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I løpet av de siste årene har Europa stått overfor en rekordhøy arbeidsledighet, mens
sektoren for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har sett en vesentlig
mangel på dyktige utøvere. Til tross for ledigheten opplever eldre IKT-arbeidstakere
hindringer som hemmer deres karrieremobilitet innenfor denne sektoren.
Dette
temaet er hovedfokus for CaMEO-prosjektet - Career Mobility of Europe’s Older Workforce (Karrieremobilitet blant Europas eldre arbeidsstyrke), finansiert av Europakommisjonen.
Jobbmobilitet rangeres høyt på den politiske agendaen i EU for å administrere ulike
sosiale, økonomiske og teknologiske trender. Det er forventet at jobbmobilitet har sosioøkonomiske fordeler både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Likevel har mobiliteten til eldre arbeidstakere, spesielt innenfor IKT-sektoren, en tendens til å være begrenset. Eldre arbeidstakere (definert i dette studiet som arbeidere i alderen 45+) har
et lavere mobilitetsmønster, og av flere grunner har deres jobbmobilitet en tendens til
å være negativt motivert.

Metode:
Forskningen i CaMEO-prosjektet har sett på IKT arbeidsgivernes politikk, praksis og
holdninger for å forstå deres forhold til eldre arbeidstakeres mobilitet. Undersøkelsen
ble gjennomført i perioden september til desember 2014, i 11 land. Et online spørreskjema ble formidlet til 136 arbeidsgivere i IKT-sektoren i 12 europeiske land. Respondentene var bedriftseiere, HR-ansvarlige, administrerende direktører og ledere i IKTavdelinger i offentlige organisasjoner, private bedrifter og små og mellomstore bedrifter. Narrative spørsmål omhandler respondentenes retningslinjer på arbeidsplassen og
forventninger til jobbmobilitet, geografisk mobilitet og virtuell mobilitet. Jobbmobilitet
referer til å skifte fra en arbeidsrolle til en annen. Geografisk mobilitet henviser til å
flytte til en ny arbeidsplass / beliggenhet. Virtuell mobilitet er å være i stand til å bidra
til arbeidet ved et annet arbeidssted eller til en arbeidsrolle, uten fysisk å egen endre
lokasjon eller arbeidsrolle.

Funn:
Arbeidsgivernes oppfatning om geografisk
mobiliteten hos eldre
Respondentene var enige i at geografisk mobilitet gir
en rekke viktige fordeler; for eksempel nevnte
repsondenter at geografisk mobilitet gir større
tilgjenglighet på arbeidskraft som bidrar til en bedre
kobling av tilbud og etterspørsel av arbeidernes
kompetanse, samt at det stimulerer kreativitet.
Geografisk mobilitet bedrer ’’time to market’’ ledelse.
En multi-etnisk arbeidsstyrke gjenspeiler den sosiodemografiske profilen til kundene, som er bra for
virksomhetene. Videre kan kunnskap effektivt overføres
innen ulike områder. Geografisk mobilietet er likevel
mye vanskeligere å gjennomføre i praksis. Det er
vanskelig å foreslå interne medarbeidere som IT-ledere

i andre markeder og å omplassere kvalifisert personale
for å bedre sirkulasjon av kunnskap i et område med
etterspørsel. Respondentene hevdet at dette er fordi
eldre IKT-arbeidstakere gjerne ønsker å opprettholde
sin oppnådde livsstil og balanse mellom arbeid og fritid.
De kan ha vanskeligheter med å tilpasse seg nye
arbidsmiljøer, og har kanskje ikke tilstrekkelige
språkkunnskaper. Dagens incentiver som tilbys ved
rekruttering av ikke-nasjonale IKT-arbeidstakere, som
ekstra betaling, tilbud om leilighet og firmabil (med
sjåfør), er lite effektive. Selv tilbud om dekte pendlerkostnader flere ganger per uke til etterspørselslandet
for de som nekter å flytte, er ikke attraktivt nok.

For å hjelpe bedrifter med denne mobilitetsutfordringen, bør det investeres i forskning og utvikling (FoU):
 For bedre å håndtere arbeidstilbudene til IKT-sektoren fra sør og øst, til nord og vestlige land;
 For bedre å forstå hvordan man kan re-rekruttere eldre IKT-arbeidstakere;
 Å bringe arbeid ut til regioner med lavt sysselsettingsnivå, i stedet for å omplassere folk til regioner med
etterspørsel etter arbeidskraft.
Mobilitetsfremmende aktiviteter for eldre arbeidstakere bør inkluderes i EU eller i nasjonale belønningssystemer.

Et godt eksempel på geografisk mobilitet:
‘’En 59 år gammel sveitsisk tekniker flyttet til India og tok over den totale tekniske ledelsen på anlegget der. Dette ble
en stor suksess for selskapet, siden han har ekstremt høy kunnskap og kompetanse. I India kunne han bruke sin erfaring. Før han tok over ledelsen var omsetningen på 70 millioner. Den har nå økt til 1,4 milliarder’’(R68).

Arbeidsgivernes oppfatning om jobbmobilitet hos eldre
IKT-arbeidstakere
Respondentene var enige om at jobbmobilitet er avgjørende for å påse at det finnes en tilstrekkelig stor base med
kompetente medarbeidere som er tilpasningsdyktige når det gjelder endringer. For eksempel er tilbud om
karriereutviklingsmuligheter grunnleggende for å beholde ansatte innad i organisasjonen. Jobbmobilitetstiltak vil gi
økt anerkjennelse av arbeidstakernes kompetanse og erfaringer, som vil føre til en optimalisert personalplanlegging.
Intern rekruttering gir lavere rekrutterings- og opplæringskostnader. Derfor er intern jobbmobilitet ettertraktet blant
respondentene.
Til tross for interessen for intern markedsføring, antar
respondentene at eldre IKT-arbeidstakere:

 Kan ha et lavere innovasjonspotensial;
 Er mer opptatt av å ha et stabilt arbeidsmiljø enn et
skiftende arbeidsmiljø;

 Har vanskeligheter med å oppdatere eller utvikle
sine ferdigheter og sliter med å beherske den raske
kunnskapsendringen.
I tillegg stilte respondentene spørsmål ved om eldre
arbeidstakere virkelig var interessert i karriereutvikling

Et godt eksempel på jobbmobilitet:

på dette stadiet i livet.
For å fremme jobbmobilitet hos eldre IKTarbeidstakere, må FoU investeres i:
• Å utvikle et bedret vurderingsverktøy for eldre arbeidstakeres ferdigheter og erfaringer for systematisk
anerkjennelse av kompetanse; for eksempel IKTprosjektlederegenskaper, ferdigheter innen softwaretesting og problemløsning i form av systemsikkerhet —
typiske ferdigheter hos eldre IKT-arbeidstakere.
• Standardisering av stillingsbeskrivelser;
• Effektiv profilering av fordelene ved å ansette eldre
arbeidstakere.

”Banktjenester er digitalisert. Ansatte som har jobbet i banksektoren i lang tid, har sett stor endring – fra da ferdighetene som ble brukt var helt grunnleggende, til nå hvor alt er blitt digitalisert. Som et resultat av dette må de endre sin
kunnskap. Vi tilbyr opplæringsprogrammer, noen er obligatoriske, og noen er frivillige. De eldre arbeidstakerne har
stor kunnskap og erfaring å dele, egenskaper, verdier og kundeservice-ferdigheter” (R116).

Arbeidsgivernes oppfatning om virtuell mobilitet hos eldre
IKT-arbeidstakere
Alle de spurte benyttet virtuell mobilitet i sin organisasjon, i det minste til en viss grad. Dette er fordi virtuell mobilitet innebærer betydelige økonomiske fordeler ved sparte kostnader og tid, og støtter tverrnasjonal IKT-utvikling og
integrasjonsprosesser.
Virtuell mobilitet er spesielt relevant for eldre (IKT-)ansatte:
• Ved helseproblemer når geografisk mobilitet er for risikabelt (f.eks fare for blodpropp på flyreise), vil virtuelle
konferanseverktøy forenkle deltakelse;
• For økt fritid, vil telekommunikasjonsverktøy forenkle balansen mellom arbeid og fritid;
• For deltakelse på kurs og opplæring, vil e-læringsverktøy forenkle tilgang uten at man må reise.
• I tilfelle arbeidssted endres, vil eldre arbeidstakere slippe å flytte.
Dessverre, rapporterte respondentene ofte at eldre IKT-arbeidstakere har begrensede eller utdaterte IKT-ferdigheter
knyttet til datastøttet samarbeid og e-læringsverktøy. De rapporterte også at eldre arbeidstakere heller foretrekker fysiske møter enn virtuelle møter.
I tillegg til de negative synene på eldre arbeidstakeres evne til effektiv bruk av virtuell teknologi, bemerket
respondentene at:
• Virtuelle verktøy som tilretteleggere for fjernarbeid er mindre effektive enn forventet og krever mer investering;
• Virtuell mobilitet kan føre til sosial isolasjon og kan påvirke balansen mellom arbeid og fritid, da fritiden blir oppstykket
og sammenflettet med arbeidstiden.
For å løse dette, bør R&D investeres:
• I avansert infrastruktur for virtuell mobilitet;
• I forbedret e-arbeidsteknologi som er spesielt relevant for eldre arbeidstakere

Et godt eksempel på virtuell mobilitet:
‘Virtuell mobilitet kan være drivkraften til en effektiv jobb og geografisk mobilitet (R43). Virtuell mobilitet er en av de
beste måtene for eldre IKT-arbeidstakere til å ta vare på sine kvalifikasjoner ved bruk av virtuelle metoder (R49). Fordelene vil være en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Reiser er dyrt, en internasjonalisering av arbeidsmiljøet vil
ivaretas, og eldre IKT-arbeidstakere vil likevel kunne ha et internasjonalt arbeidsmiljø, f.eks. ved fare for blodpropp.
Det er kun fordeler og ingen ulemper. (R82).

Anbefalinger for retningslinjer
Basert på svarene fra undersøkelsen rundt eksisterende retningslinjer og hvilke retningslinjer som er nødvendig for å forbedre mobiliteten til eldre IKTarbeidstakere, blir følgende anbefalt:

Mobilitet
 Å styrke søkesystemer som kan vise mangel og
overskudd på arbeidskraft med e-kunnskaper i ulike
geografiske områder.
 Å løse nasjonale hindringer for fri utveksling når det
gjelder trygde- og pensjonssystemer fra arbeidstakernes side, og skattesystemer på arbeidsgiverne
side;
 Å regulere spørsmål om fjernarbeid i hele EU;
 Opprette/gjøre tilgjengelig økonomiske ordninger for
å hjelpe avsender- og mottakervirksomheter med
overføringskostnader;
 Formidle kunnskap om barrierer og hindringer ved
eldre IKT-arbeidstakeres geografiske mobilitet, ved å
legge til rette for målrettede rekrutteringsstrategier
og ved å redusere søke-/utlysningsfasen;
 Belønne bedrifter og organisasjoner som innfører
mobilitetsprogrammer for eldre IKT-arbeidstakere.

Ferdigheter, kvalifikasjoner og
anerkjennelse
 Å øke forståelsen for verdien av eldre IKTarbeidstakeres ikke-digitale ferdigheter og kompetanse, for å overvinne aldersskjevheten i mobilitetsmønstre;

 Forbedre

metoder og verktøy for anerkjennelse av

ferdighetene og
arbeidstakere

 Formidle

kompetansen

til

eldre

IKT-

kunnskap om tiltak for retningslinjer, res-

surser og gode eksempler på geografisk mobilitet.
 Formidle eksisterende strategier for aldersforvaltning
og verktøy for eldre (IKT) arbeidstakere, eksempelvis veiledning, mentoring og peer learning.
 Skape en sosial nettverksplattform hvor eldre IKTarbeidstakere utveksler synspunkter og erfaring på
et likeverdig nivå.

Teknologi
 Å ytterligere forbedre og integrere IKT-infrastruktur
og virtuelle verktøy.

Konklusjoner
Respondentene verdsetter åpenbart geografisk mobilitet og jobbmobilitet, da mange nevner klare fordeler for virksomhetene. Likevel ser det ut til at begge formene for mobilitet er vanskeligere å gjennomføre i praksis enn i teorien.
Mange av respondentene mente at eldre arbeidstakere er mindre interessert i, eller tilpasningsdyktige til, et nytt eller
endret arbeidsmiljø. Imidlertid kan ikke disse synspunktene nødvendigvis tas for gitt. Holdningene om eldre arbeidstakere som presenteres her kan tyde på at nettopp slike negative oppfatninger oppstår uberettiget, og i verste fall
begrenser de sysselsettingen av eldre arbeidstakere. Det faktum at geografisk mobile arbeidstakere er svært etterspurt kan være en mulighet for eldre arbeidstakere som er villige til å flytte på seg. Samtidig er det tydelig at det er
nødvendig med mer enn standardincentiver for å oppmuntre til geografisk mobilitet blant eldre arbeidstakere. Dermed bør disse anbefalingene til retningslinjer, anses som mulige skritt videre for virkelig å forbedre eldre arbeidstakeres karrieremobilitet.
Geografisk mobilitet alene er ikke nok til å øke sysselsettingen blant eldre arbeidstakere og bidra til deres yrkesmessige selvrealisering. Jobbmobilitet og virtuell mobilitet er like viktig for å møte utfordringene når det gjelder kunnskapsgapet i det europeiske arbeidsmarkedet, spesielt innenfor IKT-sektoren. De neste stegene i CaMEO vil være å
svare på disse utfordringene gjennom utvikling av et e-Akademi og en matching-database, for å støtte den faglige
utviklingen og sysselsettingen av Europas eldre IKT–arbeidsstyrke.

Les hele rapporten eller lær mer om prosjektet på:

www.c-ameo.eu
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