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Sammanfattning	  
År 2012 sänktes momsen på restaurang- och cateringverksamhet från 25 % till 12 %. 

Huvudsyftet med denna sänkning var att öka sysselsättningen i restaurangbranschen. 

Liknande momssänkningar har tidigare gjort på flera håll i övriga Europa. Denna studies syfte 

är att utvärdera om denna momssänkning har ökat sysselsättningen och så fall i hur stor grad. 

För att skatta denna effekt har en difference-in-difference modell använts. Studien kommer 

fram till att det troligtvis har skett en ökning av sysselsättningen i restaurangbranschen men 

har svårt att vissa precis hur stor denna ökning har varit.  
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1 Inledning	  
Den	  sänkta	  restaurangmomsen	  i	  Sverige	  är	  ett	  högst	  aktuellt	  ämne	  att	  studera.	  Från	  det	  

att	  sänkningen	  genomfördes	  har	  den	  både	  hyllats	  och	  sågats.	  Det	  är	  en	  fråga	  som	  är	  med	  

i	  de	  allra	  flesta	  politiska	  debatter	  men	  även	  skrivs	  om	  friskt	  i	  media.	  Då	  det	  kan	  antas	  att	  

både	  media	  och	  politiker	  försöker	  vinkla	  resultatet	  av	  momssänkningen	  så	  att	  de	  passar	  

dem	  så	  är	  det	  intressant	  att	  studera	  resultatet	  ur	  ett	  akademiskt	  perspektiv.	  12	  

1.1 Bakgrund	  
	  
Som medlem i den Europeiska Unionen (EU) måste Sverige följa EUs direktiv gällande lagar, 

skattesystem och liknande. År 2006 beslutade EU att använda sig av ett genomsatt system för 

mervärdesskatt. Detta antogs igenom direktiv 2006/112/EG3. Detta direktiv ändrades sedan 

genom 2009/47/EG. EUs direktiv utgår från två enkla grundregler men blir sedan mer 

komplicerat med undantag för enskilda länder. Den första grundregeln säger att ”Supplies of 

goods and services subject to VAT are normally subject to a standard rate of at least 15 %”. 

Alltså måste alla varor och tjänster beskattas med en mervärdesskatt på minst 15 %. Den 

andra regeln är ett generellt undantag som alla länder får göra, ”Member States may apply one 

or two reduced rates of no less than 5 % to goods and services enumerated in a restricted list”. 

Undantaget gör det möjligt att ha en lägre mervärdesskatt än 15 % på vissa specifika varor 

och tjänster. Fram tills idag har följande 11 länder valt att sänka sin restaurangmoms under 

15% med stöd av EUs direktiv: Belgien (12%), Cypern (9%) ,Finland (14%), Frankrike 

(10%), Grekland (13%), Irland (9%), Italien (10%), Luxemburg (3%), Nederländerna (6%), 

Polen (8%), Storbritannien (0%).4  

	  
Den 1 januari 2012 valde även Sverige att sänka momsen på restaurang- och 

cateringverksamhet från den svenska standardsatsen på 25 % till nuvarande 12 %. Denna 

sänkning inkluderar inte alkoholförsäljning vilket representerar ca 50 % av omsättningen i 

restaurangbranschen.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  DN.se. (2013). Miljardsatsning gav få nya jobb	  
2	  SR.se. (2013). Fler jobb efter sänkt restaurangmoms	  
3 (2014). VAT rates.  
4 (2014). 2014 European Union EU VAT rates.  
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Statens offentliga utredningar (SOU) fick i uppdrag att ta fram lagförslaget om den sänkta 

restaurangmomsen. I detta förslag nämns en ökad långsiktig sysselsättning som den främsta 

anledningen till momssänkningen. Utredningen kommer fram till att det kommer skapas 

”knappt 6 000 helårsarbetskrafter”. Och att varje arbetstillfälle skulle kosta ca 600 000 kronor 

på lång sikt. 5 

 

1.2 Syfte	  
	  
Syftet med denna uppsatts är att studera hur den sänkta restaurangmomsen 2012 har påverkat 

restaurangbranschen. Detta med fokus på sysselsättningen då en ökad sysselsättning i denna 

bransch var det främsta målet. För att studera det användes andra branscher som kan likna 

restaurangbranschen i så stor utsträckning som möjligt som kontrollgrupper.  

1.3 Frågeställning	  
	  
Hur har den sänkta restaurangmomsen påverkat sysselsättningen i restaurangbranschen? 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Statens Offentliga Utredningar. (2011). Sänkt restaurang- och cateringmoms. 
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2 Teori	  

2.1 Mervärdesskatt	  
	  
Mervärdesskatt, eller moms, är en allmän skatt som belastar konsumenterna. Skatten belastar 

konsumenterna vid köp av en vara och inte vid konsumtion, alltså inte på t.ex hemarbete eller 

liknande. Man säger därför att momsens skattebas är konsumtion. Momsen betalas indirekt till 

staten. Detta sker genom att det är näringsidkare som är betalningsskyldiga inför staten men 

att hela skatten övervältras på konsumenten. Då momsen är en allmän skatt så har den inte i 

syfte att påverka konsumentens beslut på något sätt, så som exempelvis punktskatten som 

syftar till en minskad konsumtion av alkohol.6 

 

I Sverige har det länge funnits skatter som i karaktär liknat momsen men det var inte förrän år 

1960 som vi införde mervärdesskatt i den form som finns idag. I Sverige använder vi oss av 

tre olika skattesatser för mervärdesskatt, 6 %, 12 % och 25 %, för olika varor och tjänster. 

Idag står mervärdesskatten för över 21 % av den Svenska statens intäkter.7 

	  

2.2 Optimal	  beskattning	  och	  elasticitet	  
	  
Elasticitet kan uttryckas som hur känsligt något är för förändring. I denna uppsats är det 

främst elasticitet på efterfrågan som är relevant, hur efterfrågan på restaurangmat reagerar på 

prisförändring, men det går även mäta elasticitet på exempelvis utbudet. Elasticitet mäts i 

absoluta termer. Om efterfrågan minskar lika mycket (procentuellt) som priset öka så har en 

vara en priselasticitet på 1 och varan är då elastisk. Om efterfrågan inte alls reagerar på en 

prisförändring säger man att en vara är oelastisk. Exempel på en oelastisk vara kan vara mat 

vilket alla måste köpa även om priset går upp. Ett exempel på en väldigt elastisk vara kan vara 

så kallat lyxgods, som exempelvis smycken.8  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Henkow, O (2012). Mervärdesskatt.  
7 Henkow, O (2012). Mervärdesskatt. 
8 Parkin Powell Mathews (2012). Economics. 8th ed. 
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Hur	  skatter	  ska	  läggas	  upp	  och	  belasta	  olika	  delar	  av	  samhället	  är	  upp	  till	  regering	  och	  

riksdag	  att	  besluta.	  Hur	  detta	  ska	  göras	  skiljer	  sig	  beroende	  på	  politiska	  ideologier	  och	  

åsikter.	  Enligt	  Ramsey	  (1927)	  så	  ska	  de	  varor	  och	  tjänster	  med	  hög	  priselasticitet	  

beskattas	  lågt	  och	  de	  varar	  med	  låg	  priselasticitet	  beskattas	  högt.	  Vid tillämpning av 

denna regel kommer därför konsumenters köpmönster påverkas minimalt medan 

skatteintäkterna maximeras.9  

	  

2.3 Skatteincidens	  
	  
Skatteincidens är teorin om vem som i slutändan får betala en skatt. Den som är skyldig att 

betala skatten till staten behöver i alla lägen inte vara den som blir påverkad av skatten. Om 

restaurangägarna sänker sina priser med exakt lika mycket som summan av den skatten de 

annars skulle betalt så är det full övervältring på priset. I detta exempel har alltså hela 

skattelättnaden i slutändan påverkat konsumenten genom ett lägre pris, även om det är 

restaurangägaren som betalar in mindre skatt. Om restaurangägaren istället bara sänker priset 

med halva skattelättnaden så har bara hälften övervältrats. Resterande halva blir vints för 

restaurangägaren. Hur skatteincidensen ser ut beror på elasticiteten på olika marknader.10 Vid 

genomförandet av den sänkta restaurangmomsen räknade SOU med en total övervältning på 

priset på lång sikt.  

 

2.4 Skattens	  påverkan	  på	  jämnvikten	  
	  
Hur mycket varor och tjänster som säljs på en viss marknad bestäms av hur mycket 

konsumenterna vill köpa och hur mycket företagen vill bjuda ut, utbud och efterfrågan. Detta 

kan illustreras med en graf. Här ser vi att det är priset som avgör hur mycket konsumenter 

köper och hur mycket företagen vill bjuda ut. Ett högre pris gör att företagen är beredda att 

bjuda ut mer men gör även att konsumenterna vill köpa mindre. Den mängd varor som 

kommer handlas på en viss marknad är den där de två kurvorna möts, jämnvikten. Detta ser vi 

illustrerat där P* och K* möts i Figur 1.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 F. P. Ramsey. (1927). A Contribution to the Theory of Taxation. 
10 Parkin, M (2010). Economics. 10th ed. USA: Pearson Education Limited. p133. 
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Figur 1 – Marknad i jämnvikt 

 

När en skatt introduceras till en marknad i jämnvikt kommer denna att påverkas. Om en fast 

skatt introduceras kommer någon kurva skifta och om den är en ad valorem-skatt så kommer 

någon av kurvorna att ”snurra”. Vilken kurva som påverkas beror på vem som påverkas av 

skatten. Om en skatt påverkar företagen så kommer utbudskurvan att ändras. Detta beror på 

att företaget nu inte får hela priset som varan säljs för utan endast en del. Därför kommer 

företagen bjuda ut mindre och den handlade kvantiteten på marknaden kommer flytta sig från 

jämnvikten. 

 

Vid en momssänkning som i detta fall i restaurangbranschen så kommer utbudskurvan istället 

att förskjutas åt höger. Detta illustreras i Figur 2. Här ser vi den första utbudskurvan U där 

momsen är 25 %. Efter detta sänks momsen till 12 % och utbudskurvan skiftar till U’. Detta 

beror på att det nu blir billigare för företagen att ”producera sin tjänst”. Då vill företagen för 

varje prisnivå bjuda ut sen större kvantitet än förr. Företagen kommer nu att kunna sänka sina 

priser och öka kvantiteten. Detta i sin tur leder till att företagen kan expandera. 
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Figur 2 – Marknad med sänkt skatt 

 

När företagen sedan expanderar kommer de behöva anställa mer personal. Detta gör att 

efterfrågan på personal ökar på arbetsmarknaden och fler kommer att få anställning. Detta 

illustreras i Figur 3. Efterfrågekurvan på arbetskraft skiftar och arbetskraften ökar. 

 
Figur 3 - Arbetsmarknad 
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2.5 Undanträngningseffekten	  
	  
Undanträngningseffekten beskriver vad som händer när relationen mellan något förändras. 

Om exempelvis vara A blir billigare så förändras relationen mellan hur mycket av vara A och 

B vi köper även om priset på vara B fortfarande är samma. Denna teori kan även appliceras på 

jobb i olika branscher. Om det skapas fler jobb i restaurangbranschen så förändras relationen 

mellan antalet jobb i restaurangbranschen mot exempelvis hotellbranschen. Det kan alltså bli 

”färre” jobb i hotellbranschen bara genom att det skapas fler i restaurangbranschen.  
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3 Tidigare	  forskning	  

3.1 Sverige	  
	  
Statens offentliga utredningar (SOU) har tagit fram ett lagförslag om att sänka momsen i 

restaurang- och catingingbranschen från 25 % till 12 % och redovisa vilka effekter detta har 

på bland annat den varaktiga sysselsättningen. I rapporten kommer SOU fram till att antalet 

varaktiga helårsarbetskrafter (1800 timmar per år) skulle bli knappt 6000 i 

restaurangbranschen. 11 Detta beräknar SOU ska kosta 5,4 miljarder kronor netto. Men efter 

de ökade skatteintäkterna då fler jobb skapas ligger kostnaden på ca 3,6 miljarder.  

 

En annan statlig institution som har fått i uppdrag att studera den sänkta restaurangmomsen i 

Sverige är Konjunkturinstitutet (KI). KI har till skillnad från SOU fått i uppdrag att utvärdera 

denna reform. Detta sker i form av två rapporter. En delrapport som publicerades i december 

2013 och en slutlig rapport som beräknas vara klar 2016. Det KI fått i uppdrag att fokusera på 

i dessa rapporter är hur priser, löner och sysselsättning har förändrats på grund av den sänkta 

restaurangmomsen. I den delrapport som publicerats har KI studerat restaurangpriserna, 

efterfrågad kvantitet och sysselsättning. När sysselsättningen studeras använder sig KI av 

antalet arbetade timmar och en medellön i restaurangbranschen. Den utbetalade lönen i 

restaurangbranschen har enligt KI ökat med 4 %. Beräknat på den medellön som råder i 

restaurangbranschen skulle detta motsvara 4000 sysselsatta. KI har trots detta svårt att säga 

exakt hur många jobb som skapats. Detta beror till stor del på att man inte kan avgöra om det 

är fler som blivit anställda i branschen eller om de som redan hade en anställning nu jobbar 

fler timmar.  

 

KI diskuterar även påverkan på ekonomin i helhet. Där nämns att grupper som har svag 

förankring i arbetsmarknaden ofta får sitt första jobb i restaurangbranschen. Därför är troligen 

effekten vi ser långvarig eftersom fler kommer in på arbetsmarknaden som sedan kan fortsätta 

till andra jobb.12 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Statens Offentliga Utredningar. (2011). Sänkt restaurang- och cateringmoms. 
12 Konjunkturinstitutet. (2013). Effekter av sänkt restaurang- och cateringmoms 
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3.2 Europa	  
 
I en artikel av Mara Manente och Michele Zanette studeras hur Italiens ekonomi påverkas av 

att landet sänkte momsen på hotell- och restaurangverksamhet från 10 % till 5 %. I artikeln 

räknar man på en priselasticitet på efterfrågan av turism på -1,06 och på utbud med 2,0. 

Manente och Zanette menar då att momssänkningen i slutändan skulle skapa ca 100 000 jobb, 

men bara 38 % av dessa jobb kommer att vara inom restaurang- och hotellbranschen. 

Resterande 62 % av jobben kommer att skapas inom andra branscher.13  

 

I två andra artiklar skrivna av Kosonen och Harju & Kosonen studeras hur frisörbranschen i 

Finland påverkats av en momssänkning och hur restaurangbranschen i Finland påverkats av 

en liknande momssänkning.14 15  

 

I studien för frisörbranschen sänks momsen med 14 % -enheter från 22 % till 8 %. Kosonen 

kommer fram till att 50 % av denna momssänkning har övervältrats på priset. Författarna 

kommer även fram till att de salonger som ingår i kedjor sänker sina priser i genomsnitt mer 

än fristående salonger. Deras resultat visar även på en liten minskning i omsättning för 

branschen till följd av momssänkningen.  

 
Den Finska restaurangbranschen genomgick en liknande momssänkning fast här sänktes 

momsen endast med 9 % -enheter från 22 % till 13 %. I studien av Harju och Kosonen 

använder de sig av Difference-in-difference för att komma fram till hur priserna på 

restaurangmat påverkades. Deras resultat visar på att restauranger antingen sänkt sina priser 

motsvarande hela momssänkningen eller inte alls. Totalt har priserna på restaurangmat i 

Finland minskat med 2,1 % till följd av momssänkningen.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Manente, A & Zanette, M. (2010). Macroeconomic effects of a VAT reduction in the 

Italian hotels & restaurants Industry. 
14	  Kosonen, Tuomas (2010). What was actually cut in the barbers’ VAT cut.	  
15	  Harju & Kosonen. (2011). Restaurants' VAT cut: Cheaper lunch and more service?	  
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4 Metod	  

4.1 X-‐12	  ARIMA	  
	  
X-12 ARIMA är ett verktyg för säsongsrensning av data. Verktyget är utvecklat av The 

United States Census Bureau och finns tillgängligt gratis via deras hemsida. Den data som 

redovisades på SCB uppgavs inte vara säsongsrensad och vid en snabb överblick såg man 

tydliga säsongsskillnader i data. Därför användes X-12 ARIMA för att säsongsrensa all data.  

	  

4.2 Materiel	  
	  
I denna studie används data från Statistiska Centralbyrån (SCB). Data som används är hämtad 

från Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik (KS) för kvartal 1 år 2001 till kvartal 4 år 2013. KS 

är en urvalsundersökning baserad på företag. I undersökningen inkluderas både privat och 

offentlig sektor. Ett av syftena med undersökningen är att se förändringar av antalet anställda 

på marknaden som helhet. Undersökningen redovisar  förändringen av antalet anställda på 

detaljerad näringsgrensnivå.16  

 

4.2.1 Klassificering av branscher 
	  
Den	  data	  som	  används	  i	  denna	  studie	  är	  klassificerad	  efter	  SNI	  2007.	  SNI	  betyder	  Svensk	  

näringsgrensindelning	  och	  bygger	  på	  EU:s	  standard,	  NACE	  Rev.2(sni2007.scb.se).	  

Grövst redovisas data på bokstavsnivå men kan brytas ner från tvåsiffrig nivå till femsiffrig 

nivå. Siffrorna som kommer att användas är på tvåsiffrig nivå. Något undantag kommer göras 

då inte alla branscher går att bryta ner då de är väldigt små, då kommer en något grövre nivå 

användas. En mer detaljerad redovisning av branscher (tvåsiffrig nivå) finns som bilaga.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Scb. (2014). Mer om Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS).  
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4.2.2	  Kontrollgrupper	  
3 kontrollgrupper har valts ut att jämföra restaurangbranschen med; 

• hotellbranschen 

• arbetsförmedling- och bemanningsbranschen 

• fritids-, kultur- och nöjesbranschen 

 

Hotellbranschen har mycket gemensamt med restaurangbranschen, dels bildar de tillsammans 

en huvudgrupp inom SNI2007 systemet. De båda säljer också främst till privata kunder och 

båda branscherna kan räknas som någon form av lyxkonsumtion.  

 

Restaurangbranschen är en bransch som kräver mycket personal, allt från kockar och 

servitriser till inkastare och barpersonal. Detta gäller även för bemanningsföretag, därför kan 

man också anta att denna bransch kommer att följa konjunkturen på ett liknande sätt.  

 

Fritids-, kultur- och nöjesbranschen är en huvudgrupp som består av 4 undergrupper; 

90 Konstnäring och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 

91 Biblioteks-, arkiv-, och museiverksamhet mm. 

92 Spel- och vadhållningsverksamhet 

93 Sport-, fritids, och nöjesverksamhet. 

Anledningen till att dessa grupper är sammanslagna är att de redovisas så hos SCB. De 2 

grupperna som är mest relevanta som kontrollgrupper är 90 och 93 eftersom dessa båda 

branscher också säljer till slutkonsument och kan ses som substitut till restaurangbranschen.  
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4.2.3 Data	  
	  
Nedan följer data över antalet sysselsatta i de 4 studerade branscherna från första kvartalet 

(Q1) 2001 till sista kvartalet (Q4) 2013. Röd linje markerar momssänkningen.  

 
Figur 4 – Antal sysselsatta 2001-2013 

 

I detta diagram ser vi att det med största sannolikhet finns någon form av säsongsvariation, 

speciellt i restaurangbranschen och hotellbranschen. Därför användes X-12 ARIMA för att 

säsongsrensa all data. Efter säsongsrensningen ser data ut enligt nedan.  
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Figur 5  - Antal sysselsatta 2001-2013 säsongsrensat 

 

Efter säsongsrensningen ser vi fortfarande samma trender men nu med betydligt mindre 

variation. Det första värt att notera är att väldigt mycket av den data som används är innan 

momssänkningen och en liten del är efter. Man ser att Konstnäring och Hotell inte ökar 

speciellt mycket över denna tid. Däremot har sysselsättningen i Restaurangbranschen ökat 

betydligt sedan 2006. En liknande trend går att se för Arbetsförmedling runt 2010.  

4.3 Difference	  in	  differences	  
	  
För att studera hur sänkningen av momsen i restaurangbranschen har påverkat 

sysselsättningen i samma bransch kommer en difference-in-difference modell användas. 

Difference-in-difference bygger på att man har en kontrollgrupp och en behandlingsgrupp. 

Behandlingsgruppen är den grupp som utsätts för en förändring, såsom momssänkningen för 

restaurangbranschen. Kontrollgruppen är en grupp som liknar behandlingsgruppen i så stor 

utsträckning som möjligt. Dessa två grupper studeras dels innan förändringen skedde men 

också efter förändringen. 
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En del antaganden måste göras vid användning av difference-in-difference och det är viktigt 

att man har dessa i åtanke när man sedan tolkar resultatet. Det första är att inget annat 

påverkar behandlingsgruppen. Ett exempel på detta skulle vara ökad efterfrågan på 

restaurangmat för att folk får högre relativinkomst som gör att de äter ute oftare än de gjorde 

innan. Ett andra antagande man måste göra är det om parallella trender med 

kontrollgrupperna. Vi antar alltså att kontrollgrupperna och behandlingsgruppen utvecklas 

liknande i relation till varandra.  

 
I denna rapport är sysselsättningen i restaurangbranschen behandlingsgrupp då det var här 

momssänkningen skedde. Som kontrollgrupp kommer hotellbranschen, arbetsförmedling och 

bemanning samt kultur, nöje och fritid att användas.  
 

Med hjälp av difference-in-difference isoleras effekten av den förändring som skett. Detta gör 

man genom att först studera skillnaderna i de två grupperna innan förändringen skedde, sedan 

kan man studera skillnaderna efter förändringen och räkna bort de skillnader mellan 

grupperna som redan fanns innan och inte beror på momssänkningen, för att bara se effekten 

av förändringen.  

 

För att skatta effekten av momssänkningen så används följande modell: 

 

y=β0+ β1T+ β2G+ β3T*G+ ε 

 

y=antal anställda 

T=dummyvariabel för tid(0=före, 1=efter) 

G=dummyvariabel för grupp (0=kontroll, 1=behandling)  

β0 visar utfallet då T=0 och G=0. β0 + β1  visar utfallet då G=0 och T=1. β0 + β2 visar utfallet 

då G=1 samtidigt som T=0.  β0 + β1 + β2 + β3 visar slutligen utfallet då G=1 och T=1. ε=error. 

 

I denna formel så är det β3 som är speciellt intressant. Denna variabel kommer visa på hur 

många fler som anställts till följd av den sänkta restaurangmomsen, alltså för 

behandlingsgruppen efter 2012.  
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5 Resultat	  
	  
Regressionen genomfördes för två olika perioder. Dels för perioden 2001-2013 med alla 

observationer i det datasett som användes. Dels gjorde gjordes regressionen för perioden 

2008-2013. Här med lika många observationer (8 st) före som efter momssänkningen.  

 

Skattningen gjordes med följande modell: 

y=β0+ β1T+ β2G+ β3T*G+ ε 

 

Y=antal anställda. Variabeln T är en dummyvariabel som tar värdet 0 om observationen är 

innan momssänkningen och 1 om observationen är efter. G är variabel för grupp som tar 

värdet 1 om observationen är i behandlingsgruppen och 0 om observationen är i 

kontrollgruppen. T*G blir dummy för om observationen är efter momssänkningen och tillhör 

behandlingsgruppen.  

 

5.1	  Period	  2001-‐2013	  
	  
Bransch β3 Coef. Std. Err. z P>|z| 
Hotell 20 055 4 671 4,29 0,000*** 
Arbetsförmedling  7 830 5 848 1,34 0,184 
Konstnäring 15 635 4 839 3,23 0,002*** 
Samtliga 
branscher 14 507 4 900 2,96 0,003*** 

  

Signifikansnivå: 
***:1% **:5% *:10% 

 Tabell 1 – Regression 2001-2013 
 

 I tabell 1 redovisas β3 för samtliga tre kontrollgrupper och en regression med alla tre 

branscher tillsammans. Regressionen är gjord för 2001-2013. Tabeller med samtliga variabler 

för alla branscher finns i appendix. β3 blir, som nämnt ovan, den ökningen i antal sysselsatta i 

restaurangbranschen till följd av momssänkningen.  
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Resultatet mot hotellbranschen ger det högsta värdet, 20 055. Medan Arbetsförmedling visar 

det lägsta resultatet på 7 830. Med undantag för Arbetsförmedling så är alla koefficienter 

signifikanta på 1 % -nivå. Arbetsförmedling är inte ens signifikant på 10 % - nivå vilket gör 

att vi antar effekten vara 0 här.  

 

	  5.2	  Period	  2008-‐2013	  
 
Bransch β3 Coef. Std. Err. z P>|z| 
Hotell 4 155 2 882 1,44 0,149 
Arbetsförmedling  6 829 4 102 1,66 0,096* 
Konstnäring 2 546 2 834 0,90 0,369 
Samtliga 
branscher 4 510 2 554 1,77 0,077* 

  

Signifikansnivå: 
***:1% **:5% *:10% 

 Tabell 2 – Regression 2008-2013 
	  
I tabellen ovan ser vi resultatet för samma regression gjorda för perioden 2008-2013. Det vi 

ser är att resultaten blir betydligt lägre i alla regressioner. Innan man börjar dra några 

slutsatser ska man dock notera att signifikansen även blivit värre för alla branscher utom 

Arbetsförmedling. Varken Konstnäring eller Hotell är signifikanta ens på 10 % - nivå vilket 

gör att resultaten antas vara 0. Däremot är Arbetsförmedling och Samtliga branscher 

signifikanta på 10 % - nivå. Här får koefficienten ett värde på 6 829 samt 4 510. Att notera 

här är även de relativt höga standardfelen för dessa koefficienter. Standardfelet för dessa två 

branscher uppgår till över 50 % av koefficientens värde vilket kan anses som högt.  
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6 Analys	  
Av resultatet för perioden 2001-2013 framkommer att en ökad sysselsättning i 

restaurangbranschen har skett. Dock är det svårare att fastställa precis hur stor ökningen har 

blivit. Efter de tre regressionerna så framkommer tre ganska olika resultat; 20 055 (hotell), 7 

830 (arbetsförmedling och bemanning) och 15 635 (kultur, nöje och fritid). Ett av dessa 

resultat (arbetsförmedling och bemanning) har ett z-värde på 0,184 vilket gör att det inte kan 

räknas som statistiskt signifikant. De övriga resultaten är signifikanta på 1%-nivå. 

 

Resultatet för perioden 2008-2013 ger betydligt lägre resultat än för den längre perioden. Vi 

ser två av kontrollbranscherna som inte alls är signifikanta. De två branscher som däremot är 

signifikanta, Samtliga branscher och Arbetsförmedling, ger resultat på 4 510 samt 6 829. 

 

Den utvärdering som finns på området om den sänkta restaurangmomsen i Sverige (som går 

att läsa i bakgrunden) tyder även på att sysselsättningen har gått upp i berörd bransch med ca 

4 000 jobb. Resultatet för perioden 2008-2013 stämmer därför bättre överens med den tidigare 

forskningen.  

 

Jämförelse med hotellbranschen 

Vid jämförelse med hotellbranschen visar resultatet på en ökning av sysselsatta med 20 055 

jobb för perioden 2001-2013. En anledning till det något höga resultatet beror på den tidigare 

utvecklingen av sysselsatta i dessa två branscher. Hotellbranschen har rört sig väldigt lite 

sedan 2001 vilket framgår i Figur 5, där ser vi en ökning med ca 40 % över 13 år. 

Restaurangbranschen har däremot haft en kraftig ökning från 2006 som har helt andra grunder 

än momssänkningen. Restaurangbranschen har ökat med närmare 70 % sedan 2001. Detta gör 

att delar av den ökningen mellan 2006 och 2012 påverkar resultatet.  

 

För perioden 2008-2013 framkommer det av regressionen att 4 155 jobb skapats. Denna siffra 

är dock inte statistisk signifikant vilket gör att vi inte kan anta någon effekt. 
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Jämförelse med Arbetsförmedling och bemanning 

Jämförelsen med arbetsförmedling och bemanning visar på en ökning med 7 830 jobb sedan 

momssänkningen. Men för denna period är resultatet inte signifikant. Detta resultat är 

betydligt närmre de resultat vi kan se i tidigare forskningarna. Anledningen till att denna 

bransch visar på ett lägre resultat än de båda andra kontrollbranscherna kan till stor del bero 

på att branschen för arbetsförmedling och bemanning har en liknande ökande trend som 

restaurangbranschen har. Mellan 2010 och 2012 skedde en kraftig ökning av anställda i denna 

bransch.  

 

För den kortare perioden, 2008-2013, visar resultatet på en ökad sysselsättning med 6 829 

jobb. Denna siffra ligger i storleksordning nära det resultat vi även får för perioden 2001-

2013. Anledningen till de liknande resultaten beror på att den parallella trenden verkar hålla 

för denna kontrollgrupp. Vid regressionen med den kortare perioden blir resultatet nu 

signifikant, dock endast på 10 % - nivå.  

 

Jämförelse med Kultur, nöje och fritid 

Denna regression visade på en ökad sysselsättning i restaurangbranschen med 15 635 jobb. 

Detta kan ses som någon form av mellanläge mellan de andra två resultaten, men även detta 

resultat är betydligt högre än vad tidigare studier visar. Sysselsättningskurvan för kultur, nöje 

och fritid har haft en väldigt jämn ökning sedan 2001 och har ökat med ca 54 %. Därav det 

något lägre resultatet i jämförelse med hotellbranschen. En annan anledning som kan påverka 

resultatet till att vara lite högre är att denna bransch består av 4 underbranscher: 

90 Konstnäring och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 

91 Biblioteks-, arkiv-, och museiverksamhet mm. 

92 Spel- och vadhållningsverksamhet 

93 Sport-, fritids, och nöjesverksamhet. 

Av dessa 4 branscher är det egentligen bara 90 och 93 som är relevanta som kontrollgrupper 

för denna studie. Men då dessa siffor redovisas sammanslagna hos SCB så har man använd 

hela huvudgruppen med hänsyn till fel faktorn.  

 

Vid den andra regressionen visar resultatet på en ökad sysselsättning med 2 546. Detta 

resultat är dock inte det minsta signifikant och fyller ingen funktion att tolka.  
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Undanträngningseffekten 

I alla kontrollgrupper kan det antas att undanträngningseffekten har spelat roll. Då det har 

skapats fler jobb i restaurangbranschen är det rimligt att anta att några av de som börjat jobba 

där istället hade börjat jobba i någon av kontrollgrupperna om denna ökning av jobb inte varit 

ett faktum. Detta kommer att synas som en minskad sysselsättning i kontrollgruppen och en 

ökad sysselsättning i restaurangbranschen. Sett till hela ekonomin har det därför inte skapas 

ett nytt jobb, man har endast flyttat ett arbetstillfälle från en bransch till en annan.  

 

Tiden för studien 

Momssänkningen sattes i kraft den 1a januari 2012. Den data som är tillgänglig för studien 

sträcker sig till och med sista kvartalet år 2013. Detta ger endast 8 kvartalsobservationer 

vilket är en förhållandevis kort tidsperiod för att kunna se förändringar i denna sortens 

politiska åtgärder. Därför kan vi inte dra för stora slutsatser än, men man kan se antydningar. 

Det är också svårt att uttala sig om det vi ser nu är ett kortsiktigt resultat eller om detta är 

något som kommer hålla i sig över tid. 	    
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7 Slutsats	  
Med hjälp av tidigare forskning, nationalekonomisk teori och ekonometriska modeller syftade 

denna uppsatts till att studera hur den sänkta restaurangmomsen påverkat sysselsättningen i 

samma bransch.  

 

Teorin på detta område är tydlig. En lägre moms gör att restaurangägarna tjänar mer pengar. 

Detta leder sedan till att man kan expandera och anställa mer personal, alltså högre 

sysselsättning. Den tidigare forskningen på området är entydig och visar på att de länder som 

har sänkt restaurangmomsen har uppnått en högre sysselsättning.  

 

I enighet med tidigare forskning och teori kommer även denna studie fram till att 

sysselsättningen i den svenska restaurangbranschen har ökat på grund av den sänkta momsen. 

Det som inte är lika tydligt exakt hur stor denna ökning varit. Resultaten varierar både i 

storlek och signifikans. Vi ser betydligt högre resultat för den längre perioden. Men vi ser 

lägre signifikans för den kortare perioden. Resultaten för den kortare perioden stämmer ändå 

bäst överens med övrig forskning som är gjort på samma område. Det kan därför antas att 

denna period är optimal för studien.  

 

För att besvara studiens frågeställning. Vi kan se att den sänkta restaurangmomsen har haft en 

positiv inverkan på sysselsättningen i restaurangbranschen. Antalet jobb som skapas är svårt 

att säga, men studien tyder på att det är någonstans mellan 4 510 och 6 829 jobb som skapats i 

restaurangbranschen.  

 

Fortsatt forskning 

För att få ett tydligare resultat får man nog vänta några år till för att se den totala 

genomslagskraften i denna reform. En liknande studie om något år skulle med största 

sannolikhet ge ett tydligare svar. Då går det även att se hur många av dessa jobb som är 

långvariga. Vid framtida forskning kan man även titta på alternativa kontrollgrupper. Det kan 

också ifrågasättas om Difference in difference är den optimala metoden för denna sortens 

studier 
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9 Appendix	  
A.1 Regression med hotellbranschen 2001-2013

	  
	  
A.2 Regression med arbetsförmedling och bemanning 2001-2013

 
  

                                                                              
       _cons     32336.86   1295.622    24.96   0.000     29766.39    34907.34
  TimexGroup     20055.09   4671.432     4.29   0.000      10787.1    29323.08
       Group     36438.66   1832.286    19.89   0.000     32803.46    40073.86
        Time     6296.136   3303.201     1.91   0.060    -257.3202    12849.59
                                                                              
    Employed        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    5.2971e+10   103   514279008           Root MSE      =  8594.2
                                                       Adj R-squared =  0.8564
    Residual    7.3860e+09   100  73859999.3           R-squared     =  0.8606
       Model    4.5585e+10     3  1.5195e+10           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,   100) =  205.73
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     104

. regress Employed Time Group TimexGroup

                                                                              
       _cons     44187.73   1342.148    32.92   0.000     41524.94    46850.51
  TimexGroup     15635.45   4839.184     3.23   0.002     6034.651    25236.26
       Group      24587.8   1898.084    12.95   0.000     20822.05    28353.54
        Time     10715.77    3421.82     3.13   0.002      3926.98    17504.57
                                                                              
    Employed        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    3.2348e+10   103   314060956           Root MSE      =  8902.8
                                                       Adj R-squared =  0.7476
    Residual    7.9260e+09   100  79259914.5           R-squared     =  0.7550
       Model    2.4422e+10     3  8.1408e+09           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,   100) =  102.71
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     104

. regress Employed Time Group TimexGroup
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A.3 Regression med kultur, nöje och fritid 2001-2013 

 
  

                                                                              
       _cons     .0110411   .0002905    38.01   0.000     .0104648    .0116174
  groupXtime     .0033501   .0010473     3.20   0.002     .0012723     .005428
        Time     .0018565   .0007406     2.51   0.014     .0003873    .0033258
       Group     .0061066   .0004108    14.87   0.000     .0052916    .0069216
                                                                              
        Kvot        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    .001718212   103  .000016682           Root MSE      =  .00193
                                                       Adj R-squared =  0.7775
    Residual    .000371242   100  3.7124e-06           R-squared     =  0.7839
       Model     .00134697     3   .00044899           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,   100) =  120.94
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     104

. regress Kvot Group Time groupXtime



	   29	  

A.4 Regression med hotellbranschen 2008-2013 

 
A.5 Regression med arbetsförmedling och bemanning 2008-2013 
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A.6 Regression med kultur, nöje och fritid 2008-2013 

 
A.7 Regression med samtliga branscher 2008-2013
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A.8 SNI 2007 
 
A. JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 
02 Skogsbruk 
03 Fiske och vattenbruk 
B. UTVINNING AV MINERAL 
05 Kolutvinning 
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas 
07 Utvinning av metallmalmer 
08 Annan utvinning av mineral 
09 Service till utvinning 
C. TILLVERKNING 
10 Livsmedelsframställning 
11 Framställning av drycker 
12 Tobaksvarutillverkning 
13 Textilvarutillverkning 
14 Tillverkning av kläder 
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 
24 Stål- och metallframställning 
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 
27 Tillverkning av elapparatur 
28 Tillverkning av övriga maskiner 
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
30 Tillverkning av andra transportmedel 
31 Tillverkning av möbler 
32 Annan tillverkning 
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 
D. FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA 
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 
E. VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING 
36 Vattenförsörjning 
37 Avloppsrening 
38 Avfallshantering; återvinning 
39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 
F. BYGGVERKSAMHET 
41 Byggande av hus 
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42 Anläggningsarbeten 
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
G. HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR 
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 
H. TRANSPORT OCH MAGASINERING 
49 Landtransport; transport i rörsystem 
50 Sjötransport 
51 Lufttransport 
52 Magasinering och stödtjänster till transport 
53 Post- och kurirverksamhet 
I. HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 
55 Hotell- och logiverksamhet 
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 
J. INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 
58 Förlagsverksamhet 
59 Film-, video- och TV-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning 
60 Planering och sändning av program 
61 Telekommunikation 
62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 
63 Informationstjänster 
K. FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET 
64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 
65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring 
66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring 
L. FASTIGHETSVERKSAMHET 
68 Fastighetsverksamhet 
M. VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag 
71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 
72 Vetenskaplig forskning och utveckling 
73 Reklam och marknadsundersökning 
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
75 Veterinärverksamhet 
N. UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 
77 Uthyrning och leasing 
78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster 
79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster 
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet 
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster 
O. OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING 
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 
P. UTBILDNING 
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85 Utbildning 
Q. VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 
86 Hälso- och sjukvård 
87 Vård och omsorg med boende 
88 Öppna sociala insatser 
R. KULTUR, NÖJE OCH FRITID 
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 
92 Spel- och vadhållningsverksamhet 
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 
S. ANNAN SERVICEVERKSAMHET 
94 Intressebevakning; religiös verksamhet 
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 
96 Andra konsumenttjänster 
T. FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH 
TJÄNSTER FÖR EGET BRUK 
97 Förvärvsarbete i hushåll 
98 Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 
U. VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D. 
99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
 


