
FUTURE KITCHEN – lockar ny 
arbetskraft till offentliga kök



Utgångspunkter för Future Kitchen
• Privat och offentlig måltidsbransch växer

• Få utbildar sig inom restaurang och storhushåll

• Stort rekryteringsbehov inom restaurang och 
storkök

• Det har kommit många flyktingar till Sverige som 
fått uppehållstillstånd, de utgör en stor 
arbetskraft

• Behöver kunna möta behov av offentliga måltider 
till målgrupper med olika kulturella behov & 
vanor 

• Behöver öka kompetensen inom offentliga kök i 
handledarskap Var finns jobben? Arbetsförmedlingen 2018



Varför driver vi Future Kitchen

• Framtida kompetensförsörjning

• Vara med och attrahera morgondagens 
medarbetare tidigt

• Upprätthålla och utveckla 
färdigheter/kunskaper bland nyanlända

• Inspirera att utbilda sig

• Bygger en välfärd som utgår från en 
inkluderande tillväxt och social 
sammanhållning



http://www.valideringvast.se/


Future Kitchen

• Startade som pilot 2017

• 60 praktikanter

• 60 utbildade handledare i KUB-modellen

• Framgångsfaktorer

‒ Språkutveckling

‒ Stannar i branschen

‒ Samarbete med olika roller

http://www.valideringvast.se/


Future Kitchen2019

• Bengtsfors kommun

• Bollebygd kommun

• Borås Stad

• Lilla Edets kommun

• Skara kommun o Götene kommun

• Partille kommun

• Vara kommun

• Vänersborgs kommun

http://www.valideringvast.se/


HANDLEDNING

• Validering Väst utbildar handledare i KUB-modellen, Kartläggning – Utveckling – Bekräftelse. 
KUB ger möjlighet för individen att utveckla sin kunskap och kompetens i det dagliga arbetet 
under en kortare eller längre period. 

REKRYTERING

• Arbetsförmedlingen rekryterar i samverkan med arbetsgivare

• Arbetsgivarna ordnar studiebesök & speeddating

PRAKTIK

• Arbetsförmedlingen godkänner praktikbeslut
• Arbetsgivare tillhandahåller praktikplatser i offentliga kök, 3 mån
• Praktiken inleds med introduktion 
• Praktik kombineras med SFI
• Vägledning 

En samarbetsinsats



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



http://www.valideringvast.se/


http://www.valideringvast.se/


”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



http://maltidsverige.se/futurekitchen

Future Kitchen på webben 

http://maltidsverige.se/futurekitchen
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Kontakt

Mer om Future Kitchen finns på www.maltidsverige.se

Måltid Sverige

• Maria Helmersson Tel: 010-516 67 19 E-post: maria.helmersson@ri.se

• Elin Backlund Tel: 010 516 66 70 E-post: elin.backlund@ri.se

Arbetsförmedlingen

• Helen Andersson E-post: helene.s.andersson@arbetsformedlingen.se

Validering Väst

• Gunilla Eek Tel: 0708 801618 E-post: gunilla.eek@valideringvast.se

http://www.maltidsverige.se/
mailto:maria.helmersson@ri.se
mailto:elin.backlund@ri.se
mailto:helene.s.andersson@arbetsformedlingen.se
mailto:gunilla.eek@valideringvast.se

