för respektive kurs. Examinationer 
kan bestå dels av kunskapsprov och dels av praktiska 
och skriftliga moment där du demonstrerar din för-
ståelse och tillämpningsförmåga av kursens innehåll. 
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete på 
8 poäng som examineras genom en skriftlig rapport.

Ansökan och kostnad
Utöver de platser som reserverats för LKAB:s med-
arbetare finns ett antal platser som erbjudes till övriga 
intresserade. 

n  Kostnaden för hela utbildningsprogrammet   
200.000 kronor

n  Kostnaden för en kurs omfattande 8 högskolepoäng 
27.200 kronor

n  Kostnaden för en kurs omfattande 4 högskolepoäng 
13.600 kronor

n  Utöver detta tillkommer kostnader för resor och 
kurslitteratur

Om du är intresserad av att följa programmet eller 
kurser kontaktar du Johan Larsson, LKAB  
johan.larsson@lkab.com



Bilaga 1: Kursbeskrivningar
Utbildningen består av 10 kurser varav en är ett avslutande självständigt arbete.

Fysisk belastning  
i arbetslivet, 8 hp.
Lärare: 
Universitetslektor Therese Öhrling

Tid:
11 oktober till 17 december 2021

Mål och förväntat studieresultat: 
Syftet med kursen är att ge en grundläggande 
förståelse för människans fysiologiska funktion och 
begränsningar. Efter avslutad kurs ska deltagarna visa 
förmåga att identifiera, bedöma och analysera belast-
ningsergonomiska risker i arbetsmiljön och utforma 
förslag till förbättringar.

Innehåll:
n  Människans fysiologiska förutsättningar, begräns-

ningar och behov

n  Belastningsergonomisk analys av produkter och 
arbetsmiljöer 

 n Arbetslivsfysiologi 

n Antropometri och universell design

n Belastningsergonomiskt utvecklingsarbete

n  Anpassning och utveckling av produkter och  
arbetsmiljöer med utgångspunkt i relevant  
belastningsergonomisk teori 

Litteratur: 
Meddelas senare

Arbetsmiljöarbete, 4 hp.
Lärare: 
Universitetslektor Leif Berglund

Tid:
30 augusti till 8 oktober 2021

Mål och förväntat studieresultat: 
Syftet med kursen är att ge deltagarna en överblick 
på praktiskt arbetsmiljöarbete och dess institutionella 
ram. Efter avslutad kurs ska deltagarna förstå hur 
praktiskt arbetsmiljöarbete fungerar och regleras.

Innehåll:
n Arbetsmiljö i gruvindustrin

n Praktiskt arbetsmiljöarbete

n Arbetsrollen för en arbetsmiljöingenjör.

n Arbetsmiljöarbetets organisering

n Organisationer verksamma inom arbetsmiljöområdet

n Systematiskt arbetsmiljöarbete

n IA-systemet

n Arbetsmiljölagstiftning

n Lagar
	 n Föreskrifter
	 n	Standards
	 n	Gränsvärden

n Rättsfall

n Arbetsanpassning och rehabilitering

n Arbetsmiljöekonomi

n OHSAS 18001

Litteratur: 
Meddelas senare



Risk och säkerhet 8 hp. 
Lärare: 
Universitetslektor Magnus Nygren och  
universitetslektor Joel Lööw.

Tid:
10 januari till 18 mars 2022.

Mål och förväntat studieresultat:
Syftet med kursen är att ge en grundläggande 
förståelse för olyckors uppkomst och hur dessa kan 
förebyggas. Efter avslutad kurs ska deltagarna visa 
förmåga att bedöma och analysera risker i arbetsmil-
jön samt utarbeta förslag till åtgärder.

Innehåll:
n  Olika teorier och synsätt på risk, säkerhet och 

olyckor

n Riskanalys

n Riskhantering, åtgärder för förbyggande av olyckor

n Lagar och avtal

n Maskinsäkerhet

n Brandskydd

n Utredning av olycksfall

n Säkerhetsfrämjande kultur

n Bas-P/U

n  Färdigheter i att läsa, analysera och producera 
statistik

Litteratur: 
Meddelas senare

Organisatorisk och social  
arbetsmiljö, 4 hp. 
Lärare: 
Professor Lena Abrahamsson, universitetslektor  
Leif Berglund och universitetslektor Magnus Nygren.

Tid:
21 mars till 29 april 2022

Mål och förväntat studieresultat: 
Syftet med kursen är att ge en grundläggande  
förståelse för den organisatoriska och sociala arbets-
miljön och dess inverkan på människan. Efter avslutad 
kurs ska deltagarna visa förmåga att identifiera,  
bedöma och analysera risker i den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön samt utforma förslag till  
förbättringsåtgärder.

Innehåll: 
n AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

n  Teori och praktik om organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer

n Organisationsstrukturer

n Arbetsinnehåll

n Organisationsutveckling och förändring

n Konflikter

n Psykosociala hälsorisker

n  Den institutionella ramen: Lagar, avtal, föreskrifter, 
standards.

n Hur frågorna integreras i arbetsmiljöarbetet.

Litteratur: 
Meddelas senare



Jämställdhet och  
mångfald, 4 hp. 
Lärare: 
Universitetslektor Kristina Johansson och professor 
Lena Abrahamsson

Tid:
2 maj till 10 juni 2022

Mål och förväntat studieresultat: 
Syftet med kursen är att ge en grundläggande för-
ståelse av begreppen jämställdhet och mångfald och 
dess inverkan på människan och organisationer. Efter 
avslutad kurs ska deltagarna kunna bedöma och 
analysera jämställdhet och mångfald i arbetsmiljön 
och utforma förslag till förbättringsåtgärder.

Innehåll:
n Genusperspektiv på arbete och organisation 

n Jämställdhet och mångfald i gruvsektorn

n Diskrimineringslagen

n Metoder och verktyg i jämställdhetsarbete

n  Hur jämställdhet integreras i arbetsmiljö- och  
hållbarhetsarbetet

Litteratur: 
Meddelas senare

Fysikaliska  
arbetsmiljöfaktorer, 8 hp. 
Lärare: 
Universitetslektor Therese Öhrling och professor 
Örjan Johansson

Tid:
29 augusti till 28 oktober 2022

Mål och förväntat studieresultat: 
Syftet med kursen är att ge en grundläggande  
förståelse för fysikaliska arbetsmiljöfaktorer och 
dess inverkan på människan. Efter avslutad kurs ska 
deltagarna visa förmåga att identifiera, bedöma och 
analysera fysikaliska risker i arbetsmiljön och utforma 
förslag till förbättringar.

Innehåll:
n Teori och praktik om:
	 n Ventilation o termiskt klimat
	 n Ljudmiljö, kommunikation och bullerdämpning
	 n Vibrationer och vibrationsisolering
	 n Synergonomi o belysning
	 n Elektromagnetiska fällt o joniserande strålning

n Lagar

n Föreskrifter

n Standards

n Gränsvärden

n Fysikaliska hälsorisker

n Provtagnings och analysutrustning Instrumentering

n Mätstrategier

n Tolkning av yrkeshygieniska resultat

Litteratur: 
Meddelas senare



Kemiska  
arbetsmiljöfaktorer, 8 hp.
Lärare: 
Ej beslutat

Tid:
31 oktober 2022 till 13 januari 2023

Mål och förväntat studieresultat: 
Syftet med kursen är att ge en grundläggande  
förståelse för kemiska arbetsmiljöfaktorer och dess 
inverkan på människan. Efter avslutad kurs ska 
deltagarna kunna identifiera, bedöma och analysera 
kemiska risker i arbetsmiljön och utforma förslag till 
förbättringar.

Innehåll:
n Teori och praktik om kemiska arbetsmiljöfaktorer

n Lagar

n Föreskrifter 

n Gränsvärden

n Standards

n Provtagnings och analysutrustning

n Mätstrategier

n Tolkning av yrkeshygieniska resultat

Litteratur: 
Meddelas senare

Människa-maskin- 
interaktion, 4 hp.  
Lärare: 
Universitetslektor Therese Öhrling och  
universitetslektor Camilla Grane

Tid:
16 januari till 24 februari 2023

Mål och förväntat studieresultat: 
Syftet med kursen är att ge en grundläggande  
förståelse för hur människan fungerar i interaktionen 
med ett tekniskt system, t.ex. kontrollrum, digital app-
likation, larm etc. Kursen lyfter människans förmågor 
och begränsningar vilka är viktiga att känna till för att 
skapa effektiv interaktion. Kursen berör även vilka 
risker tekniska system kan innebära för hälsa och 
välmående. Efter avslutad kurs ska deltagarna visa 
förmåga att bedöma och analysera tekniska system 
utifrån ett människa-maskin-interaktionsperspektiv 
och även kunna ta fram förslag till förbättringar.

Innehåll:
n Människans förutsättningar och begränsningar
	 n Perception
	 n Minne
	 n Uppmärksamhet
	 n Beslutsfattande

n Kognitiv ergonomi

n Användargränssnitt

n Arbetsplatsutformning

n Automation (interaktion och tillit)

n Integritet 

n Stress och tristess 
	 n Fysiologisk arousal
	 n Optimal kognitiv funktion

Litteratur: 
Meddelas senare



Arbetsledning, projektledning 
och kommunikation, 4 hp. 
Lärare: 
Universitetslektor Leif Berglund och docent  
Johan Larsson

Tid:
27 februari till 7 april 2023

Mål och förväntat studieresultat: 
Syftet med kursen är att ge en grundläggande  
förståelse för hur människan fungerar i grupp. Efter 
avslutad kurs ska deltagarna kunna leda arbetsmiljö-
arbete i en arbetsgrupp mot ett definierat mål.

Innehåll:
n Begrepp teorier och modeller

n Gruppsykologi

n Arbetsledning

n Projektledning

n Kommunikation

n Utveckling och samverkan i grupper

n Etiska och kulturella frågor

n Alkohol – droger på arbetsplatsen

n Projektmetodik för en framgångsrik projektledning

Litteratur: 
Meddelas senare

Självständigt arbete, 8 hp. 
Lärare:
Handledare väljs beroende på problem

Tid:
10 april till 18 juni 2023.

Mål och förväntat studieresultat: 
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna kartlägga 
och analysera arbetsmiljöer och lämna förslag till 
förbättringsåtgärder

Innehåll: 
Deltagaren ska kartlägga arbetsmiljön för en del av 
produktionen och välja ett problem för fördjupad  
analys och ge förslag till förbättrande åtgärder.

Speciell vikt ska läggas vid: 

n projektplanering

n självständiga litteraturstudier

n teoretisk referensram 

n metod och genomförande

n  helhetstänkande med avseende på människa- 
teknik-organisation-yttre miljö

n realism i arbete med lösningsförslag

n  noggrann och täckande utvärdering av  
lösningsförslag

n investeringskalkylering och ekonomisk analys

Litteratur: 
Fastställes beroende på valt projekt


