
Revisionsverkets ställningstaganden 

Verkställande av konkurrenslagen 

Offentliga samfund ska från och med den 1 januari 2020 föra separat bokföring 
över den ekonomiska verksamhet som de bedriver i ett konkurrensläge på 
marknaden och presentera verksamhetens resultat i sitt bokslut. De förpliktigas 
till detta av bestämmelsen om separat bokföring som fogades till konkurrenslagen 
2019. Syftet med bestämmelsen är att trygga transparensen i de offentliga 
samfundens näringsverksamhet och förbättra förutsättningarna för tillsyn över 
konkurrensneutralitet. Konkurrens- och konsumentverket övervakar konkurrens-
neutraliteten. Konkurrensneutralitet innebär att offentlig och privat 
näringsverksamhet har lika förutsättningar för konkurrens. 

Syftet med granskningen var att bedöma och kartlägga innehållet i och 
omfattningen av verksamheten i ett konkurrensläge hos staten samt säkerställa 
att verksamheten är identifierad på så enhetliga grunder som möjligt i de olika 
bokföringsenheterna. Vid granskningen utreddes dessutom om bokförings-
enheterna tillämpar godtagbara beräkningsprinciper när de upprättar 
resultaträkningen för verksamheten i ett konkurrensläge. 

Bokföringsenheterna presenterar resultaträkningen för verksamheten i ett 
konkurrensläge som omfattas av särredovisningsskyldigheten för första gången i 
verksamhetsberättelsen för 2020 som de ger våren 2021. Granskningen inföll i 
föregående skede och man strävade efter att på förhand bedöma om 
bokföringsenheternas resultaträkning ger riktiga och tillräckliga uppgifter om 
intäkterna av, kostnaderna för och kostnadsmotsvarigheten för verksamheten i 
ett konkurrensläge. Revisionsverket granskar resultaträkningarna och 
effektiviteten som hänför sig till dem som en del av revisionen av 
bokföringsenheternas bokslut på våren 2021. 

Ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på 

marknaden idkades av 26 bokföringsenheter 

Verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden idkades av 26 bokföringsenheter. 
I 35 bokföringsenheter idkades ingen verksamhet i ett konkurrensläge eller så var 
den småskalig. Verksamheten i ett konkurrensläge hos staten är mångformig och 
dess årliga avkastning varierar mycket per bokföringsenhet, från några tusen euro 
till flera miljoner. Verksamheten omfattar till exempel experttjänster, 
informationstjänster, beställningsundersökningstjänster, uthyrnings- och 
inkvarteringsverksamhet, laboratorietjänster, ekonomi- och personalförvaltnings-
tjänster samt datatekniska tjänster. 



Den egna verksamhetens karaktär har bedömts på ett 
heltäckande sätt, men det är inte entydigt att identifiera 

verksamhet i ett konkurrensläge 

Bokföringsenheten ska själv identifiera och bedöma om den bedriver ekonomisk 
verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden. Enheten ska också dokumentera 
sina tolkningslösningar i samband med bedömningen; dokumenteringen är en del 
av en god intern kontroll. 

Bokföringsenheterna har varit väl medvetna om de nya kraven i 
konkurrenslagen och de har bedömt den egna verksamhetens konkurrensmässiga 
karaktär på ett heltäckande sätt. Vid flera bokföringsenheter har bedömningen 
visat sig vara svår. Detta beror på att begreppet verksamhet i ett konkurrensläge 
är oklart och att det är svårt att tolka lagstiftningen. Hos en stor del var 
dokumenteringen av bedömningskriterierna ännu ogjord. 

Bokföringsenheten ska i bedömningen identifiera sina egna lagstadgade 
uppgifter samt de situationer där den utövar offentlig makt. Dessutom ska den 
identifiera om dess ekonomiska verksamhet har en lagstadgad monopolställning. 
När dessa uppgifter inte omfattas av särredovisningsskyldigheten kan enheten 
bedöma om den i fråga om den återstående verksamheten fungerar i ett 
konkurrensläge på marknaden. 

Statens interna försäljning sker inte på marknaden, men 
tolkningen förblir osäker vad gäller anknutna enheters 
försäljning 

Enligt revisionsverket sker den interna försäljningen i statens budgetekonomi inte 
i ett konkurrensläge på marknaden och den ska inte inkluderas i resultaträkningen 
för verksamheten i ett konkurrensläge. Däremot skulle enbart ett förhållande med 
anknutna enheter enligt upphandlingslagen inte i sig visa att man handlar utanför 
marknaden. Förhållandet mellan statens ämbetsverk och den anknutna enheten 
kan dock på andra grunder avgränsas utanför marknaden. 

Försäljning mellan staten och dess anknutna enheter eller andra 
undantagssituationer i upphandlingslagens konkurrensutsättningsskyldighet 
behandlas inte entydigt i lagstiftningen. Tolkningen av konkurrenslagen påverkas 
i hög grad av hänvisningen till kommunallagen och begreppet "i ett 
konkurrensläge på marknaden" som tagits in i motiveringen. Därför tillämpas 
kommunallagen i praktiken i samband med särredovisningsskyldigheten även på 
statliga ämbetsverk och inrättningar, även om den inte i allmänhet är avsedd att 
tillämpas på staten. Redan i samband med beredningen av ändringen av 
konkurrenslagen borde man ha säkerställt att bestämmelserna har skrivits så 
tydligt att de kan tillämpas entydigt även på staten. 

  



Resultaträkningen för verksamheten i ett konkurrensläge 
ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat om 
verksamheten i ett konkurrensläge har identifierats på 
rätt sätt 

Bokföringsenheterna har god beredskap att föra separat bokföring över 
verksamheten som sker i ett konkurrensläge på marknaden. De följer i regel de 
allmänna principerna för upprättande av resultaträkning för verksamhet i ett 
konkurrensläge enligt Statskontorets föreskrift och kan för sin verksamhet i ett 
konkurrensläge presentera en resultaträkning som ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat. I granskningen förblev det dock i viss mån osäkert om 
verksamheten i ett konkurrensläge har identifierats på rätt sätt i bokförings-
enheterna och om de därmed presenterar resultaträkningen för rätt verksamhet. 

Bokföringsenheterna följer på basis av granskningen Statskontorets föreskrift 
och presenterar resultaträkningen för verksamheten i ett konkurrensläge som en 
del av verksamhetsberättelsen. Enligt revisionsverkets uppfattning ska resultat-
räkningen dock presenteras enligt konkurrenslagens bestämmelse som noter till 
bokslutet. 

Revisionsverkets rekommendationer 

Utifrån granskningen rekommenderas följande:  
1. Bokföringsenheterna bedömer sin verksamhets konkurrensmässiga karaktär 

och dokumenterar grunderna för sina tolkningslösningar på ett 
ändamålsenligt sätt med tanke på den egna interna kontrollen och på en 
tillräckligt hög organisationsnivå samt gör denna bedömning regelbundet. 

2. Bokföringsenheterna identifierar sin ekonomiska verksamhet i ett 
konkurrensläge på marknaden i första hand utifrån en juridisk bedömning 
och gör vid behov en marknadsutredning för att bedöma marknadsläget. 

3. Bokföringsenheterna verifierar den faktiska bristen på utbud vid 
marknadsbrist med en marknadsutredning. 

4. Finansministeriet anvisar bokföringsenheterna att i fortsättningen presentera 
resultaträkningen för verksamheten i ett konkurrensläge som noter till 
bokslutet. 

5. Bokföringsenheterna går i samarbete med det styrande ministeriet igenom 
den avgiftsbelagda verksamheten som helhet och säkerställer att 
lagstiftningen, betalningsförordningarna och resultatmålen som gäller 
ämbetsverkens uppgifter är enhetliga och uppdaterade för varje ämbetsverk. 

6. Bokföringsenheterna säkerställer att i synnerhet intäkterna och kostnaderna 
för projekt som överskrider räkenskapsperioden fördelas korrekt, så att 
resultaträkningen för verksamheten i ett konkurrensläge som görs upp för 
finansåret ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat år efter år. 


