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Sammanfattning 

Den 1 januari 2012 sänktes den svenska mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster 

med 13 procentenheter. Liknande åtgärder genomfördes i Frankrike 2009 samt i Belgien och 

Finland 2010. Det främsta politiska syftet med momssänkningarna har uppgetts vara den 

positiva effekten på sysselsättningen. Denna uppsats utvärderar styrkan i detta påstående för 

Frankrike, Belgien och Finland. Med hjälp av data från Eurostat analyseras 

sysselsättningsutvecklingen i restaurangbranschen med hjälp av hotellbranschen som 

referenspunkt. I undersökningen ingår 25 EU/EFTA-länder under perioden 2008-2011. 

Studien finner att inga säkerställda sysselsättningseffekter kan påvisas till följd av de tre 

momssänkningarna. För en mer grundlig analys om orsakerna tills detta krävs dock djupare 

studier i observerad effekt på priser och löner.  

Nyckelord 

Mervärdesskatt, moms, momssänkning, restaurangmoms, skattereduktion, sysselsättning, 

strukturell arbetslöshet   
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1. Inledning 

Den 1 januari 2012 sänktes den svenska mervärdesskatten på restaurang- och cateringtjänster 

från standardsatsen på 25 procent till samma nivå som livsmedel, 12 procent. Detta skedde 

enligt budgetpropositionen för 2011, där ett av huvudskälen till sänkningen uppgavs vara den 

positiva effekten på varaktig sysselsättning och minskningen av strukturell arbetslöshet.1  

Den svenska expertmyndigheten Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, 

leder för närvarande en utredning där man samlar in data över hur prisnivåerna påverkas i 

restaurangbranschen2. Detta ska så småningom leda till en utvärdering om momssänkningens 

effekter på ekonomin, främst genom en kartläggning över åtgärdens genomslag på pris. I 

väntan på resultaten från denna rapport kan det vara intressant att titta på hur liknande projekt 

genomförts i andra länder. Med en lite större tidsrymd borde det vara möjligt att se effekter på 

arbetsmarknaden, vilket ju är det mest intressanta ur den svenska policyns perspektiv. Vad 

kan vi förvänta oss utifrån erfarenheter utomlands? 

Differentieringen av momslagstiftning med hänseende på restaurangsektorn blev möjlig för 

alla EU-länder i och med rådets direktiv 2009/47/EG, trädde i kraft 1 juni 20093. Innan dess 

hade redan elva EU-länder4 tillåtits undantag från den harmoniserade momslagstiftningen 

genom en försöksverksamhet med lägre skattesatser för vissa arbetsintensiva tjänster. Kort 

efter direktivets införande 2009 valde tre länder att utnyttja möjligheten att sänka sin 

mervärdesskatt på restaurangtjänster. Dessa länder var Frankrike (1 juli 2009), Belgien (1 

januari 2010) och Finland (1 juli 2010). I januari 2012 valde alltså även Sverige att göra så.  

2. Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilken effekt en sänkning av restaurangmomsen haft i 

tre europeiska länder som nyligen genomfört en sådan reform, nämligen Frankrike, Belgien 

och Finland. Fokus ligger på huruvida det är möjligt att se någon påverkan på sysselsättningen 

i restaurangbranschen, vilket i samtliga länder varit huvudargumentet för åtgärden. För detta 

syfte kommer undersökningen titta på branschvis rapporterade sysselsättningssiffror för de 

                                                           
1
 Den exakta formuleringen lyder: ”Sänkt mervärdesskatt för vissa arbetsintensiva tjänster bidrar till att den 

varaktiga sysselsättningen ökar bl.a. genom en växling från hemarbete till förvärvsarbete, och att 

jämviktsarbetslösheten minskar. Detta gäller särskilt för restaurang- och cateringtjänster, där en momssänkning 

kan väntas skapa fler jobb.” (Regeringen 2011, s.36) 
2
 För mer information, se  http://ifau.se/sv/Forskning/Pagaende-forskning/Insamling-av-restaurangpriser/ 

3
 Rådets direktiv 2009/47/EG kan konsulteras via följande hemsida: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/legislation/legislation/taxation/index_en.htm 
4
 Grekland, Spanien, Irland, Italien, Cypern, Luxemburg, Holland, Österrike, Polen, Portugal och Slovenien. 

http://ifau.se/sv/Forskning/Pagaende-forskning/Insamling-av-restaurangpriser/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/legislation/legislation/taxation/index_en.htm
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aktuella länderna samt ytterligare 22 EU/EFTA-länder. Den undersökta tidsperioden är mellan 

första kvartalet 2008 och fjärde kvartalet 2011, vilket genererar 16 observationer för varje 

land. Som referenspunkt kommer sysselsättningen i hotellbranschen användas, då detta kan 

betraktas som ett nära substitut för restaurangtjänster. Metoden för skattningen av effekten är 

en fixed effects regressionsmodell. Studien görs i form av en partiell jämviktsanalys, där 

hänsyn tas endast till sysselsättningen i de två undersökta sektorerna. Vad som sker med den 

nationella sysselsättningen eller hur åtgärden finansieras kommer inte att behandlas här.  

Dispositionen ser ut som följer. Först ges en beskrivning av bakgrunden för policyinförandet. 

Momssättning diskuteras i ett EU-perspektiv och förhållandena kring åtgärderna i respektive 

land beskrivs. Därefter följer en redogörelse för relevant teori kring de ekonomiska effekterna 

av momslagstiftning. Läsaren presenteras därefter en översikt över de empiriska studier som 

gjorts på området samt deras metodik. Efter detta beskrivs den egna undersökningens metod 

samt det material som ligger till grund för denna. Slutligen presenteras resultat från analysen 

samt en diskussion. Ett avslutande kapitel sammanfattar de slutsatser som kan dras från 

undersökningen.  

3. Bakgrund 

De grundläggande principerna för EU:s momspolicy är enkla: varor och tjänster som är 

belagda med mervärdesskatt ska beskattas med en standardsats på minst 15 procent. 

Medlemsländer får applicera en eller två reducerade skattesatser som måste vara minst 5 

procent på varor och tjänster uppräknade på en särskild lista i mervärdesskattedirektivet. 

Dessa enkla regler kompliceras dock av en lång serie undantag som vissa medlemsstater 

beviljades vid förhandlingarna före ratificerandet av momsdirektivet 1992.  

Den 5 maj 2009 beslutade Rådet att anta direktiv 2009/47/EG, som på en permanent basis 

tillåter den valfria tillämpningen av reducerade mervärdesskattesatser för vissa lokala 

arbetsintensiva tjänster, för vilka det inte föreligger någon risk för otillbörlig konkurrens 

mellan tjänsteutförarna i de olika medlemsstaterna. I bilaga III till mervärdesskattedirektivet, 

som innehåller den lista över varor och tjänster som tillåts ha en reducerad momssats, lades 

permanent till en serie arbetsintensiva tjänster, däribland restaurang- och cateringtjänster5.  

                                                           
5
 Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar, ”VAT rates” (2012-05-29), 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_en.htm
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I Frankrike sänktes mervärdesskatten på restaurangtjänster den 1 juli 2009, från 

standardsatsen på 19,6 procent till samma nivå som take-away-tjänster på 5,5 procent. 

Alkoholhaltiga drycker påverkades inte av sänkningen. I samband med åtgärden skrevs ett 

avtal mellan stat och näringsidkare6, enligt vilket restaurangägare förband sig att fördela 

resurserna från momssänkningen enligt ett givet schema. En tredjedel av summan skulle 

användas till att sänka priserna7, ytterligare en tredjedel skulle gå till nyanställningar, där 

40 000 nya jobb skulle skapas på två år, och en sista tredjedel skulle användas till 

investeringar i verksamheten. (Houel 2010, s. 18-19)  

Belgien valde att tillämpa direktiv 2009/47/EG när man 1 januari 2010 sänkte sin 

restaurangmoms från 21 procent till 12 procent. Sänkningen gällde mat konsumerad på plats 

men exkluderade dryck, oavsett om denna var alkoholhaltig eller ej. I samband med 

sänkningen ställdes nya krav på ett elektroniskt kassasystem som en åtgärd för att minska 

skattefusk. (Service Public Fédéral Finances 2010, s.1) 

Den finska mervärdesskatten på restaurangtjänster exklusive servering av alkoholhaltiga 

drycker sänktes den 1 juli 2010 från 22 procent till 13 procent. Åtgärden var del av en större 

reform som inkluderade en sänkning av momsen på matvaror från 17 till 12 procent samt en 

ökning av all övrig moms med 1 procentenhet. (Institute for Fiscal Studies 2011, s.322) 

4. Teori 

Mervärdesskatter, även kallat moms, är en typ av konsumtionsskatt som tas ut på varor och 

tjänster och i sista hand betalas av konsumenten i samband med inköpet. Mervärdesskatter 

utgör ett populärt skattepolitiskt verktyg eftersom de är lätta att administrera, ger goda 

incitament för korrekt rapportering och är likgiltig inför olika typer av inkomst. Liksom varje 

skatt innebär dock mervärdesskatter en kostnad för samhället, eftersom de snedvrider 

individers konsumtions- och produktionsbeslut, vilket ger upphov till välfärdsförluster. 

(Copenhagen Economics 2007a, s.7) 

4.1. Optimal beskattning 

För att minimera välfärdsförluster bör konsumenters köpmönster ändras så lite som möjligt. 

Teorin om optimal beskattning, utvecklad 1927 av Frank Ramsey, säger att 

                                                           
6
 kallat Contrat d’Avenir, ”Framtidskontraktet” 

7
 Specifika villkor fanns för hur detta skulle ske. Exempelvis förband sig de traditionella restaurangägarna att 

sänka priset med minst 11,8 procent på minst sju av sina produkter. Snabbmatsägarna förpliktades att sänka 

priset med minst 5 procent på menyerna på sina skyltar.   
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konsumtionsskatter ska vara omvänt proportionella mot priselasticiteten för den specifika 

varan som beskattas. När priselasticiteten är hög betyder detta att även en liten prishöjning 

minskar efterfrågan avsevärt. Sådana varor bör enligt Ramseyregeln beskattas lågt, eftersom 

skatten ger upphov till stora förändringar i konsumtionsbeteendet. Varor med låg 

priselasticitet kan däremot beskattas högt, eftersom konsumtionen inte påverkas i lika stor 

grad av en prishöjning. (Rosen & Gayer 2010, s.353-356) Enligt detta synsätt borde 

mervärdesskatter differentieras för varje vara och tjänst i enlighet med dess specifika 

priselasticitet. Av praktiska skäl är detta naturligtvis inte rimligt, dels på grund av det 

omöjliga i att räkna ut elasticiteten för varje vara och dels på grund svårigheterna att 

administrera sådana skatteskillnader. Istället finns bland ekonomer en utbredd åsikt att det 

näst bästa alternativet är en enhetlig momsskattesats. (Copenhagen Economics 2007a, s.8; 

Statens offentliga utredningar 2011, s.43) 

På senare tid har teorin om optimal beskattning kommit att fokusera mer på hur 

hushållsproduktion kan inkluderas i modellen, vilket lett till nya argument för differentierade 

mervärdesskatter. Bland andra H.J. Kleven anser att ett optimalt skattesystem bör gynna köp 

av tjänster som kan utföras i hemmet, eftersom dessa skatter snedvrider valet av fördelning av 

tid mellan hushållsarbete och marknadsarbete. Detta argument har kommit att bli viktigt i 

debatten kring ideal beskattning av så kallade hushållsnära tjänster, vilken ibland inkluderar 

restaurangtjänster. (Statens offentliga utredningar 2011, s.43) 

Slutligen anförs ofta en rad argument av mer ideologisk karaktär som stöd för differentierade 

konsumtionsskatter. Detta sker dels med hänvisning till konsumtionen av så kallade merit 

goods, som många politiker anser bör uppmuntras. Exempel på detta är de lägre momssatser 

på köp av böcker och inträden till museer som tillämpas i många länder. Ett annat argument 

gäller så kallad vertikal rättvisa, vilket förespråkar att skattebörda bör fördelas i enlighet med 

individers möjlighet att betala. På så sätt tillämpas i många länder en lägre momssats på inköp 

av matvaror, eftersom de utgör en större del av fattiga människors konsumtion och man anser 

att detta bör subventioneras. Ett sista argument för sänkta momsskatter som ofta anförs är att 

det skulle öka sysselsättningen i den subventionerade branschen. (Rosen & Gayer 2010, 

s.357) 

Sammantaget leder alla dessa teoretiska insikter och praktiska argument till en mycket 

komplicerad skattestruktur i majoriteten av de europeiska länderna, med undantagssatser för 

en mängd olika varor och tjänster. Som exempel kan nämnas att Irland har definierat 2 500 
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grupper av varor och tjänster som beskattas utifrån tre olika momssatser, vilket får anses vara 

ett stort avsteg från principen om en enhetlig moms. (Rosen & Gayer 2010, s.357; 

Copenhagen Economics 2007a, s.8) 

I enlighet med syftet för denna uppsats kommer fokus att ligga på att utvärdera det sista 

argumentet: att en lägre mervärdeskatt på en viss vara eller tjänst ökar sysselsättningen i den 

specifika branschen. Mer konkret är det en sänkning av momssatsen på restaurangtjänster som 

kommer att behandlas, samt hur utfallet av förväntade effekter sett ut i verkligheten. Från det 

att en momssänkning genomförs till att en effekt kan synas på sysselsättningen sker en mängd 

processer i ekonomin, som alla påverkar slutresultatet. Nedan diskuteras hur ekonomisk teori 

förutspår en sådan utveckling.  

4.2. Momssänkningars effekt på sysselsättning 

Effekterna av en momssänkning kan ses som en kedja händelser där närvaron av en effekt på 

ett tidigt stadium är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att en effekt ska ske i 

ett senare skede. Copenhagen Economics (2007b, s.31) identifierar tre sammantaget 

uttömmande utfall som en direkt reaktion på en momssänkning: en prissänkning, en högre 

vinstmarginal för företagen samt en högre vinstmarginal som eroderas av ökade priser på 

produktionsfaktorer. Summan av dessa effekter uppgår per definition till hela beloppet för 

momssänkningen. Om priserna sänks kan detta leda till en högre efterfrågan som skapar mer 

produktion och fler jobb. De andra två utfallen har dock ytterst begränsad påverkan på 

sysselsättningen i branschen. (Copenhagen Economics 2007b, s.31) 

För att spåra åtgärdens slutliga effekt på sysselsättningen är därmed det första steget att 

analysera övervältring på pris. Standardteorin i nationalekonomi gör gällande att övervältring 

på pris till följd av en skattesänkning kan ske i olika hög grad, vilket avgörs av utbudets och 

efterfrågans priselasticitet. I de fall efterfrågan är relativt oelastisk och utbudet elastiskt sker 

de största prissänkningarna. Även marknadsstruktur är en viktig faktor för storleken på 

prissänkningen, där en högre nivå av konkurrens leder till en större övervältring på priset. Om 

marknaden kännetecknas av många små aktörer med liten makt över den allmänna prisnivån 

finns starka incitament för dessa att sänka sina priser. Om istället en oligopolstruktur råder 

kan priset antas sänks med mindre än den fulla summan. (Harju & Kosonen 2011, s.4; 

Copenhagen Economics 2007b, s.28).  

Både Copenhagen Economics (2007) och Statens offentliga utredningar (2011) anser att det är 

rimligt att anta att full prisövervältring till följd av en momssänkning kommer att ske på lång 
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sikt, vilket innebär att priserna för den specifika varan sänks med samma belopp som 

momssänkningen. Vissa studier som undersökt prisövervältring på arbetsintensiva tjänster, 

exempelvis Kosonen (2010) och Harju & Kosonen (2011), kommer dock fram till att detta 

långt ifrån alltid är fallet. Slutsatsen blir att graden av prisövervältring är en fråga som måste 

avgöras empiriskt för varje enskilt fall.   

Det andra steget i processen gäller hur konsumenter reagerar på en prissänkning och hur deras 

konsumtionsmönster förändras. Detta mäts i efterfrågans priselasticitet och räknas ut specifikt 

för varje produkt. Vissa varor har låg priselasticitet, såsom mat och elektricitet, medan andra 

är högst priskänsliga, exempelvis lyxprodukter som semesterresor och elektronik. Ju högre 

priselasticitet en vara har desto mer kommer konsumtion och produktion att påverkas, och i 

längden även sysselsättningen av den arbetskraft som behövs för att producera varan. 

(Copenhagen Economics 2007a, s.9) 

I hur hög grad den högre efterfrågan resulterar i ökad produktion beror även det på vissa 

faktorer. Man kallar det sammantaget för utbudselasticitet och menar med det möjligheten för 

företagen att anpassa sin produktion till nya villkor. Varor och tjänster som är arbetsintensiva 

anses ha högre utbudselasticitet och bättre förutsättningar till en snabbare anpassning, medan 

kapitalintensiva tjänster har större svårigheter att förändra sina produktionsnivåer på kort sikt. 

(Copenhagen Economics 2007a, s.10) 

Ytterligare en omständighet som påverkar sysselsättningseffekten är hur priset på 

produktionsfaktorer ändras. För en arbetsintensiv marknad såsom restaurangbranschen är det 

främst priset på arbetskraft, lönen, som är den avgörande faktorn, men även priset på andra 

insatsvaror kan komma att påverkas, såsom hyra för restauranglokaler, kostnaden för 

maskiner, etc. För att en hög effekt på sysselsättning ska kunna ses gäller att dessa priser hålls 

relativt konstanta, vilket implicerar att det inte får råda knapphet på dessa marknader. I just 

frågan om arbetskraft kan lönen antas vara konstant endast om det finns ett utbudsöverskott 

på arbetsmarknaden, så kallad strukturell arbetslöshet. (Christiansen 2011, s. 154-155; Statens 

Offentliga Utredningar 2011, s. 72) 
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4.3. Restaurangbranschens förutsättningar för jobbskapande 

Restaurangbranschen karaktäriseras av många små aktörer och relativt små etableringshinder, 

vilket gör det rimligt att anta att det är en marknad med en hög nivå av konkurrens8. Dessa är 

faktorer som talar för en högre grad prisövervältring i enlighet med resonemanget ovan. 

Restaurangtjänster brukar typiskt betraktas som fritids- eller lyxvaror med en högre grad 

priskänslighet, vilket talar för att efterfrågan och konsumtion ökar när priset sänks. (Institute 

for Fiscal Studies 2011, s.322) 

Restaurangtjänster karakteriseras av att vara arbetsintensiva med låga krav på utbildning av 

arbetskraften. Detta är goda förutsättningar för att företagen lätt ska kunna anpassa produktion 

när efterfrågan ökar, vilket alltså pekar mot en hög utbudselasticitet. Priset på 

produktionsfaktorer, främst löner, kan antas stiga långsamt till följd av en efterfrågeökning 

eftersom det inte anses råda knapphet på dessa marknader. Framför allt kan antas finnas ett 

stort antal människor som är beredda att jobba till den gällande lönen, inte minst unga, 

invandrare och lågutbildade, som brukar ha svårt att komma in på arbetsmarknaden.(Statens 

offentliga utredningar 2011, s. 72) 

5. Tidigare forskning 

Forskning gjord på momsområdet kan delas in i modellsimuleringar (ex ante) och empiriska 

utvärderingar (ex post). För denna undersökning är det främst de empiriska studierna som är 

relevanta.   

5.1. Modellsimuleringar 

I flertalet fall har simuleringar gjorts inför lagförändringen i respektive land. På så sätt finns 

utredningar att tillgå om förväntade sysselsättningseffekter i Sverige och Finland, samt en 

bredare simulering för samtliga medlemsstater i EU.  

Sverige: Statens Offentliga Utredningar 

Inför det svenska författningsförslaget utvärderas bland annat de förväntade effekterna på 

arbetsmarknaden med fokus på effekter på varaktig sysselsättning i SOU 2011:24. I 

simuleringen används en skattad priselasticitet på restaurang- och cateringtjänster på -0,8 som 

är hämtad från Christiansen (2011). Full övervältring på pris antas, vilket enligt utredningen 

leder till en förväntad sysselsättningsökning med 3 397 jobb.  

                                                           
8
 Se exempelvis Hotrec (2002), Houel (2010) samt  Statens offentliga utredningar (2011) för statistik om 

restaurangbranschens egenskaper i Europa, Frankrike och Sverige 
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EU-kommissionen: Study on reduced VAT 

Konsultfirman Copenhagen Economics (2007b) gör på uppdrag av EU-kommissionen en 

ekonometrisk analys av förväntade effekter av momssänkningar på olika arbetsintensiva varor 

och tjänster i EU:s medlemsländer. Man identifierar tre steg i kedjan av händelser: 

övervältring på pris, effekt på produktion och effekt på sysselsättning. För dessa görs tre 

separata analyser.  

Beräkningen av övervältring på pris använder data över 13 sektorspecifika momsförändringar 

genomförda i sju EU-länder, vilket jämförs med prisdata från Eurostats Harmonized Indices 

of Consumer Prices, HICP. Med hjälp av en ARMA (2,0) modell görs simuleringar av 

prisövervältring och impuls-responsfunktioner i de givna sektorerna. För de sex 

momssänkningar som ingår i studien är medelsiffran för prisövervältring 25 procent. Den 5-

procentiga momssänkningen på restaurangtjänster som genomförts i Portugal beräknas ha lett 

till en övervältring med 19 procent av summan.  

För att skatta konsumenternas reaktion på lägre priser beräknas efterfrågeelasticiteten på 39 

konsumtionskategorier i 25 EU-länder mellan 1970 och 2002. Som prisdata används Eurostats 

databas COICOP9. I undersökningen grupperas restaurangtjänster samman med matlagning 

till en kategori, kallad ”food”. För denna varugrupp skattas egenpriselasticiteten till -0,42. 

Copenhagen Economics noterar även att ett medelvärde för priselasticiteten för gruppen 

”standard leisure goods” är -0,3 och för ”luxury type of products” -0,8.  

Effekten på sysselsättningen analyseras genom att skatta en empirisk 

arbetskraftsefterfrågekurva för företag enligt en något utökad modell av Layard och Nickell 

(1986). Som data används bokföringsstatistik hämtade från databasen Amadeus, vilken täcker 

7,5 miljoner europeiska företag. 21 sektorer undersöks med årsdata för perioden 1994-2005, 

där man söker arbetskraftens outputelasticitet. Åtta olika modeller, både statiska och 

dynamiska, skattas för varje sektor. För restaurangtjänster skattar Copenhagen Economics 

outputelasticiteten till 0,75 på kort sikt (statisk modell) och 0,9 på lång sikt (dynamisk 

modell).   

                                                           
9
 COICOP, the Classification of Individual Consumption by Purpose (sv. “Hushållens konsumtionsutgifter efter 

ändamål”), är en nomenklatur utvecklad av FN:s statistiska enhet för att klassificera och analysera individuella 

konsumtionsutgifter för hushåll, institutioner och offentlig verksamhet 
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Finland: Government bill on the reduction of VAT 

Inför momssänkningen 2010 lät den finska regeringen göra en utredning (Government of 

Finland, 2009) av de ekonomiska effekterna baserade på den allmänna jämviktsmodellen 

VATTAGE. Simuleringarna antar fullständig övervältring på pris, utifrån vilket man beräknar 

en produktionsökning med 3,4 procent och en sysselsättningsökning med 3000 personer. 

Utredningen finns endast publicerad på finska, men kommenteras av Institute for Fiscal 

Studies varifrån detta sammandrag härrör. (2011, s.323) 

5.2. Empiriska studier 

När det gäller utvärderingar av nationella experiment på restaurangmomsområdet finns ytterst 

få studier att tillgå. Nedan presenteras en översikt av den forskning som kunnat finnas.  

Frankrike: Rapport till den franska Senaten 

Drygt ett år efter den franska momssänkningen, i oktober 2010, utvärderades effekterna i en 

rapport till den franska senaten (Houel 2010).  Författaren konstaterar att momssänkningen 

med 14,1 procentenheter efter det första kvartalet sänkt priserna i restaurangsektorn med 1,5 

procent. Studien jämför detta med det allmänna konsumentprisindex och finner en skillnad på 

2,15 procentenheter i augusti 2010. Författaren finner även en tydlig positiv effekt på 

sysselsättningen. Mellan juni 2009 och juni 2010 skapades 26 700 nya jobb i 

restaurangsektorn, vilket representerar en ökning med 4 procent. Detta sätts i relation till 

jobbtillväxten i hela servicesektorn, som under samma period legat på 1,1 procent. Med grund 

i detta dras slutsatsen att momssänkningen skapat 19 400 extra jobb jämfört med om ingen 

sänkning genomförts.  

Studien brottas dock med stora svårigheter och resultaten bör ej generaliseras. En del av 

kritiken som kan nämnas är att använd datan representerar antalet anställda i sektorn, vilket är 

en missvisande bild av den totala sysselsättningen, där många enmans- och familjeföretag ofta 

saknar anställda. Vidare kan valet att använda hela servicesektorn som jämförelse kritiseras 

och slutligen är bristen på robusta test problematisk. Författaren presenterar olika offentliga 

siffror men genomför ingen statistisk eller ekonometrisk analys, vilket gör resultaten mycket 

osäkra.  

Belgien: Prisundersökning av konsumentorganisation 

I Belgien gjorde konsumentorganisationen CRIOC i januari 2010 en undersökning av 

momssänkningens påverkan på prisutvecklingen. Undersökningen täckte 93 restauranger och 

bestod i en kartläggning av priser utförd i oktober 2009 och en i januari 2010, vilket 
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representerar tre månader före momssänkningen och knappt en månad efter. Utredningen 

finner att 4 procent av produkterna på restaurangernas menyer genomgått en prissänkning 

under perioden, medan 3 procent av priserna istället ökat. Medelprissänkningen var 6 procent 

av ursprungspriset, medan medelvärdet för prisökningarna istället var 9 procent.  

Finland: ekonometrisk analys av priseffekter 

I Finland har utredningarna gjorts nästan uteslutande på finska, men huvudrapporten utförd av 

den finska statens ekonomiska forskningscentral VATT finns numera publicerad i en 

artikelversion på engelska. Studien av Harju och Kosonen (2011) fokuserar på kortsiktiga 

priseffekter av momssänkningen från 22 procent till 13 procent. Undersökningen är gjord på 

data insamlad en månad före och en månad efter momssänkningen och jämför förändringar i 

de finska restaurangpriserna med två kontrollgrupper: restaurangpriser i Estland och 

hotellpriser i Finland under samma period. Huvudresultatet visar att restaurangpriserna i 

Finland sänkts med i genomsnitt 2,1 procent, vilket innebär att cirka en tredjedel av 

momssänkningen lett till lägre konsumentpriser. Studien ger inte svar på huruvida 

konsumtionen av restaurangtjänster har ändrats till följd av momssänkningen eller ifall detta 

haft någon påverkan på sysselsättningen.  

6. Metod 

För att undersöka utvecklingen av sysselsättningen i restaurangbranschen kommer denna 

uppsats utnyttja offentlig statistik över antal sysselsatta i sektorn. Enligt det politiska syftet 

med åtgärderna väntar man sig kunna se en signifikant ökning i antalet anställda i sektorn 

efter sänkningens införande. Som referenspunkt kommer hotellbranschen att användas, 

eftersom detta kan anses vara det närmaste substitutet (se exempelvis Harju & Kosonen 2011, 

s.2). Hotellbranschen får här fungera som counterfactual, vilket innebär att sysselsättningen i 

hotellbranschen får representera hur sysselsättningen i restaurangbranschen skulle ha 

utvecklats i frånvaro av momssänkningen. Den beroende variabeln i modellen är därmed inte 

det totala antalet sysselsatta i restaurangbranschen, utan kvoten mellan sysselsättningen i 

denna bransch och den i hotellbranschen.  

Undersökningen börjar med en grafisk beskrivning av branschernas sysselsättningsnivåer 

samt utvecklingen över den valda tidsperioden. Efter detta följer en ekonometrisk analys där 

olika modeller ställs upp för att med hjälp av en regressionsanalys av typen fixed effects 

skatta sysselsättningseffekten av den sänkta restaurangmomsen i Frankrike, Belgien och 

Finland. 
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6.1. Material 

I analysen används data över branschvis sysselsättning i 25 EU och EFTA-länder10, hämtad 

från den europeiska unionens statistiska organ Eurostat. Den använda datan utgör en del av 

publiceringen European Union Labour Force Survey (EU LFS) som Eurostat sammanställer 

varje kvartal sedan 2005 för de 27 medlemsländerna, de fyra kandidatländerna samt två av 

medlemmarna i EFTA, Norge och Schweiz. (För metodik, se Eurostat (2011)) Av dessa totalt 

33 länder finns komplett data endast för de nämnda 25, och studien har därför tvingats 

exkludera åtta11 på grund av luckor i rapporteringen.  

EU LFS täcker alla industrier och alla yrken. Branschindelningen görs enligt det europeiska 

standardiserade industriklassificeringssystemet NACE vilket ger varje specifik näringsgren en 

sexsiffrig kod.12 Den LFS-data som publiceras offentligt av Eurostat är dock endast tillgänglig 

på tvåsiffrig nivå. I denna uppsats är det näringsgren I56 som kommer att undersökas, vilken 

specificeras som ”Food and beverage service activities”. I denna aggregerade grupp ingår tre 

subgrupper och två undergrupper till subgrupperna13, vilket gör att bland annat take-away och 

dryckservering inkluderas på tvåsiffrig nivå. Dessa tjänster omfattas inte av någon 

momssänkning och gör undersökningsgruppen mer heterogen än vad som skulle kunna 

önskas. Någon väg runt detta har dock inte kunnat finnas. Jämförelsesektorn motsvaras av 

NACE-koden I55 klassad som ”Accommodation” med fyra subgrupper14. NACE har 

genomgått revideringar, och innan 2008 användes en klassificering där restaurang- och 

hotelltjänster betraktades som en enda näringsgren, även på tvåsiffrig nivå. Denna 

aggregering blir betydligt mer problematisk för undersökningens syfte och all data äldre än 

2008 blir därför obrukbar.  

Det material som ligger till grund för denna undersökning är därmed offentlig statistik över 

antalet anställda i näringssektorn ”Food and beverage service activities” samt 

”Accommodation”. Materialet täcker 25 EU/EFTA-länder för varje kvartal mellan 2008 och 

                                                           
10

 Belgien, Bulgarien, Cypern , Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Malta, 

Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, 

Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike 
11

 Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Schweiz och Turkiet 
12

 NACE står för Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (sv. 

”Europeiska gemenskapens statistiska nomenklatur över ekonomiska aktiviteter”). Beskrivning av nuvarande 

version av kodsystemet på fyrsiffrig nivå finns att tillgå på 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html. 
13

 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities, I56.2 – Event catering and other food service activities, 

I56.2.1 - Event catering activities, I56.2.9 - Other food service activities, I56.3 - Beverage serving activities  
14

 I55.1 - Hotels and similar accommodation, I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation,  

I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks , I55.9 - Other accommodation  

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
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2011. För vart och ett av länderna rapporteras på så sätt 16 värden för varje sektor. 

Undersökningen använder sig av kvoten mellan dessa med syftet att uttyda om någon skillnad 

kan ses före och efter momssänkningen i Belgien, Finland och Frankrike samt om denna 

utveckling skiljer sig mot den i andra länder. 

6.1.1. Grafisk presentation av data 

Innan den ekonometriska analysen presenteras här data grafiskt med hjälp av en serie diagram 

som visar sysselsättningen i restaurangbranschen och hotellbranschen för Belgien, Finland 

och Frankrike var för sig, liksom ett medelvärde för de övriga 22 länderna i undersökningen. 

Genomsnitt 22 EU/EFTA-länder 

Till att börja med illustreras ett genomsnitt av de 22 länder i undersökningen som inte 

genomfört någon momssänkning och som därmed fungerar som en sorts referenspunkt. I 

figur 1 och 2 nedan visas sysselsättningen i de två branscherna mellan januari 2008 och 

oktober 2011. 

Figur 1a) och b). Sysselsättning i restaurang- respektive hotellbranschen i 22 EU/EFTA-länder i genomsnitt 

Källa: Egna beräkningar utifrån data från Eurostat 

Ur graferna går att utläsa att restaurangbranschen sysselsätter ungefärligen tre gånger så 

många som hotellbranschen. I båda fall finns en klar säsongsvariation, med väsentligt 

högre nivåer för sommarmånaderna april till augusti och lägre nivåer framför allt mellan 

oktober och januari varje år. Värt att notera är att materialet visar sysselsättningen och 

inte produktionen i sektorerna. Att även sysselsättningen varierar över året tyder på en 

flexibilitet i arbetsmarknaden som gör det möjligt att anställa och avskeda på kort sikt.  

Generellt tycks restaurang- och hotellbranschen följa ett likartat mönster, som främst 

domineras av säsongseffekten. Båda uppvisar en svag uppåtgående trend.  
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För en bättre jämförelse undersöks kvoten mellan sysselsättningen i de två sektorerna. 

Därmed rensas bort den utveckling som är gemensam för de båda samt det faktum att 

restaurangbranschen är så mycket större totalt sett jämfört med hotellbranschen. Figur 3 

visar detta grafiskt. 

Figur 2: Relativ sysselsättning i restaurangbranschen jämfört med hotellbranschen i 22 länder i genomsnitt

 
Källa: Egna beräkningar utifrån data från Eurostat 

Det är intressant att se att säsongsvariationen även finns i sysselsättningskvoten. 

Topparna inträffar under höstmånaderna oktober till februari, då restaurangbranschen 

alltså sysselsätter betydligt fler än hotellbranschen. Figur 3 visar även att det som tyckts 

vara en högre sysselsättningsökning i restaurangbranschen försvinner när man ser till 

den relativt. Utvecklingen ser alltså ungefärligen likadan ut utan att den ena sektorn 

växer mer än den andra.  

Frankrike 

Nedan illustreras Frankrikes sysselsättning i restaurang- och hotellbranschen. Här 

genomfördes en momssänkning på restaurangtjänster i juli 2009, och det är alltså efter 

denna tidpunkt man kan vänta sig att se en eventuell effekt.  
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Figur 3a) och b). Sysselsättning i restaurang- respektive hotellbranschen i Frankrike 

 

Källa: Eurostat 

Rent visuellt är det möjligt se en skillnad i utvecklingen mellan branscherna, med ett 

trendbrott för restaurangnäringen år 2009 som inte kan observerats  för hotellnäringen. 

Sommaren 2009 sker en något större ökning än tidigare i restaurangbranschen, vilket följs av 

en nästan minimal nedgång, som tydligt står ut mot andra år. När det vanliga säsongsmönstret 

återupptas 2010 sker det på en högre nivå än tidigare. I hotellbranschen tycks däremot 

säsongsvariation vara ungefärligen lika före och efter juli 2009.  

I nästa steg undersöks kvoten mellan sysselsättningsnivåerna. Även här väntas kunna en 

skillnad uppträda kring juli 2009, eftersom en momseffekt enbart torde påverka 

restaurangbranschen. Denna skulle därför växa relativt hotellbranschen.  

Figur 4: Relativ sysselsättning i restaurangbranschen jämfört med hotellbranschen i Frankrike

 
Källa: Egna beräkningar utifrån data från Eurostat 

Med detta material är det svårt att uttala sig om någon momseffekt, till viss del på grund 

av den ojämna utvecklingen innan åtgärdens införande. Det är möjligt att se en stark 

topp vintern innan momssänkningen med en konstant högre nivå efteråt, men det är 

oklart hur denna utveckling står sig mot perioden innan januari 2008. 
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Belgien 

Samma data presenteras för Belgien. Här är säsongsmönstret mindre uttalat, inte minst 

för hotellbranschen. Över huvud taget tycks inte variationerna följa samma mönster, 

utan det är möjligt att se en markant skillnad i sektorerna både år 2008 och år 2009.  

Figur 5a) och b). Sysselsättning i restaurang- respektive hotellbranschen i Belgien 

Källa: Eurostat 

Det är svårt att spåra någon tydlig sysselsättningsökning till följd av momssänkningen i 

restaurangsektorn. En stor uppgång sker i april 2011, vilket alltså är ett år efter åtgärden. 

Denna uppgång finns dock synlig även i hotellsektorn och torde snarare bero på någon 

yttre förändring som påverkat båda branscher på samma sätt. Vad gäller kvoten mellan 

branscherna visar detta på samma otydliga mönster. År 2008 skiljer sig från andra år, 

men det finns ingen klar skillnad mellan tiden före och efter momssänkningen.  

Figur 6: Relativ sysselsättning i restaurangbranschen jämfört med hotellbranschen i Belgien

 

Källa: Egna beräkningar utifrån data från Eurostat 
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Finland 

I Finland finns en uppenbar brist på säsongsvariation i hotellnäringen. 

Restaurangnäringen visar på en viss regelbundenhet, med högre värden för april-juli. 

Över hela taget antyds en nedåtgående trend för näringarna, som först drabbar 

restaurangbranschen 2008 och sen slår igenom i hotellbranschen 2010. Om detta skulle 

ha samma orsaker eller vara oberoende av varandra är dock omöjligt att uttala sig om 

utan mer information.  

Figur 7a) och b). Sysselsättning i restaurang- respektive hotellbranschen i Finland 

 
Källa: Eurostat 

Även när sysselsättningskvoten undersöks är utvecklingen ytterst otydlig. Någon klar 

momseffekt kan inte uttydas. 

Figur 8: Relativ sysselsättning i restaurangbranschen jämfört med hotellbranschen i Finland

 

Källa: Egna beräkningar utifrån data från Eurostat 

Slutsatser 

Utifrån denna översikt kan knappast några större slutsatser dras. I genomsnittet över 

länderna tycks sysselsättningsutvecklingen vara relativt konstant och mest påverkad av 

säsongsfaktorer. En svag positiv utveckling kan ses för båda branscher, men 
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förhållandet dem emellan fortsätter att vara relativt konstant. Frankrike avviker något 

från detta mönster, då man kan se en viss ökning för restaurangbranschen efter 

momssänkningen. För Belgien och Finland är dock mönstren betydligt mer oklara. Det 

är också en bedömningsfråga att avgöra vad som betraktas som stora förändringar. I 

Frankrike till exempel gick medelvärdet av antalet sysslosatta i restaurangbranschen 

från att vara 640 000 före momssänkningen till 730 000 efter, men standardavvikelsen 

är i båda fallen 30 000. Graferna ovan fungerar som en illustration av materialet, men 

man ska vara försiktig med att dra några större slutsatser utifrån detta.  

7. Ekonometrisk analys 

I den ekonometriska analysen skattas en regression för fem olika fixed effects-modeller som 

antar förutsättningar som varierar över länder men inte över tid. Modellen för regressionen 

modifieras gradvis för att kontrollera för olika variabler och alla dessa modeller och 

regressionsresultat redovisas nedan. I samtliga fall ligger fokus på att undersöka den 

eventuella effekten som momssänkningen i respektive land haft på utvecklingen i den relativa 

sysselsättningen mellan branscherna. De tre ländernas momssänkningar representeras av tre 

dummyvariabler, och det är koefficienten framför dessa som är det intressanta för 

undersökningen. Om åtgärden haft någon påverkan på sysselsättningen kommer detta att 

fångas upp av värdet på koefficienten. För varje modell är nollhypotesen att 

dummyvariablernas koefficienter inte kan visas vara signifikant skilda från noll. I de fall 

denna nollhypotes kan motbevisas blir det möjligt att föra en diskussion kring effekten av 

momssänkningen. I annat fall går det inte att uttala sig om denna effekt, eftersom den inte 

kunnat påvisas med tillräckligt stor säkerhet. 

7.1. Redovisning av regressionsresultaten 

Den första modellen är den mest grundläggande. Här tas endast hänsyn till de landsspecifika 

egenskaperna, en trend som representerar den allmänna ekonomiska utvecklingen samt 

införandet av momssänkningen. Modell 1 ser ut som nedan:  

(1)                                                         
       

där den beroende variabeln är den logaritmerade kvoten mellan sysselsättningen i 

restaurangbranschen och sysselsättningen i hotellbranschen i land i vid tidpunkt t.    

representerar det specifika interceptet för land i och t betecknar tid mätt i antal kvartal från 

2008. De tre dummyvariablerna         tar värdet 1 när en momssänkning har genomförts 



21 
 

i landet och 0 i annat fall.   är en felterm som fångar upp all icke-specificerad variation i 

materialet. 

De variabler som inkluderats i modellen ska fungera som en förklaring till utvecklingen i den 

logaritmerade kvoten av sysselsättningen, men eftersom vi endast är intresserade av effekten 

som momssänkningen medför är det endast dessa tre variabler som presenteras nedan.  

Tabell 1. Resultat från regression (1) 

     
     Variabel Koefficient Standardfel p-värde   
     
                0,086203 0,065695 0,1903 

           0,088837 0,063580 0,1632 

           – 0,051769 0,065695 0,4312 
     
          

Justerad R² 0,922205   

Modellens p-värde 0,000000    
     
     

 

Resultatet från regression (1) ska tolkas som följer. Koefficienten 0,086 framför Frankrikes 

momsdummy antyder att i Frankrike, efter den tidpunkt då momssänkningen genomförts, har 

0,09 procent fler anställts i restaurangbranschen än i hotellbranschen, allt annat lika. Även i 

Belgien är siffran 0,09 procent, men i Finland antyder istället regressionen att den relativa 

anställningen varit negativ efter införandet av den sänkta momsen. Emellertid, och detta är en 

mycket viktig invändning, är ingen av koefficienterna signifikanta. Detta kan ses i p-värdena, 

som alla är högre än den allmänt accepterade gränsen på 0,05. Vad detta innebär är att 

variationen i utfallet är så stor att det inte med säkerhet går att uttala sig om variablernas 

påverkan. Nollhypotesen att momssänkningen inte skulle ha haft någon effekt på den relativa 

sysselsättningen kan med detta resultat inte säkert motbevisas, och modellen ger alltså inget 

stöd för åtgärdens effektivitet.  

Inte heller de två trendtermerna    och    blir signifikanta, vilket tyder på att variationen i 

materialet är ojämn och inte visar något tydligt tecken på att följa en trend. Det är dock 

möjligt att konstatera att modellen i sig har en god förankring, vilket kan ses i dess p-värde, 

som är signifikant på 1 procent-nivån. Det justerade R² värdet visar dessutom att 92 procent 

av variationen i materialet kan förklaras av denna modell. Vad detta egentligen kommer sig av 

är att modellen använder sig av landsspecifika intercept. Även om länderna är heterogena 

gentemot varandra så tycks variationen inom varje land hålla ganska konstant, vilket gör att 

skillnaden mellan de olika värdena för den logaritmerade kvoten till stor del kan förklaras av 

vilket land observationerna härrör från. Som vanligt vid en fixed effects regression noteras 
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inte värdena för de landsspecifika intercepten eftersom dessa endast är en metod att förklara 

variation utan att ha något specifikt värde i sig självt. 

I modell 2 tas hänsyn till några fler faktorer som kan ha en inverkan på den beroende 

variabeln. Här kontrolleras för möjligheten att det kan finnas kvartalsvis säsongsvariation i 

anställningarna, vilket kunnat ses i den grafiska representationen av materialet. Detta görs 

genom att introducera fyra dummyvariabler, en för varje kvartal.     tar värdet 1 för det andra 

kvartalet och 0 annars,    tar värdet 1 för det tredje kvartalet och 0 annars, och    tar värdet 1 

för det fjärde kvartalet och 0 annars. I modellen inkluderas bara tre av de fyra 

dummyvariablerna eftersom värdet från det första kvartalet ryms i konstanten a. Modell 2 ser 

ut som följer: 

(2)                                                         
       

              

Resultatet för regression 2 finns i tabell 2: 

Tabell 2. Resultat från regression (2) 

     
     Variabel Koefficient Standardfel p-värde   
     
                0,090294 0,061307 0,1417 

           0,080636 0,059372 0,1753 

           – 0,045481 0,061307 0,4587 
     
          

Justerad R² 0,932292   

Modellens p-värde 0,000000    
     
     

 

Inte heller här blir de variabler som undersökningen fokuserar på signifikanta. Koefficienterna 

har mer eller mindre samma värden som i föregående modell, men p-värdena har ökat något, 

vilket tyder på en mer osäker påverkan. Trenden fortsätter att vara icke-signifikant utan något 

tydligt mönster. Det är dock värt att notera att samtliga säsongsdummies blir signifikanta på 5 

procent-nivån och att modellens förklaringsgrad (justerad R²) blir något högre än tidigare, 

vilket motiverar inkluderandet av säsongsfaktorn. Eftersom dessa koefficienter endast 

indikerar vilken nivå som kan förväntas beroende på kvartal är det dock inte intressant för 

undersökningen att titta på de faktiska värdena av detta. Säsongsdummyvariablerna är endast 

relevanta att inkludera för att rensa bort denna effekt från den sanna effekten av 

momssänkningen.  
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Efter detta kontrolleras för en laggad effekt, vilket tar hänsyn till att den aktuella 

sysselsättningen skulle kunna bero på förra årets nivå. Detta görs enklast genom att inkludera 

regressorn     , vilken skådar fyra kvartal bakåt i tiden. På detta sätt kontrolleras för en trög 

anpassning, vilket innebär att sysselsättningsökningen inte nödvändigtvis sker omedelbart 

efter sänkningen. Att införa den laggade variabeln kontrollerar även för säsongsvariationen, 

eftersom varje kvartal jämförs med samma kvartal året innan. På detta sätt ersätter      de 

kvartalsdummies som använts i föregående regression. Modell 3 ser ut som följer: 

(3)                                                         
  

            

Där       alltså representerar den logaritmerade sysselsättningskvoten för land i fyra kvartal 

bakåt i tiden. Resultatet av denna regression presenteras i nedanstående tabell: 

Tabell 3. Resultat från regression (3). 
     
     Variabel Koefficient Standardfel p-värde   
     
                0,010236 0,085397 0,9047 

           0,103421 0,067587 0,1271 

           0,079528 0,064555 0,2190 

     0,482835 0,055278 0,0000 
     
          

Justerad R² 0,939768   

Modellens p-värde 0,000000    
     
     

 

Med den laggade variabeln blir modellens förklaringsgrad ytterligare något högre, men alla 

momskoefficienter fortsätter vara icke-signifikanta. Det är istället anmärkningsvärt hur 

mycket mer osäker skattningen av Frankrikes momseffekt blir. Detta skulle kunna indikera att 

en del av den effekt som beror på den laggade variabeln fångats upp av momskoefficienten 

när modellen inte tagit hänsyn till trög anpassning. En annan möjlig förklaring till det kraftigt 

förändrade p-värdet är att      i själva verket är en irrelevant variabel som stör analysen och 

ger de förklarande variablerna större medelfel.   

För Belgien är skillnaden jämfört med föregående modeller betydligt mindre. Punktestimatet 

håller sig i samma storleksordning och säkerheten i skattningen förbättras något. För Finland 

däremot syns en stor skillnad mot tidigare modeller. Den här gången visar momskoefficienten 

på en positiv effekt av momssänkningen (           ) och p-värdet är betydligt lägre än 

tidigare. Hur Finlands skattningar varierar mellan modellspecifikationerna visar mer än annat 
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på fluktuationen i det finländska materialet och antyder att det sanna värdet på 

momskoefficienten troligtvis ligger nära 0.  

Trots att inga andra variabler blir signifikanta är p-värdet för den laggade variabeln ytterst 

signifikant på 1 procent-nivån, och det är alltså rimligt att dra slutsatsen att föregående år har 

en tydlig effekt på nästkommande års sysselsättning. Den skattade koefficienten för       ska 

tolkas som att en ökning med 1 procent av antalet anställda i restaurangbranschen relativt 

hotellbranschen under ett år leder till en ökning med 0,5 procent nästkommande år, allt annat 

lika.  

I nästa steg tillåts en ny trend efter den tidpunkt då momsen sänkts i respektive land. Det är ju 

möjligt att införandet av åtgärden fått en effekt som påverkar den framtida utvecklingen i 

branschen utan att för den skull leda till ett skift i nivån. En sådan utveckling kontrolleras 

enklast för genom att införa termerna              och    
          som ytterligare 

regressorer i ekvationen. Eftersom den laggade variabeln tycks vara mer effektiv än 

säsongsvariablerna används denna även i ekvation 4. Den ser ut som följer: 

(4)                                                         
  

                                                            
  

               
                 

                 

Resultatet presenteras i tabell 4.  

Tabell 4. Resultat från regression (4). 
     
     Variabel Koefficient Standardfel p-värde   
     
                0,100736 0,508075 0,8430 

           – 0,006205 1,085831 0,9954 

           – 1,212570 2,749293 0,6595 
     
          

Justerad R² 0,939460   

Modellens p-värde 0,000000    
     
     

 

Inte heller i denna modell blir momskoefficienterna signifikanta, varken de som indikerar 

nivåskifte eller de som indikerar trendskillnad. Trendvariablerna uppvisar så höga p-värden 

att det över huvud taget inte blir intressant att redovisa dem här. När möjligheten för en ny 

trend inkluderas tycks snarast alla slutsatser bli omöjliga. Det är dock återigen värt att påpeka 

att när irrelevanta variabler inkluderas så tenderar det att öka standardfelen för de variabler 

som finns med.  
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Ytterligare en faktor att kontrollera för är möjligheten att tidpunkten för momssänkningen kan 

ha en påverkan på utfallet. Det är möjligt att tänka sig att projektets genomförande av 

politiska skäl förlagts vid en sådan tidpunkt som är maximalt gynnsamt för dess effekt. Om 

någon sådan exogen störning sker samtidigt som momssänkningen skulle detta märkas på 

resultatet, där momssänkningen skulle uppvisa en överdrivet stor påverkan på 

sysselsättningen. Det är kanske inte sannolikt att sådana störningar uppträtt vid tre olika 

tidpunkter i samtliga länder i denna undersökning, men det är möjligt att tänka sig att sådant 

skett vid något av införandet, särskilt med tanke på att det hela rör sig om EU-projekt som 

utgör en del av den gemensamma skattepolitiken. För att rensa bort någon sådan möjlig 

påverkan från materialet införs därför tre dummies, en för varje tidpunkt, som tillåts påverka 

samtliga länder i undersökningen.  Modell 5 skrivs som: 

(5)                                                         
  

                                                            
  

               
                 

                              

            

där      ,      och      representerar tidpunkten för momssänkningen i Frankrike, Belgien och 

Finland, vilken likväl är tidpunkter som tillåts påverka alla länder.  

Resultatet från regressionen syns nedan: 

Tabell 5. Resultat från regression (5). 
     
     Variabel Koefficient Standardfel p-värde   
     
                0,380673 0,509568 0,4557 

           0,178435 1,088160 0,8699 

           – 1,005338 2,720125 0,7120 
     
          

Justerad R² 0,941046   

Modellens p-värde 0,000000    
     
     

 

När tidpunkten för momssänkningen inkluderas visar variablerna liksom tidigare på stor 

osäkerhet och därmed i princip ingen förklaringsgrad. Variablerna för tidpunkten uppvisar 

även de extremt höga p-värden och det kan därmed med stor sannolikhet antas att de inte haft 

någon påverkan på sysselsättningsutfallet. Den enda förklarande faktorn som fortsätter visa 

sig betydelsefull och signifikant för utfallet är den laggade variabeln      som med mer än 99 

procent säkerhet pekar på att högre sysselsättning i föregående period leder till högre 
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sysselsättning i kommande period. Storleken av påverkan är den samma som tidigare kring 

0,5 procent per 1 procent förändring.  

För att vara på den säkra sidan görs regression (4) och (5) om med kvartalsdummies istället 

för den laggade variabeln     , men resultaten blir snarlika och inte nödvändiga att redovisas 

här. 

En sammanfattning av resultaten från samtliga regressioner redovisas nedan i tabell 6. Det 

översta värdet i varje cell representerar variabelns skattade koefficient, medan det värde som 

står inom parantes beskriver skattningens p-värde.  

Tabell 6. Sammanfattning av resultat från regressioner (1) till (5). 
     
     Modell                                  
     
     Modell 1 

 

0,086203 

(0,1903) 

0,088837 

(0,1632) 

– 0,051769 

(0,4312) 

     
Modell 2 

 

0,090294 

(0,1417) 

0,080636 

(0,1753) 

– 0,045481 

(0,4587) 

     
Modell 3 

 

0,010236 

(0,9047) 

0,103421 

(0,1271) 

0,079528 

(0,2190) 

     
Modell 4 

 

0,100736 

(0,8430) 

– 0,006205 

(0,9954)  

– 1,212570 

(0,6595) 

     
Modell 5 

 

0,380673 

(0,4557) 

0,178435 

(0,8699) 

– 1,005338 

(0,7120) 

     
      

Som redan konstaterats blir variablerna som indikerar momssänkningens genomförande icke-

signifikanta för alla länder i samtliga beskrivna modeller. Kortfattat innebär detta att oavsett 

vilka övriga effekter som kontrolleras för finns inga säkra indikationer på att åtgärderna haft 

någon effekt på sysselsättningen i restaurangbranschen när denna jämförs med 

hotellbranschen. Av de övriga variabler som testats kan noteras att samtliga trendfunktioner 

blir icke-signifikanta. Det finns ingen allmän utveckling över tid, eller åtminstone ingen tydlig 

sådan. Materialet uppvisar dock tecken på säsongsvariation och på laggad effekt från tidigare 

år.  

7.2. Diskussion av resultat 

Utifrån de skattade modellerna har ingen säkerställd effekt kunnat påvisas på den relativa 

sysselsättningen i restaurangbranschen. Den koefficient som ska visa momssänkningens 

påverkan på sysselsättningen blir inte i något av fallen signifikant, vilket innebär att det 

utifrån denna analys inte går att hävda att någon momssänkningseffekt föreligger. Trots att 
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inga av resultaten är säkerställda ska dock här föras en diskussion om storleken på 

punktestimaten för att ge en hypotetisk tolkning av storleksordningen för momseffekten.  

7.2.1. Frankrike 

I Frankrike varierar skattningen av momseffekten i intervallet 0,010 och 0,101 med ett p-

värde mellan 0,14 och 0,90. Vi väljer att bortse från de tre mest osäkra skattningarna och 

fokuserar på de två punktestimaten 0,086 och 0,090, som bygger på de enkla modellerna 1 

och 2. Tolkningen av dessa punktskattningar låter gälla att momssänkningen medfört en 

relativ sysselsättningsökning med 0,09 procent i restaurangbranschen jämfört med 

hotellbranschen. Enligt de förutsättningar som ställts upp med hotellbranschen som 

counterfactual skulle detta innebära att 0,09 procent fler jobb skapats i Frankrike jämfört med 

om ingen momssänkning genomförts. Vad betyder detta för den totala sysselsättningen? I juli 

2009 arbetade 701 800 i den franska restaurangbranschen, enligt skattningar från Eurostats 

Labour Force Survey. En ökning med 0,09 procent skulle då resultera i 632 nya jobb, vilket 

landar långt ifrån det politiska målet om 40 000 (se avsnitt 3.2.).  

7.2.2. Belgien 

Den belgiska momseffekten skattas som högst till 0,178 och som lägst till – 0,006 med p-

värden mellan 0,13 och 0,99.  Enligt detta skulle effekten kunna vara antingen positiv eller 

negativ beroende på vilken modell som används. De mest avvikande värdena för 

momskoefficienten är dock de som har den högsta graden osäkerhet och det är därför möjligt 

att i viss mån bortse från dem när resultaten ska tolkas. Istället väljer vi som tidigare att titta 

på de två mest signifikanta värdena, vilket är punktestimaten 0,103 (modell 3) och 0,088 

(modell 1). Enligt dessa skattningar skulle effekten av den belgiska momssänkningen uppgå 

till omkring 0,09-0,1 procent. Omräknat till jobb i restaurangsektorn skulle detta innebära en 

sysselsättningsökning på mellan 105 och 117 personer jämfört med nivån i januari 2010, när 

momsen sänktes.  

7.2.3. Finland 

För Finland är skattningarna ytterst osäkra, de flesta med extremt höga p-värden. Alla 

estimaten med p-värden högre än 0,4 har dessutom ett negativt värde, vilket har den något 

ologiska innebörden att momssänkningen skulle haft en negativ effekt på sysselsättningen. 

Med tanke på de höga p-värdena bör dock inte alltför stor vikt läggas vid denna tolkning. 

Istället väljer vi att titta på den punktskattning med högst signifikans, vilket är koefficienten 

0,080 med p-värdet 0,22 för modell 3. Denna potentiella ökning med 0,08 procent av 
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sysselsättningen i den finska restaurangbranschen skulle motsvara 53 nya jobb jämfört med 

nivån vid tidpunkten för momssänkningen.  

7.3. Värdering av studien 

Denna studie pekar mot två resultat. För det första visar undersökningen att det inte går att 

uttala sig med säkerhet om att någon effekt verkligen observerats. För det andra antyds att 

även i de fall resultaten hade varit säkerställda så skulle de pekat mot en högst försumbar 

sysselsättningseffekt. Detta kan ha en mängd olika förklaringar. Den som ligger närmast till 

hands är naturligtvis att ingenting de facto skett med sysselsättningen i Frankrike, Belgien och 

Finland efter att man infört en momssänkning. Vi ska dock nedan diskutera några andra 

faktorer som kan ligga bakom denna brist på resultat. 

Tidshorisonten. Den undersökta perioden sträcker sig över 16 kvartal, från början av 2008 

till slutet av 2011. Detta kan med all rimlighet betraktas som en kort period när man ska 

jämföra en förändring över tid.  Att just denna period valts är till stor del påverkad av 

tillgången till data, som inte funnits tillgänglig med rätt specifikationer innan det första 

kvartalet 2008. Man skulle kunna tänka sig att det på grund av detta korta intervall inte finns 

någon poäng alls i att försöka spåra en förändring, men där finns klara invändningar att 

komma med. Tidigare forskning på området momssänkningar har visat att den totala 

prisövervältring som sker till följd av åtgärden också inträffar mycket snabbt. Resultat från 

flertalet empiriska studier15 gör det rimligt att anta att den fulla priseffekten i de tre länderna 

borde kunna observeras redan nästföljande kvartal. Utifrån förutsättningarna i 

restaurangbranschen, vilken klassas som en arbetsintensiv sektor med hög konkurrensfaktor, 

väntas också produktionen kunna ökas snabbt som ett svar på ökad efterfrågan. Slutligen visar 

arbetsmarknaden i sektorn, som domineras av lågutbildad arbetskraft och en viss nivå av 

strukturell arbetslöshet, tecken på goda möjligheter till snabb rekrytering av ny arbetskraft. 

Sammantaget är det alltså mycket möjligt att se förändringar på kort tid, redan inom några år 

från momssänkningen.  

Tidpunkten. En viktig förutsättning när man vill renodla effekten av en enskild påverkande 

faktor är att man lyckas rensa bort så mycket som möjligt av övrig påverkan. Alla störningar 

som hamnar utanför modellen risker att ge resultat med systematiska fel, även kallat bias. 

Med detta i åtanke finns en viss fördel i att ha detaljerad data över en kort tidsperiod, eftersom 

                                                           
15

 Till exempel visar Carbonnier (2007, s. 1227) hur prisövervältring till följd av momssäkningar på två varor 

(bilar och husreparationstjänster) skett nästan helt och hållet inom loppet av två månader. Även Copenhagen 

Economics finner att långsiktig prisövervältring sker inom några månader efter momssänkningen. (2007b, s.43) 
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detta till viss del minskar risken för störningar. Perioden 2008-2011 kan dock inte betraktas 

som ideal i de fall man vill rensa bort oväntade ekonomiska förändringar. Detta är i själva 

verket en mycket volatil period, både vad gäller chocker som kan påverka konsumentbeteende 

och ekonomiska åtgärder från politiskt håll med syfte att förbättra olika aspekter av 

marknaden. Den införda momssänkningen är med all säkerhet inte den enda åtgärden som 

EU/EFTA-länderna genomfört för att påverka konsumtion och sysselsättning under den givna 

perioden. Subventioner av olika slag och regelförändringar för arbetsgivare, arbetstagare och 

finansiärer har troligen förändrat förutsättningarna på den europeiska marknaden mer än vad 

som är möjligt att åskådliggöra ens med den mest detaljerade studie. Något sådant kommer 

inte att göras här. I denna uppsats görs istället antagandet att alla dessa tänkbara chocker 

påverkat restaurang- och hotellbranschen på samma sätt. Det är givetvis mycket svårt att 

bedöma exakt hur väl detta avspeglar verkligheten. Det är helt enkelt ett antagande som får 

göras, och felaktigheten i detta antagande kan komma visa sig i ett felaktigt resultat. 

Författaren har dock inte funnit något bättre sätt att kontrollera för dessa yttre faktorer eller att 

analysera om resultatet utifrån medvetenheten om antagandets svaghet.  

Datan. Om mer komplett material funnits över en längre tidsperiod, och om det varit möjligt 

att inkludera fler variabler i beräkningarna, hade detta möjligtvis kunnat leda till ett mer säkert 

resultat. Man kan tänka sig en annan ansats, då tidsseriedata över inte bara sysselsättning, utan 

även över löner, antal arbetade timmar, produktionsvolym och value-added integrerats för en 

mer avancerad modell. Via OECD, ILO eller Eurostat har dock inte någon sådan data kunnat 

finnas för rätt aggregerad nivå. Även om exempelvis Eurostat publicerar sina medlemsländers 

nationalräkenskaper finns dess oftast inte definierade på det sätt som denna undersökning 

kräver.16  

Specifikationen. Det som undersökningen avsett mäta är sysselsättningseffekten i 

restaurangbranschen orsakat av en momssänkning. Som tidigare påpekats omfattas dock inte 

hela sektorn av åtgärden. Mat köpt som ”take-away”, som redan beskattats lägre i de 

undersökta länderna innan åtgärden, inkluderades inte i projektet och inte heller försäljningen 

av alkohol. Dessa verksamheter syns däremot i den sysselsättningsdata som används i denna 

undersökning, och det är alltså möjligt att en reell sysselsättningsökning i den berörda 

affärsgrenen inte syns på grund av brist på förändring i den undantagna verksamheten. 

                                                           
16

 Även Houel (2010) kommenterar på att denna typ av uppgifter saknas via offentliga publikationer. För sin 

studie har han specialbeställt data från Frankrikes statistikmyndighet, som naturligtvis varit skyldiga att hjälpa en 

nationell utredning. För denna uppsats finns inga sådana möjligheter och heller ingen tidsram för att på så vis 

samla in data separat för varje land. 
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Handelns Utredningsinstitut (Hortlund & Sandholdt 2010, s.21) beräknade för år 2010 att 

omkring 70 procent av omsättningen i den svenska restaurangsektorn beskattades med 

standardsatsen 25 procent. Man uppgav dessutom att om alkoholdelen skulle undantas 

momssänkningen skulle endast cirka 56 procent av den totala arbetskraften i sektorn beröras. 

Statens Offentliga Utredningar (2011, s.183) tar hänsyn till att inte all verksamhet berörs i sin 

modellsimulering då man räknar bort denna del av omsättningen från sin analys. I denna 

undersökning, med tanke på tillgänglig data, finns dock ingen möjlighet att kontrollera för 

detta. Istället görs antagandet att många av de undantagna varorna och tjänsterna konsumeras 

tillsammans med dem som omfattas av momssänkningen och att efterfrågan påverkas på 

likande sätt. Många av de företag som säljer ”mat att konsumera på annan plats”, gör detta 

tillsammans med mat som äts på etablissemanget. Typexemplet är snabbmatsrestauranger, 

som ofta har ett och samma pris oavsett var maten äts. En prissänkning slår i dessa fall 

igenom på båda typer av produkter och man kan anta att efterfrågan för båda tjänster därmed 

ökar på liknande sätt. Vad gäller alkoholkonsumtion sker detta ofta i samband med 

restaurangbesök och denna del kan förväntas följa liknande mönster som konsumtionen av 

restaurangtjänster. Den försäljning av alkohol som sker vid barer och nattklubbar påverkas 

naturligtvis på ett annat sätt av momssänkningen, med betydligt mindre förväntade effekter 

om ens några alls. Detta kan störa undersökningens resultat. En reservation måste därför göras 

för att sysselsättningsförändringen sett till endast den traditionella restaurangnäringen skulle 

kunna vara något annorlunda än vad som kartlagts i denna uppsats.  

Counterfactual. Liksom för varje utvärdering av en politisk åtgärd finns svårigheten att 

definiera hur utvecklingen skulle ha sett ut i frånvaro av ingreppet. Här används 

hotellbranschen som referenspunkt, med antagandet att dessa två sektorer påverkas på 

liknande sätt av ekonomiska omständigheter. Därmed förutsätts även att konsumentbeteendet 

gentemot dessa tjänster är någorlunda homogent samt att efterfrågan är jämförbar. Att 

hotellbranschen används motiveras utifrån andra studier, exempelvis Harju & Kosonen (2011) 

som använder sig av samma metod. I och med att 22 andra EU/EFTA-länder inkluderas görs 

även en jämförelse över geografiska enheter, vilket implicerar ett antagande att utvecklingen 

på den europeiska marknaden följt ett liknande mönster. 

Förutsättningarna. Denna studie har tittat på det slutliga utfallet av en momssänknings 

effekt på sysselsättning. I själva verket är detta en process som verkar i flera steg, varav ökat 

antal nyanställningar utgör en sorts slutprodukt. När vi konstaterar en brist på resultat på 
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denna slutprodukt måste vi konstatera att mycket kan ha skett på vägen från införande till 

utfall.  

a) Prissänkning. För att en momssänkning ska kunna ha någon effekt på ekonomin krävs 

att priserna sänks. Utan detta kan ingenting förväntas hända med efterfrågan och 

därigenom sker heller inga produktionsökningar. Priseffekterna av en momssänkning är 

ett stort och mycket viktigt område att utreda. Positiva resultat framhävs ofta i 

lagförslagen, men de tre utredningar som studerats här visar samtliga på blygsamma 

resultat på priserna i Frankrike, Belgien och Finland. För att det ska vara möjligt att se 

någon sysselsättningsökning förutsätts att det också skett en prissänkning. Om denna 

sänkning uteblir är det föga förvånande att även effekten på sysselsättning uteblir.  

b) Effekt på löner. Ett annat antagande som krävs för att sysselsättningen ska öka när priset 

sänkts och efterfrågan och produktion ökat, är att lönenivån inte stiger för mycket. Detta 

kan vi anta i de fall då det finns en överskottsarbetslöshet i sektorn, med fler som är 

villiga att jobba till den givna lönen. Om dessa förutsättningar inte finns, eller om de 

förändrade förhandlingsvillkoren leder till krav på löneökning, kan detta minska effekten 

på sysselsättningen. Lite bredare uttryckt handlar detta om kravet på att 

produktionsfaktorernas kostnad är konstant. Det säger sig självt att ju dyrare det blir för 

varje restaurangägare att öka sin produktion, desto mindre kommer denne ha möjlighet att 

göra det. Stigande lönenivåer gör att det ekonomiska överskottet av momssänkningen går 

till de som är anställda, höjda hyror gynnar fastighetsägare och dyrare köksutrustning 

främjar köksgrossister. Endast om priset på dessa insatsvaror är någorlunda konstant 

kommer hela momssatsningen kunna leda till att fler faktiskt anställs. 

Som vi ser är det många faktorer som kan påverka resultatet för en sådan undersökning som 

vi velat genomföra. De första kan tillskrivas studien och brister med denna, medan den sista 

faktorn ligger i experimentet självt. Med tanke på de omständigheter som funnits kring 

tillgängligt material och tidsperiodens karaktär är dessa resultat förmodligen det som går att 

finna – att det är mycket svårt att konstatera någon tydlig förändring på den relativa 

sysselsättningen. 

8. Slutsatser 

Denna studie har sökt skatta sysselsättningseffekten av den sänkning av restaurangmomsen 

som genomförts i Frankrike, Belgien och Finland kring 2009-2010. Undersökningen har 

gjorts med hjälp av skattningar av fixed effects-modeller där sysselsättningsutvecklingen i 
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restaurangbranschen jämförts med den i hotellbranschen vid samma tidpunkt. Utifrån denna 

utgångspunkt går inte att påvisa någon tydlig påverkan på sysselsättningen. Ovan har vi 

diskuterat några av förutsättningarna för detta resultat, som kan värderas utifrån ett flertal 

synvinklar.  

När det gäller att hitta några verkliga orsaker bakom denna brist på effekt är det dock 

oundvikligt att titta utanför ramarna för denna studie. Vi har valt att undersöka hur en aktiv 

åtgärd leder till ett slutresultat, men utan att säga någonting om vad som händer på vägen. För 

en givande analys gör man nog klokast i att undersöka de mekanismer som opererar hela 

vägen från momssänkningens införande. En tydlig utvärdering börjar därför med en 

kartläggning av priseffekten, för att det sedan ska finnas grund för att gå vidare till en analys 

av efterfrågeförändringar och eventuell produktionsökning. Men, vilket alla tidigare studier 

understryker, det måste först finnas en effekt på priset. En utvärdering av prisutvecklingen på 

den svenska restaurangmarknaden har påbörjats av Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering. Vi ser med glädje fram emot denna rapport.  
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