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Igennem de sidste år har arbejdsløsheden i Europa været rekordhøj, og samtidigt står
informations- og kommunikationssektoren (ICT) over for et problem i form af alvorlig mangel
på erfaren arbejdskraft. Selvom der er ledige stillinger, støder ældre arbejdstagere i ICT
sektoren på hindringer, som vanskeliggør mobiliteten inden for deres sektor. Det er nemlig
den problemstilling, der udgør det centrale punkt i projektet ”CAMEO – Erhvervsmæssig
mobilitet blandt ældre arbejdstagere i Europa”.
Medarbejdermobiliteten står højt på Den Europæiske Unions politiske dagsorden, idet den
muliggør styring af de varierende, sociale, erhvervsrelaterede og teknologiske trends. Det
forventes, at erhvervsmæssig mobilitet kan give sociale og økonomiske fordele, både når det
gælder arbejdsgivere, og arbejdstagere. Blandt ældre arbejdstagere – især i ICT sektoren –
ses der dog en tendens til begrænset mobilitet. Ældre arbejdstagere (til nærværende
undersøgelses brug defineret som arbejdstagere på over 45 år) kendetegnes ved mindre
mobilitet, og deres erhvervsmæssige mobilitet af forskellige grunde er motiveret ved
negative forhold.

Metodologi:
CaMEO undersøgelsen har omfattet en analyse af handlingsretninger, sædvane og adfærd
udvist af arbejdstagere i ICT sektoren. Formålet med analysen har været at undersøge
sammenhængen mellem ovennævnte faktorer og de ældre arbejdstageres mobilitet.
Undersøgelsen blev foretaget i perioden fra september til december 2014 i 11 lande. Der blev
sendt et on-line spørgeskema til 136 arbejdsgivere fra ICT-sektoren i 12 europæiske lande.
Blandt respondenterne har der været virksomhedsejere, HR-managere, administrerende
direktører samt ledere af ICT-afdelinger i offentlige og private virksomheder, herunder små og
mellemstore virksomheder. Åbne spørgsmål vedrørte adfærdsmønstre på respondenternes
arbejdspladser og deres syn på erhvervsmæssig, geografisk og virtuel mobilitet.
Erhvervsmæssig mobilitet defineres som overgang fra én erhvervsrolle til den anden, og
geografisk mobilitet som flytning til et andet sted i forbindelse med arbejdet. Virtuel mobilitet
defineres derimod som evne til at deltage i opgaver, som udføres et andet sted el. af en
person, som varetager en anden erhvervsrolle, uden reelt at være nødt til at skifte den fysiske
placering el. påtage sig en anden erhvervsrolle.
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Arbejdsgiveres syn på geografisk mobilitet blandt ældre
arbejdstagere i ICT sektoren
Respondenterne er enige i konstateringen af, at der er
flere fordele ved geografisk mobilitet. Respondenterne
mener fx, at den type mobilitet sikrer flere
valgmuligheder for så vidt angår arbejde, hvilket
fremmer en bedre indbyrdes tilpasning af udbuddet og
efterspørgslen til arbejdstageres færdigheder, og
fremmer kreativiteten. Geografisk mobilitet optimerer
styring
af
markedsføringstiden,
og
multietnisk
arbejdsmiljø
afspejler
kundernes
sociale
og
demografiske profil, med forretningsmæssige fordele til
følge. Derudover giver den mulighed for effektiv
formidling af viden inden for forskellige regioner. I
virkeligheden er gennemførelse af den geografiske
mobilitet dog vanskelig. Det er svært at lade internt
personale beklæde ledende IT-stillinger på andre
markeder og flytte kvalificeret arbejdskraft for derved
at sikre formidling af viden i de regioner, hvor der er

behov herfor. Iflg. respondenterne skyldes det, at ældre
arbejdstagere i ICT-afdelinger ønsker at opretholde den
livsstandard og balance mellem arbejdslivet og
privatlivet, som de har etableret; at de kan have det
svært med at finde sig til rette med de nye (arbejds-)
vilkår. Ud over det mangler de måske tilstrækkelige
sproglige
kompetencer.
Nuværende
incitamentsordninger, som benyttes ved rekruttering af
arbejdstagere til ICT sektoren fra andre lande, såsom
supplerende løn, bolig el. firmabil med fører til
rådighed, er ikke effektive. Selv tilbud om godtgørelse
for udgifter til befordring et par gange om ugen til det
land, hvor der er efterspørgsel efter vedkommendes
arbejdskraft, fremsat for personer, som ikke ønsker at
tage varigt ophold i det givne land, er ikke et
tilstrækkeligt
incitament.

For at hjælpe virksomhederne med at tackle udfordringen forbundet med mobiliteten skal R&D ressourcer investeres i:
en bedre styring af udbud af arbejdstagere fra ICT sektoren fra Sydlige og Østlige Lande til Nordlige og Vestlige lande,
en bedre forståelse for, hvorledes andre arbejdstagere fra ICT-sektoren kan genrekrutteres,
flytning af arbejde (arbejdspladser) til regioner med lavt beskæftigelsesniveau i stedet for at flytte mennesker til de
regioner, hvor der mangler arbejdskraft.
Foranstaltninger, som fremmer mobiliteten og som er rettet mod ældre arbejdstagere skal desforuden indgå i nationale
lønsystemer el. lønsystemer indenfor fællesskabet.

Et eksempel på god skik for så vidt angår geografisk mobilitet:
„59-årig schweizisk tekniker flyttede til India og tiltrådte en overordnet lederstilling i den lokale virksomheds tekniske
afdeling. For firmaet var det en stor succes, idet arbejdstageren havde enorm, specialiseret viden. I India kunne han
bruge al sin erfaring. Før har tiltrådte stillingen havde omsætningen udgjort 70 mio., hvorefter den steg til 1,4 mia.”
(R68).

Arbejdsgiveres syn på erhvervsmæssig mobilitet
blandt ældre arbejdstagere i ICT-sektoren
Respondenterne var enige i konstateringen af, at erhvervsmæssig mobilitet er nødvendig for at kunne gøre brug af
kvalificeret arbejdskraft, som kan finde sig til rette med varierende krav. Fx er sikring af muligheden for
erhvervsmæssig udvikling en grundlæggende forudsætning for styring af processer målrettet mod at fastholde
arbejdstagere på arbejdspladsen. Foranstaltninger for så vidt angår erhvervsmæssig mobilitet medfører en bedre
anerkendelse af de ansattes færdigheder og erfaring, hvorved styring af menneskelige ressourcer optimeres. Interne
rekrutteringsprocesser er forbundet med lavere rekrutterings- og oplæringsomkostninger. Derfor vurderer
respondenterne intern erhvervsmæssig mobilitet højt.
Dog, trods ældre arbejdstageres interesse for at blive
forfremmet inden for firmaet antog respondenterne, at
ældre ansatte fra ICT-afdelinger:
kan have mindre potentiale for så vidt angår innovativ
tænkning,
foretrækker et stabilt arbejdsmiljø frem for et
varierende,
 har det svært med at opdatere el. videreudvikle sine
kompetencer og med at tilegne sig hastigt
forandrende viden.
Endvidere satte respondenterne spørgsmålstegn ved,
hvorvidt ældre arbejdstagere reelt var interesseret i at
videreudvikle deres karrierer i den livsfase, de befandt
sig
nu.

For at øge erhvervsmæssig mobilitet blandt ældre
ansatte i ICT-sektoren skal R&D ressourcer investeres
i:
 udvikling af bedre værktøjer til vurdering af ældre
arbejdstageres muligheder og erfaring for så vidt
angår regelmæssig bekræftelse af kompetencer,
såsom styring af IT-projekter, afprøvning af software
el. løsning af problemer for så vidt angår sikkerhed
af systemer, som udgør typiske færdigheder af ældre
arbejdstagere inden for ICT-sektoren,
 standardisering af arbejdspladsbeskrivelser,
 effektiv fremme af fordele ved ansættelse af ældre
arbejdstagere.

Et eksempel på god skik for så vidt angår erhvervsmæssig mobilitet:

„I øjeblikket er bankvæsenet digitaliseret overalt. En del mennesker, som arbejder i banksektoren, har siden længe været
vidner til den enorme omstilling – fra brug af de mest basale færdigheder i fortiden, til fuld digitalisering, som de erfarer nu.
Som følge heraf er de nødsaget til at dele sin viden. Men vi tilbyder programmer inden for dette område. Nogle er
obligatoriske, de andre er ikke det. Ældre arbejdstagere har enorm viden og erfaring, som de kan dele; muligheder, værdier
og færdigheder inden for kundeservice” (R116).

Arbejdsgiveres syn på virtuel mobilitet blandt
ældre arbejdstagere i ITC sektoren
Alle respondenterne benytter – i det mindste i en vis grad – virtuel mobilitet i deres organisationer. Det skyldes, at
den virtuelle mobilitet indebærer markante økonomiske fordele, giver mulighed for at spare tid og penge, fremmer
den internationale udvikling af ICT-sektoren og bidrager til en bedre procesintegration.
Virtuel mobilitet er særdeles vigtig for de ældre arbejdstagere (ansat i ICT-afdelinger):
i tilfælde af sundhedsmæssige problemer, hvor den geografiske mobilitet indebærer for stor en risiko (fx risiko for
trombose pga. flyrejser), gør værktøjer i form af virtuelle konferencer deltagelse i møder nemmere,
for så vidt angår mere fritid gør værktøjer i form af telearbejde det nemmere at holde balance mellem arbejdslivet
og privatlivet,
for så vidt angår deltagelse i kurser og forbedring af kompetencer gør værktøjer i form af e-learning adgangen hertil
nemmere, uden at arbejdstagere er nødt til at rejse,
 i tilfælde af flytning af arbejdspladsen behøver de ældre arbejdstagere ikke at flytte.
Desværre tilføjede respondenterne ofte, at ældre arbejdstagere i ICT sektoren har begrænsede el. forældede
kompetencer for så vidt angår gruppearbejde, hvor der indgår IT-teknologier el. e-learning. Iflg. respondenterne
foretrækker de ældre arbejdstagere live-møder frem for virtuelle møder.
Bortset fra de negative erfaringer for så vidt angår ældre arbejdstageres evner til effektivt at benytte virtuelle
teknologier har respondenterne bemærket, at:
virtuelle værktøjer, som skal gøre fjernarbejdet nemmere, ikke er så effektive som forventet, og de kræver større
investeringer;
virtuel mobilitet kan medføre social isolation og den påvirker balancen mellem arbejds- og privatlivet, idet
hvileperioder bliver mere ”usammenhængende”.
For at kunne tackle disse problemer skal R&D ressourcer investeres i:
avanceret infrastruktur for virtuel mobilitet,
bedre teknologier for e-arbejde, hvilket er særdeles vigtigt i tilfælde af ældre arbejdstagere.

Et eksempel på god skik for så vidt angår virtuel mobilitet:
”Virtuel mobilitet kan udgøre udgangspunktet for effektiv erhvervsmæssig og geografisk mobilitet” (R43). ”Virtuel
mobilitet er en af de bedste måder, hvorpå ældre arbejdstagere i ICT afdelinger kan forbedre deres kvalifikationer”
(R49). ”En af fordelene herved er sikkert en bedre balance mellem arbejdslivet og privatlivet. Det er dyrt at rejse, og
derved ville man sikre internalisering af arbejdsmiljøet. For ældre ICT arbejdere kan der etableres et internationalt
arbejdsmiljø, fx i tilfælde af, at der er risiko for trombose. For mig er der kun fordele, og ingen ulemper” (R82).

Anbefalede tiltag
På grundlag af svarene på spørgsmålene vedr.
handlingsretninger og spørgsmålet om, hvad for en
politik der skal til for at forbedre mobiliteten blandt ældre
arbejdstagere i ICT sektoren, anbefales følgende tiltag:

Mobilitet
optimering af systemet til tilpasning af mangler til
overskuddet af e-kompetencer i de forskellige,
geografiske regioner,
afskaffelse af de nationale barrierer for fri bevægelighed
for så vidt angår socialsikringssystemet og pensioner for
arbejdstageres vedkommende og skattesystemet for
arbejdsgiveres vedkommende,
præcisering af fællesskabsspørgsmål vedr. fjernarbejde;
 tilvejebringelse af ressourcer mhp. at sikre støtte ved
dækning af omkostninger ved flytning for firmaer, som
uddelegerer og tager imod arbejdstagere,
sikring af viden vedrørende barrierer og forhindringer for
geografisk mobilitet blandt ældre arbejdstagere ansat i
ICT-afdelinger, for derved at fremme anvendelsen af
målrettede rekrutteringsstrategier og effektivisere
rekrutteringsprocesser,
 belønning af firmaer og andre enheder, som
implementerer programmer til fremme af mobiliteten
blandt ældre arbejdstagere ansat i ICT-afdelinger.

Kompetencer, kvalifikationer og
anerkendelse
 øgning af bevidstheden af værdien af ”ikke-digitale”
færdigheder og kompetencer af ICT-sektorens
ansatte, for derved at overvinde de negative,
aldersrelaterede tendenser for så vidt angår
mobilitetsmønstre,
 optimering af metoder og værktøjer til anerkendelse af
færdigheder og kompetencer af ældre arbejdstagere
ansat i ICT-afdelinger;
 sikring af viden vedr. midler, ressourcer og eksempler
på god skik i forhold til geografisk mobilitet,
 formidling af de eksisterende strategier og værktøjer
til aldersstyring blandt ældre arbejdstagere (ansat i
ICT-afdelinger),
såsom
mentorprogrammer
og
programmer for udveksling af viden med kollegaer på
samme, erhvervsmæssige niveau,
 etablering af en social platform for ældre
arbejdstagere i ICT-afdelinger til brug ved deling af
meninger og udveksling af erfaringer med kollegaer
på samme, erhvervsmæssige niveau

Teknologi
 yderligere optimering og integrering af infrastrukturer
og virtuelle ICT-værktøjer.

Konklusioner
Respondenterne gav klart udtryk for, at de sætter stor pris på geografisk og erhvervsmæssig mobilitet, idet de to typer
mobilitet indebærer markante fordele for deres firmaer. Dog synes begge typer mobilitet at være sværere at gennemføre i
praksis, end det ser ud til at være fra den teoretiske synsvinkel.

Mange respondenter mener, at ældre arbejdstagere viser mindre interesse i nye el. varierende arbejdsmiljøer, eller de har
ringere evne til at finde sig til rette i sådanne miljøer. Disse synspunkter bør dog ikke accepteres uden forbehold – heri
omhandlede stillinger over for ældre arbejdstagere kan afspejle de indsamlede data, men samtidigt tyder dataene på, at
sådan en negativ opfattelse af ældre arbejdstagere mangler begrundelse, og kan medføre hindringer for deres ansættelse.
Øget efterspørgsel efter geografisk mobile arbejdstagere kan være en chance for de arbejdstagere, som ønsker at blive
mobile. Samtidigt er det klart, at standardfordele ikke er tilstrækkelige til at tjene som et incitament til geografisk mobilitet
for den gruppe arbejdstagere. Heri præsenterede, anbefalede tiltag skal derfor opfattes som mulige skridt på vejen mod en
reel forbedring af erhvervsmæssig mobilitet blandt ældre arbejdstagere.
Selve geografisk mobilitet er ikke tilstrækkelig til at øge beskæftigelsesniveauet blandt ældre arbejdstagere og til at bidrage
til deres erhvervstilfredshed. I lyset af udfordringerne i forbindelse med kompetencemangel på det europæiske
arbejdsmarked, især i ICT-sektoren, er erhvervsmæssig og virtuel mobilitet lige så vigtige.
Yderligere foranstaltninger, som ønskes iværksat inden for CaMEO projektet omfatter – med henvisning til de indsamlede
data – oprettelse af et e-Akademi og en Tilpasningsbase, for derved at støtte erhvervsmæssig udvikling og ansættelse af de
ældre arbejdstagere i ICT-sektoren i Europa.

Hele rapporten og oplysninger om projektet er tilgængelige på:

www.c-ameo.eu
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Nærværende projekt er finansieret af Europa-Kommissionens midler. De synspunkter, der kommer til
udtryk i nærværende dokument, står for forfatterens egen regning. Kommissionen fraskriver sig ansvar
for enhver form for brug af oplysninger indeholdt heri.

