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Uppdrag om introduktionsutbildning för statligt anställda 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att ta fram och tillhandahålla en 

webbaserad introduktionsutbildning för statligt anställda. Utbildningen ska 

kunna tillhandahållas fr.o.m. den 1 juli 2023. 

Statskontoret ska löpande lämna information om hur arbetet med uppdraget 

fortskrider och senast den 30 november 2022 lämna en redovisning av 

uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).  

Bakgrund 

Riksdagen har den 18 april 2018 tillkännagett för regeringen att en 

introduktionsutbildning för statsanställda ska införas (bet. 2017/18:KU37 

punkt 9, rskr. 2017/18:230). I tillkännagivandet framhålls att det är viktigt att 

statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden samt de 

grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller i statsförvaltningen, 

t.ex. bestämmelser om offentlighet och sekretess.  

Den 28 mars 2019 beslutade regeringen att ge Tillitsdelegationen i uppdrag 

att göra en kartläggning av och analysera introduktionsutbildningar som 

statliga myndigheter tillhandahåller sina anställda samt att lämna förslag till 

hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för 

statsanställda kan införas (dir. 2019:6). Tillitsdelegationen lämnade i 

betänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 

2020:40) förslag till en sådan utbildning. Betänkandet har remissbehandlats. 
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Närmare beskrivning av uppdraget 

Utbildningen ska rikta sig till anställda i statsförvaltningen och omfatta 

frågeställningar som är centrala för rollen som statsanställd. Målgruppen för 

utbildningen ska primärt vara nyanställda vid myndigheter under regeringen.  

Nivån på utbildningen ska vara grundläggande. Utbildningen ska omfatta 

frågor som är centrala för statsanställda, t.ex. den statliga värdegrunden, en 

god förvaltningskultur, risker för korruption och de grundläggande 

rättsprinciper och regelverk som gäller i statsförvaltningen, som den 

konstitutionella ordningen och bestämmelser om offentlighet och sekretess. 

Syftet med utbildningen ska vara att stärka förmågan att hantera den 

särskilda roll som statsanställda har.   

Riksdagens tillkännagivande ska vara vägledande vid utförandet av 

uppdraget. Statskontoret ska beakta de analyser och slutsatser i 

Tillitsdelegationens betänkande som myndigheten bedömer vara relevanta. 

Vidare ska Statskontoret beakta myndigheternas varierande förutsättningar 

när det gäller t.ex. storlek, verksamhetens karaktär, yrkeskategorier och de 

anställdas förkunskaper. Vid behov ska Statskontoret inhämta synpunkter 

från Göteborgs universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet i 

frågor som rör utbildningens innehåll, teknik och pedagogik. 

På regeringens vägnar 

  

Ida Karkiainen  

 Daniel Dahlgren 



 

3 (3) 

 
 

  

 

Kopia till 

Finansdepartementet/ESA och SFÖ 

Utbildningsdepartementet/UH 

Göteborgs universitet 

Södertörns högskola 

Uppsala universitet 
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