
Uppdatering av AMP guiden, SBUF 12982 
Projektet har omfattat två delar:  

• Översyn och revidering av texter på www.ampguiden.net.  
• Översyn, utveckling och revidering av det malldokument för arbetsmiljöplan som kan laddas 

hem från www.ampguiden.net.  

Revideringen av texterna på hemsidan har huvudsakligen omfattat uppdatering så att gällande 
regelverk beskrivs samt en viss utveckling, bl.a. tips till den som skall upprätta arbetsmiljöplanen.  

 

Fokus har lagts på att uppdatera malldokumentet som har uppdaterats på flera punkter: 

• Malldokumentet har fått ett förändrat utseende, förslag på riskreducerande åtgärder har 
utökats kraftigt.  

• Generella ordnings- och skyddsregler har genomgått en översyn och uppdatering.   
• De riskreducerande åtgärderna är nu indelade i en generell del och en del där 

arbetsmiljöplanen anpassas till respektive projekt.  
o De generella riskreducerande åtgärderna är av den karaktären att dessa mer eller 

mindre alltid är aktuella då arbete med en viss risk förekommer.  
o Det finns dessutom möjlighet att lägga till fler riskreducerande åtgärder, antingen ur 

en färdig lista eller genom att skriva till åtgärder, d.v.s. projektanpassa 
arbetsmiljöplanen.  

Jämfört med tidigare version av malldokumentet krävs alltså att användaren gör aktiva tillval 
avseende riskreducerande åtgärder. Tidigare ströks i bästa fall de åtgärder som inte var aktuella men 
i många fall skrev man bara ut mallen i det skick den var vilket fick till följd att AMPn inte var 
projektanpassad. Syftet med förändringen mot aktiva val är att ”tvinga” användaren att tänka efter 
mer samt att de åtgärder som finns i listan kan verka som idéer/inspiration till att man kanske vidtar 
fler åtgärder än vad man ursprungligen hade övervägt.  

 

Slutligen har en enkel ”lathund” för användning av mallen tagits fram. Denna skall fungera som stöd 
för den/de som tar fram arbetsmiljöplanen.  

 

Behov av fortsatt arbete 
Diskussionerna i samband med uppdateringen har gett att det finns ett antal punkter där ytterligare 
arbete anses behövas. Den slutliga omfattningen får fastställas av en projektgrupp om det bedöms 
vara relevant med ytterligare arbete men ett antal förslag har identifierats:  

• Komplettera med ytterligare riskreducerande åtgärder/best practice.  
• Ta fram exempelbilder för användning i AMP som illustrerar rätt utförande, rätt handhavande 

etc.  
• Utveckla olika typer av stödmaterial/checklistor/tips till BAS U och BAS P.  
• Ta fram riskreducerande åtgärder för risker som inte tillhör de 13 obligatoriska. De som bedöms 

vara mest relevanta i dagsläget är:  
o Dammande arbeten 

http://www.ampguiden.net/
http://www.ampguiden.net/


o Arbete med fordon och/eller maskiner 
o Belastningsergonomi 
o Buller 
o Lyft ur en generell synvinkel, ej endast lyft av tunga element 
o Psykosociala arbetsmiljörisker 

• Ytterligare revidering av generella ordnings- och skyddsregler.  
• Mall för hur riskanalys UE/SE skall utformas.   
• Eventuell utveckling av hemsidan.  
• Eventuellt tillhandahållande av AMP mallen på andra språk än svenska. 

 

 


