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Arbetsprövnings-
platser
Vill du och ditt företag stärka andra personer och samtidigt göra 
samhällsnytta? Bli arbetsprövningsplats!

Öppna  
dörren för nya  
möjligheter!



Det här är arbetsprövning
Arbetsprövning innebär att deltagaren under en tid får vara på en 
arbetsplats och delta i verksamheten.
Deltagaren får möjlighet att med anpassningar och under handled-
ning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. 
Arbetsprövning kan även handla om arbetssituationen, till exempel 
att förhålla sig till arbetskamrater och arbetsledning, eller hantera 
krav och förväntningar som normalt finns på en arbetsplats. 

Varför ska ni ta emot en person på arbetsprövning?

plats? Passa på att ta tag i dem och 
ge samtidigt en person chansen till 
arbetslivserfarenhet.

 ; Om allt går bra har du en person 
som kan jobbet och är redo att anstäl-
las om behov uppstår.

 ; Lär nytt! Genom att lära känna 
människor som behöver ställa om 
eller har haft andra förutsättningar 
i livet, lär ni om både världen och er 
själva.

Så går det till
• Tiden för arbetsprövning är 10 - 40 timmar i veckan under 3 - 6 

månader. 

• Arbetsuppgifterna kommer ni gemensamt fram till med deltagaren 
och handledaren från Iris.

• Målet är minst tre månader men ni förbinder er inte till det. 

• Ni betalar ingenting, deltagaren är försäkrad och får ersättning via 
Arbetsförmedlingen. 

• Er handledare på plats får en handledarutbildning och löpande  
stöd av oss på Iris under perioden.

 ; Ni bidrar till samhällsnytta genom 
att en person som står långt från ar-
betsmarknaden på sikt kan komma ut 
i egen försörjning. En konkret insats i 
ert hållbarhetsarbete. 

 ;Ni får möjligheten att förändra 
livet för en människa. Tiden hos er 
tar personen närmare sina mål och 
drömmar.

 ; Finns det saker som borde ha 
blivit gjorda sen länge på er arbets-



Magda
”Jag hade varit sjukskri-
ven i 6 år för utmattning. 
Arbetsprövningen gjorde 
det möjligt för mig att testa 
mina gränser och sakta gå 
upp i tid efter mina förut-
sättningar.” 

Isak
”Jag hade mycket värk i 
kroppen och mitt tidigare 
yrke fungerade inte. På min 
arbetsprövningsplats fick 
jag testa nya arbetsuppgif-
ter som jag klarar av utan 
att få ont. Nu har jag hittat 
min nya karriärväg och har 
just kommit in på en utbild-
ning!” 

Fatima
”Jag kom till Sverige för 5 
år sen och har aldrig haft 
ett arbete, varken här eller i 
mitt födelseland. Genom att 
arbetspröva fick jag erfaren-
heter att skriva upp på mitt 
cv. Nu jobbar jag i ett cafe 
och trivs fantastiskt bra!"
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