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72%

25%

4%

Ja

Nej

Vet ej

Drygt sju av tio upplever att de har unga talanger 

bland sina medarbetare

Fråga: Upplever du att du har unga talanger bland dina 

medarbetare?

2017-06-16

BAS: Samtliga (n= 2127)

Signifikanta skillnader

Ja

• Varit chef mer än 10 år (76%)

• 11-20 anställda (80%)

• 21-50 anställda (84%)

Nej

• 0-5 anställda (33%)
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16%

60%

10%

12%

2%

Ja, stor skillnad

Ja, viss skillnad

Tveksam

Nej

Vet ej

Tre av fyra upplever en skillnad i att leda unga 

talanger jämfört med andra medarbetare

Fråga: Upplever du någon skillnad i att leda unga talanger 

jämfört med andra medarbetare?

2017-06-16

BAS: Upplever att har unga talanger (n=1522)

Signifikanta skillnader

Ja, stor skillnad

• Konsult & finans (25%)

Nej

• 55 år och äldre (17%)

• Bygg & fastighet (19%)

Fråga: Varför är det skillnad i att leda unga talanger jämfört 

med andra medarbetare? Flera svar möjliga. 

43%

38%

36%

30%

29%

27%

21%

20%

5%

1%

De har mer energi

De behöver mer styrning

De är bättre på att se
möjligheter

De är mer kreativa

De är mer positiva

De kräver mer frihet

De är vana att få som de
vill

De är mer curlade

Annat, nämligen:

Vet ej

BAS: Upplever att det är skillnad (n=1158)

Netto JA: 

76%

Signifikanta skillnader

Har mer energi

• 44 år eller yngre (49%)

Kräver mer frihet

• Storstad (32%)

Vana att få det som de vill

• Kvinna (27%)

• Chef mer än 10 år (26%)
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17%

43%

25%

13%

3%

Ja, absolut

Ja, delvis

Tveksam

Nej

Vet ej

Sex av tio upplever att företaget de jobbar på är 

duktiga på att attrahera unga talanger

Fråga: Upplever du att företaget du jobbar på är duktiga på 

att attrahera unga talanger?

2017-06-16

BAS: Samtliga (n= 2127)

Signifikanta skillnader

Netto Ja

• Konsult & Finans (71%)

• Har unga talanger (71%)

• 21-50 anställda (70%)

Nej

• Har ej unga talanger (30%)

Netto JA: 

60%
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31%

52%

9%

2%

6%

Nej, inte alls

Ja, i någon mån

Ja, i ganska hög
grad

Ja, i hög grad

Vet ej

Nära två av tre upplever att de agerar på annat sätt 

gentemot unga talanger än äldre medarbetare

Fråga: Upplever du att du agerar på annat sätt gentemot 

unga talanger än äldre medarbetare? 

2017-06-16

BAS: Samtliga (n=2127)

Fråga: Du svarade att du agerar på annat sätt gentemot 

unga talanger än mot äldre medarbetare. På vilket sätt? 

Flera svar möjliga

54%

28%

26%

19%

4%

10%

4%

Jag försöker vara
tydligare i mina krav

Jag har mer
överseende med fel

Jag styr de mer

De får ökad frihet

Jag ger mer i
löneförhöjning

Annat, nämligen:

Vet ej

BAS: Agerar på annat sätt (n=1357)

Netto JA: 

64%

Signifikanta skillnader
Netto Ja

• IT&Telekom (70%)

• 21-50 anställda (71%)

• Har unga talanger (71%)

Nej, inte alls

• Har ej unga talanger (40%)
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Ungefär sex av tio tror att det är viktigt för unga talanger att 

känna att de utvecklas i sitt jobb, att jobbet är meningsfullt 

och att de har roligt med sina kollegor
Fråga: Hur viktigt eller oviktigt tror du följande är för att unga talanger ska 

trivas på jobbet?

2017-06-16

BAS: Samtliga (n= 2127)
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13%
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20%
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26%

31%

25%

26%

27%

28%

24%

38%

32%

28%

23%

18%

11%

10%

6%

18%

18%

17%

17%

16%

16%

15%

14%

6%

8%

8%

11%

14%

15%

16%

19%

2%

2%

1%

3%

1%

1%

1%

1%

Att de får mycket ansvar

Att de själv kan bestämma när och var de jobbar

Att de har en bra lön

Att de har balans i arbetslivet

Att vi medarbetare litar på varandra

Att de har roligt med sina kollegor

Att jobbet är meningsfullt

Att de känner att de utvecklas i sitt jobb

5 Mycket viktigt 4 3 2 1 Inte alls viktigt Vet ej

Signifikanta skillnader

Utvecklas i sitt jobb

• Stockholm (68%)

Jobbet är meningsfullt

• Stockholm (64%)

• Industri&teknik (63%)

• Varit chef 1-5 år (63%)

Ha roligt med kollegor

• Stockholm (62%)

• Varit chef 1-5 år (62%)

• 6-10 anställda (63%)

Topbox

60%

58%

57%

50%

46%

45%

39%

37%




