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Under de senaste åren har Europa kämpat mot rekordhög arbetslöshet, medan sektorn för
informations- och kommunikationsteknik (IKT) har problem med betydande underskott på
erfaren personal. Trots vakanser möter äldre IKT-anställda hinder som försvårar deras
yrkesmässiga rörlighet inom sektorn. På denna fråga fokuserar projektet “CAMEO –
Yrkesmässig rörlighet bland äldre anställda i Europa” finansierat av Europeiska
kommissionen.
Anställdas rörlighet står högt bland EU:s politiska prioriteringar, då man kan därmed hantera
olika sociala, ekonomiska och tekniska trender. Det förväntas att yrkesmässig rörlighet kan
ge socioekonomiska fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare. Men bland äldre
anställda – särskilt inom IKT-sektorn – ser man en tendens till minskad rörlighet. Äldre
anställda (som i samband med denna undersökning definieras som anställda över 45 år)
kännetecknas av mindre rörlighetsmönster och deras yrkesmässiga rörlighet motiveras av
olika skäl med negativa anledningar.

Metod:
I CaMEO-undersökningen ingick en analys av riktlinjer, praktiker och attityder hos de som
arbetar inom IKT-sektorn, så att man kunde undersöka deras samband med äldre anställdas
rörlighet. Undersökningen genomfördes i 11 länder mellan september och december 2014. Till
136 arbetsgivare inom IKT-sektorn i 12 europeiska länder skickades en online-enkät. Bland de
svarande fanns företagare, personalchefer, verkställande direktörer samt IKT-ledare i
offentliga och privata enheter, bland annat företag inom SMF-sektorn. Öppna frågor rörde
riktlinjer som gäller på svarandens arbetsplatser och uppfattningen om yrkesmässig,
geografisk och virtuell rörlighet. Yrkesmässig rörlighet definieras då som övergång från en
yrkesmässig roll till en annan, geografisk rörlighet som flyttning till en annan ort på grund av
arbete, och virtuell rörlighet som förmågan att delta i de uppgifter som utförs på en annan ort
eller genom en annan yrkesroll utan att faktiskt bli tvingad till ändring av den fysiska platsen
eller yrkesrollen.
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Iakttagelser:
Arbetsgivarnas uppfattning om den geografiska
rörligheten hos äldre anställda inom IKT-sektorn
Respondenterna instämmer i påståendet att geografisk
rörlighet ger flera viktiga fördelar. De svarande anser till
exempel att denna typ av rörlighet ger ett större urval
av arbete, vilket bidrar till bättre anpassning mellan
utbud och efterfrågan av yrkeskompetenser och
stimulerar kreativiteten. Geografisk rörlighet förbättrar
tidshantering för marknadsföring av produkter, och en
multietnisk
arbetsmiljö
återspeglar
kundernas
sociodemografiska profil, vilket är fördelaktigt för
företag. Dessutom medger detta en effektiv överföring
av kunskaper i olika regioner. I verkligheten är den
geografiska rörligheten ganska svår att genomföra. Det
är svårt att utse personal som erfordras för att tillträda
tjänster som IT-chefer på andra marknader och flytta
kvalificerade medarbetare för att säkerställa spridning
av kunskap i regioner där det efterfrågas. Enligt
respondenterna orsakas detta av det faktum att äldre
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anställda på IKT-avdelningar vill behålla den uppnådda
nivån av livskvalitet och balans mellan yrkes- och
privatlivet, kan ha problem med att anpassa sig till en
ny arbetsmiljö, eller kanske inte har tillräckliga
språkkunskaper. Moderna incitament som används vid
rekrytering av IKT-personal från andra länder, som till
exempel extra lön, bostad och tjänstebil (med förare),
är inte effektiva. Även erbjudanden som inkluderar
täckning av kostnad för arbetsresor några gånger i
veckan till det land där det finns efterfrågan vilka ges till
dem som inte vill flytta permanent, är inte tillräckligt
starka incitament.

För att hjälpa företagen att ta itu med denna utmaning som är förknippad med rörligheten bör FoU-resurserna sättas in
i:
bättre hantering av tillgången till personal inom IKT-sektorn från länderna i söder och öster till länderna i norr och
väst,
bättre förståelse för hur man ska återrekrytera äldre anställda inom IKT-sektorn,
överföring av arbete till områden med låg sysselsättning i stället för att flytta människor till områden där det finns
efterfrågan på arbetskraft.
Rörlighetsfrämjande åtgärder som riktas mot äldre anställda bör också ingå i gemenskapliga eller nationella
ersättningssystem.

Ett exempel på god praxis i fråga om geografisk rörlighet:
“En 59-årig schweizisk tekniker flyttade till Indien och tog över den allmänna ledningen av den tekniska avdelningen på
lokal anläggning. För företaget var det en stor framgång, eftersom den anställde hade en enorm kompetens. I Indien
kunde han visa sin hela erfarenhet. Innan han tog över ledarskapet hade omsättningen uppgått till 70 miljoner, och
sedan ökade den till 1,4 miljarder” (R68).

Arbetsgivarnas uppfattning om den yrkesmässiga
rörligheten hos äldre anställda inom IKT-sektorn
Respondenterna instämmer i påståendet att yrkesmässig rörlighet är nödvändig för att kunna använda befintlig
kvalificerad arbetskraft som kan anpassa sig till växlande krav. Till exempel, att ge möjligheter till yrkesmässig
utveckling är grunden för att behålla sina anställda på arbetsplatsen. Åtgärder inom yrkesmässig rörlighet leder till
bättre identifiering av de anställdas kompetens och erfarenhet, vilket optimerar planering av personalresurser.
Internrekrytering medger lägre rekryterings- och utbildningskostnader. Intern yrkesmässig rörlighet uppskattas därför
högt av respondenterna.
Men trots deras intresse för att avancera inom företaget
antar respondenterna att äldre anställda på IKTavdelningar:
kan ha en mindre innovationspotential,
 föredrar en stabil arbetsmiljö än en växlande,
 har problem med att uppdatera eller utöka sin
kompetens samt behärska kunskapsresurser som
förändras snabbt.
Dessutom ifrågasätter respondenterna huruvida äldre
anställda är faktiskt intresserade av att utveckla sin
karriär
vid
den
tidpunkten
av
deras
liv.

För att öka den yrkesmässiga rörligheten bland äldre
anställda inom IKT-sektorn bör FoU-resurserna sättas in
i:
 utveckling av bättre verktyg för att bedöma äldre
anställdas möjligheter och erferanhet av systematisk
validering
av
sina
kompetenser
såsom
ITprojektledning,
testning
av
programvara
och
problemlösning avseende systemsäkerhet, dvs. de
äldre anställdas typiska kompetenser,
 standardisering av arbetsbeskrivningar,
 effektivt främjande av fördelar med att anställa äldre.

Ett exempel på god praxis i fråga om yrkesmässig rörlighet:
“För närvarande erbjuds digitala banktjänster överallt. Vissa personer som arbetar inom banksektorn har sedan lång tid
tillbaka upplevt enorma förändringar – från att använda mycket grundläggande kunskaper tidigare till en total
digitalisering av verksamheten idag. Följaktligen måste de förmedla sina kunskaper vidare. Men vi erbjuder program inom
detta område. Vissa program är obligatoriska, andra är frivilliga. Äldre anställda har enorma kunskaper och erfarenhet
som de kan dela med sig av, möjligheter, värden och färdigheter inom kundservice” (R116).

Arbetsgivarnas uppfattning om den virtuella
rörligheten hos äldre anställda inom IKT-sektorn
Alla responderter utnyttjar – åtminstone i en viss utsträckning - den virtuella rörligheten i sina organisationer. Detta
beror på att den ger betydande ekonomiska fördelar genom att spara tid och pengar, stödjer IKT-sektorns
internationella utveckling och större processintegration.
Virtuell rörlighet är särskilt viktig för äldre anställda (på IKT-avdelningar):
vid hälsoproblem, när den geografiska rörligheten förknippas med stor risk (t.ex. risk för trombos under
flygresor), underlättar virtuella konferensverktyg att delta i möten,
för att öka mängden fritid, verktyg för distansarbete gör det enkelt att upprätthålla balansen mellan yrkes- och
privatlivet,
för att delta i utbildning och kompetensutveckling, verktyg för e-learning medger tillgång utan att behöva resa,
vid ändrad placering av arbetsplatsen behöver äldre anställda inte flytta.
Tyvärr tillägger respondenterna ofta att äldre anställda inom IKT-sektorn har begränsad eller föråldrad IKTkompetenser när det gäller teamarbete med hjälp av datorteknik och verktyg för e-learning. Enligt respondenterna
föredrar äldre anställda hellre möten i verkliga livet än virtuella möten.
Förutom negativa synpunkter på äldre anställdas förmåga att effektivt utnyttja virtuell teknik anser respondenterna
också att:
virtuella verktyg som ska möjliggöra distansarbete är minde effektiva än förväntat och kräver större insatser;
virtuell rörlighet kan orsaka social isolering och påverkar belansen mellan yrkes- och privatlivet, eftersom
viloperioder blir mer “hackliga”.
För att möta dessa problem bör FoU-resurserna sättas in i:
avancerad infrastruktur för virtuell rörlighet,
bättre teknik för e-arbete, vilket är särskilt viktigt för äldre arbetstagare.

Ett exempel på god praxis i fråga om virtuell rörlighet:

“Virtuell rörlighet kan vara en utgångspunkt för en effektiv yrkesmässig och geografisk rörlighet” (R43). “Virtuell
rörlighet är ett av de bästa sätten för äldre anställda på IKT-avdelningar att ta hand om sin kompetens med hjälp av
virtuell rörlighet” (R49). “Fördelarna är definitivt en bättre balans mellan yrkes- och privatlivet, eftersom det är dyrt att
resa, man kunde få en internationell arbetsmiljö, för äldre anställda kan IKT-avdelningar skapa en internationell
arbetsmiljö, t.ex. vid risk för trombos. Jag ser bara fördelar och inga nackdelar” (R82).

Rekommendationer om riktlinjer
Baserat på svaren på enkäten angående befintliga
handlingssätt samt strategier som behövs för att
förbättra rörligheten hos äldre anställda inom IKTsektorn rekommenderas det att anta följande riktlinjer:

Rörlighet
fördjupa system som anpassar brister till överskott på ekompetenser i olika geografiska områden,
avskaffa nationella hinder för den fria rörligheten när det
gäller socialförsäkringssystemet och pensioner för
arbetstagare samt skattesystemet för arbetsgivare,
reglera frågor om distansarbete inom gemenskapen;
 ge medel till hjälp med flyttkostnader för företag som
skickar och tar emot personal,
ge kunskap om begränsningar och hinder för den
geografiska rörligheten hos äldre anställda på IKTavdelningar för att underlätta användning av riktade
rekryteringsstrategier och förkorta det skede då man
söker arbetskraft,
 belöna de företag och andra enheter som genomför
program som främjar rörligheten bland äldre anställda
på IKT-avdelningar.

Kompetens, kvalifikationer och
erkännande
 öka medvetenheten om värdet av “icke-digitala”
färdigheter och kompetenser hos äldre anställda inom
IKT-sektorn för att övervinna ålderstrender avseende
rörlighetsmodeller,
 förbättra metoder och verktyg för att erkänna
färdigheter och kompetenser hos äldre anställda inom
IKT;
 sprida befintliga strategier och verktyg för
åldershantering avseende äldre anställda (på IKTavdelningar), såsom mentorprogram och program för
kunskapsutbyte med kollegor på samma yrkesnivå,
 skapa en social plattform för äldre anställda på IKTavdelningar för att utbyta åsikter och erfarenheter
med kollegor på samma yrkesnivå.

Teknik
 fortsatt förbättring och integrering av IKT-infrastruktur
och virtuella verktyg.

Slutsatser
Respondenterna uppskattar tydligt geografisk och yrkesmässig rörlighet, eftersom båda dessa typer ger fördelar för
deras företag. Det verkar dock inte vara så att båda typerna av rörlighet är svårare att uppnå i praktiken än vad som
framgår av teorin.
Många respondenter tror att äldre anställda är mindre intresserade av nya eller växlande arbetsmiljöer eller mindre
kunniga att anpassa sig till sådana miljöer. Dessa åsikter bör dock tas med reservationer – attityder till äldre anställda
som presenteras här kan återspegla de insamlade uppgifterna, men dessa uppgifter tyder på att en sådan negativ
uppfattning om äldre arbetstagare är omotiverad och kan resultera i begränsningar i anställning av äldre personal.
Ökad efterfrågan på arbetstagare som är geografiskt rörliga kan vara en möjlighet för äldre anställda som vill bli
rörliga. Samtidigt är det klart att standardförmåner är inte tillräckligt för att uppmuntra äldre arbetstagare till
geografisk rörlighet. De presenterade rekommendationer för riktlinjer bör därför ses som rimliga åtgärder för att
faktiskt förbättra äldre anställdas yrkesmässiga rörlighet.
Själva geografiska rörligheten är inte tillräcklig för att öka sysselsättningen bland äldre arbetstagare och hjälpa dem
till yrkesmässigt förverkligande. Inför utmaningar i samband med underskott på kompetens på den europeiska
arbetsmarknaden, särskilt inom IKT-sektorn, är både yrkesmässig och virtuell rörlighet lika viktiga.
I nästa steg i CaMEO-projektet – som svar på de insamlade uppgifterna – avser man att skapa e-Akademi och en
Anpassningsbas för att stödja yrkesmässig utveckling och sysselsättning av europeiska äldre anställda inom IKTsektorn.
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