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Arbetsmiljöingenjör  
inom byggsektorn
300 YH-poäng Folkuniversitetet Gävle
I rollen som arbetsmiljöingenjör arbetar du förebyggande 
för att skapa trygga arbetsmiljöer och minska risken för 
arbetsplatsolyckor. Frågan om säkra arbetsplatser är vik-
tig inom byggsektorn. Denna yrkeshögskoleutbildning är 
särskilt anpassad för dig som är intresserad av arbetsmiljö-
frågor och har arbetslivserfarenhet från byggbranschen.
 
Yrkesutbildningens mål
Efter examen har du goda kunskaper i arbetsprocessen kring 
byggsektorns arbetsmiljöfrågor samt insikt i gällande lagar 
och regelverk. Du är redo att bedriva ett förebyggande, effek-
tivt och säkert arbetsmiljöarbete ur såväl fysiskt som psyko-
socialt perspektiv.  

LIA
Under LIA-perioden (20 veckor) får du tillämpa dina nya 
kunskaper i en professionell arbetsmiljö. Det ger dig god 
förståelse för arbetsmiljöingenjörens roll inom byggbran-
schen samt möjlighet att knyta egna värdefulla arbetslivskon-
takter.

Arbetsmarknad
Stora pensionsavgångar kommer orsaka kunskapsbrist inom 
byggsektorns arbetsmiljöområde. Det resulterar i ökat behov 
av operativa arbetsmiljöingenjörer, som kan jobba nära verk-
samheten och/eller i produktionen, liksom av konsulter, han-
dläggare och samordnare inom arbetsmiljöområdet. 
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Ambitionen att skapa trygga och säkra bygg- 
arbetsplatser är en omfattande och ständigt 
pågående process inom byggsektorn. 
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