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Fortbildning	  –	  en	  investering	  i	  både	  personal	  
och	  verksamhet	  

Sverige har, liksom resten av Europa, en åldrande befolkning där andelen äldre förväntas öka 

med ca 30% mellan åren 2010 och 2050 (Folkhälsomyndigheten, 2015). Medellivslängden i 

landet ökar stadigt; vi lever allt längre och kommer därmed också behöva jobba längre, något 

som redan visats genom förslaget om en höjd pensionsålder. I och med detta är det och 

kommer fortsätta vara viktigt att se till att alla anställda trivs med sitt arbete och har möjlighet 

att fortsätta jobba och utvecklas på sina arbetsplatser.  

Den amerikanska artikeln “Exploring the training needs of older workers in the foodservice 

industry” (Ravichandran et al., 2015) undersöker äldre anställdas uppfattning om den 

fortbildning de får i sina arbeten inom sektorn måltidsservice. Författarna menar att äldre 

medarbetare har flera positiva jobbrelaterade egenskaper såsom disciplin, respekt för 

auktoriteter, gedigen kunskapsbas, samt att de har färre sjukdagar och råkar ut för färre 

arbetsplatsolyckor än yngre medarbetare. Trots fördelarna med att ha kvar äldre medarbetare i 

sina företag har ändå t.ex. yngre medarbetare större möjligheter till fortbildning på sin 

arbetsplats. 

Författarna till artikeln genomförde en kvalitativ studie där man använde sig av två 

fokusgrupper med deltagare över 55 år som jobbade med måltidsservice i antingen privat eller 

offentlig sektor. Man utforskade exempelvis vilka utbildningsmetoder som användes på 

arbetsplatserna och hur de uppfattades av fokusgruppsdeltagarna. Metoderna för fortbildning 

varierade men handlade mycket om träning på den egna arbetsplatsen genom att exempelvis 

”gå dubbelt” med en annan mer erfaren medarbetare. Andra metoder inkluderade datoriserade 

träningsprogram eller intensiva ”lärlingsperioder” kombinerade med inlärning genom 

lektioner eller gruppdiskussioner. Många deltagare föredrog en kombination av utbildning via 

teknik (datoriserade träningsprogram) och individuella lektioner med läraren för djupare 

förståelse. Deltagarna efterfrågade generellt mer tid för sin fortbildning, speciellt om den 

handlade om att lära sig ny teknik. Deltagarna ville dessutom få klart för sig vad fördelarna 

med utbildningen var innan den startade och få mer feedback från sin chef efter utbildningens 

slut. Något som också efterfrågades var mer stöd från den överordnade under själva 

utbildningen, för att den anställde skulle känna engagemang och intresse från företaget.  
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De flesta fokusgruppsdeltagarna uttryckte stolthet och glädje som motivation till att arbeta 

med måltidsservice. Ett tema som också diskuteras i artikeln är vilka orsaker vi har till att 

arbeta. Många deltagare i studien uttryckte andra orsaker än ekonomisk vinning; det kunde 

handla om att kunna hjälpa andra människor (genom att t.ex. servera näringsriktig kost) eller 

helt enkelt att ha något meningsfullt att fylla sin vardag med. Slutligen menar författarna till 

artikeln att man bör sträva efter åldersanpassade utbildningar och träningsprogram för 

medarbetare, vilket jag tycker är förnuftigt då det är viktigt att hitta en fortbildningsmöjlighet 

som passar för den specifika individen. 

Att ha motiverade och engagerade anställda är viktigt inom måltidsservice. Fortbildning och 

stöd från arbetsgivaren tror jag skulle kunna hjälpa till att upprätthålla de anställdas 

engagemang och motivation till att fortsätta arbeta och prestera på jobbet. Med en situation 

där vi har en alltmer åldrande befolkning och vi förväntas kunna jobba längre, tror jag att 

detta kommer vara viktigt att ha i åtanke. Ett exempel på ett lyckat fortbildningsprojekt är 

”Måltidsansvariga på vårdavdelning” på Karolinska universitetssjukhuset. Där har 

sjukvårdspersonal utbildats till måltidsansvariga på de olika vårdavdelningarna genom både 

teoretisk och praktisk utbildning i näringslära, livsmedelskunskap och FAMM-modellen. Ett 

fortbildningsprojekt som siktar mot att förbättra patienternas måltidsupplevelse men som även 

ger de anställda ny kunskap och kraft i sitt arbete.  
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