
	 ISRN UTH-INGUTB-EX-KKI-2016/02-SE

Examensarbete 15 hp
Juni 2016

Gapanalys mellan ISO 14001:2015 
och OKGs verksamhetssystem 

Angelica Westlin
Thaer Hamad



 

 

 
  

 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Gap Analysis between ISO 14001: 2015 and OKG's
operational systems

Angelica Westlin & Thaer Hamad

Sustainable development is something people have 
been talking about for decades and it is something 
many organizations working with globally. One way to 
work with it is to introduce an environmental 
management system that helps an organization to 
improve their environmental performance and meet its 
environmental objectives. ISO 14001 is a standard 
applicable environmental management system that 
organizations can certify against. 2015 came a new ISO 
14001, so companies that today have the old standard 
from 2004 need to analyze the new set of requirements 
and implement it in their operations.

OKG, which owns three nuclear reactors in Sweden is 
certified to ISO 14001: 2004. The purpose of this report 
is to examine the gaps that exist between the different 
standards and which of these gaps are gaps against 
OKG's operational systems. The methods for performing 
gap analysis consists of information, meetings, training, 
and data collection, some of the gap analysis has been 
done at OKG.

The outcome of the gap analysis shows that it is not 
only the standard's structure and composition that has 
changed. Many new requirements have been added and 
it has become tougher demands on top management's 
commitment and dedication to the organization's 
environmental management system. Some requirements 
have similar structure in the old and new standard. 
Other demands have however been given a more 
detailed design in the new standard.

Discussions are ongoing on how much work needs to be 
done on the introduction of the new standard, 
everything depends on how the organization's 
environmental management system is today. OKG 
belonging to an industry with high demands already 
have a part of the new standard implemented in their 
operations, partly due to the company is certified to the 
old standard, partly due to other standards authority in 
some respects makes similar demands on the activities 
OKG conducts.

The conclusion shows, as already mentioned, that some 
of the new requirements have already been taken into 
custody in OKG's operational systems while in other 
cases it has identified gaps where further analysis 
needs to be done and correct implementation is verified 
before the new requirements take effect.

The implemented gap analysis forms the basis for 
OKG's continued efforts to implement the new standard.
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Sammanfattning 
 
Hållbar utveckling har det pratats om i decennier och det är något många organisationer 
jobbar med globalt. Ett sätt att påverka är att införa ett miljöledningssystem som hjälper 
organisationen att arbeta med att förbättra sin miljöprestanda och uppfylla sina miljömål. 
ISO 14001 är en standard gällande miljöledningssystem som organisationer kan certifiera 
sig mot. 2015 kom en ny ISO 14001 vilket gör att företag som idag har den gamla 
standarden från 2004 behöver analysera den nya kravbilden och implementera den i sin 
verksamhet. 
 
OKG som äger tre kärnkraftreaktorer i Sverige är idag certifierad mot ISO 14001:2004. 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka gap som finns mellan de olika standarderna och av 
dessa gap vilka som är gap mot OKGs verksamhetssystem. Metoderna för att utföra 
gapanalyserna består av informationssökning, möten, utbildningar och datainsamlingar, 
Genomförande av gapanalysen har delvis bedrivits på OKG.  
 
Resultatet av gapanalysen visar på att det är inte bara standardens struktur och uppbyggnad 
som förändrats. Många nya krav har tillkommit och det har blivit hårdare krav på högsta 
ledningens åtagande och engagemang när det gäller organisationens miljöledningssystem. 
En del krav har liknande utformning i den gamla respektive den nya standarden. Andra 
krav har däremot fått en mer detaljerad utformning i den nya standarden. 
 
Diskussioner pågår om hur stort arbete som behöver läggas ner på att införa den nya 
standarden och det man kan säga är att det beror helt på hur organisationens 
miljöledningssystem ser ut idag. OKG som tillhör en bransch med höga krav har redan en 
del av den nya standarden implementerad i sin verksamhet, dels pga. att företaget är 
certifierat mot den gamla standarden, dels pga. att andra kravställare i vissa hänseenden 
ställer snarlika krav på den verksamhet som OKG bedriver. 
 
Slutsatsen visar, som redan nämnts, att en del av de nya kraven har redan omhändertagits i 
OKGs verksamhetssystem medan det i andra fall har identifierats gap, där fortsatta analyser 
behöver göras och korrekt implementering verifieras innan de nya kraven träder i kraft. 
 
Den genomförda gapanalysen utgör underlag för OKGs fortsatta arbete med att 
implementera den nya standarden. 

 
 
 
 
Nyckelord: miljöledningssystem, gapanalys 
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Terminologi 
 
Gapanalys = Identifiera de skillnader som finns mellan nuläge och det man vill uppnå. 
 
För att underlätta rapportläsningen listas här de mest förekommande orden och dess 
betydelse enligt SS-EN ISO 14001:2015 
 
Ledningssystem = grupp av samverkande eller varandra påverkande delar av en  
organisation för att upprätta policy och mål samt processer för att uppnå dessa mål. 
 

Miljöledningssystem = (MLS) del av ledningssystem som används för att hantera  
miljöaspekter, uppfylla bindande krav och hantera risker och möjligheter. 
 

Miljöpolicy = avsikter och inriktning för en organisation rörande miljöprestanda, formellt 
uttalade av högsta ledningen. 
 

Miljöaspekt = delar av en organisations aktiviteter/verksamhet eller produkter eller tjänster 
som påverkar eller kan påverka miljön. 
 

Miljöprestanda = prestanda rörande hantering av miljöaspekter. 
 

Prestanda = mätbart resultat 
 

Intressent = person eller organisation som kan påverka, påverkas av eller anser sig vara 
påverkad av ett beslut. 
 
Inom	OKG	finns	vissa	interna	termer,	de vanligaste förekommande i rapporten listas här: 
 
Verksamhetssystem = OKG har ett integrerat verksamhetssystem som omfattar hela 
verksamheten. Verksamhetssystemet består av en ledningsmanual samt av underliggande 
dokument. 
 

ODEN = internt dokumenthanteringssystem 
 

KÄRNAN = OKGs intranät 
 

GM = Enhet för miljö, arbetsmiljö, brand 
 

SK = enhet för kvalitet 
 

SR = enhet för internrevision 
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1. Introduktion 
Hållbar utveckling är ett begrepp som kan vara svårt att förklara. Vad innebär egentligen 
hållbar utveckling? FN gav ut en rapport 1987: Report of the World Commission on 
Environment and Development: Our Common Future, även känd som Brundtlandrapporten 
som säger "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" [1]. 
 
Hållbar utveckling handlar om att hitta en balans mellan olika faktorer som ekonomi, 
samhälle och miljö, se figur 1. Det finns många sätt att se på hållbar utveckling och 
beroende på vem man frågar kan svaren vara olika. Men jordens tillgångar är inte oändliga 
vilket gör att ett mer hållbart tankesätt måste göras. Det handlar om livskvalitet, det vi har 
idag ska människan också kunna ha i framtiden. 
 
 

 
Figur 1:Bilden visar hur miljö, ekonomi och sociala faktorer relateras till varann och till 
begreppet hållbarhet. 
 
Alla aspekter inom miljö, ekonomi och samhälle har betydelse för organisationers arbete 
med hållbar utveckling. Hållbar utveckling är allas ansvar och något som berör alla, därför 
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är det en global uppgift. Hur kan företag och organisationer arbeta när det gäller 
miljöaspekten i hållbar utveckling? Finns det metoder och sätt som kan hjälpa till vid 
miljöarbetet? 
 
Vad är ett miljöledningssystem och varför införa ett? 
Genom att företag och organisationer tar ett aktivt ansvar när det gäller miljöaspekter från 
deras verksamhet kan de påverka sina miljöresultat. Genom att inrätta ett 
miljöledningssystem kan de strukturerat och effektivt styra sina processer vilket leder till 
minskad miljöpåverkan. Med ett miljöledningssystem ska miljöpolicy och miljömål 
upprättas av organisationen. Dessa ska implementeras i verksamheten, analyseras, 
utvärderas och ständigt förbättras [2]. 
 
Allt fler kunder, leverantörer, myndigheter och organisationer ställer högre krav på 
företagen. Genom att miljöcertifiera sig visar organisationen för sina kunder, leverantörer, 
myndigheter och andra intressenter att organisationen jobbar för att minska sin 
miljöpåverkan. Att ha ett välfungerande miljöledningssystem kan leda till besparingar och 
goodwill. Inom vissa branscher ger det konkurrensfördelar [2]. 
 
Det finns flera olika standarder inom miljöledningssystem, de två största är ISO 14001 och 
EMAS. EMAS är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Eco-
Management and Audit scheme). Stora delar av EMAS baseras på ISO 14001, men även 
andra delar ingår som normalt inte finns i miljöledningssystem. Det är Naturvårdsverket 
som certifierar företag mot EMAS i Sverige [3]. 
 
ISO 14001 är en av den internationella standardiseringsorganisationens standarder. SIS 
(Swedish Standards Institute)  är medlem och representerar Sverige i CEN (Europeiska 
standardiseringsorganisationen) och den globala organisationen ISO [4]. Certifiering av 
ISO görs av ett certifieringsföretag, det finns ett flertal i Sverige beroende på bransch. OKG 
använder sig av certifieringsföretaget DNV GL. Swedac (Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll) är den myndighet som ackrediterar certifieringsföretagen.  
 
I Sverige finns idag [5] (maj 2016) 37 företag som har certifikat av EMAS, 5741 företag 
som har certifikat av ISO 14001:2004 [6] och 94 företag har certifikat av nya standarden 
ISO 14001:2015 [7].  

1.1 Syfte 
Under 2015 gavs en ny ISO-standard för miljöledning ut, ISO 14001:2015. OKG ska 
implementera denna standard i sitt verksamhetssystem under 2016. Som ett första steg har 
OKG behov av en gapanalys mellan ISO 14001:2015 och det befintliga 
verksamhetssystemet, som alltså är certifierat mot ISO 14001:2004, för att identifiera 
eventuella gap som behöver åtgärdas. 
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1.2 Mål 
Målet är att OKG kan använda resultatet av gapanalysen som underlag inför 
implementering av den nya standarden. 
 
Delmål: 

• Att göra en gapanalys mellan ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015, genom att 
analysera, utvärdera och göra bedömningar av skillnaderna mellan standarderna. 

• Jämföra, analysera och utvärdera om gap finns mellan nya ISO 14001:2015 och 
OKGs verksamhetssystem. 

 
Resultatet av gapanalysen mot OKGs verksamhetssystem kommer inte presenteras i sin 
helhet i rapporten utan sker internt på företaget. 

1.3 Avgränsningar  
OKG har idag certifiering enligt ISO 14001:2004 vilket gör att arbetet utgår ifrån att inga 
gap mellan standarden och verksamhetssystemet finns. Eventuella avvikelser som kom 
fram vid senaste certifieringen antas vara åtgärdade. Vid genomförandet av gapanalysen har 
dokument i OKGs ledningsmanual analyserats. De underliggande dokumenten (exempelvis 
instruktioner) som också ingår i verksamhetssystemet avgränsades från uppdraget. 
 

1.4 Förutsättningar 
För att kunna utföra uppdraget på OKG behövdes en del utbildningar genomföras. Före 
arbetets början behövde en säkerhetskontroll, drogtest och läkarbesök göras, detta är krav 
för att få vistas inom OKG [8]. 

1.4.1 Skydd- och säkerhetsutbildning (SoS) 
Det här är en webbaserad utbildning som fanns tillgänglig på okg.se och vattenfall.se. 
Alla som skulle ha tillträde till området skulle genomföra utbildningen. Denna utbildning 
innehåll viktig information om bland annat arbetsmiljö, Larm och beredskap samt fysiskt 
skydd. Utbildningen skulle genomföras innan ankomsten till OKG. Att ha en giltig Skydd- 
och säkerhetsutbildning var en förutsättning för att komma in genom säkerhetskontrollerna 
på OKG [8]. 

1.4.2 Webbaserad kravutbildning i informationssäkerhet (Sokrates) 
Denna utbildning beskrev hur OKG hanterar information ur sekretessynpunkt samt vilka 
regler och rutiner som ska användas vid arbetet med verksamhetssystemet och interna 
dokument. Att genomföra denna utbildningen var en förutsättning att arbeta med 
verksamhetssystemet och få studera och analysera de interna dokumenten.  
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1.5 Oskarshamnsverket – OKG 
Bolaget OKG kraftgrupp bildades 1965. Idag finns det tre kärnkraftreaktorer på 
Simpevarpshalvön som är beläget cirka 3 mil norr om Oskarshamn. Företaget har idag 900 
anställda och ägs av Uniper-koncernen (54,5 %) och Fortum-koncernen (45,5 %) [6]. 
 
Oskarshamnsreaktorerna 1, 2 och 3 kallas i dagligt tal för O1, O2 och O3. De tre 
reaktorerna har idag en gemensam installerad bruttoeffekt på 2603 MW och står för cirka 
10 % av Sveriges elproduktion [6].  
  
Hösten 2015 vid en extra bolagsstämma bestämde OKGs dåvarande huvudägare E.ON att 
Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2) ska stängas i förtid. Detta gjorde att O2:an 
efter ett omfattande moderniseringsarbete aldrig kommer att startas igen. O1 som är 
Sveriges äldsta kommersiella kärnkraftverk kommer att stängas vid halvårsskiftet 2017.  
O3 ska fortsätta producera el och med en effekt på 1450 MW är O3 en av världens största 
kokvattenreaktor [6]. 
 
År 2002 certifierades OKG enligt ISO-standarden för miljöledning. Certifikatet förnyas 
vart tredje år förutsatt att OKG uppfyller kraven i standarden. Senaste förnyelserevisionen 
ägde rum i slutet av 2014 med positivt utfall [7]. 

1.5.1 OKGs Miljöpolicy och miljöaspekter 
OKGs miljöpåverkan [7] kan sammanfattas i följande delar: 

• Radioaktiva utsläpp till luft och vatten 
• Radioaktivt avfall: låg-, medel- och högaktivt 
• Värmeutsläpp 
• Konventionellt och farligt avfall 
• Konventionella utsläpp till luft och vatten 

 
”OKG Aktiebolag strävar ständigt efter att minska miljöpåverkan, främst genom att 
producera klimateffektiv el samt att genomföra utsläppsreducerande åtgärder för 
radioaktiva ämnen. Dessutom genomföra energibesparande åtgärder i anläggningarna, 
begränsa användningen av kemiska produkter samt optimera hanteringen av avfall. För att 
detta ska uppnås krävs att OKG:” [7]:  
 

• producerar el som planerat 
• har tydliga och kommunicerade miljömål 
• har miljömedveten och engagerad personal 
• angriper källorna till betydande miljöpåverkan 
• tar miljöhänsyn i all verksamhet 
• har effektiva hanterings- och reningssätt 
• lever upp till gällande miljölagkrav 
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Deras betydande miljöaspekter [7]: 

• Bortfall av elproduktion - Elproduktion av miljöanpassad el - Hålla 
produktionen på full kapacitet och undvika att Sverige behöver köpa in 
miljöförstörande el som kolkraft. 

• Kärnbränsle - Köps direkt ifrån gruvan. 
• Radioaktivt avfall - Under produktion uppstår radioaktivt avfall som ska tas om 

hand på ett bra sätt. Högaktivt som behöver kylning sänds till Clab, medelaktivt 
avfall skickas till SFR (slutförvaret i Forsmark).  

• Farligt avfall - Rester från kemikalier, ex spillolja. 
• Elenergi - För att producera el krävs det el. Pumpar, ventilation och andra 

byggnader/maskiner behöver el för att drivas. 
• Bränsleskada – Det är viktigt att jobba med rent system så inga främmande 

föremål kommer i processvattnet och kan orsaka bränsleskador. Vid bränsleskador 
minskar effekten och elproduktionen påverkas. 

• Värmeutsläpp/kylvatten - Kylvatten tas från botten sydost om Simpevarp och 
släpps ut i Hamnefjärden, då har det blivit ca 10 grader varmare. 

 
OKG jobbar också med prioriterade miljöaspekter med avseende på global nivå från när det 
gäller transporter, användning av fossila bränslen och i sin tur utsläpp [7]. 
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2. Teori 
Under 2012 beslutade ISO att alla deras ledningssystemstandarder ska använda ett 
gemensamt ramverk. Detta ramverk ska innehålla gemensam text och terminologi samt en 
enhetlig så kallad High Level Structure. Detta gör att den nya ISO 14001:2015’s struktur 
skiljer sig stort mot den gamla standarden.  
  
High Level Structure (HLS) 
HLS är ett standardiserat sätt som ska användas vid utarbetning av framtidens ISO 
ledningssystemstandarder som gör att de ska ha en gemensam allmän struktur. De ska ha 
identiska kapitel, samma formulering vid identiska krav, introduktionstexterna ska vara 
samma vid identiska artiklar samt att de ska använda samma termer och definitioner [9]. 

2.1 Vad är PDCA? 
ISO 14001 Miljöledningssystem baseras på en metodik känd som PDCA. Detta verktyg 
populariserades av fysikern  W. Edwards Deming på 1950 talet i efterkrigstidens Japan 
[10]. Modellen symboliseras av ett hjul för att visa att arbetet med förbättringar aldrig tar 
slut, se figur 2. 

 
Figur 2:Tanken bakom PDCA som ska leda till ständiga förbättringar. 

 
 

Planera-Genomföra-Följa upp-Förbättra (Plan-Do-Check-Act på engelska) är ett verktyg 
som företag och organisationer kan använda vid arbetet för att upprätta ett 
miljöledningssystem. PDCA modellen är en beskrivning över en process som kan användas 
för att uppnå ständiga förbättringar.  
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I korthet betyder PDCA i detta sammanhang: 

• Planera: att fastställa de mål och processer organisationen behöver för att få resultat 
som motsvarar deras miljöpolicy. 

• Genomföra: införa de processer som behövs. 
• Följa upp: att man övervakar och mäter sina processer med utgångspunkt från 

miljöpolicyn, mål samt rapportera resultatet. 
• Förbättra: vidta åtgärder för att ständig förbättring. 

2.2 SS-EN ISO 14001:2004  
Standarden bygger på metodiken PDCA. För att få ett verkningsfullt miljöledningssystem 
måste det struktureras och integreras i det övergripande ledningsarbetet, se figur 3 som 
förklarar modellen för standarden, 
 

 
Figur 3:Standardens modell för miljöledningssystemet 
Källa: ISO-standarden 14001:2004  

 
Ständiga förbättringar är det som är viktigt. Att införa ett miljöledningssystem gör inte att 
organisationen kan avsluta där utan miljöledningssystemet ska kontinuerligt uppföljas, 
åtgärdas och underhållas. 
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Standarden består av 4 avsnitt där avsnitt 1-3 är informativa (omfattning, normativa 
hänvisningar samt de termer och definitioner som används i standarden) och avsnitt 4 
beskriver vilka krav som organisation måste förhålla och leva upp till för att kunna få och 
behålla sitt certifikat.  
 
Nedan ges några av de krav som ställs i standarden. 

2.2.1 Generella krav 
“Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa, underhålla och ständigt förbättra ett 
ledningssystem enligt kraven i denna standard samt bestämma hur den skall uppfylla 
kraven, Organisationen skall definiera och dokumentera omfattningen av sitt 
miljöledningssystem” ISO 14001:2004. 
 

2.2.2 Miljöpolicy 
Högsta ledningen skall upprätta organisationens miljöpolicy. Ledningen har också till 
uppgift att säkerställa den. Miljöpolicyn måste vara relevant för organisationens inriktning 
när det gäller dess aktiviteter.  

2.2.3 Planering 
Miljöaspekter: 
Organisationen ska identifiera miljöaspekter och avgöra vilka miljöaspekter som kan ha 
eller har stor påverkan på miljön.  
 
Lagar och andra krav: 
Organisationen ska identifiera och ha tillgång till sina lagkrav och andra krav som 
organisationen berörs av samt avgöra på vilket sätt kraven är tillämpliga på 
miljöaspekterna. 
 
Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner: 
Organisationen måste upprätta övergripande och detaljerade miljömål som ska vara 
mätbara där det är praktiskt möjligt. Miljömålen måste vara förenliga med miljöpolicyn, 
samt åtaganden om att förebygga förorening. De ska också följa lagar och andra krav som 
organisationen berörs av och dess betydande miljöaspekterna. Organisationen ska upprätta 
en eller flera handlingsplaner för att nå sina miljömål, dessa planer ska bl.a.  innehålla 
ansvarsfördelning och tillvägagångssätt.  

2.2.4 Införande och tillämplighet 
Resurser, roller, ansvar och befogenheter: 
Ledningen ska utse en eller flera representanter som har till uppgift att säkerställa att 
miljöledningssystemet är i enlighet med denna standard, de ska också rapportera 
miljöledningssystemets prestanda samt rekommendationer till förbättringar på 
genomgångar med högsta ledningen. Ledningen har till uppgift att säkerställa att resurser 
finns tillgängliga. Alla roller, ansvar och befogenheter ska vara definierade och 
dokumenterade. 
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Kompetens, utbildning och medvetenhet: 
Organisationen måste se till att varje person som utför uppgifter som kan påverka miljön 
ska ha rätt kompetens grundad på teoretisk och praktisk utbildning eller erfarenhet. 
Organisationen ska identifiera och åtgärda utbildningsbehov genom att utbilda eller vidta 
andra åtgärder. Rutiner måste upprättas så personer som jobbar för eller på organisationens 
uppdrag är medvetna om miljöpolicy, rutiner och krav. De ska också vara medvetna om 
miljöaspekter och miljöpåverkan kopplad till deras jobb. Personal ska också vara medvetna 
om sina roller och ansvar för att uppfylla kraven i miljöledningssystemet. 
 
Kommunikation: 
Organisationen ska bestämma vilka miljöaspekter som ska kommuniceras externt, 
dokumentera dessa samt införa metoder. Internt ska rutiner för kommunikation upprättas 
mellan olika nivåer och funktioner inom organisationen. Relevanta synpunkter från 
intressenter ska besvaras och dokumenteras. 
 
Dokumentation och dokumentstyrning: 
Organisationen ska se till att dokumentera sitt miljöledningssystem, sin miljöpolicy, 
miljömål och dess omfattning. Styrning av dokument krävs, att granska och vid behov 
uppdatera dokument, se till att ändringar är angivna. Säkerställa att rätt version finns, att 
dokumenten förblir läsbara och lätta att identifiera. Externa dokument som varit 
nödvändiga vid planering ska identifieras och deras distributionen styras. 
 
Verksamhetsstyrning: 
Organisationen måste upprätta, införa och underhålla dokumenterade rutiner för att styra 
situationer där avsaknad av dokumenterade rutiner kan medföra avvikelser från miljömål 
och policy. Relevanta rutiner och krav måste kommuniceras till leverantörer, entreprenörer 
och andra uppdragsledare. Organisationen ska identifiera den verksamhet och aktiviteter 
som kan kopplas till miljöaspekterna. 
 
Beredskap och agerande vid nödlägen: 
Vilka möjliga nödlägen och olyckor som kan påverka miljön ska identifieras och planer för 
att undvika dessa ska upprättas. Planerna ska innehålla hur organisationen ska agera vid 
nödlägen och hur de ska förhindra eller mildra negativ miljöpåverkan. Regelbundet se över 
sina åtgärdsplaner samt om möjligt regelbundet öva sådan beredskap. 

2.2.5 Uppföljning 
Övervakning och mätning: 
Organisationen ska regelbundet mäta och övervaka sådant som i verksamheten kan ha 
miljöpåverkan. Rutiner ska omfatta dokumentation som berör miljöprestandan, 
verksamhetsstyrningen och överensstämma med organisationens miljömål. Organisationen 
ska säkerställa att kalibrerad eller verifierad utrustning används och att den underhålls. 
 
Utvärdering av att lagar och andra krav följs: 
Organisationen ska ha rutiner för att regelbundet utvärdera att den följer lagar och andra 
krav.  
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Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder: 
Rutiner över hur organisationen ska hantera inträffade eller tänkbara avvikelser ska 
upprättas samt vilka korrigerande och förebyggande åtgärder som ska vidtas. 
Organisationen ska identifiera, korrigera, undersöka och utvärdera avvikelser samt 
dokumentera. 
 
Redovisande dokument: 
Rutiner för att identifiera, förvara, skydda och arkivera redovisande dokument ska finnas. 
Redovisande dokument ska finnas i den omfattning som behövs för att organisationen ska 
kunna visa att den uppfyller kraven i standarden. 
 
Intern revision: 
Genom planerade intervaller ska organisationen ha interna revisioner som avgör om 
miljöledningssystemet överensstämmer och har införts och underhållits på ett riktigt sätt. 
Resultatet av dessa ska informeras till ledningen. Organisationen ska ha ett 
revisionsprogram samt rutiner som ska behandla ansvar och krav för att planera revision, 
identifiering av revisionskriterier, omfattning, frekvens och metoder. Revisorer väljs, 
revision ska utföras så att objektivitet och opartiskhet i processen säkerhetsställs. 

2.2.6 Ledningens genomgång 
Högsta ledningens uppgift är att utvärdera organisationens miljöledningssystem med 
planerade intervaller för att säkerställa att den är lämplig, tillräcklig och verkningsfull. 
Utvärderingen ska omfatta en bedömning av förbättringar samt behov av ändringar i 
miljöledningssystem, miljöpolicy och miljömålen. Resultatet ska inkludera beslut och 
åtgärder och dokumenten ska bevaras. Underlag till ledningens genomgång ska bl.a. 
omfatta resultat av interna revisioner, information från intressenter, status för korrigerande 
och förebyggande åtgärder, uppföljning från tidigare genomgångar samt rekommendationer 
till förbättringar. 

2.3 SS-EN ISO 14001:2015 
Den nya standarden använder sig av HLS (High Level Structure) men metodiken med 
PDCA finns fortfarande kvar. Figur 4 visar en bild av hur standardens ramverk kan 
integreras med PDCA. Med den nya standarden är det viktigt att förstå betydelsen av ett 
systematiskt angreppssätt.  
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Figur 4: Samband mellan PDCA och ramverket i denna standard 
Källa: SS-EN ISO 14001-2015 
 
Den nya standarden 14001:2015 har 10 avsnitt, varvid avsnitt 4-10 talar om vilka skall krav 
som standarden ställer på företaget.  

2.3.1 Organisationens förutsättningar 
Att förstå organisationen och dess förutsättningar: 
Vilka interna och externa frågor är relevanta för att organisationen ska nå avsedda resultat 
med sitt miljöledningssystem. 
 
Att förstå intressenters behov och förväntningar: 
Att avgöra vilka intressenter som är relevanta för miljöledningssystemet och vilka av deras 
behov och förväntningar som kan bli bindande krav. 
 
Att bestämma miljöledningssystemets omfattning: 
Organisationen ska bestämma vilka avgränsningar och tillämpningar av sitt 
miljöledningssystemet , exempelvis aktiviteter, produkter och tjänster. Det förväntas av 
organisationen att skaffa sig en generell förståelse för de behov och förväntningar som 
uttryckts av de interna och externa intressenter som organisationen har bestämt är relevanta. 
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Miljöledningssystem: 
Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra sitt 
miljöledningssystem. 

2.3.2 Ledarskap  
Ledarskap och åtagande: 
Högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap genom att säkerställa bl.a. att miljöledningens 
krav integreras, miljöpolicy och miljömål är upprättade, miljöledningssystemet uppnår 
avsett resultat samt främja ständig förbättring. 
 
Miljöpolicy: 
Miljöpolicy ska ge ett ramverk för att sätta miljömål, anpassa policyn till organisationens 
syfte och förutsättningar, åtaga att skydda miljön och uppfylla bindande krav. Miljöpolicyn 
ska vara dokumenterad, kommunicerad och tillgänglig för intressenter. Roller, ansvar och 
befogenheter inom organisationen: Högsta ledningen ska se till att relevanta roller har 
ansvar och befogenheter samt kommunicera dessa inom organisationen.  

2.3.3 Planering  
Åtgärder för att hantera risker och möjligheter: 
Organisationen ska allmänt beakta frågorna som hänvisas i avsnitt 4 i standaren, vid 
planering av sitt miljöledningssystem. Vilken omfattning miljöledningssystemet ska ha, 
dess risker och möjligheter som kan påverka organisationens miljöaspekter och bindande 
krav. När organisationen fastställer sina miljöaspekter ska de beakta dessa i ett 
livscykelperspektiv. Vidare ska de bindande krav som har miljöpåverkan dokumenteras och 
fastställas. Organisationen ska ha planering av åtgärder som påverkar dess 
miljöledningssystem. 
 
Miljömål och planering för att uppnå dem: 
Organisationen ska upprätta miljömål, dessa ska överensstämma med miljöpolicy, vara 
mätbara om möjligt, övervakas och kommuniceras. När organisationen har planering av 
åtgärder för att uppnå miljömål ska de bl.a. avgöra vad som ska göras, vem som har ansvar, 
vilka resurser som behövs. 

2.3.4 Stöd 
Resurser: 
För att ständigt kunna förbättra sitt miljöledningssystem måste resurser finnas. 
 
Kompetens: 
Organisationen ska avgöra vilken kompetens som behövs hos de personer som arbetar och 
kan påverka dess miljöprestanda. Utbildningsbehov ska fastställas samt åtgärder för att 
tillgodose kompetensen. 
 
Medvetenhet: 
Alla som jobbar för organisationen ska vara medvetna om dess miljöpolicy, dess betydande 
miljöaspekter, hur de ska bidra till ett fungerande miljöledningssystem samt 
konsekvenserna av att inte uppfylla kraven. 
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Kommunikation: 
Organisationen ska allmänt se till att de processer som behövs för intern och extern 
kommunikation är relevant till miljöledningssystemet. Kommunikationen ska ta hänsyn till 
bindande krav samt bevara dokumentation. När det gäller intern kommunikation ska 
organisationen säkerställa att kommunikationsprocesserna gör det möjligt för personer som 
arbetar inom eller åt organisationen att bidra till ständig förbättring. Extern kommunikation 
ska innehålla information som berör miljöledningssystemet och som krävs av bindande 
krav. 
 
Dokumenterad information:  
Miljöledningssystemet ska innefatta all dokumenterad information som krävs enligt denna 
standard. Den dokumenterade informationen kan variera beroende på organisationen. Den 
information som krävs av miljöledningssystemet ska styras för att säkerställa att den är 
tillräckligt skyddad, tillgänglig och lämplig för användning där den behövs samt arkiverad 
rätt. 
 

2.3.5 Verksamhet 
Planering och styrning av verksamhet: 
Organisationen ska i överensstämmelse med ett livscykelperspektiv upprätta styrning för att 
säkerställa att miljökrav hanteras under konstruktion och utvecklingsprocess samt vid 
upphandling. Organisationen ska styra planerade ändringar och granska konsekvenser samt 
säkerställa att utkontrakterade processer är styrda eller påverkade.  
 
Beredskap och agerande vid nödlägen: 
Genom att planera åtgärder vara förberedd vid nödlägen, vilka åtgärder som ska göras för 
att förhindra eller mildra konsekvenserna vid ett nödläge. samt hur organisationen ska agera 
vid faktiska nödlägen. Tillhandahålla information och utbildning i beredskap. 

2.3.6 Utvärdering av prestanda 
Övervakning, mätning, analys och utvärdering: 
Detaljerad information om vad organisationen ska fastställa när det gäller hur den ska 
övervaka, analysera och utvärdera sin miljöprestanda. Organisationen ska se till att 
utvärdera sin efterlevnad för att uppfylla bindande krav genom att fastställa frekvensen av 
utvärdering, vid behov vidta åtgärder samt dokumentera informationen. 
 
Intern revision: 
Genom planerade intervaller genomföra interna revisioner på sitt miljöledningssystem för 
att se att den överensstämmer med organisationens egna krav samt krav i denna standard. 
Organisationen ska ha ett eller flera interna revisionsprogram som innefattar frekvens, 
metoder, ansvar, planeringskrav och rapportering av interna revisioner. 
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Ledningens genomgång: 
Genom planerade intervaller ska högsta ledningen se till att ha en genomgång av 
organisationens miljöledningssystem för att säkerställa att systemets fortsatta lämplighet, 
tillräcklighet och verkan. 

2.3.7 Förbättringar 
Allmänt: 
Organisationen ska fastställa möjligheter till förbättring och genomföra åtgärder för att 
uppnå resultat med sitt miljöledningssystem. 
 
Avvikelse och korrigerande åtgärd: 
När en avvikelse sker ska organisationen vidta åtgärder och hantera konsekvenserna. 
Organisationen ska utvärdera behovet av åtgärder genom att granska, fastställa och 
undersöka avvikelsen samt vidta åtgärder för att undvika upprepning. Korrigerande 
åtgärder ska vara lämpliga i förhållande till effekterna av avvikelserna, inklusive 
miljöpåverkan. All dokumentation ska bevaras. 
 
Ständig förbättring: 
Organisationen ska ständigt förbättra lämpligheten, tillräckligheten och verkan av sitt 
miljöledningssystem för att kunna förbättra sin miljöprestanda. 

2.4 ODEN 
Oden är OKGs interna dokumentdatabas. Här finns alla interna dokument: 
ledningsdokument, krav och riktlinjer, administrativa och tekniska dokument, instruktioner 
mm. Genom att söka på reg.nr (det är dokumentets specifika nummer i databasen, baserat 
på vilket år den framställs) kan man få fram ett specifikt dokument eller så kan man göra en 
sökning på titel. Databasen innehåller alla gamla och aktuella dokument samt dokument 
som ej blivit granskade och godkända. Under projektet fanns restriktioner i datasökningen 
vilket gjorde att endast aktuella dokument kom upp.  
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3. Metod 
För att kunna göra en gapanalys måste en nulägesanalys göras samt en utvärdering av hur 
organisationen ligger till inför en implementeringen av den nya ISO-standarden 
14001:2015. 

3.1 Kvalitativ metod 
Men för att kunna göra en gapanalys behövdes en bra grund för att kunna sätta igång samt 
krävdes en planerad metod för att veta vilken information som kan vara intressant och 
relevant för analysen samt att veta hur arbetet skulle gå till för att ta reda på informationen. 
Utifrån projektets mål och syfte framkom vilka mål som behövde uppfyllas för att ge det 
förväntade resultatet.  
 
Ett flertal möten bokades med relevant personal för att undersöka hur OKGs 
verksamhetssystem ser ut i nuläget och för att ta reda på deras erfarenheter och uppfattning 
angående miljöledningssystemet. Efter detta har organisationens verksamhetssystem 
studerats för att kontrollera och analysera OKGs dokumentation för att skapa en 
uppfattning om vilken information som var relevant för analysen. 
 
Metoden som har valts i detta projekt gick ut på att möta relevanta organisationsdelar och 
genomföra dokumentstudier, både internt och externt. Detta ledde till att använda en 
kvalitativ metod i undersökningen. Det är väldigt vanligt att använda den kvalitativa 
metoden när projektet inte har några matematiska mätningar eller beräkningar [11]. 

3.1.1 Informationssökning 
För att få mer kunskap och fakta om vad en gapanalys går ut på gjordes en 
informationssökning i början av projektet, för att skapa en förståelse om hur en gapanalys 
kunde utföras och om vilka steg som skulle tas. Detta gjordes genom att på internet söka 
efter relevant information som var kopplat till gapanalyser [12],[13]. 
 
En gapanalys kan göras på olika sätt men det viktigaste är att det går ut på att identifiera 
gap som finns mellan nuläge och dit man vill komma. 
  
Informationssökningen skulle väcka tankar och funderingar samt ge idéer som skulle 
användas i möten med de berörda ansvariga för miljöledningssystemet på OKG.   
 

3.2 Möten 
Ett antal möten har genomförts under arbetets gång vid olika tillfällen. Det har varit rent 
informativa möten samt uppföljningsmöten och avstämningar. Dessa möten har stor 
betydelse för arbetet med gapanalysen. 
  
Första mötet var ett introduktionsmöte med uppdragshandledare där bakgrunden till 
uppdraget samt allmän information om OKG redovisades. Frågor som rörde uppdraget 
diskuterades och i slutet på mötet fastställdes projektplan och tidsplan för uppdraget. 
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Det andra mötet som gjordes vid första besöket på OKG var ett informationsmöte och 
genomgång av OKGs verksamhetssystem. Mötet hölls med enhet SK (enheten för säkerhet 
och kvalitet) där en kvalitetsingenjör presenterade OKGs verksamhetssystem och 
förklarade hur information om olika styrande dokument kunde hittas genom att använda 
intranätet Kärnan och dokumenthanteringssystemet ODEN.  
  
Det tredje och sista mötet vid första besöket på OKG var ett informationsmöte med enhet 
GM (enhet för miljö).  Mötet hölls med en utredningsingenjör som förklarade hur OKGs 
integrerat verksamhetssystem, som även inkluderar miljöledning är uppbyggt och varför det 
är viktigt för OKG att implementera den nya ISO-standarden 14001:2015 på OKG. 
 
Ett avstämningsmöte genomfördes vid det andra besöket på OKG. Mötet hölls med de 
berörda enheter SK, GM och SR. Syftet med mötet var att redovisa det arbetet som 
genomförts med gapanalysen fram till avstämningsmötet. Till detta möte skulle 
skillnaderna (gapen) mellan den gamla och nya ISO-standarden vara dokumenterad. 
Arbetet med att identifiera gapen mellan den nya standarden och OKGs verksamhetssystem 
skulle ha kommit igång och förväntningen var att stora delar av gapen dokumenteras och 
vara klart för redovisning. Under avstämningsmötet fick berörda ansvariga för uppdraget 
kontrollera och granska det arbetet som gjorts för att säkerställa att uppdraget var på rätt 
spår samt lämna feedback. 
 
Under det sista besöket på OKG har två möte gjorts, det första mötet hölls med 
uppdragetshandledare för att säkerställa att analysen genomförts på ett enhetligt och 
systematiskt sätt samt i syfte att eliminera eventuella missförstånd, efter de återkopplingar 
man fick från enheterna GM, SK och SR.   
  
Det andra mötet vid besöket har varit en slutredovisning av resultat gällande gapanalys av 
de två standarderna samt ISO-standarden 14001:2015 mot OKGs verksamhetssystem. 
Slutredovisningen hölls för berörda chefer och medarbetare samt personer med intresse av 
av gapanalysens resultat. 

3.3 Datainsamling av interna dokument 
Genom instudering och jämförelse mellan de två ISO-standarderna 14001:2004 respektive 
14001:2015 har skillnader (gap) hittats och dokumenterats i ett Excel protokollet, se bilaga 
1. Nästa steg av datainsamlingen gjordes när skillnader mellan de två ISO-standarderna 
skulle granskas och verifieras med interna dokument i OKGs verksamhetssystem. På OKG 
finns det ett integrerat verksamhetssystem som består av ledningsmanualen (exempelvis 
policys och krav på verksamheten) och underliggande dokument (exempelvis 
instruktioner). Dokument i ledningsmanualen som kopplar till kraven i den aktuella 
standarden har studerats och utvärderats för att hitta gapen. 
 
Resultaten gällande skillnader mellan ISO14001:2015 och OKGs verksamhetssystem har 
dokumenteras i Excelprotokollet, se bilaga 1 för en överblick hur dokumentet utformats. 
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4. Genomförande 
Gapanalysen har utförts i två steg. Först behövdes gapen mellan standarderna hittas för att 
se hur stora gapen är till den gamla utgåvan för att sedan kunna jämföra dessa gapen mot 
OKGs verksamhetssystem. Eftersom dessa två steg har utförts på lite olika sätt beskrivs 
genomförandena för varje steg var för sig. 

4.1 Gapanalys av ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015 
Första steget i arbetsgången var att studera Bilaga B i den nya ISO-standarden 14001:2015. 
Denna bilaga innehåller en jämförelse mellan standard ISO 14001:2015 och den föregående 
utgåvan ISO 14001:2004. Bilagan visar de olika avsnitt som stämmer överens med avsnitt 
som har funnits i föregående utgåva samt hänvisar var någonstans avsnitten kan hittas. 
Genom bilaga B framkommer de nya kraven tydligt, vilket underlättade vid starten av 
gapanalysen, se bilaga 2 för korrelationsmatrisen. 
 
Analysen började med att läsa igenom den föregående utgåvan ISO 14001:2004 för att 
kunna skapa djupare förståelse om kraven och för att kunna jämföra det med den nya 
utgåva. 
  
Varje avsnitt i ISO-standarden 14001 förklaras i standardens Bilaga A som innehåller 
vägledningen för användningen av ISO-standarden. Syftet med denna bilaga är för att 
förhindra feltolkningar av kraven i standarden. Det finns en bilaga A i varje ISO standard. 
  
Nästa steg i analysen var att studera den nya ISO-standard 14001:2015 som har ett nytt  
helhetsperspektiv, detta gör att det finns ett samband mellan kraven på ett annat sätt än i 
den gamla standarden. Det finns tydliga samband mellan kraven i vissa avsnitt och kraven i 
andra avsnitt. Därför kunde inte en viss mening eller ett visst avsnitt läsas separat från 
andra avsnitt, utan standarden måste studeras utifrån ett helhetssystem. Även i denna analys 
användes Bilaga A i standarden för att inga feltolkningar av kraven i standarden skulle 
uppkomma. 
 
Efter att de två ISO-standarderna hade studerats och analyseras skulle skillnaden mellan 
dessa standarder identifieras. Identifieringen började med att kontrollera och verifiera att 
alla krav som fanns i den föregående utgåva ISO14001:2004 finns med i den nya 
standarden. Detta för att säkerställa att inga krav försvunnit. Formuleringar och 
meningsändringar fick evalueras för att kontrollera att kraven var lika enligt den gamla 
utgåvan. 
  
I slutet av den här delen av analysen kunde de nya kraven i ISO-standard 14001:2015 
identifieras, analyseras och dokumenteras för att sedan kunna jämföra resultatet mot OKGs 
verksamhetssystem. 
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4.2 Gapanalys av ISO 14001:2015 och OKGs 
verksamhetssystem 

Gapanalys över de nya och delvis nya krav som hittades i ISO 14001:2015 gjordes nu mot 
OKGs verksamhetssystem och dess dokumentation. 
 
Dokument som var kopplade till miljöledning identifierades och samlades in. OKGs 
verksamhetssystem är välstrukturerat vilket gjorde att dess kravförteckning bidrog till att 
det gick bra att hitta den information som söktes. Sökningen av information utfördes i en 
hierarkisk ordning. Dokumenttyper som främst studerades var olika typer av styrande 
dokument som fastställts av VD samt dokument gällande verksamhetskrav. Information 
som har hittats i OKGs verksamhetssystem analyserades och utvärderades i förhållande till 
de nya kraven i ISO-standarden 14001:2015. 
  
ISO-standarden 14001:2015 och OKGs dokument studerades, analyserades och 
utvärderades för att kunna hitta gapen. Under jämförelse av dokument har ett 
avstämningsmöte utförts med berörda personer på OKG. Syftet med mötet var att få 
ytterligare information när arbetet med analysen inte kunde fortsätta.  
 
Resultaten av gapanalysen mellan ISO-standarderna samt 14001:2015 och OKGs 
verksamhetssystem har dokumenterats. Dessa presenterades på ett slutligt möte för berörda 
på OKG.  
  



Examensarbete: Gapanalys mellan ISO 14001:2015 och OKGs verksamhetssystem 

 19 

5. Resultat 
Analysen gjordes i två steg för att identifiera och analysera de gap som finns. Först 
identifierades gapen mellan de olika standarderna och sedan identifierades gapen mot 
OKGs verksamhetssystem. Resultaten av gapanalysen har redovisats för berörda chefer och 
medarbetare på OKG.  

5.1 Gapanalys av ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015 
Ett flertal nya krav finns i ISO 14001:2015. Små detaljer har förändrats eller tagits bort, 
vilket gör att den gamla standarden från 2004 fortfarande är aktuell men kravbilden har 
utökats. Analysen visar att det kommit nya krav i många av avsnitten, andra krav har 
däremot fått en mer detaljerad utformning i den nya standarden. 
 
Gapanalysen redovisas i sin helhet i bilaga 3, där både gap och redan existerande krav 
sammanställts. Alla gap som identifierats, utvärderats och analyserats utifrån krav i ISO 
14001:2015 dokumenten finns i tabell 1.  
 
Tabell 1:Alla de identifierade gapen mellan ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015. 

ISO	14001:2015 Finns	gap	mellan	ISO	14001:2015	och	ISO	
14001:2004 

Krav 
 

JA,	gap	finns	i	form	av: 
4	Organisationens	
förutsättningar 

  4.1	Att	förstå	organisationen	
och	dess	förutsättningar 

 
Helt	nytt	krav. 

4.2	Att	förstå	intressenters	
behov	och	förväntningar 

 
Helt	nytt	krav. 

4.3	Att	bestämma	
miljöledningssystemets	
omfattning 

 

Stora	delar	av	kravet	motsvaras	av	4.1	i	ISO	14001:2004	men	
följande	är	nytt:	beakta	information	som	kommit	fram	från	4.1	och	
4.2. 

4.4	Miljöledningssystem 

 

Stora	delar	av	kravet	motsvaras	av	4.1	i	ISO	14001:2004	men	
följande	är	nytt:	beakta	information	som	kommit	fram	från	4.1	och	
4.2. 

5.	Ledarskap 
  5.1	Ledarskap	och	åtagande 
 
Helt	nytt	krav. 

6	Planering 
  6.1	Åtgärder	för	att	hantera	

risker	och	möjligheter 
  6.1.1	Allmänt 
 
Helt	nytt	krav. 

6.1.2	Miljöaspekter 

 

Stora	delar	av	kravet	motsvaras	av	4.3.1	i	ISO	14001:2004	men	
följande	är	nytt	:	miljöaspekterna	måste	beaktas	i	ett	
livscykelperspektiv. 
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6.1.3	Bindande	krav 

 

Stora	delar	av	kravet	motsvaras	av	4.3.2	i	ISO	14001:2004	men	
följande	är	nytt	:	beakta	information	som	kommit	fram	från	4.2. 

6.1.4	Planering	av	åtgärder 
 
Helt	nytt	krav. 

8	Verksamhet 
  8.1	Planering	och	styrning	av	

verksamheten 

 

En	del	av	kravet	motsvaras	av	4.4.6	ISO	14001:2004	men	det	som	
är	nytt	är	att	hänsyn	måste	tas	till	det	som	kommit	fram	i	avsnitt	
6.1	och	6.2	samt	att	organisationen	ska	ha	ett	livscykelperspektiv	
på	sin	planering	och	styrning	av	verksamheten. 

8.2	Beredskap	och	agerande	
vid	nödlägen 

 

Stora	delar	av	kravet	motsvaras	av	4.4.7	i	ISO	14001:2004	men	
följande	är	nytt:	dokumentation,	information	och	utbildning	till	
berörda	intressenter. 

9	Utvärdering	av	prestanda 
  9.1	Övervakning,	mätning,	

analys	och	utvärdering 
  9.1.1	Allmänt 

 

Stora	delar	av	kravet	motsvaras	av	4.5.1	i	ISO	14001:2004	men	
följande	är	nytt:	Mer	detaljrikt	angående	utvärdering,	hur	
övervakning	ska	göras	etc. 

9.1.2	Utvärdering	av	
efterlevnad 

 

Stora	delar	av	kravet	motsvaras	av	4.3.2	i	ISO	14001:2004	men	
följande	är	nytt	hur	organisationen	ska	utvärdera. 

9.2	Intern	revision 
  9.3	Ledningens	genomgång 

 

Stora	delar	av	kravet	motsvaras	av	4.6	i	ISO	14001:2004	men	
följande	är	nytt:	Ledningen	har	ett	större	övergripande	ansvar	för	
hur	miljöledningssystemet	upprättas,	införs	och	underhålls. 

10	Förbättringar 
  10.1	Allmänt 

 

Helt	nytt	krav. 
 
Kommentar	här	ska	hänsyn	till	avsnitt	9.1,	9.2	och	9.3	göras. 

10.2	Avvikelse	och	
korrigerande	åtgärd 

 

Stora	delar	av	kravet	motsvaras	av	4.5.3	i	ISO	14001:2004	men	det	
som	är	nytt	är:	mer	detaljrikt	på	hur	utvärdering	av	avvikelser	och	
korrigerande	åtgärder	ska	göras. 

10.3	Ständig	förbättring 

 

Helt	nytt	krav. 
 
Kommentar:	Ständig	förbättring	går	som	en	röd	tråd	genom	ISO	
14001:2015. 

 
Resultatet av gapanalysen mellan de två ISO-standarderna visar att de största gapen ligger i 
avsnitt 4 som handlar om organisationens förutsättningar. Det är viktigt för organisationen 
att ha en helhetssyn på sitt miljöledningssystem samt ha en bra omvärldsbild. Avsnitt 4 
återkommer i flera avsnitt i ISO-standarden 14001:2015 vilket gör att det är viktigt att 
organisationen utvärderar, analyserar och verifierar alla krav i avsnittet.  
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Ledarskap är ytterligare en viktig del i den nya standarden, organisationen ska har en stark 
ledning som tar ansvar över miljöledningssystemet. Ledningen ska se till att integrera 
miljöledningssystemet både i organisationens strategiska samt vardagliga verksamhet.  
 
Nya ISO-standarden har krav på riskbaserat tänkande, organisationen ska kunna visa vilka 
risker och möjligheter som finns samt bedömt och utfört åtgärder om så behövts. Den nya 
standarden är mer integrerad med sig själv vilket gör att delar av avsnitt 4 berör många av 
kraven i avsnitt 6. 
 
Planering och styrning av verksamheten är större och mer detaljerad i nya standarden, då 
ledarskap har blivit förstärkta krav påverkar det planering och styrning. Avsnitt 8 är 
integrerad med avsnitt 6 vilket gör att riskbaserat tänkande återkommer i detta avsnitt. 
 
Utvärdering av prestandan har blivit hårdare med nya standarden. Organisationen ska ha 
tydligare riktlinjer för utvärdering och övervakning samt ledningens genomgång har 
förstärkts. 
 
När det gäller avsnitt 10 är det nya krav men det handlar om hur organisationen ska 
säkerställa att ständiga förbättringar görs. ISO 14001:2015 har tydligare krav på att syftet 
med organisationens miljöledningssystem är att förbättra sin miljöprestanda. 

5.2 Gapanalys av ISO 14001:2015 och OKGs 
verksamhetssystem. 

Som tidigare påtalats så kommer den fullständiga gapanalysen mot OKGs 
verksamhetssystem inte presenteras i sin helhet i denna rapport. Den har presenterats internt 
på företaget. 
 
Dokumentation som gäller alla gamla krav i ISO 14001:2004 finns och är integrerat i 
verksamhetssystemet. Gap mellan ISO 14001:2015 och OKGs verksamhetssystem finns 
när det kommer till de helt nya kraven, som ännu ej trätt i kraft för OKGs del. Eftersom det 
är nya krav behöver OKG analysera, utvärdera och fastställa dokumentation för att uppfylla 
kraven.  
 
Krav som är delvis nya i ISO 14001:2015 finns det gap i vissa avsnitt medans andra redan 
uppfylls idag. Dokumentationen behöver analyseras och verifieras för att se till att det 
överensstämmer med kravbilden från nya standarden. 
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6. Diskussion 
För att jämföra de två olika versionerna av ISO 14001 behövdes djupare analyser göras 
över innehållen för att kunna finna alla gap som uppkommit mellan standarderna. Det var 
viktig att sätta sig in i den nya standarden och få en förståelse över den nya strukturen och 
sättet att tänka. Genom att nya standarden har bytt struktur var vi tvungna att utvärdera, 
analyser och tänka över vissa krav flera gånger.  
 
Terminologin hade ändrats en del i den nya standarden, den behövde därför granskas för att 
få förståelse för ändringarna. Det svåraste var att jämföra krav som delvis var nya, där 
behövdes ingående evaluering göras och olika bedömningar av formuleringar utföras.  
 
Att hitta i verksamhetssystemet var i vissa hänsyn lätt då strukturen och upplägget är 
systematiskt och enkelt att följa. Däremot kunde det ibland vara svårt att lista ut var ny 
information skulle kunna finnas som möter det nya gapen, eftersom vi saknar erfarenhet av 
verksamhetssystemet.  
  



Examensarbete: Gapanalys mellan ISO 14001:2015 och OKGs verksamhetssystem 

 23 

7. Slutsats 
Av naturliga skäl så finns det gap mellan nya ISO-standarden och OKGs 
verksamhetssystem. Grundstruktur och innehåll har omarbetats vilket gör att nya krav har 
tillkommit som behöver analyseras och verifieras. 
 
Exakt hur stora gapen är har inte kommit fram genom denna analys då avgränsningar och 
tidsplan inte gav utrymme till att gå djupare in i verksamhetssystemet. Med lite mer tid 
hade arbetet kunna bli mer detaljerat om även underliggande dokument i 
verksamhetssystemet, så som instruktioner, hade kunnat studeras.  
 
Gapanalysen utgör underlag inför OKGs fortsatta arbete med att implementera kraven i den 
nya ISO-standarden i företagets verksamhet. Beroende på om kraven är helt nya eller bara 
delvis kommer avgöra den mängd arbete som behövs.  
 
För organisationer som är certifierade mot flera ISO-standarder kommer det i framtiden bli 
lättare att integrera kraven i standarderna i ledningssystemet, då standarder kommer ha en 
gemensam struktur, terminologi och uppbyggnad. Vilket gör att det också blir lättare för 
organisationer att införa flera ledningssystem i sin verksamhet.  
 
Att införa ett miljöledningssystem i en organisation mot ISO 14001:2015 är en bra strategi 
både konkurrensmässigt men också miljömässigt. Det gör att organisationen jobbar 
kontinuerligt med sin miljöpåverkan, vilket är bra globalt och för en hållbar utveckling. 
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Bilaga 1: Excel protokoll som innehåller resultaten gällande skillnader mellan de två ISO-
standarderna 14001:2004 respektive 14001:2015 samt resultaten gällande skillnader mellan 
ISO14001:2015 och OKGs verksamhetssystem. 
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Bilaga 2: Bilaga B, jämförelse mellan ISO 14001:2015 och ISO 14001:2004 
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Bilaga 3: En del resultat av gapanalysen 

 
 

 


