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Sammanfattning 

Mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster sänktes från 25 procent 

till 12 procent den 1 januari 2012. Sänkningen var en del i den sittande 

regeringens övergripande mål om en högre varaktig sysselsättning.  

De flesta utvärderingar på sänkt mervärdesskatt har fokuserat på effekter i 

konsumentpriser. De utvärderingar som genomförts pekar alla på att 

övervältringen i konsumentpris har varit relativt låg, varför 

mervärdesskattesänkningar sällan verkar komma konsumenten till godo.  

En sänkt mervärdesskat, som inte resulterar i ett fullt prisgenomslag på 

konsumentpriser, skapar ett ekonomiskt utrymme för de företag som blir 

träffade av reformen. Det utrymme som skapas har företagen full 

dispositionsrätt över, varför en utvärdering på endast konsumentpris är allt för 

begränsad och riskerar att inte fullständigt fånga reformens effekter. Denna 

utvärdering utökas till att omfatta effekter på sysselsättning, omsättning, 

produktionskostnader och investeringar.  

Då den här typen av reform är svårutvärderad i sin natur, på grund av bristen 

på kontrafaktiska utfall, tar studien fasta på att det finns gränsregioner i Sverige 

som är utsatta för internationell konkurrens, vilket gör det möjligt att förhålla 

sig till effekter utöver ett före- efterperspektiv. Utvärderingen använder 

gränsregionen Helsingborg- Helsingör där restauranger i Helsingör utgör en 

kontrollgrupp till restauranger i Helsingborg.   

Rapportens övergripande slutsats är att mervärdeskattesänkningen på 

restaurang- och cateringtjänster är en lyckad reform i sin ambition att påverka 

sysselsättningen positivt. De sysselsättningsökningar som observeras kommer 

dock vare sig från en ökad konsumtion eller från en arbetskraftförflyttning från 

hemmet till marknaden till följd av lägre konsumentpriser, utan från att det 

enskilda företaget identifierat ett behov av att anställa personal, som den sänkta 

mervärdesskatten har gett dem ekonomiskt utrymme att fylla.  
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1. Inledning 

I november 2011 fick Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser, Tillväxtanalys, via Näringsdepartementet i uppdrag att följa upp vissa 

frågor relaterade till sänkt mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster. 

Följande rapport är en del av Tillväxtanalys utvärdering av reformens effekter 

och syftar till att utvärdera mervärdesskattesänkningen ur ett branschperspektiv. 

Den första januari 2012 sänktes mervärdesskatten på restaurang- och 

cateringtjänster i Sverige från 25 till 12 procent. Syftet med sänkningen var att 

öka den varaktiga sysselsättningen genom ett större arbetsutbud och en ökad 

efterfrågan på restaurangtjänster till följd av ett lägre konsumentpris. Vidare 

skulle regelbördan och de administrativa kostnaderna i restaurangnäringen 

minska genom en harmoniserad mervärdesskattesats på mat för avhämtning, 

servering och övriga livsmedel.   

I Statens Offentliga Utredningar (2011) framgår det att 

mervärdesskattesänkningen är en del av den sittande regeringens övergripande 

mål om en varaktigt högre sysselsättning. Budgetpropositionen för 2011 

konstaterar följande: ”Sänkt mervärdesskatt för vissa tjänster förväntas bidra till en 

ökad varaktig sysselsättning genom en växling från hemarbete till förvärvsarbete. Den 

strukturella arbetslösheten förväntas därmed bli lägre. Detta gäller särskilt för restaurang- 

och cateringtjänster, där betydande effekter på den varaktiga sysselsättningen kan 

förväntas…”  

I samma utredning framgår det att den sänkta mervärdeskatten, från 25 

procent till 12 procent på restaurang- och cateringtjänster, förväntas öka 

sysselsättningen och effektivisera arbetsmarknaden och samhället i stort. Den 

sammantagna långsiktiga sysselsättningseffekten beräknas uppgå till knappt 

6000 helårsarbetskrafter och den årliga kostnaden per arbetstillfälle på lång sikt 

beräknas uppgå till 0,6 miljoner kronor. Den offentligfinansiella 

nettokostnaden av sänkt mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster 

beräknas uppgå till 5,4 miljarder kronor år 2012 och den varaktiga 

nettokostnaden till 4,6 miljarder kronor. Enligt Lagrådsremissen (2011) 

förväntas den offentligfinansiella nettokostnaden på lång sikt sjunka genom 

positiva sysselsättningseffekter och minskade utbetalningar i 
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socialförsäkringssystemen. Den långsiktiga offentligfinansiella nettokostnaden 

beräknas således till omkring 3,6 miljarder kronor.  

Den sänkta mervärdeskatten förväntas på lång sikt leda till ett genomslag i 

konsumentpriser på restaurang- och cateringtjänster, med ett lägre 

konsumentpris som följd. Det lägre konsumentpriset förväntas leda till en 

högre efterfrågan på de berörda tjänsterna och ett behov av arbetskraft skapas 

som påverkar den varaktiga sysselsättningen positivt. Vidare förväntas ett sänkt 

konsumentpris leda till en växling från hemarbete mot förvärvsarbete och 

därmed öka det totala antalet arbetade timmar i ekonomin. Enligt 

Konjunkturinstitutet (2012) leder en fullständig övervältring på 

konsumentpriset till att priser på restaurang- och cateringtjänster, allt annat lika, 

blir 10,4 procent lägre än vad de annars skulle ha blivit.  

De företag som berörs av den sänkta mervärdesskatten disponerar fritt över 

det eventuella överskott som uppstår till följd av reformen. Följaktligen är ett 

sänkt konsumentpris bara ett av flera möjliga utfall av en sänk mervärdesskatt. 

Exempel på andra utfall kan vara ökad omsättning, ökade personalkostnader 

eller ökade kapitalinvesteringar. I den här studien utvärderas 

mervärdesskattesänkningens effekter utifrån vinstfunktionens ingående 

komponenter under antagandet att företagens mål är att vinstmaximera.  

Rapportens disposition är enligt följande. Resterande del av kapitel 1 beskriver 

mervärdesskattens principer och restaurang- och cateringbranschen i korthet. 

Vidare följer en problemdiskussion med frågeställning samt avgränsningar. I 

kapitel 2 återfinns en beskrivning av den teoretiska referensramen som mynnar 

ut i studiens hypoteser, följt av en genomgång av tidigare studier i kapitel 3. 

Kapitel 4 presenterar den valda utvärderingsdesignen och beskriver den 

kvantitativa modellen. I kapitel 5 presenteras kvalitativ och kvantitativ data och 

kapitel 6 presenterar studiens resultat. Rapporten avslutas i kapitel 7 med en 

sammanfattning av resultaten och avslutande kommentarer. 

1.2 Definitioner 

1.2.1 Mervärdeskattens principer 

Mervärdesskatt är en konsumtionsskatt som är avsedd att träffa just 

konsumtionen av varor och tjänster. Det är näringsidkaren som omsätter 
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varorna och tjänsterna som ska betala in skatten till staten, men avsikten är att 

skatten ska vältras framåt på kunden som indirekt kommer att stå för 

skattebördan. Företagen kompenserar sig helt eller delvis för mervärdesskatten 

och förflyttar den vidare till kunden genom en prishöjning. I de fall kunden är 

en näringsidkare (som är skattepliktig för mervärdesskatt) har denne normalt 

avdragsrätt för den mervärdesskatt som säljaren debiterar. Skatten blir därför 

inte någon kostnad i ett företags verksamhet. 

De svenska mervärdesskattereglerna bygger på rådets direktiv 2006/112/EG 

av den 28 november 2006. I samband med den stora skattereformen 1990 

höjdes mervärdeskatten på restaurangtjänster från 12,87 procent till 23,46 

procent. År 1995 höjdes mervärdesskatten till nivån för normalskattesatsen i 

Sverige, 25 procent. Detta skedde i samband med Sveriges inträde i EU, som 

samtidigt gjorde det omöjlig för Sverige att tillämpa en annan 

mervärdesskattesats på restaurangtjänster än normalskattesatsen.  

Reglerna för mervärdesskatt är i hög grad harmoniserade inom EU. Enligt 

artikel 96 i mervärdesskattedirektivet ska medlemsstaterna tillämpa en 

normalskattesats som inte får vara lägre än 15 procent, någon övre gräns finns 

inte. Medlemsstaterna får tillämpa högst två reducerade skattesatser, dessa får 

inte vara lägre än 5 procent. I en sammanställning gjord av den Europeiska 

kommissionen (2013) framgår det att den lägsta normalskattesatsen idag 

tillämpas av Luxemburg med 15 procent och den högsta normalskattesatsen, 

27 procent, tillämpas av Ungern följt av Danmark och Sverige med en 

normalskattesats om 25 procent. Enligt ett protokolluttalande åtar sig 

medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att förhindra att den nuvarande 

skillnaden mellan högsta och lägsta normalskattesatsen inom EU ökar. I 

mervärdesskattedirektivet finns en lista över de varor och tjänster där en 

reducerad skattesats får tillämpas. Bland dessa varor och tjänster finns nu 

restaurang- och cateringtjänster. Möjligheten att tillämpa reducerad skattesats 

på restaurang- och cateringtjänster öppnade sig för EUs medlemsstater 1 juni 

2009. 

Utöver normalskattesatsen om 25 procent tillämpas det i Sverige en reducerad 

skattesats om 12 procent på omsättning av livsmedel, restaurang- och 

cateringtjänster, rumsuthyrning, omsättning av konstverk samt import av 
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konstverk, samlarföremål och antikviteter. En reducerad skattesats om 6 

procent tillämpas på omsättning av böcker och tidningar, tillträde till konserter, 

cirkus, biografer, teater, opera samt balettföreställningar, viss biblioteks- och 

museiverksamhet, tillträde till djurparker, upplåtelse eller överlåtelse av vissa 

upphovsrättsliga rättigheter, omsättning av tjänster inom idrottsområdet samt 

personbefordran. 

1.2.2 Begreppet restaurang- och cateringtjänster 

Första kvartalet 2013 sysselsatte restaurang- och cateringbranschen cirka 3 

procent av den totala arbetskraften i Sverige 1  och enligt handelns 

utredningsinstitut utgör restaurang – och hotellnäringens förädlingsvärde 

ungefär 1 procent av BNP. En relativt stor andel av de anställda inom hotell- 

och restaurangbranschen är unga. År 2009 utgjorde andelen unga i hotell- och 

restaurangbranschen 35 procent, att jämföra med andelen unga anställda i 

ekonomin i sin helhet som var 10 procent. Hortlund (2008) menar att typiskt 

för restaurangbranschen är att den involverar relativt små företag. Omsättning 

per arbetsställe var 2008 drygt 2,6 miljoner kronor och antalet anställda per 

arbetsställe cirka tre personer.  

I tillämpningsförordningen till EU:s mervärdesskattedirektiv av den 15 mars 

2011 (artikel 6) beskrivs begreppet restaurang- och cateringtjänster som en 

verksamhet som utgörs av flera olika delar, där mat och dryck är en del och 

övriga delar består av tjänster som möjliggör att mat och dryck direkt kan 

konsumeras.  De som levererar maten och tjänsten kan vara en restaurang, ett 

konditori eller en cateringfirma. Tillhandahållande av tjänster som inte har 

något samband med möjligheten att omedelbart konsumera mat och dryck, till 

exempel underhållning, utgör inte en del av restaurang- eller cateringtjänster. 

Skillnaden mellan en restaurangtjänst och en cateringtjänst är bara platsen för 

tillhandahållandet.  

Alkoholhaltiga drycker omfattas inte av mervärdesskattesänkningen. Sådana 

drycker som kan köpas i en vanlig livsmedelsbutik, till exempel lättöl och folköl 

som redan omfattas av en lägre skattesats, gör det även när de ingår i en 

restaurang- eller cateringtjänst. Det är inte bara själva spritdrycken som ska 

                                                           
1
 Siffrorna är hämtade från SCBs kortperiodiska sysselsättningsstatistik på scb.se 
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fortsätta att beskattas med normalskattesats utan även tillhandahållandet av det 

samma.  

1.3 Problemdiskussion och Tillväxtanalys uppdrag 

I statens offentliga utredningars delbetänkande (2011) framgår det att en sänkt 

mervärdeskatt, från 25 procent till 12 procent på restaurang- och 

cateringtjänster, förväntas öka sysselsättningen och effektivisera 

arbetsmarknaden och samhället i stort. Den sammantagna långsiktiga 

sysselsättningseffekten beräknas uppgå till knappt 6000 helårsarbetskrafter. De 

positiva effekterna på den varaktiga sysselsättningen förväntas främst komma 

från två håll. Ett lägre konsumentpris förväntas skapa en högre efterfrågan på 

restaurang-och cateringtjänster och ett ökat arbetsutbud i branschen. Samtidigt 

förväntas ett lägre konsumentpris leda till en växling från hemarbete till 

förvärvsarbete och öka det totala arbetsutbudet i ekonomin. Den springande 

punkten i de två sysselsättningseffekterna är att den sänkta mervärdeskatten 

leder till lägre konsumentpriser på restaurang och cateringtjänster.  

Konjunkturinstitutet (2012) menar att den sänkta mervärdeskatten har lett till 

en konsumentprissänkning i storleksordningen 2 till 3 procent, vilket motsvarar 

ett prisgenomslag på cirka 30 procent av den totala mervärdesskattesänkningen. 

Vid en fullständig övervältring på konsumentpriser, ett prisgenomslag på 100 

procent, skulle, allt annat lika, konsumentpriset bli 10,4 procent lägre än vad de 

annars skulle blivit.  

Åtgärder för positiv ekonomisk stimulans, i detta fall en sänkning av 

mervärdeskatten, som riktas mot en viss bransch har flera möjliga avsättningar. 

Detta följer av att det berörda företaget fritt disponerar och fördelar det 

eventuella ekonomiska utrymme som skapas. Tidigare studier ger lite stöd åt att 

sänkt mervärdesskatt har fått förväntade effekter i form av 

konsumentprisnedsättningar. Mervärdesskattesänkningen verkar alltså inte ha 

tillfallit konsumenten varför det är intressant att ställa sig frågan hur det 

eventuella utrymmet istället har fördelats i företagets verksamhet. Studien tar 

avstamp i det enskilda företagets vinstfunktion: 

 

(1)                                           
 



 
 

6 

Där p är priset per enhet och y den totala kvantitet som produceras och säljs 

på marknaden. p(y) representerar efterfrågan på produktionen. t är storleken 

på mervärdesskattesatsen; följaktligen beror de totala intäkterna på storleken på 

t. c står för den totala kostnaden som i sin tur är en funktion av priset på 

insatsvarorna; arbete (w), kapital (r) och produktion (y).   

En sänkning av mervärdeskatten   för företagen i restaurangbranschen leder till 

att företagen får ökade intäkter och ett vinstöverskott skapas i branschen, det 

vill säga π > 0. Det ökade ekonomiska utrymmet ger de berörda företagen 

flera fördelningsmöjligheter. En möjlighet är att använda utrymmet till att 

sänka konsumentpriserna. Andra möjligheter är att använda utrymmet till 

att öka företagets personalkostnader, produktion eller kapitalinvesteringar. 

 

Tillväxtanalys har fått i uppdrag via Näringsdepartementet att genomföra en 

utvärdering av mervärdesskattereformen. Utvärderingen ska slutrapporteras 1 

januari 2016 med en delrapportering 1 januari 2014. Enligt 

uppdragsbeskrivningen har Tillväxtanalys fått uppdraget att i samråd med 

Tillväxtverket, Konkurrensverket och Skatteverket följa upp effekterna av 

sänkt mervärdesskattesats på restaurang- och cateringtjänster gällande 

företagande (t.ex. med avseende på nyföretagande, vinstmarginaler och 

överlevnadsgrad) och de effekter på regelförenkling som reformen medför. I 

uppdraget ingår det bland annat att följa upp hur restaurang- och 

cateringbranschen utvecklas över tid med speciellt fokus på utveckling av 

företagande på lång sikt. Även eventuella regionala effekter ska redovisas.  

 

Eftersom reformen gäller samtliga restauranger i Sverige saknas det som i 

utvärderingslitteraturen benämns kontrafaktiska utfall, i detta fall restauranger 

som inte fått ta del av mervärdesskattesänkningen. I strikt mening är det därför 

omöjligt att skatta effekter av reformen. Den utvärderingsstrategi som 

Tillväxtanalys utarbetat tar syfte på att genomföra ett antal olika delstudier som 

tillsammans ska kunna ge svar på mervärdesskattesänkningens effekter, eller 

indikationer på sådana. Denna rapport är en del i den utvärderingsstrategin 

som fokuserar på att det finns gränsregioner i Sverige som är utsatta för 

internationell konkurrens. Studien syftar till att utvärdera 

mervärdesskattesänkningens effekter ur ett branschperspektiv genom 
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djupintervjuer i gränsregionen Helsingborg- Helsingör och analys av 

tidsseriedata över vinstfunktionens utfallsvariabler för restaurangbranschen i 

Sverige.  

1.3.2 Frågeställning 

Vilka effekter får den sänkta mervärdesskatten på restaurang- och 

cateringtjänster på sysselsättning, omsättning, produktionskostnader och 

investeringar i restaurangbranschen? 

1.3.3 Avgränsningar 

Djupintervjuer avgränsas till städerna Helsingborg, Helsingör och Norrköping. 

Området Helsingborg- Helsingör har en unik egenskap som gränsregion, med 

korta avstånd och låga transaktionskostnader. Norrköping, med samma 

befolkningsmängd som Helsingborg, används som en jämförelsestad i ett 

försök att lokalisera skillnader i effekter mellan en stad som delar marknad med 

en stad som inte träffats av mervärdesskattesänkningen, och en stad vars 

kringliggande städer har genomgått samma reform.2  

På grund av den relativt korta tid som passerat sedan reformen trädde i kraft 

finns det begränsad data att tillgå. Fullständig bokföringsdata för de berörda 

företagen är inte tillgänglig vilket medför att antalet variabler som är möjliga att 

kvantitativt analysera är begränsade. Den registerbaserade sammanställningen 

av momsdeklarationer för företag, databasen GIN, från Statistiska centralbyrån 

bygger på momsdeklarationsuppgifter insamlade av skatteverket. De för 

studien relevanta variablerna, observerade mellan åren 2008 och 2012 består av; 

ingående moms, underlag full arbetsgivaravgift, underlag arbetsgivaravgift unga, 

underlag arbetsgivaravgift pensionärer, antal anställda samt momspliktig 

omsättning för företag inom restaurangnäringen i Helsingborg, Norrköping 

och hela Sverige. De effekter som analyseras med hjälp av kvantitativ metod 

begränsas således till effekter i omsättning, kostnader för personal och 

                                                           
2 Ett annat gränsområde som kan beskrivas på liknande sätt är Haparanda i förhållande till den finska 

grannstaden Torneå. Valet att analysera området Helsingborg- Helsingör framför området Haparanda- 

Torneå bygger främst på att Finland genomgick en mervärdeskattesänkning från 22 procent till 13 

procent år 2010, vilket gör restauranger i Torneå till en sämre lämpad kontrollgrupp än restauranger i 

Helsingör. Vidare så utgör Haparanda- Torneå en, till storleken, betydligt mindre marknad än 

Helsingborg- Helsingör.   
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inköpskostnader. Den kvantitativa analysen begränsas till en före- efteranalys i 

de Svenska städerna Helsingborg och Norrköping då liknande data inte finns 

att tillgå för restaurangnäringen i Helsingör. 

Den här utvärderingen väljer att endast utvärdera effekter i 

restaurangbranschen, och bortser helt från cateringbranschen i både kvalitativ 

och kvantitativ analys. Det kan dock antas att fall förekommer då ett 

restaurangföretag bedriver både restaurang- och cateringverksamhet men är 

registrerade under SNI-koden för restaurangverksamhet. I dessa fall inkluderas 

till viss del cateringverksamhet i utvärderingen. 

Översikt Helsingborg- Helsingörsområdet 

Det finns likheter mellan Sverige och Danmark ur flera olika perspektiv, bland 

annat när det gäller geografi, språk, rättsystem, kultur och traditioner. Sedan 

1995 har det funnits ett särskilt samarbetsavtal mellan svenska Helsingborg och 

danska Helsingör. Avtalet rör samarbete inom infrastruktur, kultur, utbildning, 

miljö, näringsliv och turism. Helsingborg och Helsingör arbetar idag för att 

uppfattas som en gränslös destination.  

Helsingborg har en befolkning på cirka 132 000 invånare, att jämföra med den 

mindre staden Helsingör som har en befolkning på cirka 60 000 invånare. De 

två städerna ingår i den så kallade Öresundsregionen som har en total 

befolkning på cirka 3,7 miljoner invånare. I Öresundsregionen är Köpenhamn 

huvudstad och Öresundskommittén är den högsta politiska instansen. Sveriges 

största stad i regionen är Malmö. 

Mellan Helsingborg och Helsingör är avståndet 4 kilometer och det går det en 

färja mellan städerna var femtonde minut. Resan tar 20 minuter och i dag reser 

cirka 32 000 personer mellan Helsingborg och Helsingör varje dag och nästan 

225 000 personer per vecka. Det kostar 34 kronor för en vuxen att åka färjan 

över sundet, 21 kronor för barn mellan 4 och 11 och 21 kronor för pensionärer.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen syftar till att kartlägga de teoretiska 

utgångspunkter som är relevanta för att förstå och utvärdera 

mervärdesskattesänkningens effekter. Först redogörs det för de teoretiska 

motiven till mervärdesskattesänkningen, därefter redogörs det för de 

förväntade effekterna av densamma. Optimal skatteteori, företagets 

vinstfunktion samt mervärdesskattesänkningens övervältring på 

konsumentpriser utgör hörnstenar i teoribildningen som har bäring på effekter 

av momssänkningen.  

2.1 Motiv till mervärdesskattesänkningen – Optimal skatteteori 

Under antagandet att skattesänkningar leder till genomslag i konsumentpriser 

kan man tala om optimal skatteteori. Enligt Jordahl och Stenkula (2009) bör ett 

skattesystem vara enkelt, effektivt och rättvist samt utformas på ett sätt som 

snedvrider konsumtions- och produktionsbeslut så lite som möjligt. En 

publikation av Ramsey (1927) och den så kallade Ramsey-regeln brukar 

betraktas som utgångspunkt för optimal skatteteori när det kommer till 

konsumtionsskatter. Huvudinsikten i Ramseys teori är att varor och tjänster 

som är relativt prisokänsliga ska beskattas högre än varor och tjänster som är 

relativt priskänsliga. Med en mervärdesskatt på till exempel restaurang- och 

cateringtjänster blir priset konsumenten möter högre, vilket resulterar i en lägre 

konsumtion och produktion av restaurang- och cateringtjänster än vad hade 

varit fallet utan skattepåslaget. När produktion och konsumtion ändras på det 

här sättet, till följd av skatter, uppstår det snedvridningar i ekonomin som i sin 

tur leder till välfärdsförluster.  

Genom att beskatta relativt prisokänsliga varor högre minskar man 

snedvridningarna genom att konsumenterna är mindre benägna att substituera 

bort de beskattade varorna till förmån för lägre beskattade alternativ. Pris- och 

utbudselasticitet på den aktuella varan som beskattas, alltså hur priskänslig 

respektive okänslig efterfrågan på varan eller tjänsten är, bestämmer hur en 

mervärdesskattebörda fördelas mellan konsument och producent. En vara eller 

tjänst betraktas ofta som priskänslig om det finns många nära substitut till 

varan eller tjänsten och prisokänslig om det finns få nära substitut. Om 

efterfrågan är priskänslig kommer producenten att få bära en stor del av 

skattebördan, då det är lätt för konsumenten att komma undan det högre priset 
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skatten orsakar genom att ersätta konsumtionen av varan eller tjänsten med ett 

nära substitut. Om däremot efterfrågan är prisokänslig kommer konsumenten 

att få bära största delen av skattebördan då de inte kan undgå skatten genom 

att välja konsumtion av nära substitut. Således bör varor och tjänster som utgör 

nära substitut beskattas lika.   

Enligt resonemanget ovan kan man ur ett skatteoptimalt perspektiv hävda att 

en skattebas bör beskattas lättare ju enklare det är för den att undkomma skatt 

och hårdare ju svårare det är för den att undkomma skatt. Jordahl och Stenkula 

(2009) identifierar tre olika områden där en skattebas kan undkomma skatt; i 

hemmet, på den svarta marknaden och i utlandet. I dessa tre områden har 

staten ingen möjlighet att uppbära skatt. Ur ett statsfinansiellt perspektiv kan 

det alltså vara gynnsamt att beskatta varor och tjänster som kan förflytta sig till 

hemmet, utomlands eller in i svartarbete lättare än varor och tjänster som 

saknar den möjligheten. Restaurang- och cateringtjänster är ett typiskt exempel 

på en tjänst som är priskänslig och lätt kan substitueras mot, och flyttas från 

marknaden in i hemmet genom, att inhandla råvaror och laga mat i hemmet. 

Restaurangnäringen är även ett exempel på en bransch som sysselsätter en stor 

andel icke-yrkesutbildad personal. Copenhagen Economics (2007) resonerar 

kring hur mervärdesskatten kan användas för att omfördela intäkter från 

yrkesutbildad till icke-yrkesutbildad personal. Om man ur ett skattehänseende 

favoriserar produktion som använder icke-yrkesutbildad arbetskraft i hög grad 

kommer det i sin tur leda till en större efterfrågan på den typen av arbetskraft. I 

och med högre efterfrågan stiger de icke-yrkesutbildades relativa lönesats och 

de yrkesutbildades lönesats sjunker. Vidare resoneras det kring att det finns 

betydande praktiska hinder för att genomföra ett skattesystem som det 

beskrivet ovan, då ett differentierat skattesystem i syfte att omfördela 

inkomster och styra hem- och svartarbete mot marknadsarbete kräver full 

kunskap om olika varors och tjänsters priselasticitet.  

En huvudsaklig snedvridning orsakad av skatter är snedvridningen av 

arbetsutbudet. I vilken utsträckning marknadsproducerade varor och tjänster 

kan ersättas av hemarbete varierar stort mellan olika produktionssektorer. 

Medan det till exempel är relativt lätt att substituera ett restaurangbesök mot att 
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laga mat i hemmet så är det till exempel få som skulle klara av att bygga sin 

egen dator laga sin egen bil. 

Kleven et al. (2000) menar att ett optimalt skattesystem ska gynna 

marknadsproducerade varor och tjänster som har nära substitut i hemarbete. 

Det finns en rad exempel på sådana varor och tjänster, ett uppenbart exempel 

är matlagning. Alternativet till matlagning i hemmet är att köpa tjänsten på 

marknaden genom restaurangbesök eller cateringtjänst. Skattekilen som 

uppstår mellan skillnaden i pris på hemarbete och tjänster köpta på marknaden 

gör att det är skattemässigt fördelaktigt för individen att utföra tjänsten 

(matlagningen) själv, trots att man inte utför arbetet effektivt relativt den tjänst 

som erbjuds på marknaden. Eftersom de flesta är mindre produktiva i 

egenarbete än en yrkesutbildad person kommer skattesnedvridningen leda till 

produktivitetsförluster samtidigt som ekonomisk aktivitet förskjuts bort från 

marknadsproduktion och mot produktion i hemmet.  

Copenhagen Economics (2007)  menar att en skattekil kan beskrivas som det 

antal timmar en individ måste arbeta för att tjäna ihop till en timmes arbete för 

en annan individ, till exempel för att betala för matlagning. Om vi antar att de 

båda individerna kostar lika mycket i timmen, kan skattekilen   i sin enklaste 

form beskrivas; 

(2)    
     

   
 

Där VAT är mervärdeskatten på varan eller tjänsten och T är den marginella 

inkomstskatten. Om vi antar att mervärdeskatten är 20 procent och den 

marginella inkomstskatten är 40 procent får vi en skattekil på 2. Detta skulle 

innebära att en individ måste jobba i två timmar för att tjäna ihop tillräckligt 

mycket pengar för att betala en annan individ för att utföra en timme av den 

beskattade arbetsuppgiften. Det är uppenbart att ju större skattekilen är desto 

högre incitament finns det att förflytta sig från marknaden för att istället utföra 

arbetet själv eller köpa det på den svarta marknaden. En sänkning av momsen 

skulle enligt ovanstående resonemang sänka skattekilen och göra det mer 

attraktivt för hushållen att konsumera restaurangmat. Hypotesen resonemanget 

mynnar ut i är att mervärdesskattesänkningen, om den leder till ett lägre 

konsumentpris, kommer att öka omsättningen i restaurangbranschen. 



 
 

12 

2.2 Effekter av momssänkningen- Företagets vinstfunktion3 

Ett företag i en konkurrensutsatt sektor har enligt nationalekonomisk teori som 

mål att maximera sin vinst. I företagets vinstfunktion är   priset per enhet och 

  den totala kvantitet som produceras och säljs på marknaden.      

representerar efterfrågan på produktionen.   är mervärdeskattesatsen; 

följaktligen beror de totala intäkterna på storleken på  .   står för den totala 

kostnaden som i sin tur är en funktion av priset på insatsvarorna; arbete ( ), 

kapital ( ) och produktion ( ).   

(3)                                  
 

På lång sikt, på en konkurrensutsatt marknad är vinsten lika med noll. På kort 

sikt, när företag varken hunnit lämna eller etablera sig på marknaden, eller på 

en marknad där det inte råder fullständig konkurrens, kan befintliga företag 

både göra vinster och förluster vid förändringar i efterfrågan eller utbud. Sänkt 

mervärdesskatt, ett lägre  , i restaurangbranschen leder till att de berörda 

företagen får en ökad omsättning;          ökar. På kort sikt skapar den 

sänkta mervärdeskatten ett ekonomiskt utrymme som ger företagen på 

marknaden flera möjligheter.  

De företag som berörs av mervärdesskattesänkningen disponera själv över det 

ekonomiska utrymmer mervärdesskattesänkningen skapar. Vad det berörda 

företaget använder utrymmet till beror på företagets preferenser och behov. En 

möjlighet är att företagen sänker priset som möter konsumenten. Enligt 

efterfrågesambandet skulle företagen då öka sin försäljning och under 

antagandet om fullständig konkurrens vinna marknadsandelar och öka sin 

omsättning.  

En annan möjlighet är att företaget utan att öka sin omsättning väljer att, efter 

behov, öka sina kostnader    . Detta kan ske genom en ökning i kostnad för 

personal       kapitalkostnader      produktionskostnader       

Ökning i kostnad för personal      kan ske genom till exempel nyanställning 

eller ett utökat antal arbetade timmar bland befintlig personal. Ökning i 

                                                           
3 Företagets vinstfunktion som teoribildning diskuteras även i Regionalpolitiska effekter av sänkta socialavgifter, 
Tillväxtanalys (2012) 



 
 

13 

kapitalkostnad      kan till exempel ske genom att företagen väljer att 

nyinvestera i företagets realkapital genom inköp eller upprustning av maskiner 

och fastigheter. En ökning i produktionskostnad      kan ske genom att 

företag väljer att förnya eller förbättra råvarorna i sin produktion och därmed 

öka sin långsiktiga konkurrensförmåga. 

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till inträffar om företagen i branschen väljer 

att använda det ekonomiska utrymmet till att öka de egna vinsterna på kort sikt. 

Övervinsterna som då uppstår i branschen leder till nyetableringar och att färre 

företag väljer att lämna marknaden. Det kan antas att det finns företag i 

restaurangbranschen som befinner sig i mindre konkurrensutsatta områden än 

andra, alternativt har ett så pass differentierat utbud att man inte längre kan tala 

om en konkurrensmarknad. För dessa företag är en ytterligare effekt av den 

sänkta mervärdeskatten att vinstnivån kan öka på lång sikt. De ökade vinsterna 

leder till att man på en konkurrensmarknad kan förvänta sig inträde av nya 

företag i restaurangbranschen.   

2.3 Mervärdesskattesänkningens övervältring på konsumentpris 

En grundläggande fråga som kan ställas utifrån diskussionen ovan är hur 

mycket av momssänkningen som kommer konsumenterna tillgodo. Det 

teoretiska resonemanget kring mervärdesskattesänkningens övervältring på 

konsumentpriser har sin grund i antagandet att marknaden för en viss tjänst 

befinner sig i långsiktig jämvikt, det råder alltså jämvikt mellan utbud och 

efterfrågan och marginalkostnaden sammanfaller med marginalintäkten 

(konsumentpriset). Christiansen (2011) menar att under detta antagande 

kommer kostnaderna för de produktionsfaktorer som ett visst företag 

använder inte att påverkas av antalet företag på marknaden. Marknadens 

utbudskurva för den producerade varan eller tjänsten kommer därför att vara 

horisontell. När en mervärdesskattesänkning genomförs kommer 

utbudskurvan att skifta eller parallellförskjutas nedåt. Initialt förväntas 

konsumentpriserna därför att sjunka, men inte så mycket att det motsvarar hela 

mervärdesskattesänkningen. Den ökade marginalintäkten leder till att företagen 

på kort sikt kan öka sin produktion och vinst. Den ökade vinsten lockar nya 

företag in på marknaden och priserna pressas ner. Detta pågår tills hela 

mervärdesskattesänkningen övervältras på priset och företagen åter befinner 
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sig i jämvikt med en marginalkostnad som är lika med konsumentpriset. I 

Sverige har mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster sänkts från 25 

procent till 12 procent. Full övervältring på konsumentpris kan visas genom 

följande ekvation. 

(4)   
             

      
             

En full övervältring på konsumentpriset innebär alltså att konsumentpriserna, 

allt annat lika, skulle bli 10,4 procent lägre än vad de annars skulle varit.  

Då efterfrågad kvantitet av en vara eller tjänst är en funktion av priset på 

densamma kommer en övervältring i konsumentpris leda till förändrat 

konsumtionsbeteende. Efterfrågesambandet säger oss att ett högre pris leder 

till en minskad efterfrågan och ett lägre pris leder till en ökad efterfrågan. Vid 

en övervältring av mervärdesskattesänkningen på konsumentpriser skulle varje 

konsument möta ett lägre pris och efterfrågan på restaurang- och 

cateringtjänster skulle öka. Vid en ökad efterfrågan skulle de berörda 

företagens försäljning öka och företagen öka sin produktion och omsättning. 

Den ökade produktionen är i sin tur naturligt kopplad till en ökad användning 

av insatsvaror, det vill säga arbetskraft och kapital och det är således rimligt att 

anta att sysselsättningen i restaurangbranschen skulle påverkas positivt.  

 

En sysselsättningsökning kan ske på ytterligare ett sätt i en situation där 

mervärdesskattesänkningen leder till ett lägre konsumentpris. Vid ett lägre pris 

på en hushållsnära tjänst, så som matlagning, kan man teoretiskt förvänta sig en 

ökning i sysselsättning orsakad av en växling från hemarbete till förvärvsarbete. 

Vilka effekter detta kan få på sysselsättningen beror enligt Christiansen (2010) 

på hur mycket tid hushållen lägger på att utföra matlagning i hemmet. För att 

det ska vara möjligt att erhålla en arbetsutbudseffekt från 

mervärdesskattesänkningen på restaurang- och cateringtjänster krävs det att det 

finns kapacitet för hushållen att öka sitt arbetsutbud genom att de minskar sin 

matlagning i hemmet och ersätter en del av det obeskattade hemarbetet med 

restaurangtjänster köpta på marknaden. 
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2.4 Sammanfattning teoretisk referensram 

Under antagandet att skattesänkningar leder till genomslag i konsumentpriser 

kan man tala om en optimal skatteteori. Enligt teorin bör skatter utformas på 

ett sätt som snedvrider konsumtions- och produktionsbeslut så lite som möjligt. 

För att minska snedvridningar till följd av skatter bör relativt prisokänsliga 

varor och tjänster beskattas högre än priskänsliga varor och tjänster.  

För att undvika snedvridning av arbetsutbudet till följd av skatter, säger 

optimal skatteteori att ett skattesystem ska gynna marknadsproducerade varor 

som har nära substitut i hemarbete. Ett uppenbart exempel på en sådan tjänst 

är restaurangbesök eller cateringtjänster som lätt kan substitueras bort mot 

matlagning i hemmet. Det antal timmar en individ måste arbeta för att tjäna 

ihop till en timmes arbete för en annan individ, till exempel för att kunna betala 

för en timmes matlagning, kallas skattekil. Det är uppenbart att ju större 

skattekilen är desto större incitament finns det att förflytta sig från marknaden 

till produktion i hemmet. Enligt följande resonemang skulle en lägre 

mervärdeskatt på restaurang- och cateringtjänster minska skattekilen genom 

lägre konsumentpriser och leda till ökad konsumtion och ökad omsättning i 

restaurangbranschen.  

I en situation där företagen själva disponerar över det ekonomiska utrymme en 

sänkt mervärdesskatt skapar och med utgångspunkt i företagets vinstfunktion 

kan man tala om flera möjliga utfall till följd av en sänkt mervärdesskatt     

från 25 procent till 12 procent. Företagen kan välja att sänka konsumentpriset 

    och enligt efterfrågesambandet öka omsättning           De kan öka 

kostnader för personal      genom nyanställning och ökat antal arbetade 

timmar hos befintlig personal, öka kapitalkostnader      genom 

nyinvesteringar eller öka produktionskostnader      genom 

kvalitetsförbättring i råvaror.  

Om företagen i restaurangbranschen sänker konsumentpriset innebär det att 

den sänkta mervärdeskatten får en övervältring på priset konsumenten möter 

på marknaden. En total övervältring på konsumentpriser skulle innebära att 

konsumentpriserna, allt annat lika, blir 10,4 procent lägre än de annars skulle 

blivit. Eftersom den efterfrågade kvantiteten, alltså konsumtionen, är en 

funktion av priset på en vara eller tjänst leder ett lägre konsumentpris till ökad 
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konsumtion. Den ökade konsumtionen på restaurang- och cateringtjänster 

innebär högre omsättning för de berörda företagen och ett ökat behov av 

insatsvaror så som arbetskraft och kapital. Enligt detta resonemang är det alltså 

rimligt att anta att sysselsättningen i restaurangbranschen skulle påverkas 

positivt vid en övervältring på konsumentpriser.   

Utifrån den teoretiska diskussionen verkar det allt för begränsat att anta att en 

sänkt mervärdeskatt enbart leder till sysselsättningseffekter genom sänkta 

konsumentpriser. I stället analyseras mervärdesskattesänkningen på restaurang- 

och cateringtjänster utifrån de olika utfallsmöjligheter som kan urskiljas i ett 

företags vinstfunktion och ett antal teoretiska utfallsmått som är kopplade till 

den sänkta mervärdeskatten på restaurang- och cateringtjänster kan identifieras. 

Tabell 1 visar en sammanställning av hur de olika utfallsmåtten 

operationaliseras och vilka effekter som kan förväntas. 

Tabell 1: Utfall, utfallsmått och förväntade effekter 

Utfall Utfallsmått Förväntade effekter 
Sysselsättningseffekter (1) Antal anställda 

(2) Underlag 

arbetsgivaravgift 

(3) Svar från 

djupintervjuer 

Ökat antal anställda och/eller ökat 

antal arbetade timmar bland befintlig 

personal 

Produktionskostnadseffekter (1) Ingående moms 

(2) Svar från 

djupintervjuer 

Öka produktionskostnad genom ökat 

fokus på kvalitativa råvaror 

Produktionseffekter (1) Omsättning 

 

Högre produktion till följd av ökad 

försäljning 

Investeringseffekter (1) Svar från 

djupintervjuer 

Ökat fokus på renoveringar och 

nyinvesteringar i befintliga 

restauranger och restaurangkök 
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2.5  Hypoteser 

Med utgångspunkt i den teoretiska diskussionen som förts kan tre hypoteser 

kopplade till studiens resultat formuleras.  

1. Den sänkta mervärdeskatten på restaurang- och cateringtjänster har lett 

till en sysselsättningsökning i restaurangbranschen. 

2. Företag i restaurangbranschen använder det ekonomiska utrymme den 

sänkta mervärdeskatten på restaurang- och cateringtjänster har skapat 

till att sänka konsumentpriser, öka kvalitet på råvaror samt till att öka 

investeringar.  

3. Omsättningen i restaurangbranschen har ökat sedan 

mervärdesskattesänkningen.  
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3. Tidigare studier 
Det finns överlag få försök till utvärdering av sänkt mervärdesskatt. Det ligger i 

reformens natur att det är svårt att finna relevanta kontrollgrupper varför 

regelrätta effektutvärderingar baserade på försöks- och kontrollgrupper är 

sällsynta. Ett antal studier har trots dessa förutsättningar tagit sig an uppgiften 

att utvärdera effekter av sänkt mervärdesskatt.  

Harju och Kosonen (2011) undersöker till vilken utsträckning konsumentpriser 

har förändrats som en följd av sänkt mervärdesskatt, från 22 procent till 13 

procent, på restaurang- och cateringtjänster i Finland. Syftet med 

undersökningen är att skatta de kortsiktiga priseffekterna av 

mervärdesskattesänkningen som genomfördes i juli 2010. Precis som i fallet 

med den sänkta mervärdeskatten i Sverige reducerades mervärdeskatten för alla 

berörda företag samtidigt. För att hitta en representativ kontrollgrupp till 

restaurangbranschen har författarna valt branscher som de anser beter sig på 

ett liknande sätt som restaurangbranschen men som inte har upplevt någon 

reformändring likt den restaurangbranschen upplevt. De branscher som 

studeras är alkoholförsäljning på finska restauranger, hotellverksamhet i 

Finland och Restaurangverksamhet i grannlandet Estland.  

Data till studien har samlats in med hjälp av enkäter till ett slumpmässigt urval 

av restauranger och hotell i Finland och av restauranger i Estland. I enkäten 

samlades priser på liknande service för olika restauranger och hotell in. 

Eftersom studien bygger på en jämförelse mellan geografiska regioner och 

branscher som fått sänkt mervärdeskatt och andra som inte fått det, används 

skillnader i dessa dimensioner för att fånga effekter på konsumentpriserna. 

Utvecklingen över tid i försöksregionen Finland jämförs med utvecklingen 

över tid i kontrollregionen Estland och kontrollbranscherna alkoholförsäljning 

och hotell. Harju och Kosonen (2011) använder difference-in-differences för 

att skatta effekten på konsumentpriser av den sänkta mervärdeskatten.  

De huvudsakliga resultaten av studien visar att mervärdesskattesänkningen från 

22 procent till 13 procent på kort sikt reducerade konsumentpriserna med 2,1 

procent. Fullt prisgenomslag från mervärdesskattesänkningen i Finland skulle 

inneburit en sänkning av konsumentpriserna med 7,4 procent, följaktligen 

representerar prisgenomslaget en tredjedel av fullt prisgenomslag. När hänsyn 
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togs till företagens storlek beräknades prisgenomslaget till två tredjedelar av 

fullt prisgenomslag. Vidare visar studien att restauranger som ingick i en 

restaurangkedja tenderade att sänka sina konsumentpriser mer frekvent än de 

restauranger som inte ingick i en restaurangkedja.  

Kosonens (2011) studerar effekter av den sänkta mervärdeskatten, från 22 

procent till 8 procent, för frisörverksamhet i Finland år 2007. Sänkningen var 

en del av ett försök med sänkta mervärdeskatter som EUs medlemsstater tilläts 

att utföra för att undersöka vilka effekter sänkt mervärdesskatt fick på priser 

och sysselsättning. Den reducerade mervärdeskatten på frisörverksamhet gällde 

från år 2007 till år 2010.  

Studien undersöker empiriskt hur förändringar av mervärdeskatten påverkar 

konsumentpriserna och hur de i sin tur påverkar efterfrågan på frisörtjänster. 

Som kontrollgrupp till frisörverksamheten används skönhetssalonger, spa och 

massageverksamhet. De utvalda kontrollgrupperna är precis som 

frisörverksamheten arbetskraftsintensiva men har till skillnad från 

frisörverksamheten inte upplevt någon reducering i mervärdeskatten.  

Studien bygger på en jämförelse mellan en bransch som fått sänkt 

mervärdeskatt och branscher som inte fått det, skillnader mellan branscherna 

används för att fånga effekter av mervärdesskattesänkningen. Data har främst 

samlats in från Finska skattemyndigheten och Kosonen (2011) tillämpar 

difference-in-differences för att jämföra kortsiktiga effekter på priser och 

omsättning över tid mellan försöksgrupp och kontrollgrupp. Resultaten från 

studien indikerar att konsumentpriser på frisörtjänster sjönk med 50 procent av 

vad ett fullt prisgenomslag i konsumentpriser skulle ha inneburit. 

I Houels (2011) studie angående den sänkta mervärdesskatten, från 19,6 

procent till 5,5 procent, på restaurangtjänster i Frankrike, studeras förändringar 

i konsumentpriser och sysselsättning till följd av mervärdesskattesänkningen.  

I studien mäts prisgenomslag efter ett år genom att jämföra prisutvecklingen 

inom restaurangtjänster med ett mått på den totala inflationen i ekonomin. 

Sänkningen med 14,1 procentenheter hade på ett år sänkt priserna med 2,5 

procent för konsumenterna och ökat försäljningen med 2,75 procent. 30 000 

jobb skapades i restaurangbranschen mellan oktober 2009 och juni 2010. 
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Under samma period ökade den totala sysselsättningen i Frankrike som en 

följd av den globala ekonomiska återhämtningen. Sysselsättningen inom 

restaurangbranschen ökade dock mer än på den totala arbetsmarknaden och 

om ökningen inom restaurangbranschen hade varit lika stor som den totala 

sysselsättningsökningen skulle det ha inneburit 10 000 nya jobb inom 

restaurangbranschen.  

Konjunkturinstitutet (2012) utvärderar hur konsumentpriser på kort sikt har 

påverkats av den sänkta mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster i 

Sverige. För att utvärdera prisgenomslaget utgår konjunkturinstitutet från 

statistiska centralbyråns konsumentprisundersökning. Med hjälp av denna 

analyseras (1) hur konsumentpriset har utvecklats före och efter reformen 

trädde i kraft, (2) hur konsumentpriserna utvecklats för olika restaurangtjänster, 

(3) hur stor andel företag som sänkt sina konsumentpriser och (4) hur mycket 

de har sänkt dem. Eftersom priserna på restaurangtjänster kan ha ändrats av 

andra skäl än den sänkta mervärdeskatten, menar Konjunkturinstitutet (2012) 

att det inte går att skatta hur stor effekt mervärdesskattesänkningen har haft på 

prisutvecklingen enbart genom att studera prisutvecklingen i sig.  

För att få en uppfattning av den isolerade effekten på konsumentpriser som 

beror av mervärdesskattesänkningen jämförs den faktiska prisförändringen på 

restaurangtjänster med a) den genomsnittliga prisförändringen på 

restaurangtjänster under perioden 2000 till 2011 b) en ekonometrisk modell 

som förutsäger prisutvecklingen utifrån historiska samband, samt c) en 

ekonometrisk modell som relaterar prisutvecklingen på restaurangtjänster i 

Sverige till den i tre nordiska länder. Modellskattningarna indikerar att effekten 

på konsumentpriser på restaurangtjänster har varit i storleksordningen 2 till 3 

procent. Sammantaget bedöms det kortsiktiga prisgenomslaget på 

konsumentpriserna ha uppgått till cirka 30 procent av momssänkningen.  

Hortlund (2008) utreder hur sänkt mervärdesskatt på restaurangtjänster kan 

komma att påverka sysselsättningen i branschen.  Utredningen genomförs med 

hjälp av genomgång av den akademiska litteraturen, andras empiriska 

undersökningar och egna beräkningar. Hortlund (2008) menar att 5 000 till 7 

000 jobb skulle kunna tillkomma inom restaurangnäringen som en följd av en 
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sänkt mervärdesskatt, från 25 procent till 12 procent, på restaurang- och 

cateringtjänster.  

Copenhagen Economics (2007) studie syftar till att undersöka hur sänkt 

mervärdesskatt på en rad olika tjänster och varor kan påverka sysselsättning, 

ekonomisk tillväxt och den inre marknaden. Studien analyserar teoretiskt och 

empiriskt fyra olika argument för en reducerad mervärdeskatt. Två argument är 

baserade på effektivitetsgrunder och diskuterar om en sänkt mervärdesskatt 

leder till ökad effektivitet genom ökad produktivitet och minskad strukturell 

arbetslöshet. De två andra argumenten är baserade på kapitalfrågor och 

kopplade till att en sänkt mervärdeskatt kan öka kapitalflödet genom att 

förbättra inkomstdistributionen eller genom att göra särskilda varor mer 

tillgängliga för hela befolkningen.  

Rapporten visar på ett starkt teoretiskt och empiriskt stöd för sänkt 

mervärdesskatt eller andra subventioner till sektorer som erbjuder service som 

är lätt att ersätta med hemarbete eller den svarta marknaden. Teoretiskt visar 

rapporten även att reducerad mervärdesskatt kan vara befogat inom sektorer 

som anställer lågutbildad arbetskraft i syfte att öka efterfrågan på densamma.      

Sammantaget visar tidigare studier att genomförda mervärdesskattesänkningar i 

andra länder och i andra branscher har lett till ett relativt litet genomslag i 

konsumentpriser. Konjunkturinstitutets rapport tyder på att detsamma gäller 

för restaurangtjänster i Sverige. Tidigare studier belyser även problemet med 

bristen på kontrafaktiska utfall i utvärderingsarbetet och använder olika 

branscher och geografiska områden som antas bete sig på ett liknande sätt som 

restaurangbranschen som kontrollgrupp när effekterna av 

mervärdesskattesänkningen utvärderas. 

Mycket lite fokus har lagts på att utvärdera effekter av 

mervärdesskattesänkningar utöver priseffekter. Houel (2011) undersöker ett 

ytterligare utfall genom att inkludera effekter på sysselsättning och jämför den 

totala sysselsättningsökningen i landet med den ökade sysselsättningen i 

restaurangbranschen. Även Kosonen (2011) utvidgar sin analys något och 

inkluderar effekter på efterfrågan som en följd av sänkta konsumentpriser.  
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Genomgången av teori och tidigare studier väcker en tydlig frågeställning; var 

tar det ekonomiska utrymme som mervärdesskattesänkningen skapar vägen? 

Som redan framkommit i den teoretiska referensramen behöver åtgärder för 

positiv ekonomisk stimulans riktade till företag, snarare än till konsumenten, 

inte vara direkt kopplat till något enskilt utfall. Företagen disponerar fritt över 

det ekonomiska utrymme som skapats som en följd av 

mervärdesskattesänkningen och kan använda detta på mer än ett sätt. En 

bredare palett av utfall än den som använts i tidigare studier är därför relevant 

vid utvärdering av mervärdesskattesänkningens effekter.  
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4. Utvärderingsdesign och modellbeskrivning 

Att genomföra en generell utvärdering av den sänkta mervärdeskatten på 

restaurang- och cateringtjänster är i det närmsta omöjligt. Anledningen är att 

reformen genomfördes i hela Sverige samtidigt och att det i och med det inte 

finns något naturligt kontrafaktiskt utfall, det vill säga restaurangföretag som 

inte fått ta del av reformen. 4  Förändringar som observeras i 

restaurangbranschen efter att reformen infördes kan därför inte med säkerhet 

antas bero på mervärdesskattesänkningen, utan behandlas som indikationer på 

effekter. Följande utvärderingsdesign är en del i Tillväxtanalys 

utvärderingsstrategi som bygger på att genom en rad olika utvärderingsmetoder 

skapa en indiciekedja för att fånga upp mervärdesskattesänkningens effekter. 

4.1 Utvärderingsdesign 

Den utvärderingsdesign som valts söker fånga effekter av 

mervärdesskattesänkningen genom att ta fasta på att det finns gränsregioner i 

Sverige vilka är utsatta för internationell konkurrens. En stad som befinner sig i 

en sådan region är Helsingborg, belägen endast 4 kilometer från den danska 

gränsstaden Helsingör. 

I en gränsregion där konsumenter kan förflytta sig fram och tillbaka mellan två 

länder, och transaktionskostnaden är låg, kan man tala om en gemensam 

marknad. På en konkurrensutsatt gemensam marknad antas att den långsiktiga 

vinsten vara noll. En reform som innebär sänkt mervärdesskatt för företag i ett 

av länderna i regionen innebär förutsättningar för ökade intäkter som företagen 

i det andra landet inte får del utav, därmed kan det uppstå en övervinst för de 

företag som berörts av reformen, det vill säga  > 0.  

I fallet med gränsområdet Helsingborg-Helsingör skapar den sänkta 

mervärdesskatten i Sverige en konkurrensfördel gentemot de danska företagen 

på andra sidan gränsen. Det ekonomiska utrymme som skapas kan 

restaurangägarna i Helsingborg använda till att sänka sina priser och genom 

efterfrågesambandet öka sin försäljning. En effekt som kan förväntas, under 

antagandet om konkurrens, är att de svenska restaurangernas marknadsandelar 

och omsättning ökar, vilket i sin tur leder till effekter i användning av 

                                                           
4 För vidare diskussion kring utvärdering med kontrafaktiska utfall se Metoder för att utvärdera den 
regionala tillväxtpolitiken, ITPS 2009 
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insatsvaror, som kapital och arbetskraft. Enligt följande resonemang kan det 

teoretiskt förväntas en något större effekt på priser, omsättning, 

kapitalinvesteringar och sysselsättning till följd av mervärdesskattesänkningen i 

Helsingborg jämfört med städer i Sverige som inte befinner sig i ett 

internationellt gränsområde.  

Förväntade effekter skattas genom djupintervjuer i Helsingborg, Helsingör och 

Norrköping samt genom analys av tidsseriedata över relevanta utfallsvariabler 

för Helsingborg, Norrköping och hela Sverige för åren 2008 till 2012. Den 

valda utvärderingsstrategin möjliggör en utvärdering där indikationer på 

effekter av den sänkta mervärdesskatten kan observeras genom att använda 

Helsingör som en kontrollgrupp och Norrköping som en jämförelsestad till 

Helsingborg. 

Norrköping har valts ut som jämförelsestad till Helsingborg bland annat på 

grund av att de båda städerna har samma befolkningsmängd, cirka 132 000 

personer. Även andra demografiska aspekter har vägts in, så som medelålder 

och medelinkomst 5 . När det kommer till medelålder är de båda städerna 

jämbördiga med en medelålder på 41 år i Helsingborg och en medelålder på 

40,6 år i Norrköping. Medelinkomst skiljer sig något mellan de båda städerna, 

med en årsmedelinkomst på 269 400 svenska kronor i Norrköping och 288 700 

svenska kronor i Helsingborg. Skillnaden i inkomst skulle kunna orsaka ett 

något färre antal restaurangbesök totalt i Norrköping jämfört med Helsingborg, 

men detta är skillnader som existerade även innan mervärdeskattesänkningen 

och bör således inte påverka analysen i någon större utsträckning. Stor vikt har 

lagts vid att Norrköping är en stad som geografiskt, i motsatts till Helsingborg, 

befinner sig i ett läge där den inte utsätts för internationell konkurrens. 

 Utvärderingsdesignen möjliggör en utvärdering med relativt hög intervaliditet; 

effekter av mervärdesskattesänkningen i gränsregionen, men sker på bekostnad 

av den externa validiteten, det vill säga att det är svårt att generalisera resultaten 

utanför de regioner som studeras eftersom Helsingborg inte kan ses som 

representativt för Sverige som helhet. 

                                                           
5
 Siffrorna är hämtade från SCBs statistikdatabas inkomster och skatter på scb.se  
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4.2 Modellbeskrivning 

Tidsserieanalyser i olika utföranden ger en möjlighet att se förändringar i 

utfallsvariabler över tid. Genom att modellera tidsserier behöver ingen 

ekvation skapas där oberoende variabler förklarar en beroende variabel, istället 

modellerar den beroende variabeln själv processen över tid. Genom 

tidsserieanalys är det möjligt att analysera variablers egenskaper och använda 

deras egen karaktäristik för att prognostisera framtiden. Emellertid är det inte 

möjligt att genom endast tidsserieanalys detektera orsakssammanhang, det är 

alltså inte möjligt att säga att förändringar i tidsserien beror på en specifik 

extern händelse.  

För att komma runt denna problematik kring tidsserieanalys har flera tidigare 

studier använt en difference-in-differences ansats och utvärderat 

mervärdesskattesänkningar av olika slag med hjälp av en kontrollgrupp. I vissa 

av dessa fall finns det representativa kontrollgrupper att tillgå, som närliggande 

branscher eller jämförbar data från grannländer.  I fallet med sänkt 

mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster i Sverige finns ingen data 

från en sådan kontrollgrupp att tillgå, varpå en alternativ metod används i ett 

försök att identifiera effekter genom strukturella förändringar i tidsserier.  

Eftersom ekonomiska tidsserier ständigt påverkas av olika händelser, så som 

förändringar i penning- och finanspolitik, har problemet med att testa 

stabiliteten i tidsserier fått stor uppmärksamhet. Cumulative Sum of Recursive 

Residual (CUSUM) och Cumulative Sum of Squares (CUSUMS), introducerat 

av Brown, Durbin och Evans (1975), är en visuell metod som tydligt 

bestämmer om en produktionsprocess är kontrollerad eller okontrollerad, alltså 

om den är drabbad av en strukturell förändring eller inte. CUSUM-test lämpar 

sig att använda för tidsseriedata när syftet är att fastställa när en strukturell 

förändring har ägt rum. Denna modell detekterar inte orsakssammanhang, det 

är alltså inte möjligt att klart visa att de strukturella förändringar som eventuellt 

uppstår beror på mervärdeskattesänkningen. 

Parametrarna i en prediktiv tidsseriemodell antas vara konsekventa och 

konstanta över tid. Om dessa villkor inte möts, har en strukturell förändring 

ägt rum i tidsserien. Vid strukturella förändringar i tidsserier kan modellering 
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och prognoser endast göras för den aktuella tidsperioden och inte appliceras på 

kommande tidsperioder. 

 En tidsserie kan förklaras som:  

(5)                      där            

En tidsserie betraktas som fri från strukturella förändringar om parametrarna   

och σ är konsekventa och konstanta över tid. Brown, Durbin och Evans 

(1975) föreslår två test för att undersöka om en tidsserie är drabbad av 

strukturella förändringar, CUSUM och CUSUMS. CUSUM-testet är baserat på 

den kumulativa summan av den rekursiva residualen   .  

(6)      
         

√                 
  där 

            

  ̂   
 

   
 ∑    

 
       ̅      samt 

                       ̅  
 

   
 ∑   

 
       

 ̂                           och      är summan av residualerna i kvadrat. 

   är den kumulativa summan av residualen som är utmärkt mot tiden    

Under nollhypotesen, har    ett medelvärde på noll och en varians på ungefär 

det antalet residualer som blir summerade (eftersom varje term har en varians 

på 1 och är oberoende). Testet genomförs genom att residualen    märks ut 

mot tiden t.  

CUSUM-squared är ett liknande, alternativt test som till skillnad från CUSUM 

är baserat på de ackumulerade residualerna i kvadrat.  

(7)      
∑   

  
   

∑   
  

   

 

Under nollhypotesen är   oberoende variabler. Täljaren har ett förväntat värde 

på    , och nämnaren har ett förväntat värde på    . Medelvärdelinjen, 

som ger det ungefärliga förväntade värdet under noll hypotesen, är 
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(8)         
   

   
 

Signifikanta avvikelser från medelvärdelinjen skapas genom att märka ut de två 

linjerna som binder ihop den lägre punkten      √   ) och övre punkten 

      √    , där   är en parameter som beror på den valda 

signifikantnivån för testet. Linjerna är utformade så att sannolikheten för att 

röra sig utanför dem är lika med ett givet signifikansvärde. Hypotesen, H0, 

förkastas om    rör sig utanför dessa konfidensgränsvärde. 

I utvärderingen av sänkt mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster 

används CUSUM-test för att identifiera om strukturella förändringar i 

tidsserien äger rum i utfallsvariablerna omsättning, ingående moms, antal 

anställda samt underlag för arbetsgivaravgifter under perioden 2008 till 2012. 

Eventuella strukturella förändringar ger indikationer på hur restaurangägare 

använder det ekonomiska utrymme som mervärdesskattesänkningen har skapat. 

Genom att testa de olika utfallsvariablerna separat för Helsingborg, 

Norrköping och hela landet identifieras eventuella skillnader i fördelning av det 

ekonomiska utrymmet mellan en stad som befinner sig i en gränsregion och en 

stad som inte gör det.  

  



 
 

28 

5. Data 

För att identifiera effekter av mervärdesskattesänkningen i sysselsättning, 

omsättning och inköpskostnader används sekundärdata från skatteverkets 

registerdatabas GIN. Då liknande data inte finns att tillgå för restauranger i 

Helsingör, har primärdata dessutom hämtats in genom djupintervjuer med 

restaurangägare i Helsingör, Helsingborg och Norrköping. 

5.1 Primärdata – djupintervjuer 

Djupintervjuer har genomförts hos fem restaurangägare i Helsingborg, fem 

restaurangägare i Helsingör och fyra restaurangägare i Norrköping. De 

restauranger som valts ut befinner sig i ungefär samma prisläge och kan i pris 

och utbud betraktas som en normal lunch- och middagsrestaurang i en svensk 

stad. Urvalet av restauranger motiveras av att restaurangerna ska befinna sig på 

en tillräckligt hög prisnivå för att det ska finnas incitament att betala 

transaktionskostnaden som uppstår när man förflyttar sig mellan Helsingborg 

och Helsingör. 

Intervjuerna genomfördes likvärdigt i de tre städerna. (se bilaga 2, 3 och 4) 

Frågorna rör hur restaurangägarna generellt upplever 

mervärdesskattesänkningen, vad restaurangägarna tror om syftet bakom 

reformen, hur deras administrativa börda och kostnad har förändrats sedan 

reformen infördes, hur de har förändrat sina priser, kvalitet, personalkostnader 

och inköpskostnader, samt hur de tror att vinster, skatteundandragande och 

konkurrens har påverkats av mervärdesskattesänkningen. Restaurangägarna i 

Helsingör, som inte upplevt någon förändring i mervärdeskatten, har svarat på 

likvärdiga frågor angående hur de ovan nämnda variablerna har förändrats för 

deras verksamhet sedan januari 2012. Frågor som rör gränsregionen har ställts i 

Helsingborg och Helsingör angående hur vanligt det är att befolkningen i 

området rör sig mellan de två städerna och hur detta flöde har förändrats sedan 

mervärdesskattesänkning 

Djupintervjuerna är en delkomponent i Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag och 

fyller ett bredare syfte än vad som redovisas i denna uppsats. Exempelvis 

behandlas inte frågor rörande skatteundandragande, administrativa kostnader 

och vinster i denna uppsats.  
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5.2  Sekundärdata  

Registerdatabasen GIN levereras av SCB och redovisar månadsvis alla svenska 

företags momsdeklarationer. Databasen ger en möjlighet att utvärdera 

momsinbetalningar, momsutbetalningar, omsättning och underlag till 

arbetsgivaravgifter på månadsbasis med en mycket kort eftersläpning i tid. I 

databasen finns dessutom möjligheten att genom SNI-koder6 identifiera antal 

företag i specifika branscher samt att genom kommunkoder koppla ihop 

företagen till olika geografiska områden.  

I studien har data under SNI-kod 56100, som inkluderar restaurangverksamhet 

(även gatukök, caféer och korvkiosker med flera) plockats ut för 

kommunkoderna 1283 (Helsingborg) och 0581 (Norrköping), samt för hela 

landet för åren 2008 till 2012. Samtliga företag som studeras i rapporten har en 

årsomsättning som överstiger 300 000 svenska kronor. De variabler som 

studeras är antal företag, antal anställda, omsättning, total ingående moms, 

underlag arbetsgivaravgift full, underlag arbetsgivaravgift ungdomar och 

underlag arbetsgivaravgift pensionärer.  

I utfallsvariabeln underlag arbetsgivaravgift full ingår underlag för 

arbetsgivaravgifter som betalas in för personer födda innan 1986 men efter 

1948. Underlag arbetsgivaravgift ungdomar är underlag för arbetsgivaravgifter 

som betalats in för personer födda efter 1987 och underlag arbetsgivaravgifter 

pensionärer är underlag för arbetsgivaravgifter som betalats in för personer 

födda innan 1947 men efter 1938.  

Genom analys av antal anställda tillsammans med underlag för samtliga 

arbetsgivaravgifter kan det identifieras om reformen har lett till effekter på 

sysselsättning för ungdomar, pensionärer och övrig befolkning. Antal företag 

är relevant att studera då det ger indikationer på reformens eventuella effekt på 

nyföretagande och därigenom sysselsättning.  Ingående moms speglar 

varuinköp och ger en möjlighet att identifiera eventuella effekter på 

produktionskostnader. Omsättningsvariabeln visar om mervärdes-

skattesänkningen har lett till effekter i restaurangbranschens försäljning.  

                                                           
6 SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008 för att hänföra bl.a. företags verksamhet till en 
eller flera näringsgrenar 
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Saknade värden har förekommit i GIN-databasen för vissa månader. År 2009 

saknas variablerna omsättning, samt underlag för samtliga arbetsgivaravgifter 

för månaderna januari, februari och mars. Samma variabler saknas för alla 

månader 2008. I samtliga fall har variabeln för utgående moms funnits att tillgå 

samt variabeln som visar den faktiska inbetalningen för respektive 

arbetsgivaravgift. I de fall då omsättningsvariabeln, respektive underlag för 

arbetsgivaravgift har saknats har dessa imputerats. (se bilaga 1) 

Sammanfattande statistik för de utfallsvariabler som används i studien återfinns 

i tabell 2, 3 och 4. Tabellerna visar medelvärde, standardavvikelse, 

minimumvärde och maximumvärde för berörda utfallsvariabler årsvis från år 

2008 till år 2012. Tabell 2 visar sammanfattande statistik för alla restauranger i 

Sverige, tabell 3 visar sammanfattande statistik för alla restauranger i 

Helsingborg och tabell 4 visar sammanfattande statistik för alla restauranger i 

Norrköping.  
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Tabell 2: Sammanfattande statistik för utfallsvariabler Sverige (MSEK) 

 

  

     

Variabler År Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Antal företag 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

13 970 
14 251 
14 438 
14 780 
14 487 

554 
546 
586 
697 
639 

12 985 
13 270 
13 658 
13 520 
13 305 

14 681 
14 940 
15 307 
15 715 
15 357 

Antal anställda 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

69 567 
72 642 
74 034 
79 623 
87 818 

1 410 
1 347 
1 504 
1 404 
1 627 

67 009 
70 261 
71 655 
76 983 
84 637 

70 992 
74 038 
75 672 
81 165 
89 568 

Omsättning 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

4 660  
4 990  
5 200  
5 730 
6 090  

2 880  
2 610  
2 700  
2 830 
2 870  

2 040  
2 430  
2 670  
3 100 
3 370  

8 890  
8 740  
9 410  
10 100 
10 300 

Ingående moms 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

566  
576  
606  
659 
675  

369  
343  
345  
353 
335  

252  
272  
288  
333 
355  

1 120 
1 090 
1 130 
1 210 
1 180  

Underlag 
arbetsgivaravgift 
full 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

732  
700  
771  
881 
958  

64, 2 
50, 4 
64  
58, 1 
66, 1 

642  
628  
684  
794 
861  

816  
787  
875  
950 
1 060 

Underlag 
arbetsgivaravgift 
pensionärer 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

2, 8 
3, 58 
4, 42 
5, 61 
7, 42 

0, 33 
0, 44 
0, 72 
0, 74 
1, 13 

2, 5 
3, 01 
3, 43 
4, 59 
6, 36 

3, 4 
4, 6 
6, 21 
7, 07 
10, 7 

Underlag 
arbetsgivaravgift 
ungdomar 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

330  
417  
449  
488 
529  

48, 3 
82, 3 
92, 7 
96, 2 
99, 5 

268  
313  
331  
373 
406  

417  
588  
641  
692 
725  

Underlag 
arbetsgivaravgift 
totalt 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

1 060  
1 120  
1 230  
1 370 
1 500  

110 
125 
150 
150 
159 

913  
944  
1 020  
1 180 
1 270  

1 240 
1 340 
1 480 
1 650 
1 750 
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Tabell 3: Sammanfattande statistik för utfallsvariabler Helsingborg (MSEK) 

      

Variabler År Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Antal företag 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

236 
258 
262 
259 
248 

10 
7 
11 
9 
6 

217 
245 
241 
241 
234 

245 
264 
274 
272 
255 

Antal anställda 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

860 
963 
1 012 
942 
1 148 

25 
14 
33 
26 
22 

815 
934 
952 
889 
1 108 

880 
976 
1 051 
980 
1 171 

Omsättning 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

53, 6 
61  
65, 2 
68, 6 
73, 2 

38, 4 
38, 9 
38, 5 
37, 4 
38, 4 

18, 1 
25, 2 
28, 2 
31, 4 
36, 9 

114 
121 
129 
128  
135 

Ingående moms 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

6, 45 
7, 2 
7, 53 
7, 86 
7, 9 

4, 72 
4, 56 
4, 66 
4, 34 
4, 1 

2, 03 
2, 89 
3, 18 
3, 54 
3, 96 

13, 5 
14, 4 
14, 8 
14, 7 
14, 3 

Underlag 
arbetsgivaravgift 
Full 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

8, 56 
8, 64 
9, 6 
10, 2 
11, 6 

1, 02 
0, 86 
1, 16 
0, 77 
1, 03 

7, 12 
7, 34 
7, 84 
8, 83 
10  

10, 4 
10  
11, 4 
11, 1 
12, 8 

Underlag 
arbetsgivaravgift 
pensionärer 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

0, 036 
0, 044  
0, 065  
0, 071 
0, 077  

0, 031 
0, 035 
0, 052 
0, 061  
0, 068 

0, 015 
0, 027 
0, 031 
0, 032 
0, 044 

0, 12 
0, 15 
0, 19 
0, 026 
0, 3 

Underlag 
arbetsgivaravgift 
ungdomar 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

3, 9 
5, 18 
5, 66 
5, 96 
6, 05 

0, 72 
1, 13 
1, 26 
1, 25 
1, 05 

3, 01 
3, 64 
4, 1 
4, 33 
4, 5 

5, 08 
7, 35 
8, 29 
8, 48 
7, 9 

Underlag 
arbetsgivaravgift 
totalt 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

12, 5 
13, 9 
15, 3 
16, 2 
17, 8 

1, 68 
1, 9 
2, 34 
1, 96 
2, 05 

10, 2 
11 
12 
13, 5 
14, 6 

14, 7 
16, 9 
19, 8 
19, 6 
20, 6 
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Tabell 4: Sammanfattande statistik för utfallsvariabler Norrköping (MSEK) 

 

De data som presenteras är aggregerad månadsdata över 2008 till 2012. Således 

presenteras 60 observationer för respektive geografiskt område. Det framgår av 

tabell 2, 3 och 4 att antal företag i restaurangbranschen har varit relativt stabilt 

under de fem år som studeras, med mindre variationer från år till år och en 

tendens till ett minskat antal under 2012. Antal anställda visar relativt stabila 

värden mellan 2008 och 2010 men ökar 2011 för hela landet och Norrköping 

för att sedan öka ytterligare 2012 för hela landet Norrköping och Helsingborg. 

Variabeln omsättning har ökat i jämn takt mellan 2008 och 2012 för samtliga 

företag som observeras, och det finns anledning att tro att ökningen som 

Variabler År Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Antal företag 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

183 
193 
191 
198 
193 

6 
7 
8 
10 
7 

173 
178 
179 
183 
180 

189 
200 
200 
212 
203 

Antal anställda 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

728 
781 
728 
811 
893 

9 
13 
29 
26 
11 

712 
751 
679 
775 
874 

736 
790 
754 
841 
906 

Omsättning 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

47, 1 
47, 4 
49, 3 
55, 2 
56, 7 

25, 4 
17, 5 
17, 6 
20, 4 
17, 3 

21, 4 
26, 7 
29, 1 
34, 6 
37, 6 

87, 1 
75, 2 
79, 9 
90, 9 
82, 7 

Ingående moms 2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

5, 43 
5, 43 
5, 52 
6, 19 
6, 14 

2, 88 
2, 17 
2, 06 
2, 56 
2  

2, 55 
3, 06 
2, 9 
3, 7 
4, 13 

10, 2 
8, 73 
8, 75 
10, 7 
9, 03 

Underlag 
arbetsgivaravgift 
full 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

8, 27 
7, 89 
8, 66 
10 
10, 6 

1, 36 
0, 7 
1, 02 
0, 7 
0, 95 

7 
7, 01 
7, 32 
8, 91 
9, 38 

12, 3 
9, 11 
11 
11, 1 
12, 6 

Underlag 
arbetsgivaravgift 
pensionärer 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

0, 069 
0, 056 
0, 054 
0, 044 
0, 021  

0, 017 
0, 07 7 
0, 034 
0,025 
0, 013  

0, 049 
0, 044  
0, 034 
0, 03 
0, 06 8 

0, 11 
0, 067 
0, 16 
0,12 
0, 043 

Underlag 
arbetsgivaravgift 
ungdomar 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

2, 72 
3, 42 
3, 45 
3, 73 
4, 12 

0, 44 
0, 46  
0, 62 
0,74 
0, 8 

1, 98 
2, 8 
2, 56 
2, 8 
2, 97 

3, 22 
4, 1 
4, 46 
5, 03 
5, 27 

Underlag 
arbetsgivaravgift 
totalt 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

11, 1 
11, 4 
12, 2 
13, 8 
14, 8 

1, 68 
1, 05 
1, 53 
1, 39 
1, 69 

9, 04 
9, 93 
10  
11, 9 
12, 4 

15, 6 
12, 8 
15 
15, 6 
17, 6 
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observeras beror på en inflationstrend. Även den ingående momsen visar även 

en relativt jämt ökning över de fem år som observeras. Underlag 

arbetsgivaravgifter full och det totala underlaget för arbetsgivaravgifter visar en 

stadigt ökande trend från 2011, vilket speglar ökningen i antalet anställda.  
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6. Resultat 

6.1 Resultat intervjuundersökning 

De inledande tre frågorna till restaurangägarna i Helsingborg och Helsingör 

kontrollerar för om man kan tala om en gemensam marknad i regionen, alltså 

om det finns ett frekvent flöde av människor som förflyttar sig fram och 

tillbaka mellan Helsingborg och Helsingör. Alla tillfrågade restauranger i 

området uppger att det är ”ganska vanligt” till ”vanligt” att gäster åker från 

Helsingborg till Helsingör för att äta. Restaurangerna i Helsingborg upplever 

att det är ”ganska vanligt” till ”vanligt” att gäster åker från Helsingör till 

Helsingborg för att äta medan restaurangerna i Helsingör tror att det är 

relativt ”ovanligt” att gäster åker från Helsingör till Helsingborg bara för att 

konsumera restaurangmat. Samtliga tror dock att det är ett stort flöde 

människor som åker från Helsingör till Helsingborg för att besöka butiker, och 

att de flesta äter på restaurang i Helsingborg i samband med det.  

Ingen av de tillfrågade restaurangerna har märk någon tydlig förändring i 

antalet personer som åker från Helsingör till Helsingborg sedan 

mervärdeskatten sänktes från 25 procent till 12 procent på restaurang- och 

cateringtjänster i Sverige.  

Samtliga intervjuade restauranger som omfattats av reformen är mycket 

positiva till mervärdesskattesänkningen och tror att regeringens syfte med 

reformen var att öka sysselsättningen i branschen. 

Tre av de fem tillfrågade restaurangerna i Helsingborg har valt att sänka sina 

priser sedan momssänkningen, två av dessa restauranger har valt att sänka 

priset motsvarande momsen, den tredje har valt att sätta ner sina priser något. 

Resterande två restauranger i Helsingborg har varken sänkt eller höjt sina priser 

sedan momssänkningen. Samtidigt har fyra av fem restauranger i Helsingör valt 

att höja sina priser det senaste året, den femte restaurangen har varken höjt 

eller sänkt sina priser. Anledningen till de höjda priserna i Helsingör uppges 

vara höjda råvarupriser och höjda lönekostnader. I Norrköping har en 

restaurang av fyra valt att sänka priset motsvarande momsen. Den aktuella 

restaurangen har dock planer på att åter höja sina priser. Resterande tre 

restauranger i Norrköping har varken höjt eller sänkt sina priser sedan 

mervärdesskattesänkningen. 
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Tre av fem restauranger i Helsingborg uppger att de har satsat på 

kvalitetsförbättringar i form av renovering, upprustning av maskiner och 

nyinvesteringar i restaurangen sedan mervärdesskattesänkningen. De 

resterande två restaurangerna uppger att de behåller samma kvalitet som 

tidigare efter sänkningen och fortsätter löpande underhåll. Två av fyra 

restauranger i Norrköping uppger att de har investerat i kvalitetsförbättrande 

åtgärder i form av personalutbildningar och upprustning av ”maskinpark” i 

restaurangköket sedan mervärdesskattesänkningen. De resterade två 

restaurangerna menar att sänkningen har gett möjlighet att behålla en hög 

kvalitet och fortsätta löpande underhåll. Samtliga fem restauranger i Helsingör 

uppger att de inte genomfört några extra kvalitetsförbättrande åtgärder det 

senaste året utan behåller den kvalitet de har och underhåller löpande 

restaurangerna. Ingen av de tillfrågade restaurangägarna uppger att de specifikt 

har satsat på att köpa in mer kvalitativa råvaror sedan reformen, utan menar att 

de redan handlar med högkvalitativa varor.  

Fyra av fem restauranger i Helsingborg har valt att anställa ny personal 

alternativt ökat antalet arbetade timmar för befintlig personal sedan januari 

2012. En av de tillfrågade restaurangerna i Helsingborg har sagt upp en 

personal under perioden.  Samtliga tillfrågade restauranger i Norrköping har 

anställt ny personal alternativt ökat antalet arbetade timmar för befintlig 

personal sedan mervärdesskattesänkningen. Ingen av de tillfrågade 

restaurangerna i Helsingör uppger att de har anställt ny personal eller ökat 

antalet arbetade timmar för befintlig personal sedan januari 2012.  

En majoritet av de tillfrågade restaurangägarna i Helsingborg och Norrköping 

tror att momssänkningen har lett till, och fortsatt kommer att leda till, ökade 

vinster, alternativt minskade förluster, i restaurangbranschen. 

Samtliga restauranger i Helsingborg och Norrköping tror att det vanligaste 

sättet för skatteundandragande i branschen innan skatteverkets tre åtgärder, (1) 

införandet av kassaregisterlagen, (2) införandet av personalliggare och (3) sänkt 

mervärdesskatt, var genom svart försäljning och svart arbetskraft. Ingen av de 

tillfrågade restaurangägarna tror att felredovisad moms var ett vanligt sätt att 

undkomma skatt. En majoritet av de tillfrågade tror att de ovan nämnda tre 

åtgärderna har rensat upp bland skatteundandragandet i branschen, men 
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upplever det fortfarande som ett problem som försvårar 

konkurrensförhållandena på marknaden.   

I samtliga tre städer uppges det att råvarupriserna har gått upp sedan januari 

2012. Två av fem restauranger i Helsingborg och tre av fyra restauranger i 

Norrköping upplever dessutom att leverantörerna har höjt sina priser mer än 

tidigare år sedan mervärdesskattesänkningen genomfördes. 

Sammanfattningsvis visar intervjuundersökningen att man kan tala om en 

gemensam marknad i Helsingborg och Helsingör, där det frekvent rör sig 

människor fram och tillbaka över gränsen för att konsumera restaurangmat. 

Vidare visar intervjuerna på att momssänkningen inte har påverkat det flödet 

nämnvärt.  

När det kommer till priseffekter bland de tillfrågade restaurangerna kan man se 

en tydlig skillnad mellan restauranger i de svenska städerna Helsingborg och 

Norrköping i förhållande till danska Helsingör. Ingen av de tillfrågade 

restaurangägarna i de svenska städerna uppger att de har höjt några 

konsumentpriser sedan 1 januari 2012, medan alla restaurangägare utom en i 

Helsingör uppger att de har genomfört prishöjningar under samma period. 

Förutom att inga restaurangägare i de svenska städerna uppger att de har höjt 

sina konsumentpriser har sammanlagt fyra av nio restauranger i de svenska 

städerna sänkt sina konsumentpriser sedan mervärdesskattesänkningen.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att förutom uteblivna 

konsumentprishöjningar eller sänkta konsumentpriser visar 

intervjuundersökningen att överskottet mervärdesskattesänkningen har skapat 

för restaurangägarna har gått till investeringar i verksamhetens realkapital samt 

till ökade personalkostnader. Samtliga restauranger i Norrköping, samt fyra 

restauranger i Helsingborg uppger att de har valt att nyanställa eller öka antalet 

timmar för sina anställda sedan mervärdesskattesänkningen. Samtidigt uppger 

tre av fem restauranger i Helsingborg och två av fyra restauranger i 

Norrköping att de har investerat i ytterligare kvalitetsförbättrande åtgärder 

sedan januari 2012 jämfört med tidigare år. Dessa slutsatser står att jämföra 

med intervjusvaren från Helsingör där ingen av de tillfrågade restaurangägarna 

har nyanställt, ökat antalet arbetade timmar eller investerat i ytterligare 
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kvalitetsförbättringar sedan januari 2012. Den tydligaste skillnaden mellan 

svaren från Helsingborg och Norrköping kan observeras i frågan rörande 

sänkta konsumentpriser där tre av fem restauranger i Helsingborg, men endast 

en av fem restaurager i Norrköping har valt att sänka sina priser.  

6.2 Resultat tidsserieanalys 

I följande avsnitt redovisas resultaten av de ekonometriska tester som 

genomförts. De variabler som studeras är samtliga hämtade ur den teoretiska 

modell som presenterades i avsnitt 2.2 och är ingående komponenter i 

företagets vinstfunktion. Med hjälp av CUSUM-test studeras om det skett 

några strukturella förändringar i dessa variabler under 2008-2012.  

Genom CUSUM-test estimeras förändringar i företagens kostnader för 

personal och produktion. Förändringar i konsumtion av dessa insatsvaror kan 

förväntas då företagen själva disponerar över det ekonomiska utrymme 

mervärdesskattesänkningen skapar och kan välja att öka sina kostnader efter 

behov. Sådana eventuella effekter fångas upp genom att studera 

utfallsvariablerna antal anställda, underlag arbetsgivaravgift (full, unga och 

pensionärer) samt ingående moms. Vidare förväntas ett prisgenomslag, genom 

efterfrågesambandet öka konsumtionen av restaurangtjänster och därmed 

försäljningen i branschen, således estimeras effekter i variabeln omsättning.  

Under nollhypotesen,   , har den ackumulerade residualen, CUSUM, ett 

medelvärde på noll och en varians på det antal residualer som blir summerade. 

Strukturella förändringar i tidsserien är signifikanta på 5 procentnivån och 

nollhypotesen förkastas om CUSUM rör sig utanför konfidensgränsvärdena.7  

Även CUSUMS-test har genomförts på de berörda variablerna. Testen ger i 

stort sett samma indikationer på effekter som CUSUM-test, således presenteras 

endast resultaten från de senare. 

  

                                                           
7 Se modellbeskrivning kapitel 4.2 
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6.2.1 Effekter på sysselsättning 

Effekter på sysselsättning analyseras genom ett trendjusterat CUSUM-test på 

variablerna antal anställda och samtliga underlag för arbetsgivaravgifter. Antal 

anställda fungerar som ett mått på förändringar i sysselsättning i 

restaurangbranschen men säger inget om huruvida det rör sig om 

heltidsanställningar eller timanställningar, inte heller om det handlar om 

förändringar i antal anställda i befintliga företag eller anställda i nyskapade 

företag. Förändringar i variabeln antal anställda speglar alltså inte förändringar i 

antalet arbetade timmar i restaurangbranschen. 

Underlag för arbetsgivaravgifter speglar kostnad för löner hos 

restaurangföretagen och kan således användas som en indikator på 

förändringar i sysselsättning. Variabeln säger emellertid inget om huruvida 

eventuella förändringar i lönekostnader beror på ökat antal anställda i befintliga 

företag, anställda i nyskapade företag, ökat antal arbetade timmar för befintlig 

personal eller höjda löner för befintlig personal.  

Antal anställda 

Figur 1 visar ett trendjusterat CUSUM-test för antal anställda i 

restaurangbranschen i Sverige 2008 till 2012. I början av 2011 observeras en 

förändring i tidsserien då antalet anställda ökar. Antal anställda fortsätter sedan 

i en uppåtgående riktning med en ytterligare ökning i början av 2012. I mitten 

av 2012 är förändringen i antalet anställda signifikant på 5 procentnivån och vi 

kan tala om en signifikant strukturell förändring i variabeln antal anställda.  
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Figur 1: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för antal anställda i 
restaurangbranschen i Sverige 2008-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 och 3 visar resultatet för antal anställda i restaurangbranschen i 

Helsingborg respektive Norrköping. Här syns en nedåtgående rörelse i 

tidsserien för antal anställda som följs av en uppåtgående rörelse från början av 

2012 för Helsingborg och från början av 2011 för Norrköping. För 

Helsingborg sker det en signifikant strukturell förändring i tidserien under 

mitten av 2011, inga förändringar är signifikanta på 5 procentsnivån för 

Norrköping under de fem år som observeras. 

Figur 2: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för antal anställda i 

restaurangbranschen i Helsingborg 2008-2012 
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Figur 3: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för antal anställda i 

restaurangbranschen i Norrköping 2008-2012 

 

 

Underlag arbetsgivaravgifter 

Förändringar i lönekostnader estimeras i figur 4 och visar det ackumulerade 

underlaget för arbetsgivaravgifter full för restaurangbranschen i Sverige. 

Grafen visar en uppåtgående rörelse sedan början av 2010, under början av 

2012 sker det en strukturell förändring i underlag arbetsgivaravgifter full som 

är signifikant på 5 procentnivån. Figur 5 visar underlag för arbetsgivaravgifter 

unga 2008-2012. Inga signifikanta strukturella förändringar identifieras men en 

svagt nedåtgående rörelse från 2008 fram till slutet på 2012 kan observeras. 

En ”topp” med en svagt uppåtgående rörelse som direkt följs av en 

nedåtgående rörelse i tidsserien kan identifieras runt juli, augusti och september 

under samtliga år som studeras. Figur 6 visar resultat för underlag 

arbetsgivaravgift pensionärer i restaurangbranschen i Sverige. Inga utmärkande 

förändringar i tidsserien kan identifieras genom testet. Inte heller figur 7, som 

visar de ackumulerade totala arbetsgivaravgifterna för restaurangbranschen i 

Sverige visar på några utmärkande trendbrott eller förändringar i tidsserien 

2008-2012.  
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Figur 4: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgift full i 

restaurangbranschen i Sverige 2008-2012   

 

 

Figur 5: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgift unga i 

restaurangbranschen i Sverige 2008-2012 
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Figur 6: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgifter 

pensionärer i restaurangbranschen i Sverige 2008-2012 

 

 

Figur 7: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgift total i 

restaurangbranschen i Sverige 2008-2012 
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signifikant strukturell förändring för Helsingborg i slutet av 2012 samt en 

signifikant strukturell förändring för Norrköping runt början av 2010. Precis 

som i figur 5 kan man identifiera ”toppar” runt månaderna juli, augusti och 

september samtliga år som observeras. Inte heller för Helsingborg och 

Norrköping kan några utmärkande trendbrott eller förändringar i tidsserien 

observeras för underlag arbetsgivaravgifter pensionärer. I figur 14 och 15 som 

visar totala underlaget för arbetsgivaravgifter i Helsingborg och Norrköping 

kan man i både städerna urskilja en uppåtgående trend med en signifikant 

strukturellt förändring i mitten av 2009.  

Figur 8: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgift full i 

restaurangbranschen i Helsingborg 2008-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2
0

-1
0

0
1
0

2
0

2008m1 2009m7 2011m1 2012m7
År

upper1 lower1

CUSUM



 
 

45 

Figur 9: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgift full i 

restaurangbranschen i Norrköping 2008-2012 

 

 

Figur 10: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgifter unga 

i restaurangbranschen i Helsingborg 2008-2012 
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Figur 11: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgifter unga 

i restaurangbranschen i Norrköping 2008-2012 

 

 

Figur 12: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgifter 

pensionärer i restaurangbranschen i Helsingborg 2008-2012 
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Figur 13: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgifter 

pensionärer i restaurangbranschen i Norrköping 2008-2012 

 

 

Figur 14: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgift total i 

restaurangbranschen i Helsingborg 2008-2012  
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Figur 15: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för underlag arbetsgivaravgift total i 

restaurangbranschen i Norrköping 2008-2012  

 

Figur 16, 17 och 18 visar utveckling i antal företag i restaurangbranschen för 

Sverige respektive Helsingborg och Norrköping. Figur 16 visar en svagt 

nedåtgående rörelse i antal restaurangföretag, en nedgång som verkar öka 

något runt början av 2012. Figur 17 visar en nedåtgående rörelse från 2008 

med en signifikant strukturell förändring i slutet av 2009. Figur 18 visar en 

nedåtgående rörelse med en signifikant strukturell förändring i början av 2012. 

Figur 16: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för antal företag i 
restaurangbranschen i Sverige 2008-2012 
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Figur 17: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för antal företag i 

restaurangbranschen i Helsingborg 2008-2012 

 

 

 

Figur 18: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för antal företag i 

restaurangbranschen i Norrköping 2008-2012 
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6.2.2 Effekter på försäljning 

Samma analys som använts för sysselsättning upprepas på restaurangföretagens 

omsättning och estimerar om det har skett några förändringar i försäljningen i 

restaurangbranschen mellan 2008 och 2012. Endast restaurangföretag med en 

årsomsättning över 300 000 svenska kronor behandlas i analysen. En 

bedömning, baserad på möjligheten att bidra till sysselsättning, har gjorts att 

företag med en årsomsättning under 300 000 inte är relevant att inkludera i 

utvärderingen.  

Omsättning 

Analys av omsättningen i restaurangbranschen visar om det går att observera 

någon strukturell förändring i omsättningsvariabeln för restaurangföretag i 

Sverige mellan 2008 och 2012. Figur 19 visar att det inte går att identifiera 

någon tydlig rörelse eller förändring i tidsserien. Pikarna i tidsserien var tredje 

månad beror på att företag endast är skyldiga att redovisa omsättning till 

skatteverket en gång i kvartalet om de har en årsomsättning under 40 miljoner 

svenska kronor, således blir antalet företag som redovisar fler var tredje månad.   

Inte heller figur 20 eller 21 som visar omsättning i städerna Helsingborg och 

Norrköping indikerar någon tydlig förändring i tidsserien mellan 2008 och 

2012.  

Figur 19: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för omsättning i 
restaurangbranschen i Sverige 2008-2012 
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Figur 20: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för omsättning i 

restaurangbranschen i Helsingborg 2008-2012 

 

 

Figur 21: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för omsättning i 

restaurangbranschen i Norrköping 2008-2012 

 

6.2.3 Effekter på inköpskostnader 

Ingående moms speglar ett företags inköpskostnader. Således kan effekter på 

variabeln ingående moms studeras för att få indikationer på om 

restaurangföretag har förändrat sina produktionskostnader till exempel genom 
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Ingående moms 

Figur 22, 23 och 24 visar utveckling i ingående moms för restaurangföretagen i 

Sverige, Helsingborg och Norrköping. Inga tydliga förändringar eller 

trendbrott går att observera i någon av graferna.  

Figur 22: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för ingående moms i 

restaurangbranschen i Sverige 2008-2012 

 

 

Figur 23: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för ingående moms i 

restaurangbranschen i Helsingborg 2008-2012  
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Figur 24: Grafen visar ett trendjusterat CUSUM-test för ingående moms i 

restaurangbranschen i Norrköping 2008-2012 

 

6.2.4 Sammanfattning effekter 

Möjligheten att identifiera effekter beror på statistisk styrka, som påverkas av 

modellval och tillgång till data. Få observationer och/eller ett oprecist 

testinstrument fångar endast upp större effekter, medan ett stort antal 

observationer och/eller ett mer precist testinstrument även kan fånga upp även 

små effekter. 

I denna utvärdering finns endast tillgång till ett begränsat antal observationer, 

då endast aggregerad månadsdata finns att tillgå och en relativt kort tid har 

passerat sedan reformen trädde i kraft. Således fångas endast stora effekter upp 

i den modell som används och den statistiska signifikansen blir relativt låg. I 

Tillväxtanalys mer långsiktiga utvärdering kommer det finnas tillgång till ett 

större antal observationer. Den modell som presenteras är därför lämplig för 

vidare studier då en starkare statistisk styrka kan förväntas. Med fler 

observationer är det möjligt att de indikationer som ges i analyserna även kan 

visa sig vara signifikanta på en statistiskt rimlig nivå.  

Figur 1, 2 och 3 visar en uppåtgående rörelse i antal anställda från 2011 och 

framåt, och övergår för hela landet i en signifikant strukturell förändring i 

mitten av 2012. Denna bild av ett ökat antal anställda bekräftas i den 

beskrivande statistiken som visar en ökning i antal anställda i 

restaurangbranschen med 13 784 mellan 2010 och 2012 för hela Sverige, av 
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den ökningen skedde en ökning med 8 195 personer mellan 2011 och 2012. 

Som redan nämnt säger resultatet inget om vilken typ av anställning det rör sig 

om, och speglar således inte det ökade antalet arbetade timmar i branschen. En 

ytterligare indikation på att det har skett positiva förändringar i sysselsättning 

inom restaurangbranschen är resultaten av CUSUM-testen på underlag 

arbetsgivaravgifter full. En signifikant strukturell förändring kan observeras i 

tidsserien för hela landet under 2012, samtidigt visar den beskrivande 

statistiken att underlagen för arbetsgivaravgifter full har ökat med 187 miljoner 

svenska kronor mellan 2010 och 2012, att jämföra med ökningen mellan 2008 

och 2010 som var 39 miljoner svenska kronor. Emellertid är ökningen i 

underlag arbetsgivaravgift relativt låg i förhållande till antalet anställda, det 

finns således anledning att tro att en stor andel av det ökade antalet anställda 

rör sig om timanställningar som inte påverkar lönekostnader i samma 

utsträckning som de skulle gjort om det rört sig om enbart 

heltidstjänster. ”Topparna” som kan observeras runt juli, augusti och 

september för underlag arbetsgivaravgifter unga i figur 5, 10 och 11 beror 

troligtvis på att restaurangföretag tenderar att öka antalet anställda runt 

sommarmånaderna och då ofta i form av ungdomar födda efter 1987.  

Analys av antal företag 2008-2012 ger indikationer på att ökningen i antalet 

anställda inte kommer från en ökning i antal företag då figur 16, 17 och 18 alla 

visar en nedåtgående rörelse för denna variabel.  

Inga tydliga förändringar kan observeras i omsättningsvariabeln för något av 

områdena som utvärderas. Inte heller den sammanfattande statistiken visar 

någon direkt ökning eller minskning i omsättning. Konjunkturinstitutet (2012) 

och svar från djupintervjuer ger indikatorer på att det skett en relativt liten 

övervältring i konsumentpris till följd av mervärdesskattesänkningen, varför 

det inte heller finns någon anledning att förvänta sig en markant ökning i 

restaurangföretagens försäljning och omsättning till följd av reformen. 

Inte heller i variabeln ingående moms kan några synbara förändringar 

urskönjas mellan 2008 och 2012, detta trots att flertalet restaurangägare i 

djupintervjuerna uppgett att råvarupriserna och leverantörskostnaderna gått 

upp mer 2012 än andra år. 
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Sammantaget visar resultaten från de standardiserade CUSUM-testeten inga 

starka indikationer på skillnader i de analyserade utfallsvariablerna mellan 

Helsingborg och Norrköping.  
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7. Sammanfattning och avslutande kommentarer 

I denna rapport utvärderas effekter av reformen sänkt mervärdesskatt, från 25 

procent till 12 procent, på restaurang- och cateringtjänster i Sverige som 

genomfördes 1 januari 2012. Utvärderingen är en delstudie i Tillväxtanalys 

uppdrag att utvärdera vissa frågor rörande reformen. Utgångspunkten för 

denna delstudie, och min uppsats, är att det finns gränsregioner i Sverige som 

är utsatta för internationell konkurrens, vilket gör det möjligt att till en viss 

utsträckning förhålla sig till effekter. Till skillnad från tidigare utvärderingar 

rörande sänkt mervärdesskatt används fler möjliga utfallsvariabler än 

konsumentpris, motiverat av att restaurangföretagen som träffas av 

mervärdeskattesänkningen har full dispositionsrätt över det ekonomiska 

utrymme som reformen skapar.  

Den frågeställning som undersökts i studien är: Vilka effekter får den sänkta 

mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster på sysselsättning, omsättning, 

produktionskostnader och investeringar i restaurangbranschen? 

Resultat har presenterats dels från en kvalitativ undersökning i gränsregionen 

Helsingborg- Helsingör bestående av djupintervjuer och dels från en 

kvantitativ undersökning bestående av tidsserieanalys av deklarationsdata 

mellan åren 2008 och 2012. Resultaten från studien ger indikationer på hur 

restaurangföretag i Helsingborg, Norrköping och hela landet har valt att 

fördela det ekonomiska utrymme en mervärdeskattesänkning skapar, samt en 

bild av hur restaurangföretagen i Helsingborg och Norrköping bedrivit sin 

verksamhet sedan reformen trädde i kraft jämfört med hur restaurangföretag i 

Helsingör har bedrivit sin verksamhet under samma period. 

En slutsats som kan dras, utifrån Konjunkturinstitutet (2012) samt svar från 

djupintervjuer, är att mervärdeskattesänkningens övervältring på 

konsumentpris har varit relativt liten i omfattning. Utifrån denna slutsats kan 

det konstateras att stöd till en specifik bransch i form av en 

mervärdeskattesänkning inte kan utvärderas på en enskild variabel utan att 

effekter bör mätas på en rad olika utfallsvariabler. 

I undersökningen har ett antal variabler från företagets vinstfunktion 

identifierats och analyserats i syfte att utvärdera effekter på sysselsättning, 

omsättning, inköpskostnader och investeringar. Det förväntade effekterna som 
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är knutna till utfallsvariablerna är ökat antal anställda och/eller ökat antal 

arbetade timmar, ökade kostnader kopplat till varuinköp, ökad försäljning samt 

ökat fokus på renoveringar och nyinvesteringar.  

Resultaten från djupintervjuerna med restaurangägare i Helsingborg, Helsingör 

och Norrköping visar tydliga skillnader i hur företag i de svenska städerna 

Helsingborg och Norrköping och företag i danska Helsingör har bedrivit sin 

verksamhet sedan reformen trädde i kraft den 1 januari 2012. En jämförelse av 

svar från intervjuerna indikerar att mervärdeskattesänkningen har lett till 

positiva effekter i antal anställda och ökade investeringar i 

restaurangverksamheten. Resultaten från djupintervjuerna stöds av resultaten 

från tidsserieanalyserna och siffrorna i den sammanfattande statistiken när det 

kommer till utfallsvariabeln antal anställda som visar en icke signifikant men 

ändå uppåtgående trend i det trendjusterade CUSUM-testet. Övriga resultat ger 

i både djupintervjuer och tidsserieanalys lite stöd åt att det skett några tydliga 

effekter efter reformen 2012 i de utfallsvariabler som studeras.  

Några tydliga skillnader i effekter mellan Helsingborg och Norrköping har inte 

observerats. Den enda skillnaden man kan urskönja är att antalet företag som 

valt att sänka sina priser som en följd av den sänkta mervärdesskatten är högre 

i Helsingborg än i Norrköping. Detta skulle kunna bero på att 

restaurangföretagen i Helsingborg är utsatta för mer konkurrens till följd av sitt 

geografiska läge än restaurangföretagen i Norrköping och har genom att sänka 

konsumentpriset möjligheter att ta marknadsandelar från Helsingör. Företag i 

Norrköping kan antas inte ha denna möjlighet. Andra förklaringar skulle kunna 

vara slumpen i urvalet av restauranger som undersökts eller att restauranger i 

Helsingborg har varit mer utsatta för påtryckningar angående prissänkningar av 

lokal media än restauranger i Norrköping. 

För att svara på frågeställningen kan det konstateras att undersökningen ger 

indikationer på att reformen har resulterat i positiva effekter i sysselsättning 

och investeringar. I variablerna omsättning och produktionskostnader syns 

inga tydliga effekter av den sänkta mervärdesskatten utifrån den undersökning 

som genomförts. 
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Rapportens övergripande slutsats är att mervärdeskattesänkningen på 

restaurang- och cateringtjänster är en lyckad reform i sin ambition att påverka 

sysselsättningen positivt. De sysselsättningsökningar som observeras i variabeln 

antal anställda kommer dock vare sig från en ökad konsumtion eller från en 

arbetskraftförflyttning från hemmet till marknaden till följd av lägre 

konsumentpriser, utan från att det enskilda företaget identifierat ett behov av 

att anställa personal, som den sänkta mervärdesskatten har gett dem 

ekonomiskt utrymme att fylla. Samtidigt kan den, genom djupintervjuer, 

observerade effekten på ökade investeringar i form av renovering och 

upprustning av restauranger ge spridningseffekter med ökad sysselsättning i 

andra branscher som följd. En slutsats som kan dras är att om den här typen av 

reform ska ha effekter på specifika utfall, bör reformen konstrueras så det står 

klart att det är dessa utfall som eftersträvas. Gör den, som i det här fallet inte 

det, och det berörda företagen fritt får disponera över det ekonomiska 

utrymme som skapas, måste en rad olika utfallsvariabler kontrolleras för att 

undersöka om reformen påverkat branschen eller inte. Nedan presenteras en 

tabell över utfall, utfallsvariabler och observerade sammanfattade effekter. 
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Tabell 5: Utfall, utfallsmått och observerade effekter 

Utfall Utfallsmått Observerade effekter 
Sysselsättningseffekter (1) Antal 

anställda 

(2) Underlag 

arbetsgivaravgift 

 

 

(3) Svar från 

djupintervjuer 

Ökat antal anställda, signifikant strukturell 

förändring i CUSUM-test under 2012. 

Ökade underlag för arbetsgivaravgifter. 

Signifikant strukturell förändring för 

arbetsgivaravgift full i CUSUM-test under 

2012. 

Åtta av de nio tillfrågade restaurangägarna 

som träffats av reformen uppger att de 

har anställt ny personal eller ökat antalet 

arbetade timmar för befintlig personal 

sedan januari 2012. Ingen av 

restaurangägarna i Helsingör uppger att de 

har ökat antalet anställda eller ökat antalet 

arbetade timmar bland befintlig personal 

under samma period. 

Produktionskostnadseffekter (1) Ingående 

moms 

 

(2) Svar från 

djupintervjuer 

Inga synliga förändringar i variabeln 

ingående moms har observerats i det 

trendjusterade CUSUM-testet 2008-2012 

Restaurangägare uppger att de upplever 

att leverantörer har höjt sina priser i högre 

utsträckning än tidigare år sedan januari 

2012. Inga större förändringar av 

råvarukvalitet uppges ha genomförts. 

Produktionseffekter (1) Omsättning 

 

Inga synliga förändringar i variabeln 

omsättning har observerats i det 

trendjusterade CUSUM-testet för 2008-

2010. 

Investeringseffekter (1) Svar från 

djupintervjuer 

Fem av de nio tillfrågade restaurangerna 

som träffats av reformen uppger att de 

genomfört investeringar i form av 

upprustning, renovering och 

personalutbildningar i större utsträckning 

än tidigare sedan januari 2012. Ingen av de 

tillfrågade restaurangägarna i Helsingör 

uppger att de genomfört investeringar i 

någon större utsträckning än tidigare 

under samma period. 
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Slutligen finns ett antal rekommendationer inför det fortsatta 

utvärderingsarbetet med reformen. Ytterligare utvärdering av GIN-data på de 

berörda variablerna bör genomföras när det finns tillgång till data för hela 2013. 

Det ökade antalet observationer skulle öka den statistiska styrkan i CUSUM-

testen och ge svar på om de trender som idag är icke signifikanta fortsätter i 

samma riktning eller om de ändras. Eftersom GIN-databasen kontinuerligt 

uppdateras bör denna utvärdering vara möjligt. 

Då djupintervjuerna ger indikationer på att restaurangägare tror att vinsterna i 

branschen har ökat till följd av reformen, skulle det vara intressant att studera 

vinstutvecklingen i branschen närmre. Denna möjlighet öppnas när det finns 

tillgång till data från de berörda företagens bokslut och presentareas här som 

förslag till vidare studier. Min rekommendation är även att undersöka 

möjligheterna att få tillgång till exempelvis motsvarande GIN-data för danska 

restaurangföretag för att komplettera en kvalitativ undersökning med en 

kvantitativ jämförelse mellan städerna i gränsregionen. 

En annan fråga som skulle vara intressant för vidare studier är att genom den 

redovisade utgående momsen på 25 och 12 procent utvärdera vad 

mervärdeskattesänkningen faktiskt har kostat i uteblivna skatteintäkter. 
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Bilaga 1  

 

I de fall då omsättningsvariabeln, respektive underlag för arbetsgivaravgift har 

saknats har dessa imputerats. Genom att använda variabeln utgående moms 25 

procent respektive 12 procent och omsättningen för de månader den är 

tillgänglig, har en kvot för hur mycket av respektive momssats omsättningen 

står för räknats ut för företag som drivs i juridisk form respektive fysisk form. 

Juridisk form  

                                     

                                     

Fysisk form 

                                      

                                     

De framräknade kvoterna har sedan använts för att räkna ut omsättningen per 

månad de perioder den saknats genom att dividera respektive momspost med 

respektive kvot.  

Juridisk form 

                                     

                                     

Fysisk form 

                                     

                                     

I de fall då underlag för arbetsgivaravgift har saknats har den räknats fram på 

följande sätt. 

Kvoterna för respektive arbetsgivaravgift är: 

Pensionärer 0,1021 (10,21 %) 
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Ungdomar 0,1549 (15,49 %) 

Full 0,3142 (31,42 %) 

De faktiska värdena för respektive arbetsgivaravgift har dividerats med 

respektive arbetsgivaravgifts kvot. 
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Bilaga 2: Intervjufrågor Helsingborg 

 

1. Hur vanligt tror ni att det är att det kommer kunder från Helsingör till 

Helsingborg för ett restaurangbesök? 

 Vanligt 

 Ganska vanligt 

 Ovanligt 

 

2. Hur vanlig tror ni att det är att personer som bor i Helsingborg åker till 

Helsingör för ett restaurangbesök? 

 Vanligt 

 Ganska vanligt 

 Ovanligt 

 

3. Har ni märkt av någon ökat tillströmning av kunder från Helsingör 

sedan momssänkningen? 

 

4. Hur upplever ni momssänkningen, bra eller dålig? 

 

 

5. Vad tror ni att regeringens huvudsakliga syfte var när de sänkte 

momsen? 

 

6. Hur många momssatser redovisade ni innan momssänkningen och hur 

många momssatser redovisar ni nu? 

 

7. Har ni sänkt era priser sedan momssänkningen? 

 Om ja, hur mycket och varför har ni valt att sänka priset? 

 Om nej, varför inte? 

 

8. Har ni satsat på några kvalitetsförbättringar i samband med 

momssänkningen? Till exempel ökat kvaliteten på råvarorna, rustat upp 

restaurangen, förstärkt varumärket, utbildat personalen osv? 

 

9. Har momssänkningen påverkat er att anställa mer personal? 

 Om så är fallet, har ni anställt heltid, deltid eller timmar? 

 

10. Har ni på något annat vis ökat era personalkostnader, exempelvis 

genom höjda löner, utbildning av personal, gemensamma 

personalaktiviteter osv. sedan mervärdesskattesänkningen? 

 

11. Tror ni att momssänkningen kommer att påverka vinsterna i branschen? 

Totalt och för er? 
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12. Regeringen har nu vidtagit 3 åtgärder sedan 2007, delvis för att de 

trodde att det förekom en del fusk i de branscherna där åtgärderna 

infördes. Förutom restaurangbranschen, till exempel frisörbranschen. 

1. Införandet av personalliggare 

2. Kassaregisterlagen 

3. Sänkning av restaurangmomsen 

 Vilka var de vanligaste sätten att fuska före dessa reformer 

enligt er bedömning? 

 Svart arbetskraft 

 Svart försäljning 

 Felredovisad moms 

 

13. Hur omfattande bedömer ni att skattefusket är i branschen idag? 

 Har det minskat eller ökat sedan momssänkningen? 

 

14. Hur har dessa tre åtgärder påverkat konkurrensen i branschen? 

 

15. I vilken utsträckning har de olika åtgärderna påverkat den 
administrativa bördan i er verksamhet? Var och en för sig och 
sammantaget? 
 

16. Hur upplever ni att råvarupriserna har utvecklats de senaste åren? 
 

17. Har ni märk av någon förändring i leverantörernas prissättning sedan 
mervärdesskattesänkningen? 
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Bilaga 3. Intervjufrågar Norrköping 

 

1. Hur upplever ni momssänkningen, bra eller dålig? 

 

2. Vad tror ni att regeringens huvudsakliga syfte var när de sänkte 

momsen? 

 

3. Hur många momssatser redovisade ni innan momssänkningen och hur 

många momssatser redovisar ni nu? 

 

4. Har ni sänkt era priser sedan momssänkningen? 

 Om ja, hur mycket och varför har ni valt att sänka priset? 

 Om nej, varför inte? 

 

5. Har ni satsat på några kvalitetsförbättringar i samband med 

momssänkningen? Till exempel ökat kvaliteten på råvarorna, rustat upp 

restaurangen, förstärkt varumärket, utbildat personalen osv? 

 

6. Har momssänkningen påverkat er att anställa mer personal? 

 Om så är fallet, har ni anställt heltid, deltid eller timmar? 

 

7. Har ni på något annat vis ökat era personalkostnader, exempelvis 

genom höjda löner, utbildning av personal, gemensamma 

personalaktiviteter osv. sedan mervärdeskattesänkningen? 

 

8. Tror ni att momssänkningen kommer att påverka vinsterna i branschen? 

Totalt och för er? 

 

9. Regeringen har nu vidtagit 3 åtgärder sedan 2007, delvis för att de 

trodde att det förekom en del fusk i de branscherna där åtgärderna 

infördes. Förutom restaurangbranschen, till exempel frisörbranschen. 

4. Införandet av personalliggare 

5. Kassaregisterlagen 

6. Sänkning av restaurangmomsen 

 Vilka var de vanligaste sätten att fuska före dessa reformer 

enligt er bedömning? 

 Svart arbetskraft 

 Svart försäljning 

 Felredovisad moms 

 

10. Hur omfattande bedömer ni att skattefusket är i branschen idag? 

 Har det minskat eller ökat sedan momssänkningen? 

 

11. Hur har dessa tre åtgärder påverkat konkurrensen i branschen? 
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12. I vilken utsträckning har de olika åtgärderna påverkat den 
administrativa bördan i er verksamhet? Var och en för sig och 
sammantaget? 
 

13. Hur upplever ni att råvarupriserna har utvecklats de senaste åren?  
 

14. Har ni märk av någon förändring i leverantörernas prissättning sedan 
mervärdeskattesänkningen? 
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Bilaga 4. Intervjufrågor Helsingör 

 

1. Hur vanligt tror ni att det är att det kommer kunder från Helsingborg 

till Helsingör för ett restaurangbesök? 

 Vanligt 

 Ganska vanligt 

 Ovanligt 

 

2. Hur vanligt tror ni att det är att personer som bor i Helsingör åker till 

Helsingborg för ett restaurangbesök? 

 Vanligt 

 Ganska vanligt 

 Ovanligt 

 

3. Upplever ni några förändringar i konkurrenssituationen sedan momsen 

sänktes i Sverige? 

 

4. Upplever ni att fler kunder har valt att åka till Helsingborg för att äta 

sedan momssänkningen/ alt. att färre kunder har valt att åka till 

Helsingborg för att äta? 

 

5. Hur lättillgängligt upplever ni att Helsingborg är om man till exempel 

vill åka dit för att äta? 

 

6. Vad är er inställning till en eventuell sänkning av restaurangmomsen i 

Danmark? 

 

7. Tror ni att er konkurrenskraft skulle öka vid en sänkning av momsen i 

Danmark? 

 

8. Har ni förändrat era priser det senaste året, upp eller ner? 

 Om ja, hur mycket och varför har ni valt att ändrat priserna? 

 

9. Har ni genomfört kvalitetsförbättrande åtgärder sedan januari 2012? 

Till exempel ökat kvaliteten på råvarorna, rustat upp restaurangen, 

förstärkt varumärket, utbildad personalen osv? 

 

10. Har ni anställt alt. sagt upp personal det senaste året? 

 Om ja, i vilken omfattning och varför? 

 

11. Har ni på någon annat vis ökat eller minskat era personalkostnader 

sedan januari 2012? Exempelvis genom att höja eller sänka lönerna, 
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utbilda personal, dra in på eller öka gemensamma personalaktiviteter 

osv? 

 

12. Om det skulle ska en momssänkning, tror ni då att det skulle påverka 

vinstmarginalerna i branschen? 

 

13. Hur upplever ni att råvarupriserna har utvecklats under 2012? 

 

14. Hur omfattande bedömer ni att skattefusket är inom 

restaurangbranschen idag? 

 Tror ni att det skulle minska eller öka vid en momssänkning? 
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