
FUTURE KITCHEN lockar nyanlända 

till jobb i offentliga kök 

 



Restaurang och Storhushåll 

behöver personal! 
• Växande bransch i privat & offentlig sektor 

• Stora pensionsavgångar i offentlig sektor de 

närmaste åren 

• För få utbildas inom restaurang och livsmedel 

• Behöver öka kompetensen inom offentliga kök i 

handledarskap 

• Behöver kunna möta behov av offentliga måltider 

till målgrupper med olika kulturella behov & vanor  

 



• Visa upp kök i offentlig sektor som en framtida arbetsplats, finns inte på 

samma sätt i andra länder 

• Inspirera till att vilja utbilda sig 

 

• Genom Future Kitchen vill vi öka möjligheterna att locka ny personal till kök i 

offentlig sektor! 

 

Hur kan vi locka nyanlända? 



http://www.valideringvast.se/


HANDLEDNING 

• Validering Väst utbildar handledare (KUB-modellen)  

REKRYTERING 

• Arbetsförmedlingen rekryterar 

• Arbetsgivarna ordnar studiebesök & speeddating 

UTBILDNING 

• Hushållningssällskapet introduktionsutbildning med tolk, 3 dagar 

• SFI-aktörer, SFI i kombination med praktik 

PRAKTIK 

• Arbetsgivare tillhandahåller praktikplatser i offentliga kök, 3 mån 

• Arbetsförmedlingen godkänner praktikbeslut 

EN SAMVERKANSINSATS 



Handledning 

Handledarutbildning i Vara 
Utbildning med tolk  

Introduktionsutbildning Rekrytering 



Praktik 

• 3 månaders praktik 

• Kombinerar med SFI 

• Praktikanten har en handledare 

• Tränar olika arbetsmoment i köken 

• Tränar svenska 

• Utbyte av kulturer 

• Handledarens roll är större än själva 

arbetsmomenten i sig 

 

 



”Jag vill jobba och försörja mig och min 
familj, vill inte vara beroende av bidrag. Jag 

tycker om att laga mat, trivs så bra här. Vill 

jobba här i köket!” Manal 

”Jag kan laga mat och servera, min familj har 
tre restauranger i Damaskus. Jag vill lära mig 

om att laga mat och servera i Sverige och 

jobba med det. Det är svårt med språket, att 

inte kunna säga allt man vill.”  Wassim 

”Jag jobbade som revisor i Syrien. 
Trivs i kök och vill jobba här i 

framtiden.” Noah 

”Jag ska utbilda mig till förskolelärare. 
Får jag inte jobb som det kan jag jobba 

i kök.”  Yara 



Resultat 
• 5 måltidsorganisationer som arbetsgivare 

• 28 utbildade handledare 

• 25 praktikanter rekryterades till introduktionen 

• 23 påbörjade praktik i kök 

• 17 fullföljde praktiken 

• 3 har nu extratjänst 

• Timvikare, sommarjobb 

• Ca 4-5 har fått jobb i privat sektor 

• 1 går kockutbildning  

• Arbetsgivare, handledare och Arbetsförmedling vill 

fortsätta 



Vägen till jobb kan se olika ut 

Kockutbildade Praktik/Validering Jobb 

Tidigare  

erfarenheter 

Praktik/Utbildning/ 

Validering 
Jobb 

Intresserade Praktik/Utbildning Jobb 



Fortsättning 
• Deltagande arbetsgivare vill fortsätta med fler 

praktikanter 

• Det finns fler intresserade arbetsgivare 

• Arbetsförmedlingen vill fortsätta 

• Förutsättningar undersöks om ny omgång med start i 

februari 2018 



 

Film om Future Kitchen 

 

https://youtu.be/jRi1FUhT2z8
https://youtu.be/jRi1FUhT2z8
https://youtu.be/jRi1FUhT2z8
https://youtu.be/jRi1FUhT2z8


Kontakt 

 Mer om Future Kitchen finns på 

www.maltidsverige.se 

 

Maria Helmersson 

Tel: 010-516 67 19 

Mail: maria.helmersson@ri.se  

 

 

http://www.maltidsverige.se/
mailto:maria.helmersson@ri.se

