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Bakgrunn 

Strenge smitteverntiltak under koronapandemien førte til 
stengte skoler og høyere utdanningsinstitusjoner, per-
mitteringer, arbeidsledighet og lite sosial kontakt. Mange 
vil hevde at ungdommen er blant dem som har betalt den 
høyeste prisen for nedstengningen av Norge.  

Livene er påvirket i negativ retning, med blant annet 
savn av venner og fritidsaktiviteter. Samtidig viser resul-
tatene fra Ungdata at ungdomsgenerasjonen har taklet 
utfordringene på en god måte, og at framtidsplanene er i 
liten grad endret (Bakken 2021).  

Mer bekymret for framtida? 

I vår undersøkelse har vi med noen spørsmål om hvordan 
ungdom mellom 16 og 25 år har opplevd pandemien, 
blant annet om de har fått større bekymringer for fram-
tida eller har endret yrkesplaner. 

Det er totalt sju av ti som mener at ungdom har vært 
spesielt hardt rammet av restriksjonene i forbindelse med 
koronapandemien. Blant 16-17-åringene er det åtte av ti 
som mener dette.  

Nesten seks av ti har hatt tillit til myndighetenes hånd-
tering av pandemien. Det tyder på at ungdommen mener 
at tiltakene i stor grad har vært nødvendige, selv om det 
har rammet dem hardt. 

Det er 35 prosent som er blitt mer bekymret for fram-
tida som følge av pandemien. Bekymringen er noe større 
blant kvinner enn blant menn (42 vs. 30 prosent). Blant 
skoleelever/studenter er det 39 prosent som er helt eller 
enig i påstanden om at det er mer bekymret for framtida 
sammenliknet med 29 prosent av de yrkesaktive.  

Samtidig er det ikke så mange som har endret på sine 
planer når det gjelder utdanning eller yrkesvalg.  

Koronapandemien førte til det største økonomiske 
sjokket i norsk arbeidsliv i moderne tid. Et stort antall  
 

 
mistet jobben eller ble permitterte. Andre fikk nye ar-
beidsformer med hjemmekontor og bruk av digitale løs-
ninger. Dagligvare, IT, netthandel er eksempler på bran-
sjer som fikk et oppsving, mens reiseliv, transport, restau-
ranter og kulturliv opplevde det motsatte (Fløtten & 
Trygstad 2020). 

De som fra før av har svakest tilknytning til arbeidsli-
vet, er gjerne de som også først blir permittert eller sagt 
opp, eksempelvis unge uten lang arbeidserfaring. Unge 
befinner seg dessuten ofte i bransjer som er utsatt for kri-
ser, som reiseliv og restaurant (Bjørnset 2021).   

De langsiktige konsekvensene av koronapandemien er 
det for tidlig å konkludere med.  
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Om undersøkelsen 
Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse blant unge voksne 
i alderen 16 til 25 år, på oppdrag fra Fagforbundet. 
 
Undersøkelsen omfatter 1609 personer fra et utvalg trukket fra 
Folkeregisteret. I tillegg er det gjennomført 10 kvalitative 
intervjuer.  Fagforbundet ba i 2017 om at Fafo utarbeidet et slikt 
ungdomsbarometer, og de første resultatene ble presentert på 
landsmøtet i 2017.  
 
Denne undersøkelsen ble gjennomført i 2021, og skulle etter 
planen presenteres på Fagforbundets landsmøte høsten 2021. 
Landsmøtet ble, på grunn av koronapandemien, utsatt til 
høsten 2022.  

Figur 1. Andelen som svarer helt eller litt enig i påstander om konsekvenser av koronapandemien. Prosent. N=1609. 
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Jeg har endret mine yrkesplaner

Jeg har endret mine planer for utdanning

Jeg er mer bekymret for framtida enn jeg var før

Jeg har hatt tillit til myndighetenes håndtering

Jeg mener at ungdom har vært spesielt hardt rammet

Helt enig Litt enig
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