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Arbetsplatsintroduktion (API) 

Allmänt 

Den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Arbetsplatsintroduktion (API) inför-
des den 1 juli 1995. 

Syftet med API är att arbetslösa som är anmälda som arbetssökande hos ar-
betsförmedlingen skall få yrkesorientering, yrkespraktik eller arbetslivserfa-
renhet som kan öka deras möjligheter att få arbete. 

API har ersatt tidigare arbetsmarknadspolitiska praktikformer, bl.a. praktik-
delen i ungdomsintroduktion, akademikerpraktik, invandrarpraktik och vid-
gad arbetsprövning. 

API kan anordnas på alla arbetsplatser, dock inte på sådant sätt eller på så-
dana tider att den ersätter reguljärt arbete. Arbetsgivare som anordnar API 
skall till staten betala ett bidrag – 1 000 kronor per månad för varje deltagare i 
API – som en delfinansiering av åtgärden (finansieringsbidrag). 

Arbetslösa får anvisas till API fr.o.m. den 1 juli det år de fyller 20 år. API får 
pågå under högst sex månader. För unga handikappade som är arbetslösa 
gäller dock inte dessa begränsningar. 

Ungdomar (20–24 år) kan beviljas API endast om arbetsgivaren i förväg för-
binder sig att anställa ungdomarna för minst sex månader efter API-tiden. 
Detta krav på efterföljande anställning gäller dock inte för unga handikap-
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pade, utförsäkrade och inte heller efter API hos kommuner och ideella orga-
nisationer. 

En plats i API skall vanligtvis vara på heltid. Om det finns särskilda skäl får 
den dock vara på deltid. 

Den som deltar i API skall under sådan tid  

a) inte anses vara arbetstagare, 

b) få utbildningsbidrag – i form av dagpenning – som utbetalas av för-
 säkringskassan, 

c) omfattas av det försäkringsskydd som gäller för den som erhåller  ut-
bildningsbidrag i samband med arbetsmarknadsutbildning. 

Författningar m.m. 

Bestämmelser om API finns i lagen (1995:705) om arbetsplatsintroduktion 
och förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion. Dessa författningar 
finns bilagda Kommunförbundets cirkulär nr 1995:140. 

Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) regelbok innehåller författningarna samt 
AMS föreskrifter och allmänna råd beträffande dessa.(Regelboken kan beställas 
från AMS, tfn 08-730 60 00.) 

Till detta cirkulär bilägges Arbetsförmedlingens faktablad för arbetsgivare 
om Arbetsplatsintroduktion (API). 

Bakgrund 

Bakgrunden till API framgår av sysselsättningspropositionen (prop. 
1994/95:218, s. 40 – 42). Se även Kommunförbundets cirkulär nr 1995:113. 

Frågor 

Frågor om API besvaras av Claes-Håkan Jacobson och Lars-Gösta Andréen. 
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