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‘Generation opsving’
har ingen bekymringer
Unge er de mest optimistiske, når det kommer til jobmuligheder og økonomi i 2012 De har aldrig kendt til
andet end gode tider, siger ungdomsforsker De vil få et ‘granatchok’, og det kan ende med oprør, vurderer ekspert
MARIE
TROMBORG
SIMONE
HANSEN
Spørger man de unge danskere, så bliver 2012 et rigtig godt år. Både deres egen
og landets økonomi får det
bedre, ligesom jobmarkedet
tør mere op.
For selv om dommedagsprofetier om dansk økonomi og arbejdsløshed er daglig kost for de fleste danskere, har unge et helt andet
syn på sagen.
Nye tal, som metroXpress
har fået udarbejdet af analyseinstituttet YouGov, viser,
at unge mellem 18 og 29 år
er markant mere positive
end de ældre generationer,

når de skal vurdere dansk
økonomi og beskæftigelsen
i 2012.
Mere end halvdelen af de
18-29-årige forventer, at deres egen økonomi vil blive
bedre i 2012, og omkring 40
procent af de unge tror også, at det kommer til at gå
bedre med den danske økonomi og beskæftigelsen. Og
det kommer ikke bag på
ungdomsforsker
Noemi
Katznelson, Center for Ungdomsforskning (Cefu).
»Det er jo ‘generation opsving’. De har aldrig kendt
til andet end gode økonomiske tider. De tror, det her er
en undtagelsessituation, fordi de kun har oplevet det
økonomiske opsving. For de
unge er opsvinget altså en

»Når unge er optimistiske omkring
beskæftigelsen på trods af tallene, er det
blandt andet, fordi de hører politikerne
sige, at det går over lige om lidt, og at vi
snart kommer på ret køl.«
NOEMI KATZNELSON, UNGDOMSFORSKER, CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

almindelig og normal tilstand, og de ser krisen som
noget kortvarigt,« siger hun.
Desuden har de unge ikke lige så meget økonomisk
på spil som den ældre del af
befolkningen, og det spiller
også ind på deres ubekymrede tilgang til fremtiden.
»Det er som regel dem,
der har mest at miste, der er
mest foruroliget. Og det er
de ældre, der har formuen,
som bekymrer sig. De unge
har ikke mistet en million i
fast ejendom, halvdelen af
værdien i pensionen og så
videre,« siger Kim Valentin,
der er finansrådgiver hos Finanshuset i Fredensborg.
At de unge har et så optimistisk billede på jobmarkedet, kan til gengæld ende
galt, fordi det er så utroligt
langt fra, hvordan situationen egentlig er, vurderer arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg
Universitet.
»De vil få et granatchok,
for de fleste af dem kommer

Det viste tallene
Hvordan er dine forventninger til 2012 i forhold til
2011 på følgende områder:
Beskæftigelsen?
27 procent af de adspurgte
forventer, at situationen vil
blive bedre.
35 procent forventer, at den
bliver værre.
32 procent forventer, at den
bliver den samme.
43 procent af de 18-29-årige
mener, at den vil blive
bedre.
Danmarks økonomi?
27 procent tror, at den danske økonomi vil blive bedre.
35 procent tror, at den vil
blive værre.

til at opleve en helt anden
virkelighed. Det kan få den
effekt, som vi allerede nu
ser i USA og forskellige steder i Europa: De unge er oftest dem, der vil gå forrest i

32 procent forventer, at
dansk økonomi vil forblive
som i 2011.
39 procent af de 18-29-årige
tror, den vil blive bedre.
Din egen økonomi:
32 procent tror, at deres
egen økonomi vil blive
bedre.
51 procent tror, at den vil
forblive den samme.
15 procent tror, at den vil
blive værre.
55 procent af de 18-29-årige
forventer, at deres egen
økonomi vil blive bedre
end sidste år.
UNDERSØGELSEN ER BASERET PÅ INTERVIEW MED
1.016 REPRÆSENTATIVT UDVALGTE PERSONER I
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»det er de
unge, der vil
blive ramt
af arbejdsløshed«
AF SIMONE HANSEN

PERIODEN DEN 9.-13. DECEMBER 2011.

oprør, og derfor er det meget vigtigt, at samfundets og
de unges forventninger afstemmes bedre. Indtil da
kan vi også risikere oprør i
Danmark,« siger han.
ARKIV: FRANK B. SCHMIDT

Jan Rose Skaksen,
professor på Copenhagen
Business School og
tidligere vismand i
Det Økonomiske Råd.
Hvordan forventer du, at
dansk økonomi bliver i
2012?

»Det bliver en noget
sløv omgang i første
halvdel af 2012. Derefter vil vi nok se en tendens til en lillebitte
smule vækst. Jeg tror ikke, økonomien kommer
til at gå tilbage, men
væksten vil slet ikke være stor nok til at skabe
normal udvikling.«
Hvordan vil vores privatøkonomi komme til at se
ud?

»For langt de fleste vil
der ikke ske de store
forandringer hverken
til det bedre eller værre.
Men vi vil ikke se lønstigninger af betydning
i 2012. Samtidig vil priserne stige, så det vil
man muligvis komme
til at mærke lidt til.«
Hvad forventer du, der vil
ske med beskæftigelsen?

De ﬂeste unge vil få virkeligheden at føle, siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, og det kan blive en voldsom oplevelse for dem, mener han – fordi de
ikke har et realistisk billede af, hvor svær en økonomisk situation vi beﬁnder os i.

»Vi vil med meget stor
sandsynlighed se en
tendens til lavere beskæftigelse og stigende
ledighed i det første halve år af 2012. Derfra
kan det godt begynde at
se bedre ud, men det
bliver ikke meget bedre.
Det er interessant, at
det er de unge, der er
mest optimistiske på
dette område, for det er
i høj grad dem, der vil
blive ramt af arbejdsløshed i første omgang.«

