
Vad innebär praktik?
Praktik innebär att du provar på att arbeta på 
en arbetsplats för att få yrkesorientering, yrkes-
praktik, arbetslivserfarenhet eller för att behål-
la och stärka din yrkeskompetens. Du kan också 
få praktik under handledning för att förbereda 
dig inför att starta en näringsverksamhet.

 

Praktik
Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik 
på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på 
Arbetsförmedlingen: arbetspraktik, prova på-plats, yrkeskompetensbedömning eller 
praktisk kompetensutveckling. 
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Du måste dessutom uppfylla något av följande:

vara minst 25 år, anmäld som arbetssökande 
på Arbetsförmedlingen och i behov av fördjupat 
stöd

vara ung och ha en funktionsnedsättning som 
påverkar arbetsförmågan

vara 18 år och stå långt från arbetsmarknaden 
på grund av särskilda skäl 

uppfylla villkoren för att få delta i arbetslivs-
introduktionen

omfattas av lagen om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare

delta i jobbgarantin för ungdomar eller i jobb- 
och utvecklingsgarantin.
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Kan jag få praktik?
Din arbetsförmedlare bedömer först vilka 
förutsättningar du har att få ett arbete. Arbets-
förmedlaren utgår från dina erfarenheter och 
det yrkesområde du söker arbete inom, men tar 
även hänsyn till den konjunktur som råder.  
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Var kan jag få praktik?
Du kan få praktik hos privata och offentliga ar-
betsgivare samt hos ideella organisationer.

Hur länge kan jag få praktik?
Du kan få praktik i högst sex månader. Praktiken 
brukar vara på heltid. 

Får jag någon ersättning? 
Du kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersätt-
ning när du praktiserar. Ersättningen betalas ut 
av Försäkringskassan, som också beräknar och 
beslutar om ersättningen. Läs mer i faktabladet 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning på 
forsakringskassan.se. 

Om du tackar nej till ett erbjudande om prak-
tik kan du förlora ersättningen. Du kan också 
förlora din ersättning om du avbryter en praktik 
som pågår utan att ha godtagbara skäl.

Är jag försäkrad?
Du omfattas av personskade- och grupplivför-
säkringar när du praktiserar. Arbetsgivaren 
kan även få ersättning av staten om du skulle 
skada något på företaget. Läs mer i faktabladet 
Försäkringsskydd och skadeersättningsansvar 
vid vissa arbetsmarknadspolitiska program på 
arbetsformedlingen.se.

Vilka övriga villkor gäller för mig?
Du räknas som arbetstagare när du praktiserar 
enligt lagen om arbetsmarknadspolitiska pro-
gram. Därför gäller vissa bestämmelser i arbets-
miljölagen även för dig. Läs mer i faktabladet 
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Vem gör vad?
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta 
mer om praktik. Om din arbetsförmedlare 
bedömer att du kan få praktik planerar ni sedan 
praktiken tillsammans. Vi samråder alltid med 
de fackliga organisationerna innan praktiken 
börjar. Under praktiken kan du bli kallad till 
uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller 
vägledning. 

När praktiken är slut ska du få ett intyg på 
praktiken. I intyget står det vilka erfarenheter du 
fått från praktikplatsen. 

Arbetspraktik
Arbetspraktik gör du på en arbetsplats för att få 
yrkespraktik, yrkesorientering eller yrkeslivser-
farenhet. Du kan få arbetspraktik om du är eller 
riskerar att bli arbetslös och är inskriven som 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Arbets-
praktiken kan pågå i upp till sex månader.

Prova på-plats
Du kan få en prova på-plats om du är arbets-
sökande och saknar eller har liten erfarenhet av 
svenskt arbetsliv. Prova på-platsen innebär att 
du får kontakt med arbetslivet i Sverige inom 
områden som överensstämmer med din utbild-
ning och dina erfarenheter. Denna form av 
praktik kan användas så snart som möjligt efter 
att vi har kartlagt din bakgrund, dina erfaren-
heter och dina önskemål. Du kan också få din 
yrkeskompetens bedömd under tiden du har en 
prova på-plats.

Prova på-platser har tillkommit på initiativ av 
Svenskt Näringsliv. Flera centrala organisationer 
som Sveriges Kommuner och Landsting, Arbets-
givarverket, LO, TCO och Saco har också ställt 
sig bakom initiativet. Du kan få en prova på-plats 
i högst tre månader.

Yrkeskompetensbedömning
Du kan få en bedömning av din yrkeskompetens 
om du saknar eller har begränsad erfarenhet av 
svensk arbetsmarknad och nyligen skrivits in på 
Arbetsförmedlingen. Bedömningen är till för att 
du tidigt ska kunna visa upp dina kunskaper och 
få dessa bedömda. Den kan göras så snart som 
möjligt efter att vi har gjort en kartläggning av 
din bakgrund, dina erfarenheter och önskemål. 
Bedömningen kan du sedan använda när du 
söker arbete.

Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Arbetsgivarverket, LO, TCO, Saco 
och Valideringsdelegationen har medverkat vid 
utformningen av insatsen. En yrkeskompetens-



bedömning kan pågå mellan en dag och tre 
veckor.

Om yrkeskompetensbedömningen inte leder 
till ett arbete skriver anordnaren ett intyg till 
dig. I intyget ska det stå vilka erfarenheter du 
fått från praktikplatsen. Det kan vara ett bra 
stöd för dig när du söker arbete.

 Hos den som anordnar en yrkeskompe-
tensbedömning finns det alltid en person med 
särskilt handledaransvar. Den personen har 
den kompetens och erfarenhet som krävs.

Praktisk kompetensutveckling
Du kan få praktisk kompetensutveckling om 
du nyligen blivit eller riskerar att bli arbetslös 
och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Om 
du har yrkeserfarenhet sedan tidigare kan du 

få praktisk kompetensutveckling för att behålla 
kontakten med arbetslivet inom områden som 
överensstämmer med dina erfarenheter och 
utbildningar. Praktisk kompetensutveckling ska 
vara tydligt avgränsad inom ditt yrkesområde. 

Praktisk kompetensutveckling kan pågå 
i upp till tre månader och ska helst vara på 
heltid. 

Du kan få praktisk kompetensutveckling hos 
både privata och offentliga arbetsgivare samt 
ideella organisationer.  

Regler
Förordning (2000:634) om 
arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd

Ring oss på 0771-416 416 om du är intresserad och vill veta mer. Du kan också besöka 
din närmaste arbetsförmedling eller gå in på arbetsformedlingen.se
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