Bureau Veritas Tjänster

BUREAU VERITAS GAP ANALYSIS
Ta temperaturen på ert arbete

Att ta temperaturen på ett företag är inte enkelt. Men samtidigt är
det till stor fördel för företag eller organisationer att få en
överblick över var man befinner sig, och var insatser behövs för att
nå en önskade mål eller krav. Om ett företag eller en organisation
underutnyttjar resurser eller system, så kan den prestera eller
producera under dess potential.
Målet med en gap analys är att identifiera gapet mellan nuläge i
användande av systemet och potentialen. Resultatet ger en klar
bild över där organisationen presterar under standardens nivå
samt där man presterar över.
Gap analysprocessen innefattar att verifiera varians mellan krav och mål som ställs internt eller
externt mot dess nuvarande kapacitet att uppfylla dessa mål och krav. För företaget som satt
förväntat resultat ger gap analysen en klar bild av var man nu befinner sig och inom vilka områden
företaget eller organisationen behöver fokusera sina resurser och insatser för att nå ett önskat läge.
Denna jämförelse blir då en gap analys som genomförs både på en operativ och på en strategisk nivå
inom företaget.

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ
Bureau Veritas har utvecklat GAP analyser för kvalitet, miljö och arbetsmiljö . De går ut på att jämföra
ert företags nuläge mot innehållet i den aktuella standarden. GAP betyder precis som det låter, en
analys för att mäta glipan eller luckor mellan det ni använder idag till vad som standarderna kräver.
GAP analysen bygger på en enkel metodik. Den täcker in alla de områden som normalt täcks in i en
revision, fast inte lika djupgående. I praktiken kommer en av Bureau Veritas revisorer till er, kanske
planeras besöket tillsammans med en ordinarie revision, och går igenom det arbetssätt ni använder
idag. Ni får efter detta en rapport ni kan arbeta efter för att strukturera och systematisera ert arbete i
dessa frågor, samt för att få en översikt om hur ert arbetssätt stämmer
överens med innehållet och kraven i standarden.

