GAP-analyse:
Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål
Bakgrunn for analysen
FNs bærekraftsmål er på full fart inn i både store, små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer i Norge. Disse
målene er i økende grad med å definere konkurransekraften til bedriftene, og Stiftelsen Miljøfyrtårn merker en
økende pågang fra bedrifter som ønsker å ta sin del av ansvaret for å oppnå disse bærekraftsmålene, og stå bedre
rustet i konkurransen og møtet med fremtiden.
Det kollektive ansvaret vi alle har for å nå disse bærekraftsmålene er i stor grad forenelig med samfunnsoppdraget til
Miljøfyrtårn: å hjelpe norske virksomheter til å ta miljø- og klimaansvar. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvordan
Miljøfyrtårn treffer de ulike bærekraftsmålene. Ønsket om mer informasjon knyttet til dette er bakgrunnen for å gjøre
en GAP-analyse på Miljøfyrtårn i møte med de ulike bærekraftsmålene. Analysen er gjennomført våren 2019, og
bygger på Miljøfyrtårns egen faglige vurdering basert på rammerverket som er beskrevet.

Om FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene (SDG) ser
miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen
for en bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene erstatter og viderefører tusenårsmålene (MDG) som ble vedtatt på
Tusenårsmøtet i 2000, men til forskjell fra tusenårsmålene så gjelder bærekraftsmålene alle land i verden – også de
rike.
Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt i Verdenskommisjonen for miljø og utvikling sin rapport «Vår felles
framtid» i 1987. Definisjonen som legges til grunn er: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Rammeverk
Til de 17 bærekraftsmålene har FN utarbeidet til sammen 169 delmål. Rammeverket som er valgt for GAP-analysen tar
inn og operasjonaliserer bærekraftsmålene og dets delmål med tanke på å gjøre de mer gjenkjennelige i en
Miljøfyrtårn-setting. Rammeverket er utarbeidet av Future-Fit og beskriver hva som er «business benchmark» for en
bærekraftig virksomhet. Rammeverket går utover «Shared Value» og etablerer «System Value» – der virksomheten på
ingen måter er til hinder for en bærekraftig utvikling, men snarere bidrar til en bærekraftig verden.
Rammeverket utgjør 23 mål innenfor følgende fem områder:
-

Virksomhetens input (3 mål)
Virksomhetens aktiviteter (6 mål)
Medarbeidere (5 mål)
Output - Produkter og tjenester (5 mål)
Samfunn (4 mål)

Hvert av de 23 målene har et sett med indikatorer og bidrar inn mot et ulikt antall av bærekraftsmålene. Til sammen
danner de et bilde av hvordan virksomheten «treffer» bærekraftsmålene.

Metode
Analysen er gjort gjennom en vurdering av hvorvidt Miljøfyrtårn-ordningen, både gjennom bransjespesifikke kriterier,
felles kriterier, idébanker og/eller andre vesentlige ressurser møter indikatorene gitt for de 23 Future-Fit-målene i
rammeverket. Scoren på hvorvidt Miljøfyrtårn møter indikatoren er gitt ved henholdsvis 0, 1 eller 2, avhengig av om
Miljøfyrtårn blir vurdert til å ikke treffe, treffe delvis eller treffe helt på indikatorene. De 23 Future-Fit-målene
innvirker så på ulike bærekraftsmål, og scoren på hvert Future-Fit-mål gir derfor en indikasjon på hvor godt
Miljøfyrtårn møter bærekraftsmålene.

Resultat
Analysen viser at Miljøfyrtårn treffer mange mål, men i svært ulik grad. På virksomhetenes input og aktiviteter så
treffer Miljøfyrtårn bra, mens det på samfunn er lite samsvar. Medarbeidere og virksomhetens produkter og tjenester
treffes delvis og ujevnt av Miljøfyrtårn-sertifiseringen.

Her er scoren for hvert enkelt bærekraftsmål (med en prosent måloppnåelse på en skala fra 0-100):

Konklusjoner og kommentarer
Analysen viser at Miljøfyrtårn bidrar mest mot følgende bærekraftsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
Mål 15: Liv på land
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 14: Liv under vann
Mål 11: By og samfunn
Mål 3: Helse

En Miljøfyrtårn-sertifisering er dermed med å bygge opp under en rekke ulike bærekraftsmål, særlig på områder som
omhandler virksomheters input, aktiviteter, produkter og tjenester. Miljøfyrtårn har også en rekke kriterier og
hjelpemidler som skal hjelpe virksomheter med å gjøre tiltak på områdene som omhandler klima og energi. Gjennom
vårt digitale system for miljøledelse får virksomheter tilgang til statistikk og klimaregnskap for å kunne måle effekten
av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner.
Virksomheter som velger å implementere og aktivt bruke Miljøfyrtårns miljøledelsessystem er i stor grad med å bidra
til en bærekraftig utvikling. Den endelige effekten vil være avhengig av virksomhetens evne og vilje til å bruke
systemet og gjennomføre forbedringer.

