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Koronakrisen skaper mer teknologisk
utenforskap
Hver femte nordmann mangler tilgang til teknologien de trenger, ifølge
Elkjøps Teknotrøbbel-undersøkelse. – For mange er teknologi et hinder for
inkludering i samfunnet, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i
Elkjøp Norge.
Etter at Norge stengte ned i mars har digitaliseringen skutt fart. Men ikke alle
henger med på den teknologiske utviklingen, viser undersøkelsen
«Teknotrøbbel», som er gjennomført av Elkjøp blant 1007 nordmenn.

21 prosent av respondentene svarte at de går glipp av ting fordi de mangler
tilgang til teknologi, og 23 prosent fordi de mangler kunnskap om teknologi.
28 prosent svarte at manglende tilgang til og kunnskap om teknologi har
skapt et klasseskille i dagens samfunn, og 36 prosent var bekymret for at
flere vil havne utenfor samfunnet fordi den teknologiske utviklingen går
raskere og raskere.
– Korona har skapt større avstander mellom mennesker. Vi er blitt mer
avhengige av å kunne bruke teknologi for å delta i samfunnet. Samtidig har
de som hadde minst tilgang til teknologi i utgangspunktet, fått det enda
vanskeligere, sier Fredrik Tønnesen, sjef i Elkjøp Norge.
Han sier pandemien har gjort ham mer bevisst på Elkjøps samfunnsrolle.
– Korona har gitt oss et dobbelt samfunnsansvar. Over natten gikk
produktene våre fra å være forbrukerelektronikk til å bli kritisk infrastruktur.
Og det ble viktigere enn noen gang med fysisk tilstedeværelse, sånn at
kundene våre fortsatt kan få den hjelpen de trenger i butikkene der de bor.
Derfor er vi også glade for at vi fortsetter arbeidet vårt med Elkjøpfondet,
som har som mål å minske det digitale gapet i samfunnet vårt.
Se de fulle resultatene fra Teknotrøbbel 2020 her.
Teknotrøbbel forsterker økonomiske forskjeller
Dårlig økonomi er den viktigste årsaken til teknologiske klasseskiller. Blant
dem som sier de sliter med å henge med på den teknologiske utviklingen,
svarte 41 prosent at den største utfordringen er at produktene er for dyre.
– Du får en negativ spiral der økonomiske og teknologiske skiller forsterker
hverandre. Hvis du ikke har tilgang til en PC, blir det vanskeligere å søke
jobber eller å søke om støtte du har krav på. Når lavterskeltilbud som
biblioteker i tillegg må stenge på grunn korona, står du der uten så mange
alternativer, sier Tønnesen.
Mangel på teknologi skaper problemer også for dem som er i jobb. 25 prosent
svarte at de ikke har alt utstyret de trenger for å kunne jobbe eller studere
hjemmefra.

Eldre faller av teknotoget
Alder er en annen årsak til at noen ikke klarer å henge med på den
teknologiske utviklingen. 48 prosent sa at de kjenner eldre som ville hatt
bedre livskvalitet hvis de kunne mer om teknologi, mens 36 prosent hadde
noen i familien som ikke kan bruke en smarttelefon eller internett. 41 prosent
svarte de ville hatt mer kontakt med familiemedlemmer over 75 år hvis de
var mer til stede i sosiale medier.
Blant deltakere over 60 år, syntes 54 prosent at teknospråket blir
vanskeligere og vanskeligere, og 48 prosent ville satt pris på om butikken der
de kjøper elektronikk tilbød opplæring.
– Det er et paradoks at selv om teknologien blir enklere å bruke, synes eldre
det har blitt vanskeligere å henge med. Det viser at vi har en stor utfordring,
både med hva slags opplæring vi gir de eldre, og hvilket språk vi bruker, sier
Tønnesen.
Teknotrøbbel er en årlig undersøkelse Elkjøp gjennomfører i Norge, Sverige,
Danmark og Finland. Undersøkelsen er gjennomført som et nettpanel av
analyseinstituttet YouGov i perioden 6. – 22. mai. Det er til sammen gjennomført
4055 CAWI-intervjuer med personer over 18 år, hvorav 1007 i Norge.

Elkjøp er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og
elektriske husholdningsapparater, og omsatte varer og tjenester for NOK 38,3
milliarder i regnskapsåret 2018/19. Driftsresultatet var NOK 1.228 millioner.
Konsernet har etablert detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland,
Island, Grønland og på Færøyene, med hovedforankring rundt
stormarkedskonseptet.
Alle de mer enn 400 varehusene i Norden får i hovedsak sin vareforsyning fra
egen distribusjonsvirksomhet, med sentrallager i Jönköping på 107.000
kvadratmeter.
Ca 11.000 ansatte er sysselsatt i Elkjøp-konsernet, som er eid av britiske Dixons
Carphone - en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.
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