Fremtidsstudien:
Hva mener millennials i Norge
at næringslivet bør bidra med i samfunnet?

Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Hva bør næringslivet
bidra med i samfunnet?
Fremtidsstudien
Hvordan forventer vi at næringslivet skal bidra i
samfunnet i tiden fremover?
Skal næringslivet bare levere varer eller
tjenester, eller forventes det at bedriftene tar et
større ansvar?
I denne rapporten har Deloitte spurt
personer som er 34 år eller yngre om deres
forventninger til næringslivet, spesielt innenfor
områdene samfunnsansvar og innovasjon.
Resultatet er en rapport som gir et inntrykk
av hvilke forventninger næringslivet vil møte i
fremtiden.
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Når?
Januar 2016

Hva?
15 minutter kvantitativt
online spørreskjema

Hvem?
Millennials, født fra 1982
og senere

INNHOLD

Næringslivet og samfunnsansvar
Samfunnet og innovasjon

Sammendrag av resultater
Millennials mener at produksjon og utveksling
av varer og tjenester, innovasjon av varer og
tjenester og en forbedring av samfunnet er
næringslivets viktigste formål.

Millennials mener det er akseptabelt å tjene på
innovasjon (88 prosent).
73 prosent mener at innovasjon fra
næringslivet er direkte med på å forbedre
samfunnet.

27 prosent er usikre på om de jobber
for en innovativ bedrift.

Millennials mener fortsatt at næringslivets
innovasjon har den viktigste positive
effekten på samfunnet (40 %), etterfulgt av
akademia (27%).

56 prosent er noe enig eller sterkt
enig i at innovasjon er viktig for en
bedrifts vekst.
87 prosent mener suksessen til en bedrift bør
måles av mer enn bare økonomiske resultater.

Millennials er fortsatt opptatt av at bedriftene
skal gi et bidrag til lokalsamfunnet.

Millennials anser teknologisektoren for å være mest innovativ,
mens tiltroen til olje og gass synker kraftig fra forrige måling.
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Næringslivet og samfunnet
“Deres aktiviteter gavner samfunnet på en eller annen måte”
Norsk ungdom har middels
tro på næringslivets evne
til å bidra til samfunnet.
De er imidlertid heller ikke kritisk til næringslivet.
20 % svarer at «organisasjonen jeg arbeider
for har en tendens til å fokusere på sin egen
agenda”. På samme måte er det bare 11 %
av respondentene som svarer «jeg kan ikke se
hvordan organisasjonen min kommer samfunnet
til gode».
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Samfunnsutfordringer

Norsk ungdom er mest bekymret
for klimaforandringer, terrorisme og
arbeidsledighet. I Norge er vi lite
opptatt av oppbrudd i Eurosonen og
nasjonale økonomiers stabilitet.

Hovedutfordringer i samfunnet de neste 20 årene

37 %

39%
36%

37 %

35%

29 %
26%

25 %

26%

24%

23 %

24%

26 %

25 %
22%

19 %
16 %

14%

14 % 14%

11 % 12%

3 % 2%
Klimaforandringer
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Terrorisme

Arbeidsledighet

Sosial uro

Aldrende
befolkning/
demografisk skrift

Konsekvenser fra
naturkatastrofer

Knapphet på
ressurser (olje,
gass, vann etc.)

Ulikheter i inntekt
og velstand

Oppbrudd av
Eurosonen/
stabiliteten
til nasjonale
økonomier

Politisk ustabilitet

Inflasjon

2013
Q. Med tanke på de neste 20 årene, hva tror du vil være hovedutfordringene samfunnet står overfor? [Velg opptil tre]

Vet ikke/ingen
formening

2016

Næringslivet er til for...

54 %
50%

52 %

49%

35%

33 %

35%

29 %

Produsere varer og
tjenester
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Utveksle varer og
tjenester

Forbedre
samfunnet

26 %

Føre til innovasjon

28%

Generere profitt

25 % 24%

Skape velstand

25 %

22%

Forbedre
inntekskilder

19 % 20%

Føre til
effektivisering

17 %

19%

Muliggjøre
fremskritt

2013
Q. Hvilke av de følgende ordene og uttrykkene passer din egen oppfatning av hva næringslivet er til for?

2016

Måling av bedrifters resultat

87 % er enig i at en bedrifts suksess
burde bli målt i mer enn bare
finansielle resultater.

Hva annet kan bedrifter bli målt på?
78%
73 %

69%
62 %
54 %

57%

66%
60 %
55 % 54%

51%
41 %
28%
21 % 22%

20 %

1%
Bidra til lokalsamfunn
(f.eks. gjennom
opprettelse av
bærekraftige jobber)
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Effekt på miljøet
(f.eks. gjennom
karbonavtrykk)

Ansattes trivsel på
jobben og andel
ansatte som slutter

Kundetilfredshet og
kundebevaring

Q. Synes du en bedrifts suksess burde bli målt i mer enn bare finansielle resultater?
Q. Hva annet synes du bedrifter bør bli målt på for å avgjøre om de er suksessfulle eller ikke?

Hvor innovative de
er: kommer opp med
nye ideer, nye måter
å gjøre ting å, nye
produkter osv.

Like betingelser blant
de ansatte uavhengig
av kjønn, rase,
handicap etc.

Prestasjonene og
handlingene til deres
ledere

Omsetning

1%

Annet

2013

2016

Samfunnet og innovasjon
33 % opplever at de jobber
for en innovativ bedrft.

“Jeg jobber for en innovativ bedrift”

20 % mener at innovasjon
gir egen arbeidsgiver et
konkurransefortrinn.

“Bedriften min er mer suksessfull enn andre
pga. måten den prioriterer innovasjon på”
26 %

24%

27%

27%
25 %

24 %
22%

22 %

20 %
18 %

17%
15%

15 %
13 %

13%
11%
8%

8%

7%

9%

8%
5%

Sterkt uenig
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Noe uenig

Hverken enig
eller uenig

Noe enig

Sterkt enig

Vet ikke

Sterkt uenig

Noe uenig

Hverken enig Noe enig
eller uenig

Sterkt enig

Vet ikke

2013
Q. Vennligst oppgi i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende utsagn.

2016

Samfunnet og innovasjon
56 % mener at innovasjon
er essensielt for en bedrifts
vekst.

28 % mener at viktigheten
av innovasjon er åpenbar i
egen virksomhet.

“Det er åpenbart på måten bedriften min
opererer at innovasjon er viktig i min bedrift.”

“Innovasjon er essensielt for
en bedrifts vekst”
35 %
32 %

24%
21 %

13 %

25 % 26%
22 %
19%

19 %

15%
11 %
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Sterkt enig

Vet ikke

9%
4%

Noe uenig

21 % 22%

15 %

9 % 8%

Sterkt uenig

20 % 21%

Hverken enig
eller uenig

Noe enig

Sterkt enig

Vet ikke

5 % 6%
2%

Sterkt uenig

Noe uenig

Hverken enig
eller uenig

Noe enig

2013
Q. Vennligst oppgi i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende utsagn.

2016

Hvem skaper innovasjon for samfunnet?
2013

Ungdom tror mest på næringslivet som en
bidragsyter til innovasjon som har en positiv
effekt på samfunnet. De neste institusjonene
er universiteter/akademia og myndighetene,
(en fremgang på 2 % siden 2013).

2016

NÆRINGSLIVET
40 %

UNIVERSITETER OG ANDRE
AKADEMISKE INSITUSJONER

40 %

27 %

27 %

LOKALSAMFUNN

MYNDIGHETENE

9%
7%
7%

9%

7%

IKKE-KOMMERSIELLE BEDRIFTER
OG VELDEDIGE ORGANISASJONER

11

14 %

Q. Hvilke av følgende tror du fører til innovasjon som har den viktigste positive effekten på samfunnet? [Velg kun en]

6%

2%

POLITISKE PARTIER

1%

RELIGIØSE
INSTITUSJONER

0%

Ungdom anser teknologisektoren for å være mest innovativ,
olje og gass synker kraftig
Sektorer mest ansvarlige for innovasjon
I Norge mener ungdom at det
er teknologi som er mest innovativ
(43 %), mens utdannelse (27 %) går
forbi «olje og gass» på andreplassen.
«Olje og gass» synker fra 36 % til
24 % i 2016.

49 %
43%
36 %
30 %
27%
24%
19%
15 %

17%

12 %

Teknologi
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Utdannelse

Olje og gass

Elektrisitet

16%
11 %

Helsesektoren

Forbrukertjenester

13 %

12%

Industrielle
produkter og
tjenester

14 %
11%

Media

10 %

9%

Legemiddelindustrien

10 %

9%

Luftfart og forsvar

2013
Q. Hvilke sektorer vil du si er ansvarlig for de fleste innovasjoner? [Velg opptil tre]

11 %

9%

Bilindustrien

2016

Ungdom mener helsesektoren og olje og gass-bransjen
har mest behov for innovasjon
Sektorer med størst behov for innovasjon
40 %
37 %

29 %
25 %

30 %
26 %

18 %

20 %
17 %

17 %

15 %

14 %
11 %

11 %

12 %

13 %

11 %

8%

Helsesektoren
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Olje og gass

Utdannelse

Legemiddelindustrien

Elektrisitet

Teknologi

Turisme

Forbrukerprodukter

Lokale og
kommunale
myndigheter

10 %

11 %

Regjering

9% 9%

Vann

9%

Bilindustrien

2013
Q. Hvilken av de sektorer og aktiviteter som er oppført nedenfor tror du har størst behov for innovasjon? [Velg kun en]

11 %

2016

Ungdom synes det er akseptabelt å tjene penger
på innovasjon som kommer samfunnet til gode
2013

2016

47 %
43%

43 %

88%

45%

9 % 9%
1 % 2%
Det er fullstendig
akseptabelt

14

Det er akseptabelt
til en viss grad

Det er ikke
akseptabelt i det
hele tatt

Vet ikke

Q. Om en bedrift kommer opp med en innovasjon som potensielt kan ha en positiv effekt på samfunnet; synes du det er akseptabelt for bedriften å få fortjeneste på denne ideen, produktet eller tjenesten?

90 %
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