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Drenge vil have lir, piger
Teenagere bruger helst deres penge
på prestige-køb. Det afslører deres forbrug og deres drømme,
der netop er kortlagt i ny
undersøgelse. Teenagernes
higen efter smartphones og
modetøj giver både status og
sikrer dem en plads i fællesskabet, siger ungdomsforsker.

»

»Jeg styrer hele min økonomi
selv og lægger også budget. Jeg
har en kæreste i Århus og rejser
frem og tilbage med DSB. Det
kan godt blive dyrt, så det er rart
at have overblik.«

Leise og Adrian går begge i 1.c. på
Rysensteen Gymnasium på Vesterbro, men deres forbrug og forhold til
penge er helt forskelligt.
AF STEPHANIE LAURIDSEN &
THOMAS CONRADSEN

»

AF THOMAS CONRADSEN

■ Det vrimler med tanker og drømme i
teenageres hjerner.
Men nu er de økonomiske af slagsen blevet kortlagt i en ny undersøgelse foretaget
af Danske Bank. Den viser, at 15-17-årige
piger først og fremmest ønsker sig mere
modetøj, mens næsten hver fjerde dreng
fantaserer om den nyeste smartphone.
»Forbrug fylder meget i moderne teenageres bevidsthed, og det er meget tydeligt, at de ting, de ønsker sig mest, giver
dem status,« forklarer JENS CHRISTIAN
NIELSEN – forskningsleder hos Center for
Ungdomsforskning.
»Er du den, der har den nyeste tablet,
kan du blive den styrende i fællesskabet
– omdrejningspunktet i klassen. Folk vil
komme til dig for at spille og høre musik.
En pudsig ting er, at man for 15 år siden
havde været klassens nørd, hvis man gik
op i elektronik,« siger Jens Christian Nielsen.

»
»

»Min kæreste og jeg skal ud at
rejse til jul. Jeg sparer op, fordi
det er vigtigt for mig at bevise,
at jeg kan stå på egne ben. Og
så er det rart at købe noget for
de penge, man selv har tjent.«

»Jeg bruger nok 2.000 kroner
om måneden på tøj. Når der
er noget, jeg gerne vil have, så
spørger jeg lige mine forældre
på en diskret måde, hvordan
deres økonomi ser ud for tiden.«

»

»At styre min økonomi selv
giver mig en følelse af at være
uafhængig, og så er det en
forsmag på, hvordan det hele
kommer til at fungere, når jeg
flytter hjemmefra.«

»Mine forældre har nogle venner, der har en tom lejlighed på
Nørrebro – ikke så langt fra,
hvor jeg bor nu. Min ven og jeg
har snakket om at flytte ind i
den på et tidspunkt.«

Fra knallerter til iPads

Siden 50’erne har danske teenagere deltaget i det danske forbrugerræs, fortæller
han. Dengang sparede de op til grammofonplader, kameraer og knallerter.
»Det interessante ved elektronik er, at
det ikke blot giver status og underholder.
Det ruster og udvikler dem også til arbejdslivet,« siger forskningsleder Jens Christian
Nielsen om de smartphones og tablets, der
står højt på begge køns ønskelister.
Blandt de økonomiske drømme med
længere og dyrere perspektiv for aldersgruppen er førstepladsen at få et kørekort.
Drengene vil dog i højere grad end piger
supplere kortet med egen bil. Pigerne
drømmer hyppigere om en billig andelslejlighed.
»Umiddelbart ser det ud til, at teenagepiger er mere styret af fornuft med hensyn
til økonomi end de jævnaldrende drenge,«
siger CEFU-forskeren.
Det er TINA LOPE – chef for samfundsansvar i Danske Bank – enig i. Hun har
været med til at udarbejde undersøgelsen.
Og netop fornuft er en god egenskab for
15-17-årige at dyrke:
»De er i en alder, hvor store forandringer
venter lige om hjørnet. Når de flytter hjemmefra, vokser deres økonomi og kravene til
at kunne styre den voldsomt. Det er vigtigt, at de i denne alder lærer at investere i
det væsentlige,« forklarer hun.
Forbrug: 1.343 kr. om måneden

Tine Lope hæfter sig ved, at over 50 procent af de adspurgte i undersøgelsen ved,
at viden om privatøkonomi er nøglen til at
få indfriet drømmene.
Det er positivt, mener hun.
»Til gengæld føler 62 procent sig ikke
rustet til at stå på egne ben økonomisk
endnu. Vi opfordrer derfor de unge til at
snakke med deres forældre og banken om
økonomi,« siger chefen for samfundsansvar, Tina Lope.
Gennemsnitligt bruger danske teenagere 1.343 kroner om måneden, viser undersøgelsen, som YouGov har lavet for Danske
Bank.
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LEISE SANDEMAN,
17 år, går i gymnasiet, bor på Nørrebro

ADRIAN BOGH
16 år, går i gymnasiet, bor på Nørrebro

■ Forbrug: Ca. 1.500 kroner om måneden - 500-1.000 kroner på

■ Forbrug: Ca. 3.000 kroner om måneden: 2.000 på tøj, 1.000 på

DSB, resten til tøj, fester mv.
■ Indtægt fra fritidsjob: Ca. 2.500 kroner per måned.
■ Lommepenge: Ca. 1.000 kroner til tøj
■ Lægger budget: Ja
■ Sparer op: 1.000 kroner hver måned.

■
■
■
■

fester
Indtægt fra fritidsjob: 0 kroner.
Lommepenge: Ca. 3.000 kroner.
Lægger budget: Nej.
Sparer op: 0 kroner hver måned.

