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What attribute affects salience on a political agenda? How come some reforms are
implemented while others are not? These are essential and central questions for our
society. Our society, our democracy and our everyday life are dependent of these
factors; communication is the condition. In the 2011 budget from the Swedish
conservative government, the question of lowering the VAT on restaurant- and
catering services was the single most debated reform. This was occasioned from
2009 when the European Union allowed, for the first time since Swedish entry in
2005, a lower VAT on restaurant services. Since then Finland, Belgium and France
had lowered their VAT on restaurant services and now Sweden had decided to
follow suit. On January 2012 the Swedish government halved the VAT on restaurant
services from 25 per cent to 12 per cent. This essay deals with the processes that
lead up to the implementation earlier this year, from a media- and communications
perspective. For this purpose, central players of the VAT reform have been
interviewed as well as a comprehensive study of the relevant documents on this
subject. Agenda setting theory derived from John W. Kingdon and Maxwell
McCombs makes up the theoretical framework for this essay in its endeavour to seek
out answers to who, why and what lead up to the lowering of the Swedish VAT on
restaurant services in 2012. In the beginning of the 1990s the question of a lowered
VAT on restaurant service was raised when the VAT on groceries was lowered
which created an unfair competition between restaurants and supermarkets. The
restaurant enterprises have since lobbied for a lowering of the restaurant VAT. With
the new conservative government coming to power in 2006 a change of political
agenda followed which resulted in a new approach towards the issue. With regards
to Kingdons agenda setting theory this essay conclude that the single most important
issue for the reduction of VAT on restaurant services was to tackle the high levels of
unemployment. In particular for those with a weak position in the labour market,
such as adolescents, immigrants and uneducated citizens. While among the most
important actors in the issue where the conservative coalition government as well as
the socialist opposition, the restaurant enterprise organization SHR and the
restaurant union HRF.
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Inledning
Hur kommer det sig att vissa problem, frågor eller idéer får mer genomslag, uppmärksamhet
och lösningar än andra? Varför prioriteras en fråga över en annan och framförallt vem avgör
egentligen vad som ska prioriteras? Det krävs ingen särskilt lång tankekedja för att snabbt
inse att de ovanstående frågeställningarna är centrala för hela vår tillvaros funktion och
uppbyggnad. Vårt samhälle, vår demokrati och vår vardag är beroende av dessa faktorer,
kommunikation är förutsättningen. ”Communication is central to democracy. Whether the
simple face-to-face dialogues of the Greek agora or the complex dialogues mixing
conversations, narrowcasting, and mass media in contemporary democracies, communication
is what democracy is about” (McCombs, Shaw & Weaver 1997:xii). I denna heta
samhällsfråga vilar så den inledande frågan; om kommunikation, som vi redan konstaterat, är
förutsättningen, hur hanteras den och vem styr egentligen kommunikationen? “Many
potential agenda items are perfectly worthy of serious consideration, yet they do not rise high
on the governmental policy agenda largely because they simply get crowded aside in the press
of business. There is a limit on the capacity of the system to process a multitude of agenda
items” (Kingdon 2011:184).
I 2011 års budgetproposition var frågan om en sänkning av restaurang- och cateringmomsen
den enskilt mest omdebatterade frågan. Den figurerade frekvent i medieflödet, under perioden
1 augusti 2011 till 31 december 2011 förekom 1 395 artiklar i ämnet (Mediearkivet sökord:
restaurangmoms + sänkt).
Frågan om restaurangmomsen har en lång historia, icke desto mindre är frågan återigen
högaktuell med dess sänkning från den 1 januari 2012. Sänkningen föregicks av en intensiv
debatt och har kommit att få en efterföljande sådan som även kan göra den till en potentiell
valfråga 2014. Frågan är även kopplad till ett EU-perspektiv som ger den en extra dimension,
inte enbart i det avseende att svensk och europeisk skattelagstiftning är sammanflätad, utan
även att den i stora stycken styrs av EU. Inför sänkningen av den svenska restaurang- och
cateringmomsen var det många som sneglade på våra grannar i öst, Finland, men även
Belgien och Frankrike som i närtid gjort liknande sänkningar i sina restaurangbranscher.
Frankrike sänkte sin restaurangmoms 2009 från 19,6 procent till 5,5 procent (Höjde dock
momssatsen igen 2011 till 7 procent. Egen anm.) (Hotellrevyn, 2010), Belgien 2010 och den 1
juli 2010 sänkte Finland restaurangmomsen från 22 till 13 procent (SOU 2011:70 s.28) (HUI
2010:8).
Den här uppsatsen avser avhandla processen fram till genomförandet 1 januari 2012, ur ett
politiskt kommunikationsperspektiv med särskilt fokus på agenda-setting och
opinionsbildning. Restaurangmomsen tjänar här som ett exempel på hur policyprocessen och
agenda-setting genom politisk kommunikation påverkar den dagliga demokratin. Centrala
aktörer såsom Sveriges Hotell- och restaurangbransch, SHR, Hotell- och restaurangfacket,
HRF, samt politiska företrädare är delaktiga i studien. Agenda-setting med avstamp i Kingdon
samt McCombs, Shaw & Weaver utgör det teoretiska ramverket kring vilket uppsatsen är
uppbyggd, i syfte att söka svar på hur, varför och vad som resulterade i restaurang- och
cateringmomsens sänkning i början av 2012.
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Bakgrund
Restaurangmomsen har sänkts och höjts i olika omgångar sedan den stora skattereformen
1990. Då höjdes den från 12,87 procent till 23,46 procent för att sedan i olika omgångar höjas
och sänkas, den 1 januari 1992 sänktes momsen på livsmedel från 25 till 18 procent
(Proposition 1991/92:50) för att återigen höjas till 21 procent 1 januari 1993
(Proposition 1992/93:50). Detta innan den låstes fast vid 25 procent med Sveriges inträde i
EU 1995 (HUI 2010:6). Året därpå, den 1 januari 1996, sänkte Sverige momsen på livsmedel
inklusive take-away, från 21 till 12 procent (Proposition 1994/95:150 s.125) (HUI 2010:6).
Från 1996 gällde alltså 12 procent moms på livsmedel och 25 procent moms på
restaurangtjänster.
Den 1 januari 2012 sänkte regeringen restaurang- och cateringmomsen från 25 procent till 12
procent. Regeringen tog beslut om kommittédirektiv för utredning om sänkt mervärdesskatt
för vissa tjänster Dir. 2010:132, 16 december 2010, arbetet inleddes januari 2011 (SOU
2011:24 s. 17-18) och innehöll fyra huvuduppgifter där förväntade samhällsekonomiska
effekter, varaktiga sysselsättningar, företagande och administrativa bördor låg i fokus
(Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 1). Detta var en milstolpe i en lång process kring
mervärdesskatten i allmänhet och restaurang- och cateringmomsen i synnerhet. Förslaget om
en sänkning av restaurang- och cateringmomsen kom genom SOU 2011:24 – Delbetänkande
sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24 s. 10). Regeringen föreslog, i linje med
utredningens (SOU 2011:24) förslag att momssatsen skulle sänkas från 25 till 12 procent
(Proposition 2011/12:1 s. 263 f.) (SOU 2011:70 s. 25) (Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 3)
med undantag för sprit, vin och starköl (Proposition 2011/12:1 s. 267) (SOU 2011:70 s. 23)
(Proposition 2011/12:1 Bilaga 7 – Sänkt skatt på restaurang- och cateringtjänster – Bilaga till
avsnitt 6.11 s. 5). De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2012 (Proposition
2011/12:1 – Ikraftträdande och övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 273) (Proposition.
2011/12:1 s. 263 f.) (SOU 2011:70 s. 23) (Proposition 2011/12:1 Bilaga 7 – Sänkt skatt på
restaurang- och cateringtjänster – Bilaga till avsnitt 6.11 s. 6).
När Sverige gick med i EU 1995 undantogs inte restaurangmomsen och därför tillämpades
normalskattesatsen för restaurangmomsen, alltså 25 procent. Samtidigt har livsmedelsmomsen
parallellt med restaurangmomsen varit föremål för liknande höjningar och sänkningar. Ett
välbekant problem uppdagades i frågan om differentierade momssatser vilket i praktiken
ledde till att exempelvis mat som inhandlades från ett serveringsställe för att förtäras i
hemmet omfattades av reducerad mervärdesskatt, emedan samma måltid om den förtärdes på
serveringsstället fick en högre mervärdesskatt. Något som beskrivits som komplicerat då ”de
praktiska och kontrollmässiga svårigheterna med denna ordning var påtagliga. Resurser fick
tas i anspråk för att se till att denna olikhet i skattebelastning verkligen upprätthölls. […] Det
konstaterades således att tillämpningen av olika skattessatser för omsättning av livsmedel och
serveringstjänster inneburit praktiska problem som departementschefen var angelägen om att
undvika (SOU 2006:90 s. 65-66) (Proposition 1991/92:50 s. 13-14). Den differentierade
skattesatsen gav upphov till en del gränsdragningsproblem och kritik från restaurangnäringens
sida. Samtidigt var det vid detta tillfälle ej möjligt för en svensk regering eller riksdag att
genomföra en sänkning av restaurangmomsen då detta stod i konflikt med den EU lagstiftning
man förbundit sig till. I slutet av 2010 blev det genom rådets direktiv 2009/47/EG återigen
möjligt för medlemsländer att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser för restaurang- och
cateringtjänster. (Europeiska unionens officiella tidning 9.5.2009 Rådets direktiv 2009/47/EG
s. 1).
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Mervärdesskatt
I denna uppsats kommer mervärdesskatt eller momsskatt användas om vartannat då ordet
under olika tider och i olika skrifter benämns olika. Men låt det vara tydligt att det i samtliga
fall berör samma sak, det vill säga mervärdesskatten, i huvudsak den på restaurangtjänster,
som avses.
Mervärdesskatten infördes i Sverige 1969 och är den allmänna konsumtionsskatten, eller
omsättningsskatt om man så vill, som tas ut på handel med varor och tjänster. Den kallas
ibland allmänt även för indirekt skatt (SOU 2011:24 s. 19).
Mervärdesskatten har en stor statsfinansiell betydelse i Sverige där den står för 256,4
miljarder kronor, eller 16,7 procent av skatteintäkterna netto. De utgör tillsammans med
skatteuttagen på arbete, 892,4 miljarder eller 58 procent av skatteintäkterna, de två enskilt
största posterna av statens inkomster (SOU 2011:24 s. 20-21) (Fakta för skattebetalare
2012:28). Mervärdesskatt är ett vanligt instrument och insamlingsmetod för skatter inte minst
i Europa. I EU beräknas mervärdeskatten utgöra cirka 20 procent av medlemsländernas
samlade skatteintäkter enligt EU-kommissionen (Copenhagen Economics 2007:8)
Mervärdesskatten regleras i 7 kap. 1 § Mervärdesskattelagen (1994:200), förkortad ML.
Sverige har en normalskattesats om 25 procent, en reducerad skattesats om 12 procent samt en
om 6 procent. 7 kap. 1 § ML stipulerar att skatt ska tas ut med 25 procent, därtill kommer
dock undantagen (Proposition 2011/12:1 s. 264).
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Syfte och problemformulering
Vikten av agenda-setting och hur den påverkar policyprocessen är det centrala temat för
denna uppsats och har varit djup relevans för samhällsfrågor, demokrati och den politiska
kommunikationens betydelse för dessa.

Frågeställning
”Forskning börjar alltid med att man söker svaret på en fråga” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson
& Wägnerud 2007:29) och att utforma en bra frågeställning är såväl utmanande som viktigt.
”Frågeställningen ska vara spännande, fruktbar och enkel” (Magne Holme & Krohn Solvang
1997:37). Spänningen kan i mångt och mycket vara subjektiv då en fröjd för någon är en last
för en annan. Självfallet väljs sällan ämnen av dessa slag, som är fria, med tristess som motiv
och därför har fokus legat på fruktbarhet och enkelhet. Magne Holme & Krohn Solvang
betonar vidare vikten av att avgränsa frågeställningen så att den resulterar i något (Ibid.
1997:37). Det fruktbara i frågeställningen måste vara framåtsyftande, att slå in öppna dörrar är
tämligen meningslöst, samtidigt måste det vara precist menar Backman, ju högre precision
man har i utformandet av frågeställningen desto mer precist svar får man (Backman 1985:18).
Som redan berörts är aktualiteten i restaurangmomsen visserligen föremål för svängningar,
men har sedan 1 januari 2012 återigen aktualiserats som en både spännande och fruktbar
fråga. Vad beträffar avgränsningen finns en viktig poäng; att inte sväva ut för brett utanför det
valda området är avgörande för kvalitén på uppsatsen, något som diskuteras mera ingående
under rubriken validitet och reliabilitet.
Genom århundradena och så länge människor ägnat sig åt kollektiva beslut genom val har det
funnits politisk kommunikation (Petersson et al. 2006:9f). Strömbäck menar att samspelet
mellan politiska makthavare, medier och medborgare är det centrala i politisk kommunikation
(Strömbäck 2000:43ff), så också i denna uppsats, men främst med fokus på dynamiken inom
makthavarsfären, det vill säga politiker och intressegrupper samt politikens processer och
utfall. Politisk kommunikation som forskningsperspektiv kan beskrivas genom två synsätt,
dels att de tre delarna; makthavare, media och medborgare är en del av ett system och
beroende av varandra. Dels praktiken genom vilka möjligheter ”finns för människor att fritt
bilda sig åsikter och påverka andra människors opinioner. I detta ingår också politikens
processer och utfall, det vill säga hur politiken i praktiken gestaltar sig och vad som påverkar
vilka politiska beslut som tas” (Strömbäck 2000:46). Begrepp som Strömbäck betecknar som
vaga (Ibid 2000:47), men som här får konkreta uttryck i teoridelen och som sedan undersöks.
Syftet med uppsatsen är således att söka svar på varför sänkningen av restaurangmomsen som
fråga vann mark och genomfördes den 1 januari 2012. Hur samspelet mellan aktörerna tog sig
uttryck och hur den politiska processen ledde fram till nämnda utfall. Samt undersöka
kopplingen mellan såväl de externa budskapen som förmedlas i den allmänna debatten, såväl
som de interna strategierna för genomförande, där medierna endast utgör en av flera kanaler.
Frågeställningar:
 Vilka argument anfördes och vilka var de avgörande faktorerna, med bäring på
agenda-setting, inför sänkningen av restaurang- och cateringmomsen 1 januari
2012?
 Vem eller vilka var de avgörande aktörerna bakom att frågan hamnade på
agendan?
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För att söka svar på dessa komplexa frågor har fem kvalitativa intervjuer genomförts med fem
företrädare för nyckelorganisationer i processen. Dessa var Henrik von Sydow (m) ordförande
Skatteutskottet, Jennie Nilsson (s) nuvarande näringspolitisk talesperson och tidigare vice
ordförande skatteutskottet, ansvarig för politisk kommunikation Thomas Laurell (SHR)
Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, avtalssekreterare Malin Ackholt (HRF) Hotell- och
restaurangfacket och Torsten Svenonius, informationschef Skattebetalarnas Förening, som
tidigare arbetat med frågan som kommunikationskonsult i slutet av 1990-talet. Samt två
mailintervjuer med två politiska företrädare för pådrivande partier, Claes Västerteg, (c) f.d.
riksdagsledamot och ledamot av partistyrelsen samt verkställande utskottet och Per Bolund,
(mp) ekonomiskpolitisk talesperson genom miljöpartiets ekonomiskpolitiska sekreterare.
Därtill en omfattande litteraturstudie av SOU:er, remissvar, enskilda rapporter från bland
annat handelns utredningsinstitut såväl som Copenhagen Economics, artiklar och annan
relevant litteratur.
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Metoder
Kvalitativ metod har varit huvudfokus för denna uppsats. ”Kvalitativa data och metoder har
sin styrka i att de visar på totalsituationen. En sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse
för sociala processer och sammanhang (systemperspektivet). Den närkontakt sådana
undersökningsmetoder skapar i förhållande till de undersökta enheterna öppnar också för en
bättre uppfattning av den enskildes livssituation (aktörsperspektivet).” (Magne Holme &
Krohn Solvang 1997:79). Här eftersträvas ett systemperspektiv och förståelse för de sociala
processer som legat bakom ett möjliggörande av sänkningen av restaurangmomsen.
”Kvalitativa studier präglas av flexibilitet” (Ibid. 1997:80). I detta avseende menar Magne
Holme & Krohn Solvang att flexibilitet måste råda under såväl undersöknings- som
informationsfasen. Under uppsatsens gång har ständigt nya källor uppdagats och mer
information tillgodogjorts. ”Om vi under undersökningens gång upptäcker att vissa
frågeställningar glömts bort eller formulerats fel, rättar vi till detta.” (Ibid. 1997:80). Vidare
bör det finnas en flexibilitet i förhållande till undersökningsenheterna. ”Det gäller både vilka
frågor som tas upp och vilken ordningsföljd de har” (Ibid. 1997:80). Detta har särskilt
anammats under intervjuernas gång.
Vad beträffar empiridelen och litteraturstudien har Borgström & Boréus utgjort en viktig
pelare. ”En viktig del av den samhälleliga kommunikationen – det kan röra sig om partiernas
strävan att vinna väljare under en valkampanj […] har som centralt inslag försöket att
övertyga människor om en handlingsriktning, en värdering eller en verklighetsbeskrivning”
(Borgström & Boréus 2005:89). Borgström & Boréus beskriver tre syften med
argumentationsanalysen; dels ett deskriptivt syfte, att rekonstruera och syna argumentationen.
Dels att bedöma i vilken mån den lever upp till vissa normer och dess tredje syfte är att söka
avgöra argumentationens beviskraft, det vill säga i vilken mån argumentet ger stöd åt det som
anförs (Ibid. 2005:91). I detta dokument har fokus legat på det första och sista av dessa syften
då rekonstruktionen skett parallellt med urvalsarbetet under studiens gång och presenteras
deskriptivt i empiridelen, argumentationen synas i analyskapitalet. Traditionell
argumentationsanalys har inte använts i denna mening då den här endast lätt berör de
övergripande teman som varit föremål för argumentationsanalys. Argumentationsanalysen har
alltså inte skett i syfte att kartlägga normer för argumentationen utan snarare att lyfta fram de
främsta argumenten i debatten. I sin sista form beträffande beviskraft har argumentationen i
form av stärkande eller undergrävande inte heller använts på konventionellt sätt utan härleder
snarare i vilken mån argumenten använts och spelat en roll för processens genomförande.

Validitet & reliabilitet
Det är viktigt att först notera att uppsatsen är av kvalitativ karaktär, det är ett viktigt medskick
när man ska bedöma validitet och reliabilitet. I sin strävan att åstadkomma hög validitet och
reliabilitet i en kvalitativ studie har stort fokus lagts ned på teori och metoddelen i syfte att på
ett så noggrant sätt som möjligt söka beskriva hur insamlig och bearbetning av data skett.
Esaiasson, Borgström & Boréus och Yin beskriver begreppsparet enligt följande: validitet
innefattar att vi mäter det vi påstår att vi mäter (Esaiasson et al. 2007:63) (Borgström &
Boréus 2005:78f) (Yin 2007:55f) emedan reliabiliteten är frånvaron av slumpmässiga eller
osystematiska fel (Esaiasson et al. 2007:70) (Yin 2007:59). Ekström & Larsson använder ett
annat begreppspar, nämligen; giltighet och tillförlitlighet (Ekström & Larsson 2010:14) men
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med samma innebörd. De problematiserar vidare huruvida det är möjligt för en forskare att
dra generella slutsatser av tolkande vetenskaper, såsom hermeneutik, fenomenologi, semiotik
med flera, men sluter sig också till att medie- och kommunikationsvetenskapen är starkt
influerad av dessa (Ibid. 2010:15f). I dessa avseenden är det viktigt att forskaren tillämpar stor
försiktighet och inte överdriver eller för den delen, underdriver betydelsen av sina källor.
Öppenheten i processen har varit ett viktigt inslag då ny fakta hela tiden lett till nya källor och
perspektiv. ”Undersökningens planering präglas både av ringa styrning från forskarens sida
och av öppenhet för ny kunskap och ny förståelse. Detta kommer också till uttryck i det
praktiska genomförandet av undersökningen” (Magne Holme & Krohn Solvang 1997:80). Det
skapar också en ökad förståelse som är viktig i ett tidigt skede av uppsatsskrivandet då det är i
detta skede som det är möjligt att påverka utformningen av uppsatsen utan att utsätta den för
onödiga risker. ”Ju mer vi ändrar uppläggningen under studiens gång, för att få pålitlig
information om de enskilda enheterna, desto större är risken att vi får olika slags information
om de olika enheterna. Detta för att tolkningen inte blir entydig” (Ibid. 1997:83) Ett välbekant
problem som Magne Holme & Krohn Solvang illustrerar i tabell 1 nedan, att kvalitativa
studier skapar giltighet emedan kvantitativa studier skapar pålitlighet.
Tabell 1 Det metodiska dilemmat
Intensiv Extensiv
Kvalitativ Giltighet
Kvantitativ
Pålitlighet
(Magne Holme & Krohn Solvang 1997:83)
Insamling av material

Insamlingen av materialet har skett metodiskt med utgångspunkt i de uppenbara dokument
som uppdagas vid en snabb överblick av ämnet. Organisationers hemsidor såväl som för
ämnet relevanta SOU:er och aktuella budgetpropositioner har lästs varpå fler källor uppdagats
ur deras respektive referenslistor och lett till nya rapporter och intressanta underlag. Detta
fortgick tills en teoretisk mättnad uppnåtts.
Media har uppdagats genom sökningar på internet och i mediedatabaser på stora nationella
tidningar såväl som i mediearkivet där en sökning på perioden 1 augusti 2011 till 31 december
2011 inbringade 1 395 artiklar i ämnet, sökord: restaurangmoms + sänkt. Enbart nationella
medier med gott renommé har använts med undantag för de branschtidningar som omnämnts
under rubriken källkritik. En stor del av informationen är tillgänglig elektroniskt inklusive
statliga dokument såsom SOU:er, propositioner, remissvar, rapporter och EU:s officiella
tidning.
Källkritik

”Källkritik är en uppsättning metodregler som används för att värdera sanningshalten och
bedöma trovärdigheten i såväl påståenden om historiska förlopp och omständigheter som
nutida uppgifter om sakliga förhållanden” (Esaiasson et al. 2007:313). Det bör noteras att
flertalet källor som används är tidningar tillhörande parter i målet, liksom en del material är
hämtat från respektive hemsidor och/eller rapporter författade på uppdrag av företrädare av
olika intressen. Det är därför viktigt att framhålla att hänsyn tagits till detta och fakta i största
möjliga mån har presenterats från mer än en källa och slutsatser som presenteras från
rapporter och liknande framställs som företrädande sina egna sidor och inte som generella
sanningar. Esaiasson et al. ”Ädel-OST” har tagits i beaktande (Ibid. 2007:314).
11 (63)

Äkthet, oberoende, samtidighet och tendens har beaktats enligt ovan (Ibid. 2007:317ff).

Intervjuer
Kvalitativa intervjuer har bedömts vara det bästa sättet att få en tydlig inblick i hur vissa
nyckelpersoner och organisationer tänkt, resonerat och argumenterat för sin sak.
Utformningen av intervjuerna har tagit avstamp i Forskningsmetodik (Magne Holme & Krohn
Solvang 1997), Fallstudier: design och genomförbarhet (Yin 2007), Metodpraktikan
(Esaiasson et al. 2007), Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter (Backman 1985) samt
Metoder i kommunikationsvetenskap (Ekström & Larsson 2010).
Kvalitativa intervjuer är ett värdefullt verktyg, särskilt för den här sortens fallstudie. Yin
skriver att; ”En av de viktigaste informationskällorna i samband med fallstudier utgörs av
intervjun.” (Yin 2007:116). Eriksson & Larsson stämmer in i detta; ”Intervjuer med enskilda
individer används inom många samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner, inte minst
medie- och kommunikationsvetenskap. […] Men ska man exempelvis studera en redan
inträffad händelse eller ett nyhetsfall, relationen mellan två grupper, politiska partiers
strategitänkande […] så rekommenderas i första hand intervjuer som huvudsaklig metod”
(Ekström & Larsson 2010:53–54). Syftet är att söka insyn i den intervjuades livsvärld och
”sträva efter att förstå världen som intervjupersonerna själva upplever den” (Esaiasson
2007:286).
Vidare skriver Ekström & Larsson; ”En intervjustudie är inte bara att ställa frågor till folk.
Här krävs förmåga att lägga upp ett samtal som täcker studiens hela syfte, bra intervjuteknik,
färdighet att sortera stora textmaterial, fallenhet att utvinna och analysera relevant kunskap ur
detta material samt god presentations- och berättarteknik. Och i grunden krävs flexibilitet för
att ta in nya impulser under hela forskningsprocessen, utan att låsa sig vid de föreställningar
och frågeställningar som uppstått i början av arbetet, liksom en reflexiv hållning gentemot det
insamlade materialet” (Ekström & Larsson 2010:53–54). Detta ligger helt i linje med såväl
Yin, som använder än skarpare ordalag, som Magne Holme & Krohn Solvang. Esaiasson et
al. framhäver möjligheten att gå vidare med följdfrågor som en av de stora poängerna och
vinsterna med samtalsintervjuer (Esaiasson 2007:283). Den herkulesstod man tycks stå inför
vid valet av kvalitativintervju ser vid en kvick okulärbesiktning som föga appellerande, likväl
kvarstår det faktum att det bedöms vara den enskilt bästa metoden för denna uppsats.
Med bakgrund i valda teorier är det särskilt fruktbart att med utgångspunkt i utsagor från
personer som varit djupt involverade och berörda av frågan på ett långt mer avgörande plan än
gemene man, söka svar på frågeställningar och uppnå uppsatsens syfte.
Tre pilotfall av intervjufrågorna genomfördes, i linje med Yins och Esaiasson et al.
rekommendationer (Yin 2007:105f), varav två övergripande av frågorna som sådana och en
mera ingående med någon som har djupare insyn i restaurangmomsfrågan. Esaiasson et al.
skriver att; ”provintervjuer är särskilt viktiga för att få till dynamiskt fungerande samtal
(Esaiasson et al. 2007:302).
Utformningen av frågorna utformades i linje med de goda råd som Yin ger avseende hur man
bör ställa ”’välvilliga och ’icke-hotande’ frågor i sina öppna intervjuer” (Yin 2007:117).
Syftet har varit att få en öppen intervju där respondenten själv får formulera sina åsikter och
uppfattningar kring skeendet och på så vis kommer respondenten mer att ”likna en
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’informant’ i stället för en respondent” (Ibid. 2007:117). Samtidigt gör Magne Holme &
Krohn Solvang en distinktion mellan informanten och respondenten. Respondenten ses som
enbart delaktig i företeelsen som studeras, informanten å andra sidan besitter mer kunskap och
kan ses som en ”ersättningsobservatör” (Magne Holme & Krohn Solvang 1997:104).
De genomförda intervjuerna har sökt bibehålla den öppna karaktären men samtidigt fått
formen av en fokuserad intervju, en kortare intervju, men där ”kan intervjuerna fortfarande
vara öppna och anta formen av en dialog, men man följer tydligare en viss uppsättning frågor
som härrör från fallstudieprotokollet” (Yin 2007:118). Självfallet finns det flera poänger med
att hålla längre intervjuer och på så vis gå mer på djupet och ha en än friare dialog med
respondenterna, samtidigt var detta en avvägning som var nödvändig att göra då samtliga
respondenter i denna uppsats haft begränsad tid att upplåta till studien. Istället var det
tacksamt att få tid med flertalet upptagna aktiva aktörer med stark anknytning till
uppsatsfrågan. Esaiasson et al. skriver dock att en intervju i regel får ta maximalt 60 minuter i
anspråk (Esaiasson et al. 2007:302) och samtliga utförda intervjuer har rört sig omkring 30
minuter styck.
Frågans komplexitet i kombination med Yins varnande ord; ”Förberedelserna för
datainsamlingen kan vara både svåra och komplicerade. Om man inte tar allvarligt på dessa
förberedelser kan hela undersökningen äventyras och allt tidigare arbete med att definiera
forskningsfrågorna och utforma fallstudien går om intet.” (Yin 2007:80) Därför har
förberedelserna för samtliga intervjuer varit vittgående vilket har sammanfallit med
bakgrundsresearch såväl som litteraturstudier samt pilotstudie. Något som förespråkas starkt
av såväl Backman; ”Kort sagt framgången i det fortsatta vetenskapliga arbetet kan många
gånger sägas vara beroende av hur väl man ’läst på’” (Backman 1985:18).
Urvalet av respondenter har skett genom så kallade centralitet, det vill säga den vanligaste
förekommande urvalsprincipen (Esaiasson 2007:291) och fokuserar på ”centralt placerade
källor” (Ibid 2007:291). Identifiering av centrala organisationer och dess företrädare eller
omvänt har gjorts i samråd med personer som varit involverade i frågan. Men till viss del har
även en sorts snöbollsmetod använts. ”Respondenten kan också föreslå andra personer som
ska intervjuas och även ange var ytterligare information om exempelvis en viss händelse står
att finna” (Yin 2007:117). Antalet personer begränsades till de mest centrala aktörerna, men
också av hänsyn till Esaiasson et al. råd; ”att intervjua ett litet antal personer är också ett
viktigt råd” (Esaiasson et al. 2007:292) inom ramen för att nå teoretisk mättnad, det vill säga,
när man fått ut så mycket information som möjligt och sammanställt det på ett meningsfullt
sätt (Kvale 1997:97) (Esaiasson et al. 2007:309).
Magne Holme & Krohn Solvang identifierar fyra svårigheter i intervjun som måste hanteras
för att uppnå ett bra resultat. Svårigheter som, i stort, instäms i utav Esiasson et al. Temat, hur
lätt det är för respondenten att öppna upp sig under själva intervjun. Rollen, vilken roll som
respondenten förväntas inta under intervjun och hur detta kan påverka utfallet, både i
självuppfyllande inriktning såväl som i undanhållande. De andra två har mer med själva
genomförandet att göra, aktörens förmåga att delta, skapa samspel med respondenten samt
kulissen, det vill säga miljön för själva intervjun, huruvida respondenten är bekväm i miljön
och om det förekommer hjälpinstrument såsom en bandspelare etc. (Esaiasson et al.
2007:302) (Magne Holme & Krohn Solvang 1997:106–107) (Kvale 1997:147).
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Dessa frågor har hanterats och tagits hänsyn till i största möjliga mån. Samtliga intervjuobjekt
får betraktas som något av experter inom sina områden och företrädare för respektive
organisation eller fråga varför de alla torde vara bekväma i situationen. Samtliga intervjuer
genomfördes på av respondenterna valda platser, i huvudsak deras respektive kontor med ett
undantag, Jennie Nilsson (s) valde att hålla sin intervju i riksdagens kafé, något som ändå får
räknas till hennes egen trygghetszon. Vid samtliga intervjuer användes diktafon av praktiska
skäl, samtliga tillfrågades innan och godkände detta. Användandet av diktafon
rekommenderas av Esaiasson et al. (Esaiasson et al. 2007:302). Givetvis kan en sådan sak
påverka hur öppenhjärtiga svaren blir, samtidigt är det svårt, om inte omöjligt att sia i detta.
Dessutom var det en praktisk nödvändighet då intervjuerna genomfördes utan någon eller
något annat hjälpmedel, utöver papper och penna.
Det finns en rad uppenbara problem i samband med transkribering och analys av intervjutext
som belyses av Kvale (1997), där problematiken kring hur transkriberingen och återgivningen
av texten bör ske. I detta kan man antingen beskriva ordagrant vad personen ifråga sagt, eller
söka sammanfatta frågor och svar på ett, ibland, mera överskådligt sätt. Detta är en avvägning
varje forskare själv får ta ställning till och säkerligen lämpar sig de olika metoderna olika väl
beroende på uppsatsens utformning. I denna uppsats har intervjuerna transkriberats och
återgets i direkta citat som är helt oredigerade från såväl talspråk som skriftspråk och märklig
meningsbyggnad (Kvale 147ff). Syftet härav har varit att söka återge en så autentisk och
okonstlad bild som möjligt av vad som sagts. I vår strävan att rekonstruera verkligheten för
och genom våra intervjupersoner har detta bedömts vara den mest ärliga bilden. I bilaga 1
återfinns en tematiserad intervjuguide utarbetad främst utefter Kvales rekommendationer
(Ibid. 1997:91ff). ”I en intervjuguide anges de ämnen som är föremål för undersökningen och
i vilken ordning de kommer att tas upp under intervjun. Guiden kan beskriva i stort de ämnen
som ska täckas eller den kan rymma en rad omsorgsfullt formulerade frågor” (Ibid.
1997:121).

Etik
”En intervjuundersökning är ett moraliskt företag: det personliga samspelet i intervjun
inverkar på den intervjuade, och den kunskap som frambringas genom intervjun inverkar på
vår förståelse av människans situation” (Kvale 1997:104). Det Kvale sätter fingret på är de
många etiska överväganden som måste göras när man genomför en undersökande intervju av
detta slag. Några har hastigt nämnts under själva operationaliseringsdelen av metoden, men en
närmare titt på dessa frågor är motiverad. Kvale skriver vidare att de etiska övervägandena
inte sker på något särskilt stadium av intervjuundersökningen utan är en process som sker
parallellt med hela forskningsarbetet (Ibid. 1997:105). Kvale listar ett antal punkter där
särskild hänsyn bör tas till etiken i forskningsprocessen. Dessa syftar till att förbättra den
undersökta mänskliga situationen, säkra samtycke från deltagarna och garantera
konfidentialitet, en punkt som Kvale lägger stod vikt vid. Såsom hur djupt och kritiskt svaren
bör analyseras och hur dessa ska tolkas, verifiera kunskapen, samt att se till vilka möjliga
konsekvenser publicering kan medföra för de inblandade (Ibid. 1997:105).
Vad beträffar den viktigaste punkten, den om konfidentialitet, så har ingen hänsyn tagits eller
bedömts vara nödvändig. Samtliga intervjuade personer är mer eller mindre offentliga
personer genom sina arbeten och det är i egenskap av dessa offentliga personer som de
intervjuats. Alltså i rollen som företrädare för respektive organisation eller parti, här finns
således ingen etisk konflikt. Det har noga ombesörjts, genom föregående mailkonversationer
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och igen på plats inför intervju, att intervjupersonerna gett ett informerat samtycke (Ibid.
1997:107) såväl till intervjun som helhet som till bandinspelning och återgivande. Vad
beträffar de intervjuades möjlighet att påverka svaren i efterhand kommer uppsatsen i sin
helhet att sändas till samtliga inblandade som då får möjlighet att ha synpunkter på tolkning
och utlåtande. Samtidigt är det forskarens roll att tolka svaren utefter sin teoretiska modell och
på ett så vetenskapligt och korrekt sätt som möjligt söka skapa sig en egen bild av
verkligheten utifrån det insamlade materialet. Vore det så olyckligt att direkta sakfel smugit
sig in i arbetet får man dock vara beredd att göra bot och bättring.
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Teori
En grov förenkling av policyprocessen kan förstås som ett antal förlopp. Först hamnar
problemet på agendan, ett problem uppstår, exempelvis ökad arbetslöshet. Ett alternativ på
lösning presenteras, detta kan vara en åtgärd för att minska arbetslösheten, exempelvis sänkt
restaurangmoms. Därefter implementeras den nya policyn, i detta exempel utreds frågan varpå
riksdag beslutar om lagändring, och sedan följer utvärdering om önskade effekter uppnåtts.
Om dessa ej är tillfredsställande eller lett till nya problem påbörjas en ny policyprocess
(Kingdom 2011:2-3).
“Events, for example, proceed from agenda setting, through decision, to implementation. We
also might believe that people recognize problems first and then seek solutions to them. As
we will argue presently, neat stages do not describe these processes well. While there are
indeed different processes, they do not necessarily follow one another through time in any
regular pattern. Instead several streams develop independently; they are logically coequal, and
none necessarily precedes the other chronologically. Then, then the separate streams become
coupled at critical junctures, rather than following from one another” (Ibid. 2011:78).
Denna typ av modeller har ofta en rationalistisk karaktär där överväganden och ageranden
styrs av rationella beslut. Faktorer såsom kostnadseffektivitet blir centrala för utfallet. Gott så,
men det finns en uppenbar risk att centrala delar av resonemanget faller bort, nämligen de
som berör ideologiska överväganden och föreställningar om värderingar. Detta blir än mer
påfallande i processer som är nära förknippade med, eller rent av en del av politiska processer.
Något som Kingdon berör är betydelsen av idéer. De som forskar i dessa områden riskerar att
begränsa sig till att enbart se de uppenbara faktorerna såsom makt, inflytande, press från olika
håll och strategi. Det som tillsynes präglas av en rationalistisk karaktär skapar en risk att man
förbiser hur relevanta idéer kommer fram och detta är avgörande för vilka idéer som
genomförs (Ibid. 2011:125).

Policyprocessen
Det är givetvis svårt att fånga komplexiteten i en policyprocess och därför har John W.
Kingdons modell om multiple streams, i fortsättningen benämnt som multipla flöden, använts
för att söka strukturera det förlopp som föranlett restaurangmomsens införande 1 januari 2012
och analysera densamma. Multipla flödes-modellen fokuserar på hur en fråga blir aktuell för
beslutsfattande, det vill säga; agenda-setting. Modellen söker svar på frågor som hur, när och
varför en policyprocess utvecklas till ett reellt beslut. Policyprocessen delas upp i fyra steg:
(1) bestämmande av dagordningen, (2) specificering av policyalternativ (3) val av
policyalternativ (4) implementering (Kingdon 2011:2-3). Här kommer främst hänsyn tas till
de tre första stegen och endast lätt beröra det fjärde.
Centralt i Kingdons tankegångar är att policyprocessen kan förstås i tre strömmar;
problemflödet, policyflödet, samt politikflödet (Ibid. 2011:90f, 116f, 145f). Det är, menar
Kingdon, när dessa tre flöden konvergerar som ett policyfönster öppnar sig och möjliggör
förändringar. Kingdon menar alltså vidare att det inte räcker med enbart policyentreprenörers
enträgna gnetande för att föra upp sina lösningar på dagordningen i problemflödet, det måste
också finnas en politisk vilja i politikflödet för att kunna åstadkomma policyförändringar.
Omvänt kan inte det politiska genomföra sina förändringar om inte heller de kan påvisa att det
finns ett problem att besvara från deras sida.
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Åsa Knaggård, filosofie doktor och universitetslektor/forskare vid Lunds statsvetenskapliga
institution sammanfattar Kingdoms ramverk väl i denna mening; ”Kingdons ramverk handlar
om hur frågor hamnar på den politiska dagordningen – varför vissa frågor får stor politisk
uppmärksamhet och andra frågor liten” (Knaggård 2009:96).
Kingdons modell är anpassad efter amerikanska mönster, men passar ändock, som vi snart ska
se, väldigt väl in på det som avses undersökas i denna uppsats. Med några små modifikationer
blir Kingdons modell högst relevant för att återspegla också en svensk medie- och
kommunikationsprocess ur problem-, politik- och policyflöde. Falkheimer & Heide beskriver
skillnaderna mellan den svenska och den amerikanska politiska kommunikationen i sin bok
Strategisk kommunikation – forskning och praktik. De tar avstamp i de olika
forskningstraditioner som råder på ömse sidor om Atlanten och lyfter fram ett antal exempel
där det skiljer sig åt. Samtidigt som detta är en intressant aspekt som följt med under arbetets
gång är det inget som i detta arbete behövt särskild hänsyn annat än medvetenhet om hur det
faktiskt föreligger (Falkheimer & Heide 2011).

Kingdons tre flöden
Det första, problemflödet, utgör tillstånd som politiska problem. Dessa är ej av naturen givna
utan måste uppfattas som problem för att vara det. Samtidigt uppfattas olika problem på olika
sätt. Kingdom identifierar tre sätt genom vilka ett tillstånd kan registreras som ett politiskt
problem.
1. Indikatorer på ett tillstånd som ett problem (exempelvis ökade arbetslöshetssiffror)
2. Uppmärksamhet på ett tillstånd genom en särskild händelse (exempelvis katastrofer
och kriser eller positiva händelser, men även genom att beslutsfattare upplever något
som blir en ögonöppnare)
3. Implementering av politik uppfyller ej förväntat resultat eller är för dyrt
(Kingdon 2011:90f) (Knaggård 2009:96–97)
Det andra, policyflödet, utgörs av en mängd idéer, företrädesvis lösningar på problem som är
mer eller mindre uppmärksammade. I policyflödet återfinns en mängd aktörer och
grupperingar av specialister, så kallade policy communities, (Kingdon 2011:117), såväl som
policyentreprenören. Policyentreprenören arbetar med att föra fram sina idéer i policyflödet
och sammanföra dem med problemflödet (Ibid. 2011:204f). ”För att en policy ska få gehör,
menar Kingdon att den måste ha introducerats och fått tid att sjunka in som en möjlighet
innan ett faktiskt förslag presenteras (Ibid. 2011:127f). De policyalternativ som är
genomförbara och stämmer överens med politiska värderingar har större chans att överleva i
den evolutionära policyutvecklingen (Ibid. 2011:131) och hamna på ”the short list of ideas”
(Knaggård 2009:97) (Kingdon 2011:139).
Det sista flödet, politikflödet, är den politiska kontexten i vilken problem och policyalternativ
formuleras. Den påverkas främst av nationell opinion, intressegrupper, regeringsskiften och
samspelet mellan olika delar av samhället och staten (Kingdon 2011:145, 153). Förändringar
härav blir därför beroende på en del oförutsägbara effekter såsom ett överraskande maktskifte,
liksom förutsägbara effekter som en hastig svängning i den nationella opinionen (Knaggård
2009:98).
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Policyentreprenören
Innan vi går de olika flödena mer på djupet behöver ett av de centrala begreppen för Kingdons
teori och denna uppsats klargöras, och det är den rollen som utgörs av den så kallade
policyentreprenören. Lobbying, opinionsbildning, PR eller intressegrupper får i detta fall en
likartad benämning och innefattas alla i begreppet. Kingdon använder själv olika begrepp,
men samtliga faller tillbaka i kategorin policyentreprenörer, så även i denna uppsats då
oklarheter uppstår.
Policyentreprenören utgörs av; ”Participants without formal government positions include
interest groups, researchers, academics, consultants, media, parties and other elections-related
actors, and the mass public” (Kingdon 2011:45). Kingdon inkluderar en rad aktörer i sitt
begrepp intressegrupper. I denna uppsats kommer dock begreppet att användas något snävare
och visserligen inkludera såväl olika organisationer, forskningsgrupper, institutioner, partier,
media, konsulter som allmänheten, men med ett starkare fokus på intressegrupper som
opinionsbildare ur ett medie- och kommunikationsperspektiv. Det är dock viktigt och
fruktbart att ha i åtanke att den politiska strömningen inte är begränsad till politiker utan som
Falkheimer & Heide skriver: “Med politiska aktörer avses samtliga organisationer och
individer som på olika sätt är engagerade i eller försöker påverka politiska beslut”
(Falkhemier & Heide 2011:69).
Dess roll i detta sammanhang är, liksom i Kingdons teori, av central karaktär då den söker
sammankoppla flöden och ”att paketera ett problem med en policy vid ett gynnsamt politiskt
tillfälle. Därmed förespråkar policyentreprenören ett alternativ och kopplar tydligt fakta med
värden” (Knaggård 2009:101).
Dessa intressegrupper agerar på en rad diversifierade sätt, premierar sin fråga och/eller
blockerar frågor som uppfattas gå mot deras egna intressen (Kingdon 2011:48-49). ”Interest
group pressure does have positive impact on the government’s agenda, and does so with
considerable frequency. A group that mobilizes support, writes letters, sends delegations, and
stimulates its allies to do the same can get government officials to pay attention to its issues”
(Ibid. 2011:49). Arbetet syftar till att åstadkomma eller blockera förändringar, men inte alltid
på kort sikt. Många policyentreprenörer arbetar långsiktigt och särskilt inom den politiska
världen finns en rad trögheter inbyggda som en opinionsbildare måste ställas inför. Allt för att
lägga en god grund så att när beslut väl ska fattas går detta så friktionsfritt som möjligt.
“These entrepreneurs attempt to ‘soften up’ both policy communities, which tend to be
inertia-bound and resistant to major changes, and larger publics, getting them used to new
ideas and building acceptance for their proposals. Then when the short-run opportunity to
push their proposals comes, the way has been paved, the important people softened up.
Without this preliminary work, a proposal sprung even at a propitious time is likely to fall on
deaf ears” (Ibid. 2011:128). Uppmjukningen kan ske på många plan och många olika sätt,
genom utbildning, information och andra kampanjer för att nå policygrupper och/eller
allmänheten och vinna acceptans för sin fråga.
En annan viktig faktor att ta i beaktande vad avser policyentreprenörer är vad som driver dem.
Oaktat vad de kallar sig själva eller vad omgivningen ger dem för epitet; PR-konsulter,
opinionsbildare, intresseorganisationer, fackförbund, branschorganisationer, politiskt partier
etc. så kvarstår det faktum att man i sin vilja eller ovilja att förändra, har en drivkraft och ett
motiv. “What purpose might a given proposal serve? One fairly straightforward possibility is
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that people sense there is a problem, and they advocate solutions to solve the problem. Some
portion of the time, such problem solving does take place. But people in and around
government sometimes do not solve problems. Instead, they become advocates for solutions
and look for current problems to which to attach their pet solution” (Ibid. 2011:123). Dessa
motiv och drivkrafter kan vara allt från att vinna fördelar, behålla jobbet eller bli befordrade
etc. Eller, som Kingdon nämner, för att föra fram sina värderingar, samt för ”skojs skull”, för
att de gillar att vara en del av förändringen och makten och ser det som ett värde sig självt
(Ibid. 2011:123).
Kingdon diskuterar även betydelsen av resurser för intressegrupper och hur dessa inverkar på
deras möjligheter att påverka (Ibid. 2011:51). Samtidigt som det är viktigt att notera detta
faktum och resursers betydelse för en intressegrupps möjlighet att nå ut med sitt budskap, så
är det inget som kommer ligga i särskilt fokus för denna uppsats. Istället kommer betydelsen
av hur flöden sammankopplas och agendor flyttar fram sina positioner för att åstadkomma
samhällsförändringar i policyprocessen, genom ett medie- och kommunikationsperspektiv,
ligga i fokus. Att detta i sin tur underlättas av tillgång till resurser och andra medel är
underförstått.
Problemflödet

Kingdon beskriver problem som ett av de vanligaste sätten för makthavare att få upp ögonen
för en fråga på deras agenda (Kingdon 2011:90), till exempel genom höga dödssiffror i
trafiken, dåliga resultat från myndigheter eller hög arbetslöshet som rapporteras in från såväl
regeringen själv, som organisationer och media. ”Various mechanisms – indicators, focusing
events, and feedback – bring problems to their (government officials) attention. […] In
general, not every condition is seen as problem. For a condition to be a problem, people must
become convinced that something should be done to change it” (Ibid. 2011:114).
Men som tidigare nämnts är ett problem i sig självt sällan anledning nog för att åstadkomma
förändringar i samhället. “Sometimes, the recognition of a pressing problem is sufficient to
gain a subject a prominent place on the policy agenda. […] But just as often, problem
recognition is not sufficient by itself to place an item on the agenda” (Ibid. 2011:114).
Kingdon för fram ett amerikanskt exempel på hur konkursen av det stora transportbolaget
Penn Central Railroad, fick amerikanska myndigheter att reagera och föra upp frågan på sin
agenda, något snarlikt SAAB automobils utveckling under förra finanskrisen. Samtidigt
påpekar han, i nästa andetag, att ett problem erkänns som ett sådant inte alltid är tillräckligt
för att det ska ta plats på agendan.
Policyentreprenörens uppgift blir således att föra fram sin fråga på agendan, alternativt vänta
på att frågan dyker upp på agendan genom olika händelser. ”Getting people to see the new
problems, or to see old problems in one way rather than another, is a major conceptual and
political accomplishment. Once a particular problem comes to capture the attention of
important people, some whole classes of approaches come into favour and others fall from
grace” (Ibid. 2011:115).
Policyflödet

En viktig grupp beträffande genomförandet av idéer är de så kallade policy communities, de är
expertgrupper och finns inom alla fält, exempelvis medicin, IT, miljö, byggnation etc. De
utgör såväl delar av det politiska skiktet, politiska staber, sakkunniga, experter knutna till
departement, samtidigt som det finns en rad motsvarigheter utanför regeringen på universitet
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och olika organisationer och institutioner. De utgör små kluster av experter och branschfolk
som är bekanta med varandras arbeten, intressen och förslag och de agerar oberoende av
många andra policy communities som inte har något med deras egna fält att göra (Kingdon
2011:117). ”Some communities are extremely closed and tightly knit. Others are more diverse
and fragmented” (Ibid. 2011:118). Det är dessa grupper, som i sin tur består av
policyentreprenörer, som söker föra fram sina problem och lösningar på den större agendan.
De har alla olika problem och lösningar som de söker erkännande för och prioritet på den
politiska dagordningen. Policy communities fungerar i stora stycken som en sorts
försöksgrupp där idéer går igenom en första kontroll, där vissa idéer snabbt blir refuserade
accepterade eller omformulerade (Ibid. 2011:121-122).
Det är i denna smältdegel som kampen om idéer först tar sig uttryck. Idéer och lösningar som
inte alltid är specifikt kopplade till ett enskilt problem utan snarare är värdebundna och väntar
på ett problem där lösningen kan presenteras. ”The chances for a problem to rise on the
decision agenda are dramatically increased if a solution is attached” (Kingdon 2011:143)
(Knaggård 2009:98-99). Dessa lösningar som väntar, eller rent av aktivt söker problem att
applicera sig på kämpar om att hamna på agendan. Kingdon för fram en evolutionär liknelse
där några idéer dör, andra överlever emedan vissa slås ihop och utvecklas (Kingdon
2011:124) (Knaggård 2009:97). “Rather than structuring a governmental agenda, interest
groups often try to insert their preferred alternatives into a discussion once the agenda is
already set by some other process or participant” (Kingdon 2011:67).
Medias betydelse för allmänhetens agenda är väldokumenterad och välkänd (Kingdon
2011:57) (McCombs et al. 1997), och verkar, i viss mån, över samtliga flöden, men dess bas
tillhör ändock i någon mån policyflödet. Dess roll är enligt Kingdon något mera begränsad när
det gäller policyprocesser och agenda setting jämfört med konventionell agenda setting som
riktar sig gentemot den breda allmänheten. Istället är det specialiserad media som lyfts fram
som betydelsefull i sin påverkan inom policy communities och i förlängningen agendan.
”Mass media turn out to be less important than anticipated. They seem to report events more
than influence governmental agendas. But media’s indirect impacts include affecting public
opinion, which affects politicians, and magnifying events as opposed to originating them.
Specialized media, followed by those particularly involved in a given policy area, serve to
communicate within policy communities, and thus may have more impact on agendas and
alternatives than mass media” (Kingdom 2011:68). Något som blir tydligt längre fram då
branschmedia, av naturliga skäl, följt frågan betydligt närmre än konventionell media, och på
så vis också får ett store inflytande i detta policy community.
Politikflödet

Kingdon använder sig av politik i en bred bemärkelse, initialt anpassad för Washington DC. I
denna uppsats används begreppet också brett, liksom Kingdon, innefattar den politiker och
partier såväl som the national mood, ett begrepp Kingdon använder sig av för att beskriva den
allmänna opinionen (Kingdon 2011:146). Det finns således, något förenklat, två dimensioner
av politikflödet, dels den politiska makteliten företrädd av parlament, regering och andra
statliga institutioner, samt folket. ”In contrast to this ability of the national mood to promote a
higher agenda status for some items, policy makers’ perception of the national mood also
serves as a constraint, pushing other items into relative obscurity” (Ibid. 2011:147).
Agendafokus inom regeringar sker på två sätt, antingen genom att en fråga prioriteras av
politiker och tjänstemän i regeringen, eller genom att dessa politiker och tjänstemän byts ut
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vid till exempel val (Ibid. 2011:153). Politikflödet är dessutom, till skillnad från
problemflödet och policyflödet, i någon mån frikopplat från dessa och påverkas av andra
faktorer. ”Independently of the problems and policy streams, the political stream flows along
according to its own dynamics and its own rules. It is composed of such factors as swing of
national mood, election results, change of administration, changes of ideological or partisan
distributions in Congress, and interest group pressure campaigns” (Ibid. 2011:162). Det vill
säga, att emedan intressegrupper fortsätter ha sin agenda oberoende av regering, skiftar ofta
agendan med regering. Betydelsen av omsättning av den politiska makten är något som
Kingdon trycker särskilt på då det nästan över en natt kan skifta hela den politiska agendan
från A till B. “In government, turnover has powerful effects on agendas. A change of
administration, a substantial turnover of congressional seats, or a change of top personnel in
an administrative agency all change agendas substantially” (Ibid. 2011:163).
Den allmänna opinionen kan verka både som en hävstång, såväl som en bromskloss för
politiska frågor. ”Public opinion can have either positive or negative effect. It might thrust
some items onto the governmental agenda because the vast number of people interested in the
issue would make it popular for vote-seeking politicians” (Ibid. 2011:65).
I politikflödet dominerar förhandlingar och koalitionsbyggande (Ibid. 2011:159f).
Möjligheten att genomföra politiska förändringar sker alltså snarare av förhandlingar än att
söka övertyga motståndarsidan om förträffligheten i det egna förslaget. Detta till skillnad från
policyentreprenörerna som arbetar med övertygelse av politiker och allmänheten i sina frågor
(Ibid. 2011:159-160).
Policy window

När så samtliga dessa flöden konvergerar genom omsorgsfullt förarbete av
policyentreprenörer kan vi alltså få till stånd samhällsförändringar, det är då ett policyfönster
öppnas. “The policy window is an opportunity for advocates of proposals to push their pet
solutions or to push attention to their special problems” (Kingdon 2011:165). Företrädare
ligger och lurar, väntar på att rätt problem ska flyta förbi i strömmen så att just deras lösning
ska kunna presenteras. Dessa policyfönster kan vara mer eller mindre förutsägbara, såsom i
fallet med en planerad förändring eller överraskande vid ett oväntat genom en katastrof som
kastar om spelplanen (Ibid. 2011:165).
Policyfönster öppnar sig då och då, men förblir sällan öppna under någon längre period.
Misslyckas aktörerna för frågan att genomdriva den under denna period måste de bida sin tid
och vänta på att den öppnas igen i framtiden (Ibid. 2011:166). Ytterligare ett amerikanskt
exempel på detta som Kingdon för fram är hur president Carter under sin presidentperiod
genomförde avregleringar inom flyget eftersom det ansågs vara möjligt. Frågan var redan
behandlad och manegen krattad. Detta till skillnad från andra transportsektorer såsom lastbilar
och järnväg som var välorganiserade i sitt motstånd, delar av en rigid kommitté i kongressen
och bedömda som mycket svårare att få igenom (Ibid. 2011:167).
Då får man helt enkelt prioritera de delar i samhället där det är möjligt att genomföra
förändringar under den korta period man har till sitt förfogande. ”If the window passes
without action, it may not open again for a long time” (Ibid. 2011:170).
Policyentreprenörerna tilldelas av Kingdon en helt avgörande roll i detta då de sammanlänkar
strömmarna, möjliggör policyfönstrets öppnande genom att koppla samman problem med
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lösningar och dra nytta av politiskt fördelaktiga händelser (Ibid. 2011:165-166). Det är
policyentreprenörerna som förser politikerna med en stor del av deras alternativ, på så vis
både uppmärksammar de problem och lösningar likväl som de begränsar dem. “If decision
makers become convinced a problem is pressing, they reach into the policy stream for an
alternative that can reasonably be seen as a solution. If politicians adopt a given theme for
their administration or start casting about for proposals that will serve their reelection or other
purposes, they reach into the policy stream for proposals” (Ibid. 2011:174).

Agenda-setting
”In short, understanding the dynamics of agenda setting is central to understanding the
dynamics of contemporary democracy” (McCombs et al 1997:xiii).
Den första studien av agenda-setting-teori från 1972 av McCombs och Shaw studerade den
amerikanska presidentkampanjen 1968 och teoretiserade kring massmedias förmåga att
påverka olika politiska frågors prominens på dagordningen (Severin & Tankard 2008:220).
Denna studie genomfördes i Chapel Hill, North Carolina och är utgångspunkten för agendasetting-teorin. Enkelt och traditionellt uttryck kan agenda-setting beskrivas som överföring av
en frågas prominens från media till mottagare (Takeshita 1997:20) (McCombs 2006:26f).
Avsändaren kan dock vara någon annan än media som redan konstaterats. ”Agenda-setting
researchers define the word agenda as objects accorded saliency in the media content or in
people’s consciousness” (Takeshita 1997:20).
Dominic Lasorsa vid the department of Journalism University of Texas, Austin beskriver
uppkomsten av agenda-setting såhär: “In democracies, the decisions of individual reporters
and editors combined to create media content (newspapers, newscasts) and somehow these
psychological processes of individual media practitioners converge to create a sociological
product, the media agenda. The responses of individual community members to those media
products work together to cerate public concern, and somehow these psychological processes
of individual community members converge to create another sociological product, the public
agenda” (Lasorsa 1997:155). Denna förklaring har bättre bäring på komplexiteten kring
agenda-setting, den bör förstås som en process där såväl media som mottagare växelverkar
och resultatet av detta blir den produkt som i dagligt tal refereras till som agenda-setting
(McCombs 2006:23). Betydelsen härav har varit föremål för omfattande debatt över tid. The
bullet theory eller the hypodermic needle theory som den även kallas, tänkte sig att
mottagaren av budskap var isolerad och enkel att manipulera utefter budskap. Denna teori
efterföljdes av motreaktion i limited-effects modellen som tillskrev mottagaren en kritisk syn
och skrev ner betydelsen av media. Idag har forskningen nått någon form av medelläge där
mediernas roll långt ifrån är obetydlig, men inte på något vis styr agenda så till den milda grad
som bullet teorin antyder (McCombs 2006:7-8) (Severn & Tankard 2008:13, 262f). Man
menade även vidare att effekten av dessa metoder var tämligen direkt, något senare tids
forskning motbevisat, och istället visade att effekterna sannolikt är långsiktiga (McCombs
2006:69). McCombs och Shaws Chapel Hill studie var det som sköt teorin om den maktlösa
median i sank (Ibid. 2006:12). Betydelsen härav kan illustreras av en passus från Severin &
Tankard. Under perioden 1986-1989 blev den amerikanska befolkningen mer oroad över
drogproblemen i samhället. Regeringen förklarade sitt ”war on drugs” under denna period och
företeelsen förekom flitigt i media. En förklaring bakom befolkningens ökade intresse för
drogproblemen i samhället kan finnas i agenda-setting (Severin & Tankard 2008:219). Något
som Severin & Tankard i samma andetag påvisar kan ha reell effekt även på den politiska
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dagordningen. Det är dock viktigt att inte överskatta mediernas enskilda roll, även om en stor
del av den tidiga vetenskapen på detta område tagit avstamp i just detta. ”As Cohen (1963)
said of the press: ‘It may not be successful much of the time in telling people what to think,
but it is stunningly successful in telling its readers what to think about’ (p.13)” (Lasorsa
1997:161). Vad Lasorsa sätter fingret på genom Cohen är att media kanske inte är den enskilt
viktigaste faktorn vad gäller agenda-setting, och framförallt, påverkan av den reella
dagordning som påverkar människors vardag. Kosicki framför en viss kritik i samma linje;
“In a sense, a criticism made by Kosicki (1993) seems to the point that the dominant agendasetting research has not examined the substance of an issue, but dealt with only the shell of
the topic” (Takeshita 1997:20). Frågor som uppmärksammas i media har en länk mellan de
kognitiva effekterna av media och det beteendemässiga utfallet (Ibid. 1997:21). Med andra
ord finns det en länk mellan agenda-setting genom media och tanken såväl som handlandet.
“The first level of agenda setting deals with the transfer of object salience from the media to
the public agenda, whereas the second level of agenda setting involves two major hypotheses
about attribute salience:
1. The way an issue or other object is covered in the media (the attributes emphasized in
the news) affect the way the public thinks about that object.
2. The way an issue or other object is covered in the media (the attributes emphasized in
the news) affects the salience of that object on the public agenda (Ghanem 1997:4)”.
Det finns alltså en skillnad mellan första och andra nivån av agenda-setting. Den första sätter
en fråga på agendan hos allmänheten genom att frekvent närvara i media, den andra nivån gör
samma sak, men kan även påverka hur allmänheten uppfattar frågan (Takeshita 1997:21-22)
(King 1997:29) (Ghanem 1997:4) (Severin & Tankard 2008:236-237).
Som tidigare konstaterats krävs det nästan uteslutande att de olika flödena kopplas samman,
denna roll innehas främst av policyentreprenören. I denna process blandas det oförutsedda
med det överlagda för att en fråga ska stiga på dagordningen. När rätt tid är kommen skapas
en möjlighet att föra fram en lösning till ett problem som presenterar sig genom ett så kallat
policyfönster.
I detta avseende beaktas agenda-setting inte främst som medias verktyg att styra den allmänna
opinionen genom att vara gatekeepers för information till sina medier, utan snarare som det
bakomliggande arbetet kring opinionsarbetet som för fram en fråga på den politiska
dagordningen, i vissa fall utanför den roll som traditionell media spelar.
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Empiri
Problemflödet
”We seek to understand why some subjects become prominent on the policy agenda and
others do not” (Kingdon 2011:3).
För att förstå varför restaurangmomsen sänktes 2012 måste vi först förstå frågans uppkomst
på agendan och hur den hamnade där. I detta kapitel avses frågans prominens på
dagordningen diskuteras och synliggöras. Knaggård ger en förklaring som kan låta enkel, men
som vi snart ska se är full av implikationer. ”För att en fråga ska hamna på den politiska
dagordningen krävs endast att ett tillstånd ramas in som ett politiskt problem av aktörerna i
och runt regeringen” (Knaggård 2009:98).
En av de historiskt sett mest avgörande aktörerna kring restaurangmomsen har varit, och är
fortfarande i viss mån, Europeiska Unionen. EU intog alltsedan Sveriges inträde i EG en
central roll i frågan och har haft, och utgör fortfarande, ett stort formellt inflytande på stora
delar av Sveriges skattepolitik.
EU

Sverige blev medlem i EG först 1995, men som ett led i anpassningen lade den borgerliga
regeringen 1991/92 fram förslag som låg i linje med EG:s lagar och regler. ”Regeringen
kommer senare också att redovisa riktlinjer för en Europaanpassning av skatterna. Inför den
svenska EG-anslutningen måste bl.a. en betydande sänkning av den generella
mervärdeskatten ske” (Proposition 1991/92:50 s. 9). Då hade EG en miniminivå om 15
procent mervärdesskatt för huvuddelen av varor och tjänster i enlighet med Directive
92/77/EEC, någon övre gräns fanns ej (Directive 92/77/EEC) (HUI 2010:6). Vissa varor och
tjänster var dock undantagna och tilläts en lägre skattesats, dessa var bland annat livsmedel,
hotellvistelse, upplåtelse av campingplatser samt persontransporter (Proposition 1991/92:50 s.
8). ”Mitt förslag (finansminister Bo Lundgren egen anm.): Mervärdeskatten för hotell- och
restaurangtjänster liksom för upplåtelse av campingplats m.m., sänks till 18 % ” (Proposition
1991/92:50 s. 13). Den 1 januari 1992 sänktes även momsen på livsmedel från 25 till 18
procent (Proposition 1991/92:50). När Sverige gick med i EG fråntogs man möjligheten att
själva bestämma vilken momssats som skulle gälla avseende bland annat restauranger.
Skattesatsen höjdes då till standardnivån eftersom direktivet då inte tillät reducerad skattesats
på restaurangtjänster (HUI 2010:6) (Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 7).
Under 1992 gjorde den borgerliga regeringen gemensam sak med det socialdemokratiska
arbetarpartiet mot bakgrund av den allvarliga finanskris som drabbade Sverige i början av
1990-talet. Man genomförde en rad åtgärder för att få ordning på den svenska ekonomin i
storleksordningen 35 miljarder kronor som redogörs av statsrådet Anne Wibble (se
proposition 1992:93:50 s.3-9). Bland annat höjdes den reducerade mervärdesskatten från 18
till 21 procent den 1 januari 1993 (Proposition 1992/93:50 s.9).
Under 1996 föreslog den dåvarande socialdemokratiska regeringen att skattesatsen vid
omsättning av livsmedel skulle sänkas från 21 till 12 procent av beskattningsunderlaget.
(Proposition 1994/95:150 s.125). Den 1 januari 1996 sänktes följaktligen momsen på
livsmedel från 21 till 12 procent (Proposition 1994/95:150), då innebar förslaget en
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budgetförsvagning för offentlig sektor på 7,7 miljarder kronor (Proposition 1994/95:150 s.
125).
Den 5 maj 2009 antog Europeiska unionens råd direktiv 2009/47/EG som frångick direktiv
2006/47/EG som begränsade möjligheten till reducerade skattesatser för vissa varor och
tjänster, bland annat restaurangmomsen (Europeiska unionens officiella tidning 9.5.2009
Rådets direktiv 2009/47/EG s. 1). Motiveringen bakom denna kursändring för EU låg i flera
argument, bland annat att stimulera sysselsättning, stävja svartekonomi och skapa samma
förutsättningar för länder inom EU (Copenhagen Economics 2007:9) (HUI 2010:4; HUI
2010:7). “The high level of interest from Member States in reduced VAT rates is motivated
by a range of different arguments. Some member states want to increase employment”
(Copenhagen Economics 2007:9). Direktivet började gälla från 1 juni 2009 (Proposition
2011/12:1 s. 264) (Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 5-6; Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s.
7) (HUI 2010:4; HUI 2010:7).
Redan 2003 sökte EU-kommissionen förenkla reglerna kring reducerade momssatser (KOM
(2003) 397 – Förslag om ändringar av direktiv 77/388/EEG med avseende på reducerade
mervärdessatser), men misslyckades med att få enighet i ministerrådet där bland annat den
dåvarande svenska socialdemokratiska regeringen motsatte sig en sådan ändring (HUI
2010:6-7). En av grunderna i viljan till förändring av reglerna var att ett stort antal EU-länder
redan tillämpade reducerad skattesats på restaurang- och cateringtjänster, vilket skapade en
obalans mellan medlemsländerna. Enligt EU-kommissionen tillämpade följande länder
reducerad skattesats på restaurang- och cateringtjänster per den 1 januari 2011: Belgien,
Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Cypern, Luxemburg, Holland, Österrike, Polen,
Portugal, Slovenien och Finland (SOU 2011:70 s. 28) (Proposition 2011/12:1 s. 264). Av
dessa 14 länder tillämpade samtliga utom tre, Belgien, Frankrike och Finland reducerad
skattesats på restaurangtjänster innan det tilläts för alla medlemsländer genom direktiv
2009/47/EG (SOU 2011:70 s 28) (Proposition 2011/12:1 s. 264) (HUI 2010:6). Till grund för
att utöka listan, låg en rapport författad av den ”oberoende tankesmedjan Copenhagen
Economics (Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the
European Union)” (Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 7).
Tabell 2 nedan visar vilka medlemsstater som per den 1 juli 2011 tillämpade reducerad
skattesats på någon eller några av dessa nya tjänster (SOU 2011:70 s. 28).
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(SOU 2011:70 s. 28)
Argument

Framförallt två argument står ut i motiveringen av sänkningen av restaurangmomsen, dels är
det jobbskapandeargumentet och dels är det enhetlighet, konkurrens- och
gränsdragningsproblematiken. Handelns utredningsinstitut anför två argument i sin rapport
som grund för att sänka restaurangmomsen. ”Dels för att öka sysselsättningen, och dels för att
mildra ’den dubbla snedvridningen’ som uppstår genom att livsmedel i butik beskattas mindre
än mat på restaurang, samt att hushållsnära tjänster beskattas medan hemarbete inte gör det”
(HUI 2010:4).
Jobb

Det går att konstatera att frågan om restaurangmomsen har ändrat karaktär över tid, detta är de
flesta respondenter överens om. ”Jag skulle säga att då var det väl mer en, hur ska man
uttrycka sig, en allmän näringspolitisk fråga snarare än en sysselsättningspolitisk” (Torsten
intervju). ”Ja absolut, den (restaurangmomsfrågan egen anm.) har ju gått från att vara en
skatt på lyxkonsumtion egentligen om man ska raljera lite över synen på 90-talet och början
av 2000-talet. Till att handla mer om en orättvisbeskattning och hur man skulle få, så att
säga, skattesatser till att reducerad momssats på det här skulle då gynna den vita seriösa
marknaden och man skulle försöka minimera möjligheten till svartmarknader. Till att idag
handla nästan uteslutande om just arbetstillfällen istället. Och att skapa sysselsättning vilket
också var en av förutsättningarna för att EU tog frågan var ju för att öka sysselsättningen
inom dom här sektorerna som berörs. Bara för att man såg att man behövde möjligheter till
att stimulera sysselsättningen” (SHR intervju). Thomas Laurell menar att SHR hela tiden har
haft sysselsättning och harmonisering av momssatser som sina grundargument (SHR
intervju). EU:s hållning som bekräftas av att Europaparlamentet och rådet förelades 2007 att
slå fast att reducerade mervärdesskattesatser under vissa förutsättningar kan få ”positiva
effekter för sysselsättningen och kampen mot den informella ekonomin. Medlemsstater bör
därför ges möjlighet att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser för de arbetskraftsintensiva

26 (63)

tjänster som omfattas av tillfälliga bestämmelser, vilka upphör att gälla i slutet av 2010, samt
restaurang- och cateringtjänster” (Europeiska unionens officiella tidning 9.5.2009 Rådets
direktiv 2009/47/EG s. 1).
HRF å andra sidan har aldrig trott att reformen skulle skapa särskilt många nya arbeten men
förklarar ändå varför man ställer sig positiva (HRF. 2011. Remissvar). ”Vi har ställt oss
positiva däremot har vi inte trott att dom med utgångsläget skulle generera den här mängden
anställningar, och vi har i dagens lägen inte haft, fått underlag som skulle vara trovärdigt där
man har pratat om först var det 20 000 nya jobb, sen blev det tio och sen blev det fyra, och ja,
man har kommit med väldigt många olika siffror man har reviderart dem ganska väl under
tiden. Vi har inte trott att det, alltså ska det ge jobb är det marginella delar, men vi tror att
det är bra för branschen att vi har ett enkelt och enhetligt system” (HRF intervju).
För moderaterna och alliansregeringen har jobbfrågan varit i huvudfokus sedan man tillträdde
2006 menar Henrik von Sydow och det återspeglar deras reformer. ”Oftast när vi söker
skattereformen och prioritera skattereformer söker vi och vill prioritera skattereformer som
ger jobb. Och restaurangmomsen har en potential att skapa fler jobb, det var egentligen det
ursprungliga motivet till att det här var med. Det är en stor bransch restaurangbranschen och
med en potential att också erbjuda flera arbetstillfällen. Och inte minst då arbetstillfällen från
dom som ibland ansens stå, eller grupper som beskrivs vara en bit ifrån arbetsmarknaden det
gäller inte minst unga människor och andra grupper som har svårt att få fäste på
arbetsmarknaden. Så det kan finnas en integrationsaspekt också i detta. Det var dom motiven
som låg till grund för att detta valdes som en skattereform att göra. Och det är så vi tänker
rent generellt ofta när vi prövar skattereformer så tänker vi på det som ger tydligast
jobbeffekt” (M intervju).
Sysselsättning och regelförenklingar har varit i fokus. ”Ja, motiven är väl liksom just, som jag
sa då, ur ett mer jobbperspektiv, jobbskapande perspektiv. Det är väl det som är det nya, och
just som sagt det är mycket arbetsmarknadsanalys som ligger till grund för att sänkningen är
gjord. I takt med att man ser liksom det finns ju en frustration att täcka, det upplever jag från,
ja, många regeringskretsar och finansdepartementkretsar om att så att säga liksom reformer
om att vi fortfarande har hög ungdomsarbetslöshet och det är väl lite i det sammanhanget
som det har kommit fram, ur det perspektivet. Sen är det ju liksom att det är ju en
regelförenkling och målet blir ju mer likartade momssatser för branschen ur flera aspekter,
men det har inte varit det mest relevanta” (M intervju).
Samtidigt är också Henrik von Sydow försiktig, även om det kanske snarare är försiktig
optimism, när det gäller utfallet av reformen. ”Det är för tidigt att säga tycker jag. Det finns
indikationer, jag såg en undersökning om antalet lediga jobbannonser i restaurangbranschen
ökade med 40 % december till januari. Det är möjligen en indikation på att det kan ha en
jobbeffekt, men det är för tidigt att säga, det ska bli mycket intressant att följa upp och se hur
det fallit ut. […] Generellt sett det är väldigt höga skatter i Sverige. Det fina med höga skatter
är att när du sänker det, så har det effekt. Så man kan väl liksom ha förväntningar och
förhoppningar om att det ger effekt av detta. Men det är för tidigt att vara säker på effekten”
(M intervju).
Jennie Nilsson är mera tveksam och menar att reformen knappast skapar särskilt många nya
arbeten. ”Om du ser på det utifrån ett jobbskapande att prioritera att skapa jobb och tillväxt
så är ju inte det en reform som vi bedömer kommer att göra det. Och den bedömning grundar
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vi i första hand på erfarenheter från andra länder som har infört liknande, alltså Finland till
exempel och andra länder som har liknande nedsättningar. Om syftet är, om prioriteten är,
när man ska lägga en budget, att man ska skapa jobb och tillväxt så är både
restaurangmomsen och den sänkta arbetsgivaravgiften för unga exempelvis extremt dyra
åtgärder med väldigt liten eller möjligtvis ingen effekt. Så på dom grundvalen så så lär vi
prioritera dom pengarna till andra saker högst sannolikt ja” (S intervju). Jennie Nilsson och
socialdemokraterna menar istället att samma pengar gör mer nytta på andra ställen.
”Kostnaden för reformen beräknas bli 5 miljarder kronor och motståndarna, med
Socialdemokraterna i spetsen, hävdar att dessa pengar skulle göra större nytta om de satsades
på exempelvis utbildning” (Restauratören. 2011. Riksdagen sa ja till sänkt krogmoms.). ”Vi
tror framförallt att för dom pengarna så kan du göra saker och ting som får större effekt.
Både snabbare och mer, vi tror att riktade insatser på ett rad, ett antal andra områden ger en
större och bättre effekt. Du får betänka att det kostar alltså 5,7 miljarder och i dom mest
positiva prognoserna som är regeringens egna kring hur många jobb det skapar så anger
man en siffra på 3000 jobb. Jag har inte orkat räkna ut vad det blir i snittkostnad per skapat
jobb, men det är ofantligt dyrt. Och det bygger ju in sin tur på ett antagande att
momssänkningen slår igenom i stort sett 100 procent i sänkta kostnader, vilket vi ju redan ser
att det inte gör” (S intervju).
Å andra sidan betonar nuvarande VD:n för SHR Eva Östling Ollén att: ”Det kommer att ta tid
att få full effekt, jobben kommer inte över en natt (Restauratören. 2011. Riksdagen sa ja till
sänkt krogmoms.). Thomas Laurell anser även han att det fortfarande är för tidigt att säga
något om utfallet och drar paralleller till bland annat Finland. ”Det vi kan se i Finland som är
det senaste landet som har sänkt momsen är det för tidigt egentligen att säga, för det här
måste man komma ihåg att det här är en långsiktig arbetsmarknadsreform så det är ingenting
som kommer omedelbart” (SHR Intervju).
I enlighet med Copenhagen Economics så har det i Finland fått 80 procent genomslag över en
månad på priserna. Men betonar samtidigt att motiven för sänkningen här och i Finland har
varit olika. ”Det man däremot kan se i Finland är ju att en tredjedel av företagen sänkte
priserna omedelbart första månaden i Finland, då ska man veta att en tredjedel, den
tredjedelen som sänkte priserna i Finland står för 80 procent av hela omsättningen i
restaurangsektorn i Finland så 80 procent av omsättningen omfattades av sänkningen. Det
gör att själva sänkningen egentligen uppgick till 86 procent av hela möjliga sänkningen redan
första månaden så att i Finland har man haft ett gott genomslag egentligen men däremot har
svenska media valt att inte se hela bilden utan valt att ta fram bara enskilda siffror. […] Där
har man en annan argumentation och en annan målsättning med själva sänkningen och det är
för att få ner priserna och öka stimulansen och stimulera genom det. Här i Sverige har ju
fokus varit på ökad sysselsättning så det är ju två helt olika perspektiv, olika drivkrafter”
(SHR Intervju).
Ett annat exempel i närtid är Frankrike, här menar Thomas Laurell att effekten varit än större i
fråga om jobb. Han bedömer det till 60-70 000 jobb som antingen skapats eller räddats genom
momssänkningen. ”I Frankrike så har vi siffror som kom nu här för någon, några veckor
sedan som visar, nu kommer jag inte ihåg exakta siffror nu, men runt en, ska vi se, tror det
var 29 000 nya jobb som har skapats i Frankrike tack vare momssänkningen, och drygt 30
eller 40 000 jobb har räddats tack vare momssänkningen. Så runt en 60-70 000 jobb har
antingen räddats eller tillkommit till den här sektorn tack vare momssänkningen i Frankrike.
Det här är ingen siffra som har lyfts fram i Sverige därför att media bilden i Sverige är just
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att den är, man har dömt ut den här sänkningen, precis som man gjorde med RUT till exempel
och sen har man sakta men säkert sett att det finns siffror som talar för en helt annan
världsbild än den som lyfts fram i media. Så att i Frankrike har man ju haft reducerade
momssatser sedan 2009 och nu ser man också tydligt att det också har gett effekt. Så att ja,
med dom siffrorna kan jag känna mig rätt trygg med att vi kommer att få se stora effekter
även här i Sverige. Men som sagt, det är en långsiktig reform. […] Vi ser redan nu att
priserna är på väg ner, det kommer sakta men säkert fortsätta neråt det här är
marknadskrafter som styr hela alltihopa så det är inte bara prissänkning utan många kommer
se sig om, en konkurrens fördel är att sänka priserna” (SHR Intervju).
Torsten Svenonius menar att tjänste- och servicesektorn med restaurangbranschen blivit extra
intressant med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten och det stora behovet av att skapa
instegsjobb för de som behöver få in en fot på arbetsmarknaden. ”För just dem som har
svårast att etablera sig, det vill säga unga, sådana med bristande utbildning, sådana med
utländsk bakgrund och kanske språkproblem och så vidare. Och det har ju också gjort att det
har blivit ett extra intresse för det här och fokus på ett sätt som kanske inte var då för 10-15
år sedan” (Torsten intervju). Såväl HUI som regeringen menar att restaurangnäringen är en
inkörsport till arbetsmarknaden för utsatta grupper såsom ungdomar, invandrare (Regeringen.
2011. Regeringen föreslår sänkt restaurangmoms) (HUI 2010:4) och lågutbildade. Ungdomar
som inte studerar vid högskola återfinns i hög grad inom serviceyrken såsom handel och
restaurang (Proposition 2011/12:1 s. 269) (HUI 2010:29). Man menar vidare att en sänkning
utav restaurangmomsen särskilt skulle gynna dessa grupper. Man framhåller dessutom den
särskilda betydelsen detta har för ett land som Sverige som länge haft en hög
ungdomsarbetslöshet och har haft höga nivåer jämfört med andra OECD länder (OECD.
2008. Economics Survey of Sweden 2008) (HUI 2010:27).
Miljöpartiets vurm för frågan har varierat, men, menar man själva, grundinställningen har
varit konstant. ”Miljöpartiet har hela tiden stått kvar vid sin grundinställning om att vi är
positiva till en sänkning av momsen avseende restauranger samt reparationer av cyklar,
kläder, skor och klädlinnen” (Mp intervju). Istället menar man, liksom socialdemokraterna att
det var det ekonomiska läget som avgjorde att man frångick att ha med en sådan sänkning i
sin egen budget. ”Men vi var fortsatt positiva till momssänkningen, vilket vi också skrev i vår
budget, även om vi när vi vägde de olika budgetposterna mot varandra tyvärr inte hade
möjlighet att föreslå reformen just i det läget” (Mp intervju). Utan miljöpartiets godkännande
hade regeringen inte kunnat driva igenom en sänkning av restaurangmomsen i sin budget
2011. Detta menar miljöpartiets ekonomiskpolitiske sekreterare berodde på ”att vi i grunden
är positiva till förslaget även om vi inte hade möjlighet att inkludera det i vår egen budget vid
det tillfället, dels berodde det på att arbetslösheten var (och är) hög och då momssänkningen
var i stort sett det enda förslaget i regeringens budget som tog sikte på ökad sysselsättning”
(Mp intervju).
I medieutrymmet har sänkt restaurangmoms som arbetsskapande åtgärd en tydlig prägel hos
den borgerliga regeringen. Men även inför valet 2010 hos den rödgröna oppositionen och i en
rad officiella skrifter framhävs detta.
Centerpartiet var först ut i den borgerliga regeringen att presentera sänkt restaurangmoms som
en potentiell lösning på arbetslöshetsproblematiken såväl som konkurrens- och
gränsdragningsproblematiken. Den 26:e november 2009 gick man ut med ambitionen att
halvera restaurangmomsen till 12 procent, med argumenten att det: ”ska leda till ökad
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lönsamhet, fler vita jobb och mindre krångel för företagen” (Hotellrevyn. 2009. Centerpartiet
vill sänka restaurangmomsen). Detta efter att EU öppnat dörren för enskilda medlemsländer
att införa lägre moms i tjänstebranscherna med, enligt centerpartiet, gott utfall (Ibid.).
2010 presenterade den samlade rödgröna oppositionen, socialdemokraterna, vänsterpartiet och
miljöpartiet sin regeringsplattform för mandatperioden 2011-2014 där man utlovar sänkt
restaurangmoms i mån av reformutrymme. ”Vi har också som reformambition att under
mandatperioden sänka restaurangmomsen, givet att det finns ett varaktigt reformutrymme.”
(S, V & Mp regeringsplattform 2011-2014 s. 6)
Samma löfte återfinns i alliansens valmanifest; Jobbmanifestet för 2010-2014, med samma
förbehåll och tämligen snarlik formulering: ”En halvering av momsen på restaurang- och
cateringtjänster ska genomföras när de offentliga finanserna och ekonomin så tillåter”
(Jobbmanifestet – Alliansens valmanifest 2010-2014 s. 12) (Regeringen. 2010. Nu vill vi
uppfylla vallöftet om sänkt moms för tjänster) (SvD. 2010. Vi har råd med reformer).
Alliansen trycker dock hårdare på reformen som en jobbskapande åtgärd; ”Lägre moms på
restaurang- och cateringtjänster skapar många nya jobb, inte minst för ungdomar”
(Jobbmanifestet – Alliansens valmanifest 2010-2014 s. 11). Samt här; ”Lägre moms på
restaurang- och cateringtjänster ger fler unga chansen att få jobb inom tjänstesektorn” (Ibid. s.
17)
Centerpartiet och även moderaterna fortsatte att driva jobbfrågan i sänkningen av
restaurangmomsen. ”Syftet med den här åtgärden är att öka möjligheten för unga. Det är
också många invandrare som har restaurangbranschen som sitt första jobb, säger Maud
Olofsson (C)” (DN. 2011. 5,4 miljarder till sänkt krogmoms). Tanken med förslaget, som
drivits av både centern och moderaterna, är att skapa jobb genom att fler får råd att äta på
restaurang. (Sveriges Radio. 2011. Sänkt restaurangmoms ska ge unga jobb).
Argumenten som miljöpartiet anförde låg helt i linje med såväl regeringens som näringens
egna. ”Det var en rad olika argument. Bland annat att gynna tjänstesektorn, skapa nya jobb,
förenkla momsadministrationen och inte minst att gynna gröna näringar” (Mp intervju).
Arbetsfrågan lyftes även fram i en gemensam debattartikel av finansminister Anders Borg och
dåvarande energi- och näringsminister Maud Olofsson i Dagens Industri med titeln; Nu vill vi
uppfylla vallöftet om sänkt moms för tjänster. ”Extra angeläget är att förbättra jobbchanserna
för de grupper som ofta har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden, som unga, invandrare
och människor som saknar längre utbildning. […] Sänkt moms för vissa arbetsintensiva
tjänster bidrar till ökad varaktig sysselsättning genom en växling från hemarbete till
förvärvsarbete och en minskning av den strukturella arbetslösheten. Detta gäller särskilt för
restaurang- och cateringtjänster, där en momssänkning kan väntas skapa många nya jobb.”
(Regeringen. 2010. Nu vill vi uppfylla vallöftet om sänkt moms för tjänster). I ytterligare ett
inlägg från Fredrik Reinfeldt i SvD inför nyår 2010 poängterar man återigen de jobbskapande
effekterna för främst utsatta grupper i samhället: ”Sverige har inte råd att se människor fastna
i utanförskap. Vårt mål är full sysselsättning. […] Här finns många gånger ungdomar som
lämnat skolan utan fullständiga betyg, nyanlända svenskar samt funktionshindrade med
nedsatt arbetsförmåga. Till dessa ska vi rikta våra ansträngningar. Det måste bli arbetslinjens
prioritering efter krisen” (SvD. 2010. Vi har råd med reformer).
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12 september 2011 föreslår den omvalda borgerliga regeringen sänkt restaurangmoms i linje
med sitt vallöfte bland annat med motiveringen att det ska skapa jobb för; ”Yngre personer
och personer med utländsk bakgrund.” (Regeringen. 2011. Regeringen föreslår sänkt
restaurangmoms). Dagen därpå bekräftas det i media att regeringen får stöd för reformen av
miljöpartiet, en nödvändighet för att den ska gå att genomdriva. ”13 september 2011,
Regeringen kommer att få i genom det kritiserade förslaget om sänkt restaurangmoms efter
årsskiftet. Miljöpartiet gör i dag klart att de inte tänker fälla förslaget. Därmed finns en
majoritet i riksdagen.” (Sveriges Radio. 2011. Miljöpartiet ställer sig bakom sänkt
krogmoms).
Den borgerliga alliansregeringen gick till val, såväl 2006 som 2010, med den så kallade
arbetslinjen där jobb och arbetsskapande åtgärder stod i huvudfokus (Alliansen. 2010. ”Nya
jobb i stället för bidrag”). ”Ett av de övergripande målen för den sittande regeringens
ekonomiska politik är en varaktigt högre sysselsättning” (SOU 2011:24 s. 17) (SOU 2011:70
s. 21) (Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 2; Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 3)
(Proposition 2011/12:1 s. 269). Man slog även fast att skatteregler ska bidra till att öka den
varaktiga sysselsättningen genom att få fler människor i arbete och utöka arbetsutbudet för
dem som redan befinner sig på arbetsmarknaden (SOU 2011:24 s. 17) (SOU 2011:70 s. 21)
(Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 2; Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 3) (Proposition
2011/12:1 – Ikraftträdande och övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 273). Denna ökning av
arbeten och arbetskraftsutbud skulle uppnås genom sänkt mervärdesskatt för bland annat
restaurang- och cateringtjänster, något regeringen anförde i sin budgetproposition för 2011
(Proposition 2010/11:100 s. 42) (SOU 2011:70 s. 23) (Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 3).
Det skulle skapa en växling från hemarbete till förvärvsarbete, samtidigt som det skulle öka
arbeten i den berörda sektorn (Proposition. 2011/12:1 – Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 273). ”Detta gäller särskilt för restaurang- och
cateringtjänster, där betydande effekter på den varaktiga sysselsättningen kan förväntas.
Mervärdesskatten för dessa tjänster bör därför sänkas” (SOU 2011:24 s. 17) (SOU 2011:70 s.
21; SOU 2011:70 s. 23).
Antalet nya jobb

En stor tvistefråga har varit hur många jobb som egentligen skapas av åtgärden. Flera olika
bud har inkommit vid olika tidpunkter och med olika motiveringar. HUI anför i sin rapport
från 2010 att; ”Sammantaget är det rimligt att sysselsättningen kan komma att öka med 7 00019 000 jobb” (HUI 2010:4). De menar vidare att denna siffra i sin tur är beroende av ett antal
faktorer som påverkar, exempelvis; ”En tioprocentig sysselsättningsökning skulle då innebära
6 400 respektive 5 200 nya jobb, beroende på om alkoholen tas med eller ej” (Ibid. 2010:21).
HUI lutar sig mot priselasticitetsstudier som bedömer ökningen till ”mellan 3 000 och 11 000
jobb. Genomsnittet ger en ökning på drygt 7 000 jobb” (Ibid. 2010:27). En motstridig bild
jämfört med den som förs fram av exempelvis statens offentliga utredningar som landar i
siffran till 3 500 nya jobb och ökat arbetsutbud motsvarande 2 500 helårsarbetskrafter (SOU
2011:70 s. 24) (SOU 2011:24 s. 9) (Proposition 2011/12:1 – Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 274). Samtidigt är samtliga dessa instanser försiktiga i sina
bedömningars riktighet, flera SOU:er skriver bland annat; ”Vad gäller beräkningarna av
förväntade effekter på den varaktiga sysselsättningen har utredningen betonat osäkerheten i
dessa” (Proposition 2011/12:1 s. 269). SOU 2011:24 skriver vidare att: ”Osäkerheten i
beräkningarna bör betonas. Eftersom tillgången till empiri är mycket begränsad har
beräkningarna gjorts med hjälp av ett flertal antaganden” (SOU 2011:24, s. 66) (Proposition
2011/12:1 – Ikraftträdande och övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 273). Något som även
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SOU 2011:70 stämmer in i; ”Utredningen vill betona att beräkningarna är behäftade med stor
osäkerhet och resultaten styrs helt av vilka antaganden som görs” (SOU 2011:70 s. 24). Även
HUI har en brasklapp och menar att effekten bör ses över lång sikt då det är en strukturell
reform, den kortsiktiga vinningen i form av nya jobb är osäker. ”Man bör dock komma ihåg
att de uppmätta effekterna gäller på lång sikt, under en tidsperiod på 10-20 år, när människor
har haft tid på sig att anpassa sitt beteende. Vad jobbeffekten blir på kortare sikt skulle
innebära är mer osäkert” (HUI 2010:22). Ett faktum som budgetpropositionen tagit i
beaktande: ”En del remissinstanser har ansett att sysselsättningseffekterna blir lägre, några att
de tvärtom blir högre än vad utredningen har kommit fram till (jfr avsnitt 6.11.6, Effekter på
varaktig sysselsättning)” (Proposition 2011/12:1 s. 269).
Det finanspolitiska rådet har i sin rapport Svensk Finanspolitik 2011, riktat skarp kritik mot
regeringens förslag, i fråga som såväl arbetsskapande åtgärd som åtgärd för att komma
tillrätta med snedvriden konkurrens. ”De samhällsekonomiska effektivitetsargumenten för
lägre moms på restaurang- och cateringtjänster är inte heller särskilt starka. Vi förordar en
återgång till en enhetlig moms. De lägre skattesatserna för bl. a. livsmedel, böcker och diverse
turistrelaterade verksamheter snedvrider konsumtionen mot dessa varor och tjänster på
bekostnad av andra” (Svensk finanspolitik 2011 - Finanspolitiska rådets rapport s. 19)
(Sveriges Radio. 2011. Sänkt restaurangmoms ska ge unga jobb). Man menar vidare att skilda
momsskattesatser för olika varor och tjänster inte är ”motiverade av vare sig
samhällsekonomiska effektivitetsskäl eller fördelningsskäl. Även argumenten för reducerad
moms på restaurang- och cateringtjänster är svaga. I stället bör en enhetlig moms införas”
(Svensk finanspolitik 2011 Finanspolitiska rådets rapport - Rapportens slutsatser och
Sammanfattning s.3 inledning). Även konjunkturinstitutet stämmer in i kritiken. ”Enligt en
tidigare utredning från regeringen kommer den sänkta restaurangmomsen skapa 3 500 nya
jobb. Det är en siffra som statliga Konjunkturinstitutet är skeptisk till.
”Sysselsättningseffekterna totalt sett för hela ekonomin blir små och mindre än vad
utredningen visar, säger KI:s generaldirektör Mats Dillén till TT” (Arbetet. 2011. Sänkt
restaurangmoms ska ge ungdomar jobb).
En del av den självsäkerhet kring hur många nya arbeten reformen skulle skapa har sakta men
säkert övergått i en större osäkerhet. I september 2011 var inte ens alliansregeringens
starkaste anhängare säker på effekterna. ”Hur många jobb det rör sig om vill regeringen inte
säga. ’Det finns så många olika siffror där ute, men det går inte att beräkna i detalj i
dagsläget’, säger näringsminister Maud Olofsson” (Arbetet. 2011. Sänkt restaurangmoms ska
ge ungdomar jobb). Samtidigt står man dock fast vid att det är en bra reform. ”Regeringen vill
inte säga hur många nya jobb sänkt restaurangmoms väntas ge. ’Det är jättesvårt att säga’,
säger Maud Olofsson. Hon understryker i stället att åtgärderna förbättrar förutsättningarna för
branschen att anställa. ’Det leder både till lägre regelkostnader och lägre kostnader för att
anställa’, säger hon. Fredrik Reinfeldt flikar in att åtgärder som sänkt moms är
konjunkturberoende, och inte nödvändigtvis ger fler jobb direkt. ’I dåliga tider kan det leda
till att man räddar jobb som annars hade gått förlorade’” (DN. 2011. 5,4 miljarder till sänkt
krogmoms).
Framöver ser det mera osäkert ut, med ny ledning för det största oppositionspartiet,
socialdemokraterna, håller också en ny hållning på att utformas. Den 24 februari sa den
nyutnämnda ekonomiskpolitiska talespersonen för socialdemokraterna Magdalena Andersson
följande till Rapport. ”’Det gäller till exempel den nedsatta arbetsgivaravgiften för ungdomar,
som är en dyr reform. Likadant med restaurangmomsen, som också är en dyr reform med
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väldigt tveksamma sysselsättningseffekter. Det är mycket bättre och smartare att i stället rikta
insatserna direkt till dem ungdomar och personer som har svårt att komma in på
arbetsmarknaden’” (Restauratören. 2012. (S) flaggar för höjd restaurangmoms). Även om
man senare i mars 2012 gav försiktiga indikationer på att reformen kan få vara kvar. ”Den
sänkta restaurangmomsen kanske kan få vara kvar” (Restauratören. 2012. S vill höja
arbetsgivaravgifter för ungdomar – restaurangmomsen kan få vara kvar).
Enhetlighet

Det finns vissa tendenser mot systemfragmentering i följande mening. “The first consequence
of a system fragmentation is policy fragmentation. The left hand knows not what the right
hand is doing, with the result that the left hand sometimes does something that profoundly
affects the right hand, without anyone ever seeing the implications” (Kingdon 2011:119).
Som exempelvis när den dåvarande socialdemokratiska regeringen sänkte livsmedelsmomsen
utan hänsyn till restaurangmomsen. Det berodde dock i större utsträckning på en
fördelningspolitik, men fick gränsdragnings och rättviseproblem på andra områden som ledde
till starka protester. En eventuell repris på detta håller på att rullas upp i detta nu då andra
närliggande branscher upplever liknande situationer som den restaurangbranschen upplevde
efter 1996.
Hotell- och restaurangfacket har främst drivit frågan om harmonisering utav momssatserna
och var därför försiktigt positiva till regeringens förslag. ”Vi har ställt oss positiva till en
harmonisering utav momssatserna. Vårt utgångsläge var ju att de skulle vara harmoniserade
och inte sänkta, men när förslaget kom så har vi ställt oss positiva till det utifrån att det inte
ska bli någon snedvriden konkurrens mellan restaurationsverksamhet och det som försäljs i
butik” (HRF intervju). Även om man från fackets sida är nöjda överlag med den förändring
som skett påpekar man nya problem. ”Lagstiftningen i den form den ligger nu är kanske inte
fulländad eftersom man styckar branschen på ett konstigt sätt när det gäller vilka delar som
där momssatsen har harmoniserats och vilka delar det inte har det […] alltså problemet med
två momsdelar har ju många företag i vår bransch, framförallt många företag inom
snabbmatskedjan redan haft där man försäljningsmässigt har haft en större del som gått via
take-away än gått via restaurangdelen. […] det skulle ju vart bättre om man hade haft en
totalmomssats för dom delar, alltså hela verksamheten” (HRF intervju).
En för Jennie Nilsson välbekant problematik. ”Ja det är jättesvårt att åstadkomma en
enhetlig, det gjorde man inte -91 heller, utan man åstadkom ju två nivåer då väl som sen blev
tre nivåer och som sen har blivit en schweizerost någonstans. Så att nej, jag tror inte att man
kan eller att det ens är eftersträvansvärt att ha en enhetlig såtillvida att du har en nivå. […]
det jobb som behöver göras här borde bygga på att hitta mer likformighet istället för mindre
likformighet. Och då kan man inte bara titta på enskild bransch eller enskild produkt eller
enskild tjänst” (S intervju).
Torsten Svenonius bekräftar den bild som målats upp med en snedvridning av konkurrens
som uppstod på 90-talet då skillnaden uppstod mellan moms på mat i affärer och på
restaurang. ”Så blev det ju en nyckelfråga för restaurangnäringen […] Och sen har då frågan
tagits upp igen, nästan tio år senare och då dessutom med ett så att säga starkt fokus på de
jobbskapande effekterna, och sen har det då lyfts fram och förhandlats fram som en del i så
att säga i regeringsplattformen, före 2010 års val” (Torsten intervju).
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Torsten Svenonius ställer sig bakom enhetliga skatter generellt, men pekar samtidigt på en
övergripande del i problematiken kring skattesatser. ”Jag tror alltså att, ur en strikt teoretisk
synpunkt, så är ju alltid enhetliga skatter generellt, inte bara enhetliga momssatser utan
enhetliga skattesatser över huvudet taget att föredra. Men mot det så måste ju också ställas
vad som är praktiskt hanterbart och vad som skapar stora problem. […] En annan väsentlig
aspekt i det här sammanhanget är, vad är egentligen mest enhetligt; att man så få undantag
som möjligt från en generell momssats, eller att man när man har undantag man inom dem
har så stor likhet som möjligt?” (Torsten intervju)
Det råder stor enighet hos experter, ekonomer och andra om att en enhetlig skattesats är idealt
i linje med 1990/91 års skattereform (SOU 2005:57 s. 28). Detta anförs från många olika håll
i tämligen skarpa ordalag. Särskilt den statliga utredningen 2005 Enhetlig eller differentierad
mervärdesskatt, framhäver denna betydelse. ”Utredningens rekommendation är att det
fortsatta arbetet med slutbetänkandet skall inriktas på en övergång till en enda enhetlig
skattesats” (Ibid. 2005:57 s. 17) utredningen framhåller fördelarna med enhetlig skattesats och
dess vinster som betydande i sin rapport (Ibid. 2005:57 s. 22; Ibid. 2005:57 s. 27). Men även
regeringen som genom Kommittédirektiv 2010:132 uttrycker: det svenska skattesystemet vilar
på ett antal grundläggande principer, bl.a. principerna om likformighet och neutralitet.
Utgångspunkten är att skattereglerna i så liten utsträckning som möjligt ska snedvrida
hushållens och företagens val i olika avseenden (Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 2). Också
finanspolitiska rådet är i favör till en enhetlig momssats; ”Vår bedömning är att en enhetlig
moms är att föredra. […] ett system med många skattesatser [ger] upphov till stora
administrativa kostnader och gränsdragningsproblem, vilket uppmuntrar till skattefusk”
(Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011 s.283-284). Övergången till en
enhetlig mervärdesskattesats skulle dessutom medföra väsentliga besparingar för såväl stat
som de skatteskyldiga. Bedömningar från Skatteverket själva indikerar besparingar på 164
miljoner kronor per år, därtill bedöms hanteringskostnaderna för skatteskyldiga uppgå till
cirka 600-700 miljoner kronor per år (SOU 2005:57 s. 22-23). Även Copenhagen Economics
anser att en enhetlig momssats är den bästa för ekonomin (Copenhagen Economics 2007:5;
Copenhagen Economics 2007:8). ”There are strong general arguments for having just one
VAT rate per member state”, samtidigt ser man vissa fördelar med en differentierad skattesats
då det kan motverka strukturell arbetslöshet och öka utbudet av varor och tjänster inom vissa
sektorer (Ibid. 2007:4).
SOU 2005 menar att en differentiering av skattesatser ger politiker möjlighet att söka styra
konsumentpriser och köpkraft i vissa riktningar (SOU 2005:57 s. 28), men ifrågasätter
samtidigt effektiviteten av de politiska intentionerna i att använda differentierade skattesatser
som styrmedel av konsumtionsmönster och köpkraft de menar att det är tveksamt om man
genom dessa uppnår det som åsyftas och om det verkligen är den lämpligaste åtgärden för att
åstadkomma det som eftersträvas (Ibid. 2005:57 s. 26; Ibid. 2005:57 s. 28).
Med olika momssatser åtföljs konkurrens- och gränsdragningsproblem som snedvrider
marknaden såväl som det skapar en grogrund för svarta marknader ”Som i andra branscher
som tillhandahåller hushållsnära tjänster och/eller tjänster där det förekommer mycket
kontanter är restaurangbranschen drabbad av en relativt omfattande svartekonomi” (HUI
2010:32). Denna problematik är gammal och välbekant beträffande skattefrågor. Sedan
skattereformen 1990/91 har likformigheten och enkelheten i systemet på flera områden fått ge
vika, något som uppmärksammats på nytt i närtid (Svenskt Näringsliv. 2012. Skattereform
kan inte vänta på politisk enighet) (DN. 2012. Sverige är moget för en ny övergripande
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skattereform) (Sveriges Radio. 2012. Dags för översyn av det svenska skattesystemet) (SvD.
2012. FP vill ha ny bred skattereform) men som inte på något vis är nytt. Den statliga
utredningen 2005 Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt beskrev situationen så här;
”Utskottet beskrev att systemet blivit alltmer svåröverskådligt och krångligt och att
gränsdragningen mellan vad som skulle beskattas med reducerad skattesats respektive
undantas från beskattning i en del fall framstod som svårbegriplig och orättvis. När ett
närbesläktat och näraliggande område beskattades på en högre nivå gav gränsdragningarna
ibland upphov till känsliga och vidlyftiga rättvisediskussioner” (SOU 2005:57 s. 17). Denna
problematik är lika legitim nu som då, detta trots att lagstiftare ofta sökt specificera så
noggrant som möjligt vilka varor och tjänster som är avsedda att omfattas av reducerad
skattesats. Trots detta ”har det visat sig att gränsdragningsfrågor mycket ofta uppkommer”
(Ibid. 2005:57 s. 20). Vi ser redan idag vissa sådana effekter av den sänkta restaurang- och
cateringmomsen (SHR. 2012. Frågor och svar). Snedvridning av marknaden var ett av
argumenten som EU framhöll när man ändrade i direktiv 77/388/EEG (Rådets direktiv
92/77/EEG).
I grund och botten framhärdas en problematik med differentierade skattesatser då producenter
av olika varor och tjänster inte behandlas lika (SOU 2005:57 s. 23). Detta blir ett uppenbart
problem ”om det finns en hög grad av utbytbarhet mellan varor och tjänster med olika
skattesats kan detta förhållande beskrivas som direkt konkurrenssnedvridande” (Ibid. 2005:57
s. 23). Något som regeringens proposition även tar upp; ”Problemen är inte heller begränsade
till restaurang- och cateringbranschen utan gränsdragningsfrågor kan uppstå även i andra
verksamheter där livsmedel omsätts tillsammans med olika kringtjänster” (Proposition
2011/12:1 s. 269), medhåll erhålls även från SOU 2011:24 (SOU 2011:24 s. 10). I
budgetpropositionen skriver man även att en av de stora vinsterna med sänkt restaurangmoms
vore att ett stort antal företag slipper gränsdragningsproblem ”mellan å ena sidan restaurangeller cateringtjänster och å andra sidan livsmedel” (Proposition 2011/12:1 s. 268).
Utredningen från 2005 menade alltså att det uppstod en orättvisa när branscher behandlas
olika trots att de har liknande verksamhet, som exempelvis take-away-problematiken
gentemot att äta maten på plats. Utredningen menar då att ”därmed är det också svårt att
utforma ett system med differentierade mervärdesskattesatser på ett sådant sätt att systemet
kan få allmän acceptans. Ett system med differentierade mervärdesskattesatser tenderar
därigenom att vara instabilt” (SOU 2005:57 s. 27-28). En liknande argumentation fördes av
regeringen i dess budgetproposition 2011; ”Den nuvarande skillnaden i beskattningen mellan
restaurang- och cateringtjänster och livsmedel snedvrider även konkurrensen mellan olika
företag. Differentieringen av mervärdesskatten innebär att företag som säljer restaurang- och
cateringtjänster missgynnas jämfört med företag som säljer livsmedel” (Proposition 2011/12:1
s. 268). 2005 års utredning har haft en viss betydelse för 2011 års budgetförslag och
tillerkänns även i själva propositionen; ”Problemen uppmärksammades redan av
Mervärdesskattesatsutredningen i delbetänkandet SOU 2005:57” (Proposition 2011/12:1 s.
269). Med genomförande av sänkningen av restaurang- och cateringmomsen kan man
förenkla för såväl företag som myndigheter och därtill den snedvridning som uppstått till följd
därav. (Regeringen. 2011. Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster) (Proposition
2011/12:1 s. 269) (SOU 2011:24 s. 10) (HUI 2010:4).
Viss differentiering är nödvändig då det praktiskt är mycket svårt att genomföra en rakt
igenom enhetlig skattesats. ”While acknowledging the practical benefits of a uniform VAT
rate, economists are on theoretical grounds sceptical towards the idea of a uniform VAT rate.
They argue that an efficient VAT system necessarily must be non-uniform” (Copenhagen
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Economics 2007:8). Detta lyckades man inte ens med 1990/91 då två momssatser rådde
(Proposition 1997/98:1 Bilaga 6). Dagens tre momssatser ger i sin tur upphov till
gränsdragningsproblem (SOU 2005:57 s. 27), men det som är viktigt är snarare att
momssatserna differentieras på så visa att snedvridningen och därmed effektivitetsförlusterna
minimeras (Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 2).
Ytterligare ett argument från regeringssidan var att samhällsekonomin på sikt skulle gynnas:
”framförallt då snedvridningen som i dag finns mellan fritid, marknadsarbete och hemarbete
bedöms minska” (SOU 2011:70 s. 24). På liknande sätt som med RUT- och ROT avdragen
kunde man förvänta sig en minskad snedvridning mellan hemarbete, svartarbete och
marknadsarbete, något som skulle öka sysselsättningen och produktiviteten
(Kommittédirektiv Dir. 2010:132 s. 2-3). Detta då olika skattesatser påverkar
konkurrensförhållandena och de differentierade skattesatserna leder till snedvridning (SOU
2005:57 s. 24; SOU 2005:57 s. 27) (Regeringen. 2011. Sänkt moms på restaurang- och
cateringtjänster).

Policyflödet
”Why some alternatives for choice are seriously considered while others are neglected”
(Kingdon 2011:3).
Policyflödet innehåller som sagt policyentreprenörer såväl som policy communities (Kingdon
2011:117). I frågan om restaurangmomsen har det funnits ett flertal aktörer, men här har
fokus legat på två av de mest centrala aktörerna utanför politikflödet. Två intressegrupper
(Ibid. 2011:45), nämligen SHR och HRF. De har båda bedrivit en hel del verksamhet kring
just restaurangmomsen sedan frågan aktualiserades och har drivit detta särintresse (Kingdon
2011:118). Det är enligt Kingdon i policy communities som ”short list of ideas” uppstår,
(Ibid. 2011:139) varför vi ska titta närmare på dessa två intressegruppers arbete i frågan.
SHR

Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR, är en arbetsgivar- och branschorganisation
som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och verkar som motpart till sin fackliga motsvarighet
Hotell- och restaurangfacket. De organiserar cirka 5 600 arbetsplatser och står för merparten
av hotell- och restaurangbranschens totala omsättning (SHR. 2012. Om SHR). De bedriver
även en egen tidning; restauratören (Restauratören. 2012. Om Restauratören). SHR har drivit
frågan om sänkt restaurangmoms sedan 90-talet (SHR. 2012. Momsen sänks – nu skapar vi
nya jobb!). Frågan är välbekant och har drivits en längre tid av näring själva. ”Det är sexton
år sedan ungefär som den frågan blev aktuell för SHR, det var i samband med att man sänkte
momsen på livsmedel till 12 och hur lät då momsen på restaurangtjänster vara kvar på 25
procent” (SHR Intervju).
Den dåvarande styrelseordföranden, Ulf Adelsohn samt presidiet för SHR med VD:n Mats
Hulth i spetsen, skrev tillsammans en debattartikel i Dagens Industri som publicerades 200809-15. Det var en artikel riktad mot regeringen och Sveriges EU-parlamentariker där man
sökte få dem att driva sänkningen av restaurangmomsen på EU nivå. Redan då anförde man
argument som snedvriden konkurrens, svartjobb och att det skulle skapa arbeten, främst för
utsatta grupper. ”Sänkt restaurangmoms skulle skapa tusentals nya jobb för grupper som
annars ofta står utanför arbetsmarknaden. […] Skattetrycket i kombination med en omfattande
kontanthantering medför även andra problem. Seriösa restaurangföretag möter svår
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konkurrens från den svarta sektorn. […] En halverad moms på restaurangtjänster från 25 till
12 procent, samma nivå som för momsen på livsmedel, skulle ge 10 000–20 000 nya jobb i
restaurangbranschen” (Dagens Industri. 2008. Sänkt moms ger tusentals nya jobb).
HRF

SHR:s motpart, Sveriges hotell- och restaurangfack, HRF har hållit en lägre profil i frågan.
HRF sorterar under LO och bedriver arbetstagarfrågor. Man bedriver även sin egen tidning;
hotellrevyn (Hotellrevyn. 2011. Sänkt moms från årsskiftet).
SHR anser inte att man fått särskilt stort stöd av HRF i frågan. ”Restaurangfacket har ju varit
ambivalenta i den här frågan, dom har ju inte varit ett aktivt stöd för en sänkning” (SHR
intervju), samtidigt har man inte heller blivit aktivt motarbetade i frågan och det främsta
motstånd som funnits har varit begränsningar i budgetutrymmet. Även om Thomas Laurell
tillstår att ”sen finns det ju andra organisationer som självklart har varit ute och alltså i
debatten och sagt att dom här pengarna borde användas till annat så är det ju.” Samtidigt
som miljöpartiet efter valet inte varit ett aktivt stöd och socialdemokraterna tycks svänga i
frågan (SHR intervju). Malin Ackholt från HRF ser inte heller någon uppenbar antagonist.
”Det är möjligtvis vänstern som inte tyckte att det var en god lösning på det politiska planet. I
övrigt har jag inte hört särskilt stor opinion mot att det inte skulle vara en god sak. Däremot
så kan man ju säga att, är det Calmfors, som är regeringens egen utredare i frågan har ju
inte sett, har ju inte kunnat haft stöd för dom effekter som bland annat arbetsgivarföreningen,
SHR då och centern och några andra har fört fram när det gäller antalet nya arbetstillfällen
det skulle skapa. Men i övrigt så kan jag nog inte säga att jag hört något” (HRF intervju).
Policy

HRF anser att restaurangmomsen är en viktig fråga för branschen och därmed indirekt för
deras medlemmar, men har valt att inte engagera sig särskilt aktivt i frågan eftersom den berör
deras medlemmar i mindre grad. ”Det kan vara en bra fråga för branschen, men vår
bedömning om frågans viktighetsgrad i det läget var att den bör ligga på agendan, vi har inte
prioriterat den lika högt som arbetsgivarsidan och det är klart att arbetsgivarsidan har
jobbat lite mer med den frågan. Alltså, skattelagstiftning och momssatser och liknande det
ligger lite längre ifrån våra medlemmars vardag” (HRF intervju). Malin Ackholt fortsätter:
”Vi får säga, visst är skattefrågan, momsfrågan en viktig fråga och den kan skapa bättre
förutsättningar för våra medlemmar, men den ligger inte högst upp på vårat arbete, vi har,
alltså det är ingen oviktig fråga, men vi har många andra frågor som är mer prioriterade än
skattelagstiftning” (HRF intervju).
Det har funnits en del samarbeten mellan SHR och HRF i frågan historiskt sett då man delat
en målsättning; harmoniseringen av skattesatserna. ”Tidigare, om vi säger så, tidigare innan
momsfrågan kom upp i den formen som den gjorde nu till sommaren 2010 får vi väl säga när
valmanifest och annat sattes i sjön, så har vi haft väldigt mycket samarbete med SHR när det
gäller frågan där vi har diskuterat. Sen vi har fört fram diskussioner om att vi måste ha
harmonisering och sen har SHR sagt att den måste sänkas och liknande, men självklart har vi
haft diskussioner med arbetsgivarorganisationen men också gemensamt i opinionsarbetet som
vi har bedrivit när det gäller uppvaktningar och annat” (HRF intervju).
HRF:s opinionsarbete har varit fokuserat på den tidigare socialdemokratiska regeringen.
”Alltså vår, vår påverkan, framförallt tidigare var ju mot den regeringen som satt fram till
2006, var det en del uppvaktningar. Mellan 2006 och 2010 kan vi säg fanns det några
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uppvaktningar, jag kan tyvärr inte säg om det var i denne frågan som vi gjorde, som vi gjorde
gemensamma med arbetsgivarföreningen. Men efter 2010 så har ju liksom den här frågan
inte vart på tapeten, för den var liksom klar innan vi kom till valet 2010” (HRF intervju).
På frågan om vem eller vilka som varit starkast pådrivande i frågan svarar Malin Ackholt;
”Ja, framförallt är det vår största motpart, Sveriges hotell- och restaurangföretagare […]
Den har ju vart, den har väl drivits starkt utav branschens företrädare på arbetsgivarsidan,
så skulle jag göra bedömningen utav det” (HRF intervju). En syn som Jennie Nilsson delar.
”Jag var inte den som det i någon mening lobbades för. Men visst, jag har väl också sett
restaurangnäringens lobbyverksamhet under Almedalen till exempel, en ’räckmacka’ eller
vad det var det stod överallt. Eller ’ge ungdomarna en räckmacka in i arbetslivet’. Som ju
byggde någonstans på att de menade att det skulle ge jättemycket ungdomsjobb om man bara
fick sänkt restaurangmoms. Har ju gått sådär hittills får man ju säg” (S intervju). Henrik von
Sydow har sett mindre av den varan: ”Jaa, nej, alltså, det skulle ju möjligen då kunna vara
hotell- och restauranganställdas förbund och liknande fackföreningar men andra… Nja, jag
kan inte se att det är en tydlig lobbyism. Lobbyism är ju annars ganska tydlig ibland när
saker och ting som är lobbydrivna, men det här har jag inte upplevt på det sättet faktiskt. Det
finns ju massor med frågor som blir stenhård lobby kring, inte minst momssatser och
liknande, men jag upplevde faktiskt inte lobbytrycket som stenhårt här. Jag var pappaledig
under hösten, möjligen spelar det in då, men… nej” (M intervju).
Torsten Svenonius menar att det varit väldigt tydligt att det har varit branschen som varit
pådrivande i denna fråga, allt från branschorganisationer till enskilda näringsidkare. ”Det
uppenbara är ju så att säga att det är branschens olika företrädare och det som ha blivit mer
och mer tydligt har väl blivit en väldig enhet. Så att här har man ju då haft dels de
organiserade branschföreträdarna i form av framför allt SHR och restaurangfacket och
kanske ytterligare någon sån där, men även ett allt starkare engagemang från så at säga
enskilda företag, både stora jättar som McDonalds och annat och mindre krögare som kanske
däremot har varit kända namn. Och det har varit väldigt tydligt att alla går i armkrok, och
det är naturligtvis också alltid en styrka i en sån här påverkansprocess. Att visa att det är inte
bara någon enstaka eller en branschorganisation som i nån mening driver en fråga för att de
måste ha en fråga men som inte tas på lika stort allvar av de berörda företagarna, men här är
det väldigt tydligt att alla, från liten till stor och både på företagssidan och facksidan, har sett
det här som en mycket väsentlig fråga” (Torsten intervju).
Ihärdigheten från branschen har, menar Torsten Svenonius, varit avgörande för frågans
genomdrivande, men också den förändrade debatten kring den, till att handla om dess nya
fokus på arbeten. ”Genom att den här frågan har tjatats ett antal gånger så har det blivit
större och större insikt i de politiska partierna, att här finns en knut i skattesystemet. Och när
man då har sett det och sett hur det har korsat sig med diskussionerna om att skapa jobb,
möjlighet att minska utanförskap, nödvändigheten av instegsjobb då har man märkt att allt
har fallit åt ett och samma håll” (Torsten intervju). Torsten Svenonius nämner själv vikten av
”rätt tid” för frågan som avgörande, och vikten av att ständigt närvara i debatten för att kunna
kapitalisera när stunden är inne. ”Det tror jag ofta att man kan se, att om man tjatar om en
fråga tillräckligt länge så kommer det förr eller senare att vara rätt tid för den. Däremot så
kan man inte tänka att, jag tror att, man kan inte göra som så att konstatera att nu finns det
liksom inte läge för att genomföra den här förändringen så då håller vi tyst, därför att när det
väl blir medvind då kan man inte omedelbart driva igenom någonting utan det är lite grand
så att det gäller att stå upp och tjata om någonting, ungefär likt Cato tjatar man, och när det
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blir läge då trillar polletten ner” (Torsten intervju). Kingdon använder analogin om en surfare
som inväntar vågorna för denna logik. Det är först när rätt våg dyker upp som det blir möjligt
för surfaren att surfa, i samma måtto måste policyentreprenören invänta rätt ögonblick för sin
idé (Kingdon 2011:225) (Knaggård 2009:101).
Att sänkningen av restaurangomsen kom som den gjorde och fick den uppmärksamheten den
fick beror i stora drag, enligt Torsten Svenonius, på att det var den åtgärd som var möjligt för
den borgerliga regeringen att genomdriva. ”En sak som talar för restaurangmomsen nu, det
var ju just detta att, jag menar, skälet till att det sker och att det har fått så stor
uppmärksamhet är ju att det har varit en av dem skattesänkningar som har så att säga kunnat
genomföras under denna mandatperioden med nuvarande parlamentarisk situation. Jag
menar det är ju möjligt, hade det varit en fortsatt majoritet för alliansen hade det genomförts
ytterligare ett antal saker som hade gjort att det här inte alls hade fått samma
uppmärksamhet” (Torsten intervju).
Skattebetalarnas Förening välkomnade förslaget, men har aldrig arbetet aktivt med frågan.
”Nej, jag menar vi har, så att säga, välkomnat förslaget och så att säga har konstaterat att det
har varit, att det är en önskvärd förändring men det är inte någon skatteförändring som så att
säga vi har haft högst upp på agendan” (Torsten intervju).
Torsten Svenonius som under 90-talet arbetade som PR-konsult med just
restaurangmomsfrågan berättar hur den har behandlats historiskt. ”Då handlade det mycket,
då var det mycket fråga om att, ett rent informationsarbete. För då var det många som så att
säga inte var medvetna om den här skillnaden och så att säga de olika konstiga
gränsdragningarna som uppstod. […]Det var sånt som var okänt för många
riksdagsledamöter så där handlade det om att så att säga bara trumma in detta faktum. Vilket
ju många gånger just är så att säga det första steget, det allra första steget om man vill
åstadkomma en politisk förändring är naturligtvis att medvetandegöra hur situationen ser ut
idag. Nästa steg är att visa på att det är ett problem och tredje steget är att visa på att det
finns en möjlig lösning” (Torsten intervju).

Politikflödet
En stor förändring kom i Sverige med maktskiftet 2006 då alliansregeringen vann valet ”alltså
maktskiftet 2006 var ju det som gjorde att Sverige ändrade ståndpunkt i den här frågan. Den
socialdemokratiska regeringen, den socialdemokratiskt leda regeringen hade ju inte drivit
frågan och hade ju också sagt nej i ministerrådet så att det var ju när den, alliansregeringen
tillkom till makten 2006 som frågan så att säga tog ett annat skede inom EU också” (SHR
intervju). Maktskifte är en av de omvälvande förändringar som Kingdon för fram som
exempel på möjligt skifte i agendan (Kingdon 2011:153; Kingdon 2011:163) (Knaggård
2009:98), i detta fall från ett aktivt motstånd mot en sänkning av restaurangmomsen till ett
aktivt stöd.
Moderaterna

Som vi redan har sett har arbetslöshetsproblematiken legat i moderaternas fokus alltsedan
2006. Problematiken med arbetslöshet i allmänhet och ungdomsarbetslöshet i synnerhet har
varit en väletablerad fråga som såväl regering som opposition varit angelägna att finna
lösningen på. 20 augusti 2011 uttalade statsminister Fredrik Reinfeldt; ”Sverige har sedan
länge hög ungdomsarbetslöshet och en alltmer krävande arbetsmarknad. […] Men det handlar
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också om ett vallöfte: att från nästa år sänka momsen på restaurang- och cateringtjänster med
hälften. – Rätt använd av restaurangägare runt om i Sverige kan detta faktiskt leda till att fler
får jobb, eller i alla fall att inte fler får gå, om det blir nedgång. Det har också en tydlig
ungdomskoppling, sade Fredrik Reinfeldt” (DN. 2011. M vill genomföra sänkt
restaurangmoms). Fokus på ungdomsarbetslösheten bekräftades även genom Moderaternas
presschef Johan Elmberg senare samma dag. ”- Det Fredrik har sagt är att Moderaterna
kommer att driva den här frågan i budgetförhandlingarna för att stimulera tillväxten av nya
jobb för unga” (Restauratören. 2011. Reinfeldt prioriterar sänkt krogmoms).
För regeringen har ekonomin även spelat en inte obetydlig roll. ”Frågan har varit med länge,
vi har en rätt hård, det höga skattetrycket i Sverige är ett bekymmer för många branscher,
men inte minst arbetsintensiva branscher också, det tillhör ju restaurangnäringen. […]
Frågan var ju med i valrörelsen, den har drivits av flera allianspartier. Det är tillsammans
med dem och med ett begränsat reformutrymme, den är inte så våldsamt dyr som andra
skattesänkningar som vi kunde prioritera” (M intervju).
Ungdomsarbetslösheten har varit ett av huvudmålen att bekämpa med reformen.
”Anledningen till att det liksom har vuxit upp har ju varit i takt med att reformer har
genomförts under förra mandatperioden och i takt med att vi har intresserat oss för
utveckling på arbetsmarknaden, så har vi ju sett liksom just att det är väldigt stora problem
med unga, med grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, och att då hitta de reformer
som är möjliga och görbara och genomförbara och som faktiskt spelar roll för det” (M
intervju).
Henrik von Sydow menar dock att det svenska skattesystemet i sig står sig väl vid
internationella jämförelser, istället är det de höga nivåerna som vållar problem. ”Samtidigt ska
sägas dock att allra största problemet med svenska skattesystemet är kanske inte just
utformningen utan att det kanske ändå är nivån på skatterna. När jag träffar ekonomer från
OECD som håller på och jämföra skattesystem så kommer just det svenska skattesystemet
ganska väl ur vad gäller så att säga likformighet och enkelhet och så om man jämför med
andra, men de säger att problemet är så att säga nivåerna på skatterna, och det här är ju ett
sätt att faktiskt få ner nivåerna. […]Istället för att göra generella skattesänkningar som är
önskvärda men inte så optimala, eller, de är väldigt svåra att så att säga faktiskt genomföra
och få stöd för” (M intervju).
Socialdemokraterna

Den föregående partiledaren för socialdemokraterna Håkan Juholt var starkt skeptisk till
förslaget om sänkt restaurangmoms. ”Toast skagen är gott sa Håkan Juholt. Men han
hänvisade till att Riksdagens utredningstjänst kommit fram till att en momssänkning skulle ge
3 500 jobb. Kostnaden för att sänka momsen räcker till att anställa 10 000 lärare”
(Restauratören. 2011. Juholt sa nej till sänkt krogmoms).
Jennie Nilsson menar att det aldrig varit en socialdemokratisk fråga utan en del av en
kompromiss med miljöpartiet och vänsterpartiet i det rödgröna valmanifestet inför valet 2010
som socialdemokraterna själva inte prioriterade. ”Dels så var det en del i det rödgröna
valmanifest som gjordes, vilket ju är en förhandling mellan tre olika partier där man ger och
tar och det var väl kanske inte så att restaurangmomsen i och för sig var en av våra
hjärtefrågor som vi drev in utan kanske snarare andra partier som hade den högt på
dagordningen då. […] Och att vi säger att det under alla omständigheter är en dålig idé att
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sänka restaurangmomsen. Men du ska ju ha, göra det med rätt bevekelsegrunder då, vi tror
inte exempelvis att det kommer att skapa många nya arbetstillfällen att sänka
restaurangmomsen.[…] Och när reformutrymmet krympte väldigt dramatiskt så var det
liksom inte en fråga som vi valde att prioritera i det läget” (S intervju).
”Det är väl ingen större hemlighet att det är miljöpartiet som har det som en ren hjärtefråga.
Men inte ens miljöpartiet tyckte att i det ekonomiskt rådande läget som blev nu att att det var
den mest prioriterade frågan, eller mest prioriterade reformen att göra just nu. […] Dom gick
med på att göra den (reformen), eftersom att den ligger mycket högre eller närmare deras
hjärta än vad det gör för oss, men i debatt och diskussion så så var dom ändå ganska tydliga
med att dom egentligen hellre hade sett en rad andra åtgärder” (S intervju)
Även Jennie Nilsson anser att frågan handlat om arbete. ”Ja, alltså det har den väl så tillvida
att det är ju argumentationen alltså grundargumentet för varför man införde den. Man alltså,
inför budget 2011 så aviserade regeringen att man stryper eller tar bort i stort sett alla
reformambitioner man hade med hänvisning till det dåliga läge, ekonomiska läget. Och valde
då att satsa på restaurangmomsen egentligen uteslutande med motivet att den skulle skapa
nya jobb. Så det får man väl ändå säga är högst relevant. Det var knappast att dagens lunch
skulle bli tre kronor billigare som var den stora anledningen liksom” (S intervju).
Jennie Nilsson menar vidare att reformen är såväl dyr som ineffektiv och att det var det enda
regeringen presenterade i budgeten. ”Alltså utifrån effekt så är den ju väldigt dyr. […] Men
om du tittar på vilka reformer som fanns, alltså det var den enda nyheten i budgeten så det
var klart att den fick mycket att den fick mycket uppmärksamhet för det fanns ju ingenting
annat” (S intervju)
Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har gjort ingrepp på skattelagstiftningen
vilket vållat såväl snedvridnings- som konkurrensproblem. ”Sen har även socialdemokratiska
regeringar gjort undantag på det, livsmedel är ju en till exempel och man har gjort en del
andra undantag. Men varje gång du gör ett undantag ifrån om man säger en huvudprincip
som man då ändå har slagit fast så skapar du en ny tröskel när man sänkte livsmedelsmomsen
så skapade du en tröskel mot restaurangsektorn. När du nu sänker restaurangmomsen så
skapar du trösklar gentemot andra närliggande branscher till dom. […] Du flyttar en tröskel
någon annanstans bara. Därför är det väldigt komplext och svårt.” (S intervju).
”Alltså det var ju en av dom bevekelsegrunder vi hade när vi gjorde upp med miljöpartiet och
vänstern så var det ju den tröskeln och den skillnaden som fanns. Alltså den är ju att absolut
värd att fundera på alltså hur du ska hantera den, för den är väl inte rimlig fullt ut i nån
mening. […] Men genom att hantera den genom att bara sänka momsen som sagt var om man
väljer det argumentet måste man vara medveten om att då skapar du den tröskeln någon
annanstans i systemet. Så att det är, just när det gäller den typen av frågor så har ju vi sagt
länge att vi vill ju se en ny skatteöversyn a la modell -91 om man säger. […] Sen är det också
så att, ska man ha en sån här diskussion seriöst kan det inte bara handla om att man ska
sänka ikapp sig, för så har du ju snart en nedåtgående spiral där det inte finns nån botten.
[…] Ska du uppnå likformighet, ja då kommer vissa att få sänkt och vissa få höjd” (S
intervju).
Jennie Nilsson tar även stöd i Finanspolitiska rådets rapport där man dömer ut reformen som
dyr och ineffektiv. ”Dom här ledande ekonomerna som uttalar sig i olika sammanhang
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regeringens eget finanspolitiska råd osv. Dom var ju emot förslaget, om man nu, tydligt emot
dessutom, av samma skäl som Anders Borg och vi i någon mening att man hävdar att det är
tveksamma effekter sysselsättning jag tänker på där. Ja Calmfors och dom där beskriver det
som dyrt och ineffektivt” (S intervju).
Miljöpartiet

För miljöpartiet aktualiserades frågan under förra mandatperioden, 2006-2010 och var med i
partiets valmanifest (MP intervju) (Miljöpartiet. 2010. Valmanifest 2010). Miljöpartiets
ställning i frågan sägs uppkomma ur den allmänna debatten om skattelättnader och
momslättnader inom olika delar av ekonomin samt genom tillfället som uppstod ur det ”EUinitiativ som möjliggjorde vissa momssänkningar och MP:s ständiga strävan att främja
tjänstesektorn, underlätta för företagen och skapa nya jobb” (Mp intervju). Så även om man
enligt Jennie Nilssons utsago såväl som miljöpartiets ekonomiskpolitiske sekreterare inte
alltigenom stöttat idén och ansett att pengarna gjort mer nytta på andra ställen var man inte
beredda att aktivt verka för att stoppa momssänkningen (Dagens Industri. 2011. MP ratar
sänkt restaurangmoms) (Riksdag och departement. 2011. MP stödjer regeringens sänkta
restaurangmoms) (Sveriges Radio. 2011. Miljöpartiet ställer sig bakom sänkt krogmoms).
Centerpartiet

Centerpartiet var först ut i alliansen med att vilja sänka restaurangmomsen inför 2010, Claes
Västerteg beskrev processen såhär: ”Det är alltid ett digert arbete att övertyga övriga
alliansen. Men med ett långsiktigt och målinriktat arbete lyckades de som förde de direkta
förhandlingarna att få igenom sänkningen. Främst tror jag att det gick eftersom det fanns
tydliga underlag på att det skulle möjliggöra fler jobb. Även finansdepartementet kom fram
till samma slutsatser. Jag skriver tror eftersom jag inte satt runt förhandlingsbordet” (C
intervju). Jennie Nilsson bekräftar centerpartiets pådrivande roll i alliansen som motsvarande
den miljöpartiet spelade i det rödgröna samarbetet. ”Ja centerpartiet har varit drivande för på
allianssidan, på samma sätt som miljöpartiet varit drivande för på vår sida.” (S intervju).
”Med en hög arbetslöshet och en ekonomi i gungning så krävs det att vi satsar på
jobbskapande reformer och då ser vi det som angeläget att halvera restaurangmomsen”, sa
dåvarande ekonomsiskpolitiska talespersonen för centern Annie Lööf, nuvarande partiledare.
”Folkpartiet backar upp en sänkning av restaurangmomsen, medan Kristdemokraterna vill
prioritera en skattesänkning för landets pensionärer” (Dagens Industri. 2011. Sänkt krogmoms
slukar Borgs reformutrymme).
Centerpartiet antog en bredare ambition vid sin stämma i Örebro om att sänka tjänstemomsen
"när samhällsekonomin så tillåter” och identifieras som ett första steg av Claes Västerteg (C
intervju). Det var i november 2009 då centern presenterade en skattevision som förslaget först
fördes fram. ”Slutligt ställningstagande kom i samband med Centerpartiets valmanifest inför
valet 2010. Valmanifestet antogs av förtroenderådet vilket är Centerpartiets högsta
beslutande organ de år det inte är stämmor” (C intervju). Under oppositionstiden hade
enskilda riksdagsledamöter för centern lyft frågan i motioner i riksdagen. ”Det var ett av flera
förslag för att minska arbetslösheten och skapa förutsättningar för fler jobb. Samt ett av flera
förslag för att minska regelbördan. Samtidigt som en sänkning av restaurangmomsen även
skulle ha särskilt positiva effekter för minskad ungdomsarbetslöshet” (C intervju).
Claes Västerteg anför dessutom snedvridningsproblematiken på nytt som en av
bevekelsegrunderna för centerns ställningstagande. ”Förutom ovan fanns perspektivet att få
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en rättvis konkurrens. Som exempel kan nämnas om du köpte en kopp kaffe på en
bensinstation betalade du 12 procents moms eftersom det sågs som avhämtning även om du
drack kaffet inne på stationen. Om du däremot köpte en kopp kaffe på ett café och drack den
där så belades den med 25 procents moms” (C intervju).
Centerpartiets skattevisionsrapport lyfter fram en rad prioriterade frågor och ambitioner, bland
annat att underlätta för företag, förenkla regelverk, införa lägre moms för tjänstesektorn och
motverka svartjobb. Här lyfte man även fram restaurangbranschen särskilt som en del av
tjänstesektorn där det fanns potential för många nya jobb.
”Nya jobb kan skapas genom en lägre moms inom tjänstesektorn. Bara inom exempelvis
restaurangbranschen, som oftast relativt sett sysselsätter många av de grupper som har svårt
att komma in på arbetsmarknaden, beräknas detta ge uppemot 10 000 nya jobb” (Centerns
Skattevision. 2009. Skattevision 2014 - Lägre, enklare och bättre!) (C intervju).
Sverigedemokraterna

Kort ska också nämnas sverigedemokraternas ställning i frågan då den i och med det nya
parlamentariska läget som uppstod med valet 2010, då alliansregeringen inte längre fick egen
majoritet i riksdagen, kom att spela en vågmästarroll i riksdagen. Regeringen behövde därför
stöd för genomdrivandet av restaurangmomssänkningen utanför alliansen. Även om
regeringen inte sökte stöd från sverigedemokraterna i frågan är det ändock av visst intresse.
På sin hemsida redogör SD:s partisekreterare Björn Söder för hans partis prioritering av sänkt
skatt för pensionärer framför sänkt krogmoms (Sverigedemokraterna. 2011. Skattesänkning
för pensionärerna mer prioriterat än sänkt krogmoms). Följaktligen sa man också nej i sin
budget ”Samtidigt säger SD nej till regeringens förslag till sänkt restaurangmoms” (Riksdag
och departement. 2011. SD vill ha både skattesänkningar och välfärd).
Priseffekter

Kostanden för sänkt restaurang- och cateringmoms har även den varit föremål för en del
diskussion och debatt. I sitt manifest anförde alliansen att kostnaden beräknades till 5,6
miljarder (Jobbmanifestet – Alliansens valmanifest 2010-2014 s. 48). En siffra som kom att
revideras något efter den statliga utredningen i frågan till 5,4 miljarder (SOU 2011:24 s. 9)
(SOU 2011:70 s. 24) och slutligen i propositionen (Proposition 2011/12:1 – Ikraftträdande
och övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 273).
SOU 2011:24 bedömde självfinansieringsgraden till ca 20 procent och kostanden per jobb på
lång sikt till 0,6 miljoner kronor (SOU 2011:24 s. 10). Något som regeringen instämde i då de
lade sin proposition (Proposition 2011/12:1 – Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 6.11.5 s. 273). Den långsiktiga kostnaden bedömdes till 3,6 miljarder, en minskning främst
beroende på positiva sysselsättningseffekter och minskade transfereringsutgifter (SOU
2011:24 s. 9-10) (SOU 2011:70 s. 24). Regeringens proposition bedömde dock den
långsiktiga kostnaden något högre till 4,6 miljarder kronor (Proposition 2011/12:1 –
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 273).
Det finns dock stora administrativa vinningar att göra på att sänka restaurang- och
cateringmomsen ”Med administrativ kostnad avses företagens kostnader för att sammanställa,
lagra eller överföra information eller uppgifter som föranletts av krav i lagar, förordningar och
myndigheters föreskrifter eller anvisningar i allmänna råd” (Proposition 2011/12:1 –
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 274). För företagen beräknas
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kostnaderna minska med 200 miljoner årligen genom sänkningen (SOU 2011:70 s. 24), något
som regeringens proposition också anför. Detta sker främst genom minskad hantering av olika
skattesatser och förenklingar för företagen (Proposition 2011/12:1 – Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 274). Tillväxtverket bedömer att besparingen kan bli
dubbelt så stor, 400 miljoner kronor (Proposition 2011/12:1 – Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 274). Därtill kommer minskade kostnader för myndigheter
arbetsbördan för dem ”att hantera och tillämpa reglerna respektive att avgöra skatteprocesser
minskar” som regeringen skriver i sin proposition (Proposition 2011/12:1 – Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 275).
Även om de flesta ekonomer är rörande överens om att en enhetlig skattesats är att föredra
finns det argument som anförs för en differentierad skattesats. Effekterna av momssatser kan
variera kraftigt över tid, bland annat beroende på dess priselasticitet. Men redan den statliga
utredningen 2005 Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt berörde denna fråga och
konstaterade då att: ”stöd i form av sänkt mervärdesskatt blir ofta dyrbart ur ett statsfinansiellt
perspektiv” (SOU 2005:57 s. 28). Den anför ett räkneexempel för detta:” Enbart reduceringen
av skattesatsen för livsmedel, som medför en omfördelning av köpkraft från hushåll med
högre inkomster till hushåll med lägre på mindre än 1 miljard kronor per år, innebär att
mervärdesskatten på normalbeskattade varor under 2005 måste höjas med nästan 18 miljarder
kronor. Finansieringen av ett stöd i form av lågmoms för några utvalda sektorer innebär att
mervärdesskattenivån för de många inte understödda sektorerna måste sättas till nuvarande 25
procent, i stället för de 21,7 procent som annars skulle ha varit möjligt” (Ibid. 2005:57 s. 2829). Momssatserna blir alltså, menar den statliga utredningen från 2005, att kostnaderna
överlag blir dyrare för konsumenterna genom att en generellt högre momssats måste hållas än
vad som annars hade varit möjlig. Man framhåller vidare att de samhällsekonomiska
effekterna av en övergång från differentierad skattesats till en enhetlig är begränsade (Ibid.
2005:57 s. 29). Den enda nackdelen som anförs är att den kan ha vissa omfördelande effekter;
”som innebär att hushåll med lägre inkomst genomsnittligt sett får ett något sämre utfall
jämfört med hushåll med höga inkomster. Omfördelningseffekterna är dock inte stora, utan
motsvarar mestadels upp till något 100-tal kr per månad per hushåll” (Ibid. 2005:57 s. 29).
Copenhagen Economics studie från 2007 var den studie som låg till grund för EU:s beslut att
tillåta sänkningar av momssatser inom tjänstesektorn hos sina medlemsländer. Copenhagen
Economics menar i sin forskningsrapport att en sänkning utav mervärdesskatt nästan ofelbart
leder till sänkta priser inom sektorn motsvarande hela sänkningen, så kallad ”full passthrough” (Copenhagen Economics 2007:10-11). Detta i sin tur leder till ökad efterfrågan och
en expansion av sektorn över tid. Hur mycket däremot beror på vara eller tjänst och en rad
andra faktorer som är svåra att beräkna, såsom varans eller tjänstens priselasticitet, ekonomisk
konjunktur med mera (Ibid. 2007:10-11). Det finns emellertid andra exempel på där den här
sortens metoder ej fungerat i syfte att öka sysselsättningen (för vidare läsning se Copenhagen
Economics 2007:11). (HUI 2010:15) (Copenhagen Economics 2007:10-11) som att 80
procent av prissänkningseffekten av en restaurangmomssänkning sker på kort sikt (HUI
2010:16) (Copenhagen Economics 2007:9). HUI bedömer att ett fullt genomslag av
prissänkningar på grund av momssänkningen bör ske inom ett till två år. ”Med tanke på att
restaurangnäringen är så pass konkurrensutsatt, är det därför rimligt att momssänkningen
inom ett eller två år till övervägande delen skulle slå igenom i lägre priser” (HUI 2010:17). En
analys som såväl den statliga utredningen som regeringen gör i sin budgetproposition; ”Ett
antagande som görs i utredningen är att mervärdesskattesänkningen på lång sikt leder till full
övervältring på pris mot konsument. Motivet till detta är den relativt goda
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konkurrenssituationen på restaurangmarknaden samt att utredningens uppdrag var att mäta
konsekvenserna på lång sikt” (Proposition 2011/12:1 – Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser - 6.11.5 s. 273).
Prisgenomslaget av sänkningen har bedömts som starkt, man har studerat liknande sänkningar
på andra områden såväl som i andra länder. HUI anför en studie från SCB gällande
bokmomsen där priserna konstateras ha ”sjunkit ungefär lika mycket som momsen om hänsyn
tas till den allmänna prisutvecklingen” (HUI 2010:15-16) samt ytterligare en studie av Lipsey
och Swedenborg som finner i sin undersökning av ”konsumentpriserna att matmomsen har ett
mycket stort genomslag på matpriserna (Lipsey & Swedenborg 1996)” (HUI 2010:15-16).
Regeringen avser att följa upp att reformen får avsedda effekter på både priser och
sysselsättning. Effekterna av momssänkningen kommer att kontrolleras av tre myndigheter
under en femårsperiod – Skatteverket, Konjunkturinstitutet och Tillväxtanalys (Restauratören.
2011. Riksdagen sa ja till sänkt krogmoms). Uppdraget ska slutredovisas den 1 januari 2016,
men delredovisning ska ske den 1 januari 2014 (Regeringen. 2011. Uppföljning av sänkt
restaurangmoms) (Proposition 2011/12:1 – Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 6.11.5 s. 274). Hittills har enbart blygsamma effekter kunnat uppmätas. Det ena sidan menar
är frånvaron av effekt menar andra sidan är en begynnande indikator på att det går åt rätt håll.
Tabell 3 nedan visar på konsumentprisindex under perioden januari-mars 2012.
Tabell 3 Konsumentprisindex januari, februari & mars
KPI – SCB
Senaste
Senaste
Senast 12
Senast 12
2012
månaden
månaden
månaderna
månaderna
Jan 11
Jan 12
Dec 11
Jan 12
Restauranger & logi 0,0
-1,5
3,0
1,5
Feb 11
Feb 12
Jan 12
Feb 12
Restauranger & logi 0,7
0,0
1,5
0,8
Mar 11
Mar 12
Feb 12
Mar 12
Restauranger & logi 0,2
0,4
0,8
1,0
(Statistiska Centralbyrån. 2012. Konsumentprisindex januari, februari, mars)
Implementering

Precis som Thomas Laurell anger har det funnits flera delmål på vägen mot en sänkt
restaurangmoms. Ett första var då EU tillät medlemsländerna att reducera
mervärdesskattesatserna 2009. Nuvarande VD:n Eva Östling Ollén identifierar några viktiga
hållpunkter på vägen mot sänkt restaurangmoms. ”EU-beslutet 2009 att tillåta sänkt moms på
vissa tjänster gjorde det möjligt.” Artikeln fortsätter; ”En viktig pusselbit inför ett beslut är att
Miljöpartiet står fast vid sänkt moms. Det en riksdagsmajoritet – även utan S som svängt i
frågan under Håkan Juholts ledning” (Resumé. 2011. SHR är årets lobbyist). En andra var den
överväldigande politiska enighet som uppstod med 2010 års val då samtliga dåvarande
riksdagspartier gick ut med vallöftet att sänka restaurangmomsen. En tredje vändpunkt var då
den omvalda alliansregeringen tillsatte en utredning och frågan aktualiserades inte enbart som
ett löfte utan även som reell politik (Regeringen. 2011. Regeringen föreslår sänkt
restaurangmoms) (Restauratören. 2011. Regeringen vill utreda sänkt restaurangmoms). Samt
slutligen omröstningen i riksdagen samt implementering av de nya reglerna. ”I dag (23
november 2011) antogs den av riksdagen med voteringssiffrorna 149 för och 94 emot. 106
ledamöter lade ner sina röster eller avstod från att rösta” (Restauratören. 2011. Riksdagen sa
jag till sänkt restaurangmoms) (Riksdagen. 2011. Betänkande 2011/12:FiU1 Utgiftsramar
och beräkning av statsinkomsterna).
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Analys
“A governmental agenda is a list of subjects to which officials are paying some serious
attention at any given time. Thus an agenda-setting process narrows the set of subjects that
could conceivably occupy their attention to the list on which they actually do focus.
Obviously, there are agendas within agendas” (Kingdon 2011:196).
Kingdon beskriver själv problemet som ett av de vanligaste sätten för makthavare att få upp
ögonen för en fråga på deras agenda (Ibid. 2011:90). Detta problem kan i sin tur uppdagas på
flera olika sätt, bland annat genom höga arbetslöshetssiffror (Ibid. 2011:114). Sällan är detta
dock anledning nog för ett problem att inta prominens på agendan (Ibid. 2011:114), det krävs
ofta en uppbackning från policyflödet tillsammans med förslag till lösning som lyfter
problemet för såväl politiker som allmänheten (Ibid. 2011:115).
Under teoridelen listades tre punkter som identifierar ett politiskt problem.
1. Indikatorer på ett tillstånd som ett problem (exempelvis ökade arbetslöshetssiffror)
2. Uppmärksamhet på ett tillstånd genom en särskild händelse (exempelvis katastrofer
och kriser eller positiva händelser, men även genom att beslutsfattare upplever något
som blir en ögonöppnare)
3. Implementering av politik uppfyller ej förväntat resultat eller är för dyrt
(Kingdon 2011:90f) (Knaggård 2009:96–97).
I detta fall motsvarar den första punkten de höga arbetslöshetssiffrorna och
ungdomsarbetslösheten. Punkt två motsvaras av finanskrisen och skuldkrisen som nyligen
drabbat och fortfarande drabbar Europa och världen. Punkt tre är ännu i sin linda och är
fortfarande för tidig att bedöma.
“When opportunities come along, participants bring their problems to the deliberations,
hoping that decision makers will solve them, and also bring their proposals, hoping they will
be adopted” (Kingdon 2011:176). Det man tydligt kan se i detta fall är att såväl SHR som
HRF har lyft frågan under lång tid. Under 2009 skapades de praktiska förutsättningarna för en
ändring av de svenska beslutsfattarna och inför valet 2010 var samtliga riksdagspartier
överens om att sänka restaurangmomsen, i linje med kraven på harmonisering av
momssatserna och med argumentationen att det skulle skapa fler jobb. Detta har fått
konsekvenser för de förda strategierna förda av såväl intresseorganisationer som partier. Det
har främst varit SHR som paketerat problemet, med viss hjälp från HRF, samt bearbetat
frågan och när rätt politiska tillfälle dök upp var manegen krattad för frågans genomdrivande
(Knaggård 2009:101). Det förutsatte att SHR lyckades sammanlänka de tre flödena över tid
genom omfattande opinionsbildningsarbete såväl som positionering hos beslutsfattare och i
branschen. “Problems or politics by themselves can structure the governmental agenda. But
the probability of an item rising on the decision agenda is dramatically increased if all three
streams – problems, policies, and politics – are joined” (Ibid. 2011:178).
Policyflödet, utgörs således av en mångfald av idéer och förslag till lösningar på problem.
Såväl SHR som HRF har arbetat med frågan en längre tid inom sin policy community (Ibid.
2011:117), särskilt SHR har lagt ned ett digert arbete då frågan berör deras medlemmar på ett
högst relevant sätt. Ett förarbete som fått effekt och i enlighet med Kingdon ofta en
nödvändighet för att på sikt kunna genomdriva större reformer (Ibid. 2011:127f). En annan
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viktig aspekt har varit det förändrade politiska läget där arbetsskapande åtgärder prioriterats
upp i rask takt alltsedan maktskiftet 2006 (Knaggård 2009:97) (Kingdon 2011:131; (Kingdon
2011:139). Något som fått särskilt viktig effekt då en regering i likhet med en person har en
begränsad möjlighet att prioritera frågor. I detta fall har det med största sannolikhet varit
avgörande med alliansregeringens stora jobbfokus för frågans möjliga genomförande. Lasorsa
beskriver ett förlopp då en person utan tillgång till särskild information i en särskild fråga
prioriterar upp frågor som berör personen själv något som i förlängningen leder
nedprioritering av andra, “no one can consider too many issues at one time” (Lasorsa
1997:162-163).
Bevekelsegrunderna skiljer parterna åt en aning, och därmed deras strategier i frågan, emedan
HRF har haft harmonisering som sin främsta målsättning är det visserligen ett mål som delas
av SHR, men med sänkning i fokus. De jobbskapande åtgärderna kan ses som ett led såväl i
marknadsföringen av förslaget såväl som en underlättande åtgärd för branschen. Torsten
Svenonius förklarar hur näringen hela tiden haft den här frågan på sitt bord, men det först
under senare år fått större uppmärksamhet i samhället. ”Men det har väl varit ett tydligare
fokus, och framför allt har det väl varit en annan resonansbotten i den allmänna politiska
debatten just i och med att det har funnits en sådan otrolig fokusering under de sista åren på
arbetslinjen och jobbskapande åtgärder genom skatteförändringar” (Torsten intervju).
För att frågan ska kunna stiga på beslutsdagordningen underlättar det dramatiskt om frågan är
behäftad med en lösning (Kingdon 2011:143) (Knaggård 2009:98-99). Det är denna lösning
som står att finna i policyflödet där såväl HRF, men främst SHR har presenterat förslag på
lösningar. Vi har sett i tidigare kapitel att även EU varit en del av såväl politik som
policyflöde i detta fall då kommissionen på Copenhagen Economics inrådan förordat en
sänkning av tjänstemoms i avsikt att skapa nya arbeten. I detta specifika fall kan vi dock se att
intresseorganisationerna inte själva skapat förutsättningen för debatten direkt (Kingdon
2011:67) då det var resultatet av flera politiska beslut som understundom till och med låg
utanför det svenska politiska flödet.
Som Torsten Svenonius nämnt tidigare spelade det parlamentariska läget en inte obetydlig
roll, hade alliansen haft fortsatt egen majoritet i riksdagen är det mycket möjligt att antalet
reformer skulle kunna fortsätta i rask takt. Nu var man bundna av dels det ekonomiskt
försämrade läget såväl som en minoritet i riksdagen. Det vore alltså svårt för regeringen att
driva sin politik utan stöd av något oppositionsparti. Miljöpartiet erbjöd denna möjlighet i
restaurangmomsfrågan. I politikflödet dominerar förhandlingar och koalitionsbyggande (Ibid.
2011:159f). Möjligheten att genomföra politiska förändringar sker alltså snarare av
förhandlingar än att söka övertyga motståndarsidan om förträffligheten i det egna förslaget.
Detta till skillnad från policyentreprenörerna som arbetar med övertygelse av politiker och
allmänhet i sina frågor (Ibid. 2011:159-160). ”Jag tror att det är där, som så att säga,
skillnaden uppträder. Det vill säga att ifrån alliansens håll så ser man det som önskvärt att
successivt reducera skattetrycket och när man gör det så vill man givetvis prioritera åtgärder
som ger sysselsättningseffekt” (Torsten intervju). På samma sätt var bevekelsegrunden för
socialdemokraterna enligt Jennie Nilsson snarare snedvridningsproblematiken än att det skulle
skapa särskilt många nya arbeten, drivkraften var alltså inte lägre skatter och fler jobb utan
mindre snedvridning och skattefusk.
Det går att skönja en viss besvikelse och även frustration som Henrik von Sydow nämner
inom regeringskretsar över den höga arbetslösheten i allmänhet, men ungdomsarbetslösheten i
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synnerhet. Ett faktum som en opposition som vädrar morgonluft inte är sen att exploatera.
Den allmänna opinionen som Kingdon talar om har inte varit särskilt framträdande direkt i
frågan kring restaurangmomsen (Knaggård 2009:98) (Kingdon 2011:146-147), som vi sett är
det snarare en fråga inom ett begränsat policy community och politikflöde. Den handlar dock i
allra högsta grad indirekt om den allmänna opinionen och viljan att vinna röster på den just nu
viktigaste valfrågan i landet, samma fråga som alliansen gick till val på att lösa, nämligen;
arbetslösheten. Politikflödet beskrivs som självständigt gentemot de andra båda flödena, där
den allmänna opinionen och maktskiften är de centrala delarna snarare än olika frågor som
kämpar om utrymme i såväl medie-, som politikernas, som den allmänna opinionens agendor
(Ibid. 2011:162). Detta har bäring på politikernas vilja att söka svar på sina valfrågor i
policyflödet och hos policyentreprenörerna. Policyentreprenörernas enträgna arbete med att
sammanlänka de olika flödena och möjliggöra policyfönster (Ibid. 2011:165-166) bygger i
mångt och mycket även på att de har politikernas öra. Policyentreprenörerna förser politikerna
med alternativ, och som redan nämnts så både uppmärksammar de problem och lösningar
likväl som de begränsar dem. Det var med andra ord branschen, troligtvis främst SHR som
hjälpte både nuvarande och föregående regeringar att uppmärksamma frågan, samt bidrog till
att övertyga nuvarande regering om behovet av förändring, givetvis kopplat till
arbetsskapande åtgärder för att lösa en del av regeringens större problem. Något som därmed
gör dem valbara igen vid nästa allmänna val (Ibid. 2011:65). “If decision makers become
convinced a problem is pressing, they reach into the policy stream for an alternative that can
reasonably be seen as a solution. If politicians adopt a given theme for their administration or
start casting about for proposals that will serve their reelection or other purposes, they reach
into the policy stream for proposals” (Ibid. 2011:174). Något som även det korrelerar väl med
McCombs som menar att ju större orienteringsbehovet är inom offentliga angelägenheter,
desto större är sannolikheten att man följer den rådande dagordningen. I detta fall betydande
arbetslöshet (McCombs 2006:84).

Agenda-setting
Hur har då frågan påverkats utifrån ett agenda-setting-perspektiv och hur har frågans
prominens överförts från avsändare till mottagare? Att agenda-setting fungerat i linje med
Cohen (1963) tycks stå klart, och även om frågan i någon mån tjatats över tid, enligt droppenurholkar-stenen-metoden, så har frågan otvetydigt hamnat på de politiska beslutsfattarnas
agendor (Lasorsa 1997:161). Policyentreprenörernas uppmjukande arbete kan ske på många
plan och olika sätt, genom utbildning, information och andra kampanjer för att nå
policygrupper och/eller allmänheten och vinna acceptans för sin fråga (Kingdom 2011:128).
De två nivåerna av agenda-setting som återfinns i teoridelen:
1. The way an issue or other object is covered in the media (the attributes emphasized in
the news) affect the way the public thinks about that object.
2. The way an issue or other object is covered in the media (the attributes emphasized in
the news) affects the salience of that object on the public agenda (Ghanem 1997:4)”.
I detta fall skulle den första nivån av agenda-setting kunna utgöras av arbetslöshetsproblemet
emedan den andra nivån, det vill säga subkategorin till denna, utgöras av utanförskap hos
utsatta samhällsgrupper, främst ungdomar, invandrare och lågutbildade.
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Policyfönster
Policyfönstret i detta fall öppnades på glänt 2006 med den nya alliansregeringen som ställde
sig positiv till tjänstemomssänkningar generellt. Ett genombrott kom 2009 då EU ändrade
uppfattning och slutligen kom det stora genombrottet 2010 då samtliga riksdagspartier gick
till val på att sänka restaurangmomsen. Den sista delsegern var då frågan utreddes och
materialiserades i en budgetproposition från regeringen. Ett misslyckande från såväl
branschens som regeringssidan att genomdriva reformen under den korta opportuna situation
som uppstod efter 2010 hade kunnat leda till att fönstret stängdes och chansen, denna gång,
gått om intet (Kingdon 2011:166; Kingdon 2011:170). Snart efter 2010 bytte
socialdemokraterna och vänsterpartiet fot och blev öppna motståndare mot reformen.

Opinionsbildning
Tog man idéer och inputs från någon organisation eller personer utanför partiet?
”Självklart. Sveriges hotell- och restaurangföretagare har under långt tid drivit frågan. Även
enskilda företag inom restaurangbranschen har varit aktiva i frågan” (C intervju).
Alliansregeringen har beskrivits som pådrivande i arbetet för att möjliggöra ”förändringen av
möjligheten att tillämpa reducerade momssatser som skett inom EU” (HUI 2010:7).
”Regeringen kommer fortsätta söka vägar för att förbättra förutsättningarna för fler jobb i
tjänstesektorn. Mervärdesskatten ses som ett användbart verktyg. Det pågår nu en översyn av
mervärdesskattesatsstrukturen inom EU. Regeringen kommer att verka för att en eventuell
regeländring ska innebära att Sverige kan sänka momsen för delar av tjänstesektorn".
(Regeringen. 2008. Förstärkt jobbsatsning för unga) (HUI 2010:8). Något som inneburit en
skjuts för branschen i frågan. ”Ja, självklart, men där i och med att det här har varit en högt
upp på våran prioriteringslista under så många år så, ja självklart så blir det en extra skjuts
när regeringen själva lyfter frågan lyssnar på det örat, men arbetssättet är detsamma oavsett”
(SHR intervju).
SHR arbetade aktivt på flera fronter med frågan, dels genom Hotrec, en paraplyorganisation
för hotell, restauranger och caféer i Europa (Hotrec. 2012), gentemot EU. ”Men det jag vet är
ju att man har arbetat inom Hotrec med den här frågan som är våran samarbetsorganisation
inom EU, Europa. Dom har ju haft den här frågan på sin agenda. Vi har också arbetat
gentemot enskilda europaparlamentariker genom att skicka brev och underlag, det har vi ju
gjort” (SHR intervju).
Thomas Laurell menar att först var man tvungna att söka förmå EU att ändra sin lagstiftning
på området och därmed möjliggöra en reducering i Sverige. Det stora genombrottet kom med
valet 2010. ”Frågan är ju inte enkel att den skulle, att momsen skulle reduceras utan det
handlar ju först om att förmå EU att se möjligheterna och att också EU också själva förslog
då en reducerad moms, möjlighet till reducerad momssats så det var ju en förgrund
förutsättning att vi skulle kunna få reducerade momssatser här i Sverige. Så det förstås gjorde
ju att frågan ändrade karaktär när vi 2009 fick möjlighet till reducerad momssats. I Sverige
så blev det stora genombrottet var ju inför valet 2010 när det blev en valfråga för samtliga
sju partierna, dåvarande riksdagspartierna” (SHR intervju). Sedan dess har SHR även varit
aktiva i debatten kring restaurangmomsen. ”Jag vet att man var väldigt aktiva i att driva
frågan gentemot politikerna. Man har lång erfarenhet från SHR:s sida just att bedriva
opinionsbildning så att det har varit en aktuell fråga. […] Så att arbetet fram under många år
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under 2000-talet var ju egentligen att försöka att förmå den svenska regeringen att bedriva en
linje inom EU att man skulle tillåta reducerade momssatser på vissa tjänster, däribland då
också restaurangtjänster […] Så våran roll i frågan fram till sänkningen har ju varit att visa
på vilka effekter en momssänkning skulle få” (SHR intervju).
Även HRF har drivit frågan men, som vi redan konstaterat, inte alls i samma utsträckning med
samma iver som SHR. ”Vi har haft samtal med beslutsfattare under en längre tid där vi har
pratat om att harmonisera momsen. […]Men vi har tyckt att momsen skall harmoniseras, det
är orimligt med två olika momssatser på samma varor idag” (HRF intervju). HRF ser sig
själva som ett särintresse när det gäller restaurangmomsen, något som får dem att stå ut från
LO kollektivet i övrigt. ”Om du har läst LO:s remissvar när det gäller sänkt restaurangmoms
så har LO och vår organisation inte samma uppfattning. […] Men vi har också i samband
med det, genom vår representation i LO:s styrelse sagt att vi måste ändå få räkna oss som ett
särintresse i den frågan så vi svarar ju själva eftersom det rör vår bransch” (HRF intervju).
Något som Jennie Nilsson också bekräftade: ”sen får man väl då konstatera att hotell- och
restaurangfacket som är direkt berörda, jag satt i en debatt med en av deras företrädare för
bara någon vecka sedan i Göteborg och talade om ungdomsarbetslöshet då frågan kom upp.
Och hon säger väl ungefär som jag tror att hotell- och restaurangfacket, ’men alltså vi, det är
klart att vi är lite branschegoistiska i någon mening och väl hoppas att det här ska ge en bra
effekt’ ungefär då, men dom tror ju inte riktigt på den” (S intervju).
Kingdon beskriver intressegruppers makt på den politiska dagordningen och hur de frekvent
påverkar den genom att mobilisera stöd för sin sak, skriva brev, uppvakta politiker och
stimulera sina allierade i frågan (Kingdon 2011:49).
Finanspolitiska rådet höjer också ett varningens finger för att man genom att frångå de
ursprungliga principerna kring ett enhetligt skattesystem öppnar för ”godtycke” och
särintressen som genom lobbying kan få ”alltför stort inflytande över skattestrukturen”.
Man menar vidare att: ”Vår slutsats är att regeringen inte bör fortsätta att försöka finjustera
skattesystemet genom att differentiera skatter mellan olika varor och tjänster, investeringar
eller grupper i samhället. I stället förespråkar vi förändringar i riktning tillbaka mot 1990/91
års skattereform” (Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011 s.291). Även 2005
års statliga utredning Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt framhärdar riskerna med
differentierade skattesatser; ”En annan sak är att för just de företag som i dag faktiskt får
tillämpa en reducerad mervärdesskatt, kan de direkta ekonomiska fördelarna av reduktionen
uppfattas som större än de svårigheter som differentieringen i sig ger upphov till. Detta torde
också vara skälet till att olika branscher har önskemål om att för egen del få börja tillämpa
reducerad skattesats” (SOU 2005:57 s. 22). Istället menar man att en enhetlig mervärdesskatt
är lättare att försvara mot särintressen och är därmed också stabilare. ”Differentierade
mervärdesskatter används som ett medel för att gynna viss näringsverksamhet eller vissa
konsumentgrupper. En differentiering har emellertid också en motsatt effekt; de varor eller
tjänster som inte får del av den lägre mervärdesskatten måste istället beskattas högre än vad
som skulle ha varit fallet utan differentieringen. Detta är aspekter som inte kommenterats vid
förslag till differentieringar. Därtill kommer att ett stöd i form av en momssatsdifferentiering
blir bestående. Stödet omprövas inte kontinuerligt, för att se om det fortfarande behövs” (Ibid.
2005:57 s. 28).
Detta blir snarare en konsekvens av tidigare agerande, sänkt skatt inom vissa områden
föranleder krav på sänkt skatt inom närliggande områden. Detta i sin tur löser inte
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gränsdragningsproblematiken utan syftar till att öka rättvisan i beskattningen, men riskerar att
skapa nya gränsdragningsproblem (Ibid. 2005:57 s. 23). ”Kritiken mot den nuvarande
ordningen visar dock att konkurrensaspekterna bör tas på allvar. Utredningen anser också att
det i princip är omöjligt att utforma ett system, byggt på differentierade skattesatser, som alla
anser är rättvist. Utvecklingen visar också att en differentiering automatiskt leder till tryck på
en fortsatt ökad användning av differentierad mervärdesskatt” (Ibid. 2005:57 s. 24).
Differentierade skattesatser öppnar också för olika branscher att försöka påverka
skattesatserna genom lobbying. (Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011
s.283-284)
Samtidigt som det vid en kvick blick kan se ut som att SHR nästan själva genomdrivit frågan
är det viktigt att behålla en sansad syn. SHR har haft en inte obetydlig roll i genomdrivandet,
det är ett som är säkert, förmodligen den enskilt största rollen frånsett den svenska regeringen
och miljöpartiet. Men den skall inte heller överskattas så till den grad att varken skuld eller
beröm enskilt ska hamna hos dem. Thomas Laurell betonar att det inte är SHR som sänker
momssatser. ”Man måste komma ihåg att SHR är ju inte den som har reducerat momsen, det
framstår ofta som att det är vi som har gjort det. Vad vi har gjort är ju att bedrivit en
opinionsbildning och tagit fram fakta och underlag för vad som skulle kunna ske vid
reducerad momssats. […] Vi fick ju pris som årets lobbyist 2011, så det var ju en enorm, det
var ju en eloge förstås för allt arbete som skett” (SHR intervju) (Resumé. 2011. SHR är årets
lobbyist). Kingdon ger SHR visst stöd i detta sätt att se på saken. “…it is still difficult to
assign responsibility for the emergence of agenda items solely to interest groups. For one
thing, issues generally emerge to a status of serious governmental consideration from a
complex of factors, not simply interest group pressure” (Kingdon 2011:49). Samtidigt finns
det höga förväntningar på såväl branschen som regeringen att leverera det utlovade resultatet.
Den 23 november 2011 besökte finansminister Anders Borg SHR:s årsmöte. ”Regeringens
främsta argument för momssänkningen är att den ska ge fler jobb och finansminister Anders
Borg riktade under SHR:s årsmöte i våras en stark uppmaning till branschen att leverera jobb.
Han riktade också en uppmaning till branschen att sänka priserna. SHR:s och HUI:s
uppskattning har varit att momssänkningen ska ge 10 000 nya jobb. Regeringen har varit
något försiktigare i sina prognoser” (Restauratören. 2011. Riksdagen sa ja till sänkt
krogmoms). Även SHR:s motpart är tydliga med vad de förväntar sig. ”Det måste ju ge någon
effekt och inte bara en skattelättnad av miljarderna. Så restaurangbranschens arbetsgivare
har ju definitivt någonting att leva upp till” (HRF intervju).
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Slutsatser
Som vi har sett har restaurangmomsfrågan från tidigt 1990-tal till 2012 års sänkning färdats
längs en tämligen brokig väg. Vilka slutsatser kan vi då dra i slutet av vår egen resa genom
statliga utredningar, rapporter och vittnesmål från de centrala aktörerna? Vår initiala
frågeställning listade två frågor med utgångspunkt i politisk kommunikation som under
uppsatsens gång sökts besvaras på ett tillfredsställande vis genom en rad subkategorier.



Vilka argument anfördes och vilka var de avgörande faktorerna, med bäring på
agenda-setting, inför sänkningen av restaurang- och cateringmomsen 1 januari 2012?
Vem eller vilka var de avgörande aktörerna bakom att frågan hamnade på agendan?

Föga förvånande finns inget enkelt svar på dessa båda frågor, ett stort antal faktorer påverkade
sänkningen av restaurang- och cateringmomsen inför 2012. Det vore ett vanskligt arbete att
kartlägga dem allihop, men i denna uppsats har det varken varit syftet eller målsättningen.
Istället har centrala aktörer och nyckelmoment identifierats och undersökts, vilka kan ge en
försiktig ansats till svar. Men låt det inte råda några tvivel om att frågans komplexitet kräver
än mer omsorgsfullt arbete och undersökning.
Vi kan dock se på de indikatorer till motiv som låg bakom, ett av dem är väldigt tydligt och
klart, nämligen arbetsfrågan. Den jobbskapande effekten som restaurangmomssänkningen
förväntas ha på samhället i stort kan ses som den enskilt största faktorn bakom motivering.
Det är också värt att notera hur frågan växt fram under årens lopp och anammats av
förespråkare som en del av argumentationen. Detta märktes hos samtliga centrala aktörer,
såväl branschen själva genom SHR, med undantag för HRF, som hos såväl den politiska
majoriteten som oppositionen. Även om oppositionen på senare dagar intagit en mera kritisk
ställning råder inga tvivel om deras tidigare hållning och argumentation.
Vidare har snedvridning, konkurrens och enhetlighet varit den äldsta frågan, samtidigt som
den kom att spela mer av en biroll och ett sidoargument för de flesta inblandade, återigen med
undantag av HRF.
EU:s roll ska inte underskattas och dess betydelse för svensk nationell politik är och har varit
omfattande. Det var först med EU:s goda vilja som det ens blev möjligt och processen bakom
att övertyga EU om förträffligheten i detta företag har inte legat till grund för den här
uppsatsen, men döljer säkerligen en minst lika spännande dynamik. Kingdon pekar vidare på
maktskifte som en av de mest omvälvande händelser med påverkan för agendan, något som
bara går att konfirmera i denna uppsats med det paradigmskifte som ägde rum med alliansens
maktövertagande 2006. Sedan följde en omvärdering över hela det politiska spektret där såväl
vänster som höger var överens om reformen inför 2010 års val.
Det nya parlamentariska läget skapade dock en del initiala problem för alliansregeringen, men
dessa löstes av det stöd man fick från oppositionens starkaste förespråkare för reformen,
miljöpartiet. Torsten Svenonius sätter även fingret på det faktum att det med stor sannolikhet
också var så att denna reform var en av få som regeringen med minoritet i riksdagen kunde
driva igenom, ett sådant faktum har också spelat en central roll i fråga om genomförande och
tidpunkt.
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Det råder inga tvivel om att omfattande opinionsarbete har legat bakom förändringen,
symbolfrågor har blossat upp i from av jobb, emedan argumentationen om enhetlighet fått stå
tillbaka. Samtidigt är det en vansklig uppgift att skilja kausaliteten åt, vad är orsak och vad är
verkan? Att SHR:s och andra aktörers lobbande för sin sak spelat en viktig roll råder knappast
några tvivel om, frågan är hur mycket vi kan tillskriva detta kontinuerliga tjatande och vad vi
kan tillskriva politiska förändringar respektive det starka fokus på jobbfrågan? Kingdon och
denna uppsats argumenterar, att policyentreprenörerna förser politiker med alternativ, tjat
kombinerat med medvetet opinionsarbete ledde fram till att detta förslag till lösning fanns till
hands när det blev tillåtet av EU i policyflödet. Beviskraften i medias argumentation för
restaurangmomsens avskaffande har gett stöd åt det som av politikerna anförts i enlighet med
argumentationsanalysen i empirin. Sänkningen blev genomförbart med stöd av miljöpartiet
som ett led i att tackla arbetslösheten i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet som
var en del av politikflödet. Detta gav en lösning på regeringens problem, inte så mycket att
minska snedvridningen mellan livsmedel och restaurangbranscherna, utan snarare som ett svar
på arbetslösheten hos unga, lågutbildade och invandrare som allmänheten upplevde i
problemflödet.

53 (63)

Slutdiskussion
Frågan om restaurangmomsen har under hela uppsatstiden varit en aktuell fråga. Under
skrivandets gång har nya saker, inlägg i debatten med mera dykt upp. Den 24 april blossade
en debatt kring restaurangmomssänkningens effekter upp på SvD, kring huruvida de
nytillkomna vakanserna i branschen beror på sänkningen av krogmomsen eller att den de
facto skapar arbetstillfällen (SvD. 2012. Osäkert om vakanserna beror på
restaurangmomsen). ”Sänkningen av restaurangmomsen har tidigare kritiserats. Men nu visar
restaurangföretagen att den har gett tusentals arbetstillfällen, rapporterar Ekot” (SvD. 2012.
Förvånande effekt av moms).
Oaktat vilket kommer verkar frågan vara långt ifrån avgjord och tycks vara dömd att
återaktualiseras med jämna mellanrum. De som hoppats på att frågan skulle fått sin slutgiltiga
lösning efter nära 20 år av stridigheter på såväl politikens bakgator som dess huvudscen, får
nog tänka om.
Den 26 april 2012 svängde miljöpartiet, igen, om restaurangmomsen och i sin vårmotion har
man återigen blivit positiva efter höstens tveksamheter. (Sveriges Radio. 2012. Miljöpartiet
svänger om restaurangmomsen) ”I höstas ställde sig Miljöpartiet skeptiskt till
momssänkningen för restauranger. Nu när partiets ekonomiska talesman Per Bolund
presenterar den ekonomiska vårmotionen har Miljöpartiet svängt och vill i stället låta ännu
fler tjänster omfattas av momssänkningen.”
De skarpa svängningarna i politiken gör att frågan har potential att bli en valfråga även 2014
beroende på om den faller väl ut eller ej. Även i den senaste partiledardebatten som sändes i
SVT Agenda 7 maj nämndes restaurangmomsen som en skiljelinje mellan allians och
opposition, vilket ytterligare förstärker bilden av att frågan kommer att kunna spela en roll i
kommande val.
Vid forskning väcks ständigt nya frågor och nya intressanta infallsvinklar uppdagas ständigt.
Det är en naturlig del av processen och även om man i sitt pågående arbete tampas med
svårigheterna i avgränsning infinner sig en rad nya möjligheter till fortsatt forskning. EUs
stora påverkan på svenska beslut och svensk ekonomi är påtaglig och skulle kunna vara
föremål för en helt egen uppsats. Likaså finns det en rad infallsvinklar genom vilka man
skulle kunna angripa just restaurangmomsen i svensk politik, inte minst genom andra ögon än
de som är valda här. Partistyrelser och förhandlingsgrupper vilka varit ansvariga för själva
förhandlingarna om respektive förslag till budget genom vilka problemet belysts. Vidare finns
det utrymme för en renare mediestudie av hur frågan rapporterats, vilka implikationer
rapporteringen inneburit och söka utröna vilka effekter detta fått på såväl politiker i processen
som väljarna nu efteråt. Alla dessa delar vore intressanta fortsättningar såväl som
kompletterande vinklar på detta demokrati-, samhälls- och ekonomifenomen.
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Bilaga 1
Intervjuguide
Skulle du kunna ge en kort bakgrund till restaurangmomsens historia? Hur kom frågan upp på
agendan och varför? Varför en sänkning av just restaurangmomsen och inte inom andra
närliggande verksamheter? Vilka argument togs upp? På vilket sätt arbetade ni med frågan?
Har frågan ändrat karaktär över tid? Har den kommit att handla om olika saker under olika
perioder? Ändrade frågan karaktär med ny regering 2006? Har den allmänna debatten om
frågan förändrats?
Vilka för- och nackdelar finns för differentierade momssatser? Ser ni snedvridningen inom
livsmedelsbranschen och restaurangbranschen som ett argument för en sänkning av
restaurangmomsen?
EUs roll i sänkningen. Har ni arbetat mot EU på något sätt, genom paraplyorganisation eller
liknande? Tankar om utfall i andra länder som genomfört sänkningar av restaurangmoms.
Vilken är er inställning till den genomförda sänkningen? Hur ser ni på er roll i sänkningen av
restaurangmomsen? Har ni drivit frågan på något sätt? Vilka är era tankar om framtida utfall
av sänkningen?
Vilka har varit de centrala aktörerna? Både historiskt sett och inför momssänkningen 2012?
Har det funnits någon opposition? Aktörer både inom det politiska och från branschen. Har
facket haft en betydande roll?
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