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2011 rimer på sortsyn  og frygt for ledighed
Hver tredje ung er bekymret for at gå ledig i det nye år, og �ere end hver femte forventer, at der ikke blive råd til 

ferie Det er desværre udtryk for en realistisk vurdering, siger forbrugerøkonom Ungdomsforsker taler om unge i
chok: »De havde festtøjet på, men uden varsel er festen blevet a�yst«

En stor del af Danmarks
ungdom vågnede ikke blot
op med ondt i håret efter
nyårsfesterne, men også
med et dystert syn på det
nye år. 

Hver tredje er bekymret
eller meget bekymret for, at
2011 står i arbejdsløshedens
tegn, og flere end hver fem-
te frygter, at der ikke bliver
råd til ferie. Det tyder en
stikprøveundersøgelse, som
Synovate har foretaget for
Nordea blandt 16-25-årige, i
hvert fald på. På begge para-
metre er der tale om stigen-
de bekymring i forhold til
sidste år.

»Det er desværre en reali-

stisk vurdering. For få år si-
den fik de at vide, at hvis ba-
re de fik en uddannelse, var
de sikre på at få et job. Men
nu er der rekordfå ledige
job, og det er ikke længere
kun i det private, men også i
det offentlige der fyres med-
arbejdere. Man er ikke læng-
ere sikker på et job, hvis
man uddanner sig til syge-
plejerske eller lærer,« siger
forbrugerøkonom i Nordea
Ann Leh mann Erichsen. 

Før krisen havde den un-
ge generation opbygget
enorme forventninger til de-
res jobmuligheder, som
nærmest med et slag er
væk, påpeger Noemi Katz-
nelson, forskningsleder ved
Center for Ungdomsforsk-
ning, DPU.

»Det er nærmest en chok-
tilstand. De havde festtøjet
på, men uden varsel er fe-

sten blevet aflyst. Det er no-
get af en mental kolbøtte at

skulle slå, og man kan fryg-
te, at det kan skubbe til en
stigende polarisering i unge-
gruppen, hvor nogle formår
at bide sig fast på arbejds-
markedet, mens andre bli-
ver hægtet helt af og havner
på kontanthjælp i årevis,« si-
ger hun.  

En stor del af de unge for-
taber sig imidlertid ikke i en
natblå nytårsblues. Over
halvdelen – 54 procent – er
parate til at arbejde mere
for at få råd til ferier og an-
dre forbrugsgoder. 

»Mange unge har heldig-
vis masser af gåpåmod, og
de kan hænge deres opti-
misme på, at ledigheden
formentlig topper i midten
af året. Når først kurven
knækker, kan det sætte
gang i en gang en positiv
spiral,« siger Ann Lehmann
Erichsen.  
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Stikprøven

Andel unge, der er  ’bekym-
rede’ eller ’meget bekym-
rede’ for:

Arbejdsløshed og tabt ind-

komst: 32 procent (2010: 23

procent)

Fødevarepriserne: 24 pro-

cent (2010: 20 procent)

Ikke at have råd til ferie: 22

procent (2010: 14 procent)

Energipriserne: 21 procent

(2010: 30 procent)

Miste sin opsparede buffer:

20 procent (21 procent)

Det forventer unge at gøre
med deres privatøkonomi i
2011:

Bruge opsparing: 48 procent

(2010: 32 procent)

Arbejde mere for at få ekstra

indkomst: 54 procent (2010:

41 procent)

Købe billigere mad: 23 pro-

cent (2010: 38 procent)

Skære ned på luksus: 32 pro-

cent (2010: 43 procent)

KILDE: 142 PERSONER I ALDEREN 16-25 ER BLEVET

SPURGT AF SYNOVATE FORNORDEA. POPULATIONEN

ER FOR LILLE TIL, AT UNDERSØGELSEN ER VALID.

»Inden krisen gik
unge til jobsamtale
med den dagsor -
den, at hvad har ar -
bejdsgive ren at til -
byde mig. De er
vok set op med frit
valg på alle hylder,
og ‘hvad har jeg lyst
til?’. Nu står de i et
dilemma: Skal de
fortsætte med at
følge deres egen
lyst el ler indrette
sig på de nye sam -
fundsvilkår?«
noemi kAtzneLson, forsknings -

Leder ved center for ungdoms -

forskning, dPu

»Deres bekymringer handler om de nære
ting: Kan jeg få et job eller en praktik -
plads? Bliver jeg fyret? Bliver det dyrere at
spise sig mæt, og får jeg råd til ferie i år?«
Ann LehmAnn erichsen, forbrugerøkonom i nordeA

Arbejdsmarkedet er lukket land for 11.700 danskere mellem 16 og 24 år, som ifølge Danmarks Statistik var arbejdsløse i oktober 2010. Nu tyder en stikprøveundersøgelse på, at danske unge frygter,
at 2011 bliver et år i arbejdsløshedens tegn.


