
Strategi for samfunnsansvar

    Bærekraft 
    Samfunnsengasjement



RESULTATER SOM GIR MULIGHETER

MENNESKENE ER VÅR VIKTIGSTE 
RESSURS

VÅRT KLIMALØFTE

SAMMEN OM EN LYS FREMTID

    Bærekraft 



VÅRT KLIMALØFTE

Mål 
• bli klimanøytral
• bli mer bevisst på vårt forbruk og avfall
• utarbeide en handlingsplan for å redusere vårt 

utslipp og forbruk 

Tiltak 2020
• bli Miljøfyrtårn-sertifisert
• føre klimaregnskap og kjøpe klimakvoter
• vurdere nytt videorom i Oslo
• oppdatere reglement for tjenestereiser
• lage rutine for rapportering av flyreiser
• vurdere portalløsninger som reduserer behov for papir

KPI
• klimaregnskap
• antall ark som brukes
• CO2-utslipp pr. ansatt/omsetning/salg
• flyreiser til interne møter pr. ansatt
• antall videokonferanser

Gabler bidrar til å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem. Vi jobber kontinuerlig for å 
redusere vårt klimaavtrykk og kompenserer for våre 
utslipp.



MENNESKENE ER VÅR VIKTIGSTE RESSURS

Mål 
• fremme god helse og aktiv livsstil 
• øke fokus på kompetanse
• gjennomgå retningslinjer for likestilling

Tiltak 2020
• avdekke kompetansebehov og gjennomføre 

kompetansefremmende tiltak 
• vurdere hvordan likestilling blir ivaretatt i dagens 

bonusordning
• kartlegge lønnsgap mellom kvinner og menn
• følge opp likestilling i rekrutteringsprosesser

KPI
• kompetansegap ved årsslutt vs. årsstart
• antall kvinner i bedriften og antall kvinner med lederansvar
• lønnsgap mellom kvinner og menn

Gabler er en kompetansebedrift og menneskene 
som jobber her er vår viktigste ressurs. Vi 
legger til rette for at alle ansatte har de beste 
forutsetningene for å lykkes.



RESULTATER SOM GIR MULIGHETER

Mål 
• skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø
• levere god lønnsomhet 

Tiltak 2020
• støtte Gablers overordnede strategi 
• videreføre Gablers HR-strategi 

KPI
• prosentvist sykefravær 
• trivsel-indikator fra medarbeiderundersøkelse
• vekst i omsetning 
• EBITDA-margin 

Vi skaper resultater for våre kunder, våre ansatte og 
våre eiere gjennom å være troverdig, involverende, 
profesjonell og smidig. Sammen skaper vi et trygt og 
inkluderende arbeidsmiljø hvor det er gøy å jobbe.



SAMMEN OM EN LYS FREMTID

Mål 
• engasjere og bevisstgjøre våre ansatte
• bli ledende blant våre konkurrenter innen bærekraft

Tiltak 2020
• oppfordre til nettbasert kurs om bærekraft
• delta på seminarer om bærekraft 
• kommunisere hvordan vi arbeider med 

samfunnsansvar
• offentliggjøre vår strategi for bærekraft og 

rapportere på resultat av vårt arbeid

KPI
• antall ansatte med gjennomført kurs om bærekraft
• kundeundersøkelse 

Gabler skaper engasjement rundt 
bærekraftsmålene innad i organisasjonen og 
i samarbeid med resten av samfunnet.



    Samfunnsengasjement

GABLER ØNSKER Å BIDRA TIL AT 
FLERE FÅR MULIGHET TIL GOD 

UTDANNELSE

GABLER TAR DEL I OG STØTTER 
DET LOKALE SAMFUNNET



God utdannelse er grunnlaget for å forbedre 
menneskers liv. 

Selv om det har vært en enorm økning i andelen barn 
i verden som går på skole, er det likevel altfor mange 
som fortsatt ikke kan lese og skrive. Dette ønsker 
Gabler å gjøre noe med.

Samfunnsansvar har alltid vært viktig for Gabler. Over 
årene har vi engasjert oss på flere måter. 

Vi ønsker å gi tilbake til samfunnet vi er en del av og 
støtte initiativer som bidrar til samfunnsutviklingen. 

GABLER ENGASJERT I SAMFUNNET

God utdanning gir muligheter Engasjement gir resultater
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