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SAMMANFATTNING 
 
När den svenska regeringen beslöt sig för att sänka restaurangmomsen den 1 januari 2012, 

gjordes det för att stimulera restaurangbranschen att sänka priserna på måltiderna, 

nyanställa och eliminera svartjobb. Vid en sänkning av momsen frigörs kapital, ett extra 

ekonomiskt utrymme, som för företagen blir en tillgång som de själva får avgöra hur det 

kommer disponeras.  

Denna studie ämnar ta reda på vilka effekter momssänkningen kommer medföra för 

branschen och hur restaurangägarna disponerat det ekonomiska utrymmet. Material har 

införskaffats genom en enkätundersökning med restaurangägare, intervjuer med hotell- och 

restaurangfacket samt branschorganisationen Visita. Med utgångspunkter bland annat inom 

nationalekonomiska teorier visar undersökningen att restaurangägare valt att använda det 

ekonomiska utrymmet till att nyanställa, sänka sina priser, genomföra renoveringar eller till 

överlevnadsmarginaler. Detta tyder på att det finns en spridning över hur restaurangägarna 

handlat. Faktorer som kan vara av betydelse över hur restauranger agerar är företagets 

storlek och form samt hur konkurrenterna i dess omgivning agerar. 

 

Sökord: Prissänkningar, momssänkning, moms, mervärdeskatt, efterfråga, sysselsättningar, 

nyanställningar, ekonomiskt utrymme, restaurangmoms, effekter, restaurangbranschen, 

prisövervältring. 



  

 

ABSTRACT 

When the Swedish government decided to cut the restaurant VAT January 1st, 2012, was 

made for the purpose of encouraging the restaurant industry. In turn, the restaurants would 

choose to lower the prices of meals, hire new employees and eliminate illegal work. When 

VAT is lowered it releases capital, an additional financial fund. For the restaurants it’s an 

asset, which they can determine how it should be allocated.  

This study aims to determine the effects of VAT reduction on the industry and how 

restaurant owners have chosen to make with the additional funds. The material has been 

obtained by conducting a survey with restaurant owners, interviewing the restaurant union 

and the industry association Visita. With starting points in economic theories and previous 

studies on other VAT reductions, the study shows that restaurant owners have chosen to use 

the economic funds to create new jobs, lowering meal prices, renovations or to improve 

profit margins. This indicates that there is dispersion among the opportunities restaurant 

owners have chosen. Elements that could have importance in the actions of restaurant, is the 

size and form of the business, and the performance of the competition nearby.  

 

 

Keywords: Price cuts, VAT reduction, Value Added Tax, demand, jobs, recruitment, economic 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning för att ge läsaren en inblick i ämnet. Utifrån bakgrunden 

närmar vi oss uppsatsens problemområde som diskuteras och definieras. Problemformuleringen mynnar ut 

i uppsatsens forskningsfråga och syfte.  

1.1 Bakgrund 
Den första januari 2012 sänktes momsen inom restaurangbranschen i Sverige från standardvärdet 

25 % till 12 %. Regeringens skäl till reformen var förväntade prissänkningar, en effektivare 

ekonomi samt ökad sysselsättning bland unga, som är de främsta arbetstagarna inom 

restaurangbranschen
1
. Sammanlagt förväntades 6000 arbeten skapas. Grunden för en reducerad 

momssänkning fastställdes inom EU år 2006 genom direktivet 2006/112/EC
2
, som gav EU:s 

medlemsländer ett gemensamt momssystem. I direktivet föreskrevs att standardmomsen för EU:s 

medlemsländer inte fick understiga 15 %. Vidare tilläts två reducerade momssatser som inte fick 

understiga 5 %.
3
 

Under 2007 genomfördes en studie av Copenhagen Economics
4
 (Köpenshamnsstudien) som 

undersökte effekten på sysselsättningen av en reducerad momssats för tjänster, lokalt och globalt. 

Resultatet visade att en lägre momssats kan vara att föredra i vissa sektorer av marknaden som 

innehar en viss ekonomisk struktur, så som den för arbetsintensiva tjänster
5
. Med stöd utifrån 

studien antogs år 2009 ett nytt direktiv av EU-kommissionen kallat direktiv 2009/47/EC. 

Beslutet innebar att länderna fick tillämpa en reducerad momssats inom sektorn för 

arbetsintensiva tjänster där restaurangbranschen ingår. Skälen till direktivet var att stimulera 

sysselsättningen i den lokala tjänstesektorn, stävja svartjobb samt skapa samma förutsättningar 

för alla EU-länder. Tidigare har det skett momsreduceringar inom restaurangbranschen i tio 

europeiska länder
6
. I Frankrike och Finland genomfördes momssänkningar på ca 15 respektive 

                                                 
1
 SoU 2011:24 ”Sänkt restaurang- och cateringmoms”. 

2
 Randová, Krajňák “Hypotheses testing of impacts on reduced VAT rates Applications on Locally Supplied 

Services on their Providers in Accordance with the European Union Law” (2011) 
3
 Charlet, Owens “An International Perspective on VAT”, Tax Notes International, Vol59, No 12 (2010) 

4
 Copenhagen economics -Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the 

European Union Final report (2007) 
5
 Arbetsintensiva tjänster innebär: mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder, renovering och reparation 

av privata bostäder, fönsterputs, städning av hushåll, hemtjänst, vård av barn, gamla, sjuka, funktionshindrade och 

frisörverksamhet.  
6
 Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien, Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Grekland och Finland 
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10 procentenheter. Genomförda utvärderingar har visat att priset på måltider i dessa länder har i 

genomsnitt sjunkit med 2 %.
7
 

Inför den svenska momsförändringen fick olika aktörer inom branschen ta ställning till förslaget 

så som Hotell- och Restaurangfackets förbundsordförande. Hon var positiv till förändringen 

eftersom hon menade att det skapar ett ökat kassaflöde och minskar risken för konkurs. Däremot 

ansåg hon inte att sysselsättningen kommer öka i den mängd som utredningen förutspår
8
. Även 

Konjunkturinstitutet och det Finanspolitiska rådet har resonerat kring huruvida regeringens 

förväntade sysselsättningseffekter har varit för optimistisk
9

. En faktor för att en ökad 

sysselsättning skall skapas är att priserna sänks och att konsumtionen därmed ökar. Att det skall 

ske en prissänkning som till fullo motsvarar momssänkningen är ett faktum som regeringens tror 

på och stödjer sig på i sina beräkningar
10

.  

I Sverige har flertalet snabbmatskedjor meddelat att de tänkt sänka sina priser efter 

momsreduceringen
11

. Enligt Häkkinen Skans (som tidigare arbetat på finansdepartementet) är 

restaurangkedjorna de aktörer som brukar reagera på momsreduceringen genom att sänka sina 

priser
12

.  Ett av dessa företag är McDonalds som har gått ut i media med att de kommer sänka 

priserna på sina mest populära måltider efter reformen. De anser att prissänkningen kommer ge 

en försäljningsökning som i sin tur skall leda till att 600 personer kommer att nyanställas under 

2012
13

. I början av februari 2012 visade Arbetsförmedlingen att deras annonsering av 

restaurangjobb hade ökat med 36 % under januari 2012 till skillnad från januari 2011
14

. 

Emellertid råder delade meningar om momssänkningens effektivitet och vem som egentligen 

gynnas av sänkningen. Erfarenheter finns från andra branscher som har genomfört 

momssänkningar. I Finland sänktes frisörernas moms från 22 % till 8 %. Denna sänkning ledde 

varken till märkbart lägre priser, ökad efterfrågan eller högre sysselsättning, som var syftet för 

                                                 
7
 SoU 2011:24 s.64-65 

8
 Sveriges Radio ”Facket tror inte momssänkning ger jobb”, hämtad 30/1/12 

9
 Rapport Svensk Finanspolitik 2011 - Finanspolitiska Rådet, Yttrande på promemorian Konjunkturinstitutet (dnr 

Fi2011/1404) 
10

 SoU 2011:24 s.51-53 
11

 ”Momssänkning ger billigare nota” Svenska Dagbladet, hämtad 2012-03-21 
12

 Häkkinen & Kosonen ”Sänkt moms på frisörverksamhet och restauranger i Finland: Blev det verkligen lägre 

priser och högre sysselsättning?” Ekonomiskdebatt, No 5 (2011): 5-16 
13

 Holm ”Momssänkning ger jobb” Svenskt näringsliv, hämtad 2012-01-02  
14

 Örstadius ”Suget efter personal på krogen har ökat”, Dagens Nyheter, hämtad 2012-02-09 
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reduceringen.
15

. Ett liknande resultat fick momsreformen i Frankrike inom restaurangbranschen, 

där 30 % av sänkning överfördes till konsumentpriset. Det har även forskats kring effekterna av 

momssänkning i Tjeckien. Resultaten av denna hypotesprövning visade att en sänkning av 

momsen visserligen skapar extra medel hos företagen, men att detta inte används till att varken 

sänka priser, skapa nya jobb eller höja löner för de anställda.
16

 Ovanstående efterforskningar och 

erfarenheter kan vara tecken på att momsreduceringar inte alltid uppnår önskade effekter.  

1.2 Problem 

Huruvida momssänkningen kommer åstadkomma de önskade effekterna på samhällsekonomin, 

förefaller oklart efter redogörelsen ovan. I de länder som redan genomfört en sänkning av 

restaurangmomsen har det uppkommit positiva effekter, dock inte den utsträckning som 

förväntades.  Den svenska regeringen är positiv till de resultat som momssänkningen förväntas 

ha, men vad resultatet blir beror på restaurangägarna och vad dessa väljer att göra med de extra 

medlen som skapas av den reducerade momsen. Genom att momsen sänks med 13 

procentenheter frigörs kapital som kan användas till andra ändamål och det är av detta kapital 

som utgör det ”extra medel” som restaurangägare kan förfoga över. Detta leder oss till följande 

frågeställning: 

På vilka sätt har restaurangägare i Stockholms stad använt de extra medlen som skapats genom 

momssänkningen? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad restaurangägare i Stockholms stad valt att göra med 

det ekonomiska utrymmet som skapats genom momssänkningen, för att därigenom kunna få en 

uppfattning av vilka effekter detta kan få för restaurangbranschen. 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie kommer vi att fokusera oss på restaurangbranschen och utesluta cateringbranschen 

och personalmatsalar. I skatteverkets definition av restaurang ingår i normala fall även gatukök, 

kaféer, personalmatsalar, catering och centralkök samt andra liknande ställen som serverar mat 

                                                 
15

 Häkkinen & Kosonen (2011) s.5-16 
16

 Randová & Krajňák  (2011) s.523-529 
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eller har mat för avhämtning
17

. Samtliga ovannämnda restaurangformer kommer att uteslutas ur 

undersökningen. Vi har avgränsat oss till att enbart undersöka restauranger inom Stockholms 

stad i enkätundersökningen. Medvetenhet finns om att vissa av de restauranger som vi avser 

undersöka även har catering eller avhämtning, men att deras huvudsakliga sysselsättning är 

restaurangverksamhet i traditionell mening. Eftersom att Stockholm är en restaurangtät stad med 

ungefär 10 % 
18

 av Sveriges restauranger kan detta ge oss en fingervisning om vad som sker i 

branschen. I vår uppsats undersöks bara de effekter som uppkommer inom restaurangbranschen 

och eventuella effekter av denna momsreducering som kan komma att påverka andra branscher 

kommer att utelämnas. 

Definitioner 

Bransch: begreppet kommer utgå från Porters definition av bransch som definieras som ”en 

grupp företag som producerar produkter som är nära substitut till varandra”
19

. 

Restaurang: Begreppet kommer i detta sammanhang innebära en offentlig lokal där det serveras 

mat mot erläggning av betalning
20

. Även snabbmatsrestauranger och pizzerior ingår i vår 

definition av restaurang.  

Extra medel: detta begrepp kommer i denna studie användas för det ekonomiska utrymmet som 

skapas av en momssänkning. Även ekonomiskt utrymme, extra kapital kan komma att användas 

som synonymer. 

Perfekt konkurrens: En perfekt konkurrens innebär att alla aktörer på en marknad innehar 

fullständig information (vet allt om allt). Det innebär ett fritt in- och utträde på marknaden, att 

det finns många köpare och säljare och att alla varor är likartade.
21

 

Definitionen av mikroföretag och småföretag företag kommer från EU-kommissionens 

rekommendation (96/280/EG) av definition av små och medelstora företag.   

○ Mikroföretag: definieras som företag som har färre än 10 anställda. 

                                                 
17

 Skatterverket - 

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/pe

rsonalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html,  hämtad 2012-02-01  
18

 Siffror från Retriever Business affärsdatabas. 
19

 Porter, M. E (1983) s. 27 
20

 http://www.ne.se/lang/restaurang, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-14. 
21

 http://www.ne.se/lang/konkurrens/228977, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-06. 

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/specialgranskningar/kontanthandeln/personalliggare.4.69ef368911e1304a625800012239.html
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○ Småföretag: definieras ha mellan 10 och 49 anställda. 
22

 

Prisövervältring/-övervältran: Innebär att konsumentpriset sänks med en summa motsvarande 

momssänkningens storlek.  

                                                 
22

 http://europa.eu/legislation_summaries/other/n26001_sv.htm- Definition av små och medelstora företag (SMF)-

sammanfattning av EU-lagstiftningen, hämtad 2012-02-28 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/n26001_sv.htm
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2  Metod 
I detta kapitel presenteras val av metod som användes för att besvara frågeställningen. Uppsatsens 

tillvägagångssätt presenteras och diskuteras, och dessutom klargörs undersökningens för- och nackdelar. 

2.1. Val av metod 

I denna uppsats har författarna analyserat ett empiriskt underlag utifrån nationalekonomiska 

teorier och begrepp för att kunna göra en reflektion över fenomenet som undersökts. Det 

empiriska underlaget har insamlats genom intervjuer och enkäter. Enkäterna har besvarats av 

olika restaurangägare i Stockholm och intervjuerna genomfördes med två aktörer från fackliga 

organisationen, HRF, och branschorganisationen, Visita, som besitter information utifrån olika 

perspektiv. 

Vi har valt att kombinera en kvalitativ och en kvantitativ metod, där vi genom att använda oss av 

enkäter och intervjuer samlar in två sorters data. Vi anser att kombinationen av dessa metoder 

medför att dess svaga sidor dämpas av den andra metodens starka sidor. Enkäten, som är en 

kvantitativ undersökningsmetod, har den fördelen att den kan nå en stor undersökningsgrupp
23

. I 

denna uppsats sågs detta som en nödvändighet för att kunna dra generella slutsatser om vilka 

åtgärder en större grupp aktörer gör. Vi anser att uppsatsens problemområde har en passande 

struktur för att besvaras genom en enkätundersökning, då frågorna kan besvaras med 

kryssvarsfrågor. Medvetenhet finns att studieämnet kan vara känsligt för målgruppen 

(restaurangägarna) då respondenterna kan känna sig utpekade om de exempelvis inte sänkt 

priserna
24

. Risken finns att momsen eventuell kan komma att höjas igen om sänkningen inte 

resulterar i sänkta priser och fler anställningar. Därför tror vi det kan vara en anledning att vissa 

restaurangägare inte ville besvara frågor som rör detta ämne. För att försöka komma runt detta 

problem utfördes enkäterna anonymt.  

 

Vi valde även att komplettera enkäten med intervjuer. Den ena intervjun gjordes med facket, som 

bidrog med de anställdas perspektiv. För att upprätthålla objektiviteten och för att få 

ägarperspektivet, intervjuades även en representant från branschorganisationen. Det kvalitativa 

underlaget bidrog till att ge oss en djupare förståelse för bakomliggande orsaker till problemet, 

                                                 
23

 Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund (2010) s.139 
24

 Detta fick vi erfara när vi var ute och gjorde enkäterna. 
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som kan vara svårt att tillgodogöra sig genom enbart en enkät.
25

 Även om vi använt en 

kombination av kvalitativ och en kvantitativ metod där fokusen legat på enkäterna, har uppsatsen 

en kvantitativ prägel. En alternativ metod hade kunnat vara att presenterat matematiska 

beräkningar och statistik. Tillvägagångssättet hade då skilt sig åt och fokus hade legat mer på att 

inhämta en annan sorts kvantitativ data att basera beräkningarna på. Att vi valde denna metod 

beror på att det redan finns åtskilliga sådana studier.  

2.1.1. För- och nackdelar i metodvalet 

Eftersom uppsatsens design består av två typer att metoder innebär det att uppsatsen resultat blir 

mer reliabel och komplett. Inom båda designerna kan diverse komplikationer uppstå men båda 

innehar sina fördelar 
26

. I vår enkätundersökning valde vi att ha fasta svarsalternativ som 

respondenterna kunde svara på, och även ett svarsalternativ där respondenten kan svara fritt. 

Denna form kan innebära något positiv i den mening att vi som utförare har avgränsat och 

försökt tydliggöra enkäten, medan det negativa är att i svarsalternativet ”Övrigt:” kan 

respondenternas svar bli olika och ge olika värden. En annan negativ aspekt med enkäter som 

datainsamlingsmetod är att relevanta frågor kan bli förbisedda och därmed saknas i enkäten
27

. 

Frågorna som vi ställt bör vara relevanta. Därför bearbetades enkäten där frågor som inte var av 

relevans kunde sållas bort
28

. För att försäkra oss om detta och minska risken för att enkäten 

skulle missförstås, testades denna på fem slumpmässiga personer icke hemmahörande i 

restaurangbranschen, innan den gavs till undersökningsgruppen. Enligt Christensen et.al. räcker 

det att testa enkäten på 5-10 personer för att få en övergripande bild av enkäten
29

. 

Intervjuer som design är en mycket bra metod för att få en helhetsbild och där utföraren kan 

ställa följdfrågor och även klargöra missförstånd som kan dyka upp. När respondenten kan tala 

fritt anses validiteten vara god
30

. De negativa sidorna med intervjuformen är att det inte går att 

generalisera men även att analysen och bearbetningen av svaren är en svår uppgift
31

. Enligt Ann-

Kristin Larsen kan det vara en nackdel att människor i intervjuer inte alltid är sanningsenliga och 

att det kan finnas en kontrolleffekt, där intervjuaren själv eller metoden kan påverka 

                                                 
25

 Christensen et.al. (2010) s.169 
26

 Larsen, Ann-Kristin(2009) s.28 
27

 Ibid. s.25f, 47f 
28

 Ibid. s.26, 40f 
29

 Christensen et.al. (2010) s.164 
30

 Larsen, Ann-Kristin(2009) s.27 
31

 Ibid. 
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intervjuresultatet
32

. En kritik för metoden i sin helhet är att vi endast genomförde 

undersökningarna under en specifik tidpunkt (tvärsnittsundersökning) och att vi inte följer hela 

processen av momsreduceringens utveckling.  

 

2.2. Tillvägagångssätt 

Här nedan följer en kort beskrivning av hela uppsatsens tillvägagångssätt.  

● Undersökning av forskningsfronten. Arbetet inleddes med en genomsökning av den 

tidigare forskningsfronten.  

● Val av teorier. Utifrån tidigare kunskaper inom nationalekonomi valdes passande teorier 

ut.  

● Undersökningens genomförande. Intervjuerna och enkätundersökningen genomfördes 

på urvalsgrupp.   

● Enkäter och intervjuer analyserades. 

● Slutsatser. Efter analys drogs konklusioner som besvarar frågeställning och syfte. 

● Slutdiskussion – Slutsatserna tas upp för diskussion och andra frågor som uppkommit 

under uppsatsarbetet, som kan vara av vikt och berör forskningsämnet. 

2.2.1. Tidigare forskning 

Artiklarna och avhandlingarna som utgör den tidigare forskningen fann vi genom sökningar i 

databaser. De databaser som användes var Emerald, Business Source Premier och Google 

Scholar. De sökord som användes i olika kombinationer var; VAT, Value added-tax, cut, 

reduction, restaurant, Europe samt EU, samt de svenska motsvarigheterna till dessa begrepp. I 

databasen Emerald gjordes en inställning så enbart material från vetenskapliga tidningar 

återfanns i träfflistan. Utifrån träfflistan valdes artiklar och avhandlingar som på olika vis kunde 

bida till uppsatsen. Vi eftersökte främst artiklar som behandlade momsreduceringar inom 

restaurangbranschen i EU. I urvalet fanns både artiklar och avhandlingar som behandlar reala 

momsreduceringar, simuleringar av momssänkningar samt de som är en kombination av dessa. 

Även två avhandlingar som behandlar momsreduceringar inom en annan servicebransch, 

frisörbranschen, valdes då dessa ansågs jämförbara. Utifrån den tidigare forskningen upprättades 

                                                 
32

 Larsen, Ann-Kristin(2009) s.27 
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en tabell (se sid 31) som visar varje artikels/avhandlings viktigaste bidrag samt hur de ska 

användas i vår uppsats. 

2.2.2. Teorier 

Vi ansåg att mikroekonomiska modeller kunde, på ett tydligt och åskådligt sätt, beskriva 

effekterna på marknaden av momsreduceringen. Utöver att modellerna ger en bild av effekterna 

på marknaden vid en momssänkning, motiveras även vårt teorival genom att det är 

mikroekonomiska modeller som har använts i merparten av den litteratur som återfinns i 

forskningsöversikten. För att vårt forskningsresultat skall vara jämförbart med övrig forskning 

har vi valt att göra liknande allmänna antaganden som inom övrig momsforskning, så som att 

restaurangbranschen är en bransch i perfekt konkurrens.  

Vi valde att utgå från några traditionella modeller inom mikroekonomin. De allmänt hållna 

modellerna vi valt justerades, och antagande gjordes för att bättre passa effekterna av en 

momssänkning. Dessa justeringar och antaganden kommer att presenteras i teoriavsnittet. Detta 

upplägg har vi valt för att justeringsförklaringarna kräver information om teorierna som erhålls i 

teoridelen (se rubrik 3.3). Justeringarna som vi gjort berör inte själva modellernas utformning, 

utan enbart hur dessa skall tolkas utifrån ett momsperspektiv. Vi valde även att använda 

modellerna med styckskatt i analysdelen och analysera utifrån dessa modeller trots att moms är 

en procentuellskatt. Detta motiveras genom att effekterna ”i det stora hela” är detsamma, och att 

styckskattsmodellerna tydligare visar effekterna av en skatt. För att visa att skillnaderna mellan 

modellerna inte är stora och för att motivera förenklingen, presenteras även den procentuella 

skattemodellen för läsaren. 

2.2.3. Enkäten 

Urval  

I början av studien valdes en undersökningsgrupp bestående av 60 olika restauranger inom 

Stockholmsregionen. Undersökningsgruppen delades in i tre olika kategorier; mikrorestauranger, 

små restauranger och restauranger som är del av en kedja. De klassificeringar av vad som 

innebär att vara ett mikroföretag och småföretag företag kommer från EU kommissionens 

rekommendation (96/280/EG) av definitionen av små och medelstora företag
33

. Detta är det 

storleksmått som även SCB använder sig av i sin statistik som behandlar restauranger. Emellertid 

                                                 
33

 http://europa.eu/legislation_summaries/other/n26001_sv.htm Hämtad den 28 feb -12  
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har vi i denna uppsats enbart tagit hänsyn till antalet anställda och bortsett från företagens 

omsättning. Denna inledning gjordes för att försäkra oss om att vi fångat upp alla storlekar av 

restauranger. 

För att samtliga aktörer inom Stockholms restaurangbransch skulle ha lika stor chans att bli 

valda, valdes mikro och småföretag ut genom den svenska affärsdatabasen Retriever. Denna 

databas innehåller data ur företagens årsredovisningar, kombinerat med information som 

Statistiska Centralbyrån, Skatteverket och UC har om bolagen
34

. Genom Retriever valdes 

samtliga företag inom hotell och restaurangbranschen som är registrerade inom Stockholms stad. 

De restauranger som låg utanför avgränsningen utelämnades från sökningen. Urvalet 

genomfördes genom att den första restaurangen för varje alfabetisk bokstav inom varje enskild 

kategori valdes. Vi är medvetna om att denna urvalsprocess inte blir helt slumpmässig då antalet 

restauranger under varje bokstav kan variera. Anledningen till att vi valde denna urvalsmetod var 

på grund av det stora antalet företag i populationen, därför ansågs denna metod vara den 

lämpligaste vid tillfället. Efter enkätundersökningens utförande upptäcktes en bättre metod där 

företagen skulle ha numrerats och valts ut genom lottning, vilket hade gett ett mer slumpmässigt 

urval.  

 

Varje företag granskades i förhand genom den information som Retriever tillhandahöll. Genom 

detta förfarande kunde vi undvika företag som höll på med andra verksamheter, som ex. 

holdingbolag, fastighetsbolag etc., och enbart välja de företag som i första hand bedriver 

restaurangverksamhet. Vi uteslöt även företag som har ekonomiska problem ex. inlett konkurs. 

Annan orsak till uteslutande har varit vid brist på information om företaget, ex. restaurangens 

namn eller adress. Vid sådana händelser valdes nästkommande företag på samma bokstav. 

 

I vår studie motsvaras EU:s medelstora och stora företag av restaurangkedjorna. Anledningen till 

detta var att problem uppstod med att använda Retriever när de restauranger skulle väljas som 

skulle representera medelstora och stora restauranger. Problemet bestod i att flertalet av de stora 

kedjorna drivs i form av franchising, och därför återfinns varje enskilt restaurang separat i 

databasen. De företag som återfanns vid en sökning på mellan 49 och 250 anställda var endast ett 

fåtal och inte representativa som stora eller medelstora restauranger inom restaurangbranschen. 

                                                 
34

 http://www.retriever.se/. Hämtad den 28 feb -12 
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Av dessa skäl handplockade vi istället ut tio kedjor, som vi ansåg befinna sig inom något olika 

nischer av restaurangbranschen. Anledningen till att restaurangkedjorna inkluderas, trots 

urvalskomplikationer, är att de är en intressant grupp att undersöka och därför inte fick falla 

utanför undersökningen. Skälet till detta är att flertalet kedjor har informerat om sina sänkta 

priser i media
35

. 

Tabell 1 Översikt över slutgiltiga urvalet. 

Tabell- 
namn 

Antal anställda Kedja Företagsfor
m 

Startår 

1 50-100 ja AB 2002 

2 50-100 ja AB 1994 

3 50-100 ja AB 2005 

4 50-100 ja AB 2004 

5 50-100 ja AB 2008 

6 3-10   AB 2002 

7 3-10   Egen firma 2003 

8 3-10 ja AB 2006 

9 3-10  ja AB 1987 

10 3-10   AB 2002 

11 3-10   AB 2005 

12 3-10   HB 2004 

13 3-10  AB 2006 

14 3-10  HB 1994 

15 3-10  HB 2009 

16 3-10   HB 2004 

17 3-10   HB 2008 

18 3-10  AB 2007 

19 11-49   AB 1999 

20 11-49  AB 1994 

21 11-49 ja AB 2004 

22 11-49 ja AB 1994 

23 11-49  AB 2004 

24 11-49 ja AB 2008 

25 11-49  AB 2007 

26 11-49 ja AB 1994 

27 11-49  AB 2007 

28 11-49  AB 1998 

29 11-49  AB 2003 

30 11-49  AB 2008 

                                                 
35

 Svenska Dagbladet, Näringsliv ”Momssänkning ger billigare nota”.  Hämtad  2012-03-21 
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Enkätens utformning  

För att bemöta eventuella fel gällande antalet anställda som kan finnas i Retriever och som kan 

påverka klassificeringen, fick respondenterna ange antalet anställda i enkäten. Inspiration till 

frågornas utformning hämtades bland annat från den tidigare forskningens resultat. Utifrån detta 

formulerades frågor som kunde besvara hur restaurangägarna använt de extra medel som skapas 

tack vare momssänkningen. Enkäten finns i bilaga 1. 

Utförandet 

För att eliminera bortfall som exempelvis kan uppstå när enkäter skickas via brev, besöktes 

restaurangerna för att utföra enkäterna. Denna metod hade den fördelen att vi fanns tillgängliga 

på plats utifall respondenterna hade några frågor. Vi började med att dela upp restaurangerna 

efter geografiskt område (Södermalm, Norrmalm, Östermalm och centrala Stockholm) och 

besökte dessa områden i olika omgångar för att underlätta undersökningens genomförande. 

Enkäterna delades ut under vecka 15 och 16 under april 2012.  På varje restaurang bad vi om att 

den ansvarige eller chefen skulle besvara enkäten. I de fall den ansvarige inte var på plats eller 

upptagen bad vi att få lämna enkäten och återkomma vid ett senare tillfälle för upphämtning. Det 

förekom tillfällen då respondenten inte hade goda kunskaper i skriven svenska. I dessa fall läste 

vi upp enkäten för denne och förklarade frågorna.  

Under enkätens genomförande stötte vi på diverse problem som kom att medföra bortfall i 

urvalet. Dessa problem var att: restaurangen inte låg på angiven adress, att restaurangägaren inte 

var intresserad av delta i enkäten eller inte hade tid att besvara den inom den närmsta tiden, 

restaurangerna var stängda på grund av ombyggnad/renovering, den ansvarige var 

långtidssjukskriven, inlämnade enkäter hade blivit borttappade, att restaurangen var stängd vid 

besöket eller att enkäterna var felaktigt besvarade. Den vanligaste anledningen till bortfall var att 

restaurangägaren inte var intresserade av att delta i enkäten. Anledningen till detta tros vara att 

ämnesområdet är känsligt för restaurangägarna eftersom att de är rädda att bli utpekade om de 

inte använt det ekonomiska utrymmet till prissänkningar och personalförändringar. 

Efter insamlandets slutförande hade vi 30 rätt besvarade enkäter, vilket motsvarade hälften av det 

ursprungliga urvalet. Enligt Ann Kristin Larsen finns det ingen regel hur hög svarsprocenten 
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måste vara 
36

, men enligt Stukát går gränsen för statistiska undersökningar vid 30 stycken 
37

. I 

den slutliga respondentgruppen var antalet respondenter ungefär jämt fördelat mellan de tre olika 

storleksgrupperna av företag. Proportionerna av antalet deltagare ur de olika grupperna hade 

ändrats från den ursprungliga urvalsgruppen, vilket kallas för systematiskt bortfall 
38

. En annan 

viktig beaktning av utfallet av urvalet är företagsformen. Eftersom att det är ett ojämnt fördelat 

utfall av företagsformen kommer detta inte tas i beaktning eller i någon vidare jämförelse mellan 

de olika företagsformerna men kommer att återges i tabell 6 . 

Medvetenhet finns om att antalet enkäter kan vara för få för att dra några giltigt statistiska 

resultat. Men som tidigare nämnt, har urvalspopulationen inte varit en benägen grupp att svara på 

enkäter. Ett annat problem som uppstod var att fördelningen mellan de olika 

restaurangstorlekarna blev snedvriden då de olika storlekarna var olika benägna att besvara 

enkäten. Detta resulterade i att antalet kedjor i respondentgruppen blivit för högt och att det 

kunde bli problematiskt då kedjorna är få i förhållande till hela populationen. Trots detta anser vi 

att det slutgiltiga urvalet må vara representativt då kedjorna har flertalet restauranger runt om i 

Stockholmsområdet vilket gör populationen mer blandad mellan kedjor, små och mikro 

restauranger än vad vi beaktade i det första urvalet.  

Bearbetning och tolkning av resultatet 

Det insamlade materialet fördes in i egna konstruerade tabeller som visar svarsfördelningarna. 

De frågor som i efterhand inte visade sig bidra med relevant information återgavs inte i 

tabellerna. Information från olika frågor sammanställdes ibland i en enda tabell. All data 

presenterades styckvis för att ge en rättvis jämförelse. Materialet undersöktes i avseende att hitta 

samband mellan olika variabler.  Fanns sådana samband som inte direkt framgick av tabellerna 

återgavs den informationen skriftligt. 

2.2.4. Intervjuer 

För att få fram ett kvalitativt underlag gjordes intervjuer på aktörer inom två olika organisationer 

som finns inom restaurangbranschen och har varit viktiga aktörer i processen. Ena aktören finns 

inom en branschorganisation för företagarna, Sveriges Restaurang och Hotellföretagare (SHR) 

                                                 
36

 Larsen (2009) s.53.  
37

 Stukát (2010) s.63 
38

 Eggeby. E, Söderberg. J (1999) s.44  
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nu vid namn Visita
39

 – Svensk Besöksnäring, och den andra inom den fackliga organisationen 

för hotell och restaurang (HRF). Intervjun med HRF genomfördes den 7 mars 2012 och intervjun 

med Visita den 8 mars 2012. Varje intervju tog ca en timme i anspråk.  

Förarbetet 

Författarna kontaktade Visita och HRF för att hitta de aktörer som hade mest kännedom kring 

ämnet. Kommunikationen skedde genom besök på huvudkontoren eller genom 

mejlkorrespondans. Genom detta hänvisades vi till de aktörer inom respektive organisation som 

ansågs kunna besvara frågor kring momssänkningen. Inom den fackliga organisationen (HRF) 

hänvisades vi till avtalssekreterare Malin Ackholt och inom branschorganisationen (Visita) 

utsågs Thomas Laurell, som är ansvarig för den politiska kommunikationen. Båda intervjuerna 

skedde på varje organisations huvudkontor. 

Frågorna som ställdes under intervjun var formulerade i förhand för att underlätta insamlingen av 

rätt sorts information
40

. Innan intervjun utfördes, skickades ett mejl till respondenterna där vi 

meddelande vilka ämnesområden intervjun skulle beröra, för att respondenterna skulle kunna 

förbereda sig och ha möjlighet att besvara samtliga frågor. Även dessa frågor hade, likt enkätens 

frågor, inspirerats av den tidigare forskningen. Intervjufrågornas huvudsyfte var att besvara hur 

respondenterna tror att restaurangägarna använder de extra medlen av skattesänkningen. Vissa av 

frågorna som ställdes till respondenterna hade ett framåtblickande perspektiv, vilket inte 

enkätens frågor hade. De flesta frågorna i de båda intervjuerna var likartade, men vissa frågor 

ställdes bara till den ena respondenten och vice versa eftersom att de olika aktörerna agerar inom 

olika fält inom restaurangbranschen. Under själva intervjun följdes inte frågornas ordningsföljd 

exakt, utan den intervjuade besvarade ofta flera frågor i en fråga. När det hände avstod vi från att 

upprepa fråga igen om den tidigare blivit fullständigt besvarad. 

För att materialet skulle kunna gås igenom igen och för att underlätta bearbetandet, spelades 

intervjuerna in, efter godkännande av respondenterna. Efter intervjun med representanten från 

Visita uppdagades att ett tekniskt fel inträffat och att denna intervju inte blivit inspelad. Detta 

hanterades genom att vi genast efter intervjun satte oss ner, och med hjälp av frågorna, utifrån 

minnet utförligt antecknade vad respondenten svarat på de olika frågorna. Innehållet från de båda 

                                                 
39

 Namnbytet skedde under uppsatsens gång.  
40

 Larsen (2009) s.46, 84 
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intervjuerna bearbetades sedan till två löpande texter. För att bearbeta den inspelade intervjun 

användes denna inspelning för att återge intervjuns innehåll så korrekt som möjligt. Den andra 

intervjun bearbetades utifrån minnet med stöd från våra gjorda anteckningar. Vid behov, fanns 

möjligheten att kontakta respondenterna för kompletterande frågor via mejl. 

2.3. Analysmetod 

Eftersom uppsatsens innehåll bestod av kvalitativ och kvantitativ empiri analyserades dessa 

utifrån vederbörlig design
41

. 

För att kunna göra en analys av enkäterna applicerades de mikroekonomiska modellerna på 

resultatet. Vid brist på empirisk information, kompletterades detta med information från den 

tidigare forskningen och intervjuerna. I analysen förklaras vilka konsekvenser en kurvas 

förflyttning (i modellen) har på de övriga kurvorna i modellerna. En del jämförelser gjordes även 

mellan tabellerna, intervjuerna och den tidigare forskningen, där vi visar på likheter och 

olikheter.  

Eftersom vissa av enkätsvaren inte har någon direkt effekt på mikroekonomiska modellerna har 

dessa inte analyserats utifrån teorierna. Dessa svar är ändå av stor relevans då de visar att andra 

effekter har uppkommit inom branschen, utöver effekterna på sysselsättningen eller 

prissättningen. 

Intervjuerna transkriberades, granskades och den information som inte låg i linje med 

frågeställningen sållades bort. En analys av kvalitativ data är inte lika enkel som att få in i 

tabeller som idén kvantitativa analysen
42

. Inom vår analys av de kvalitativa data, grupperades 

och kategoriserades informationen, för att kunna urskilja likheter och samband. Typen av 

analysmetod som användes är en innehållsanalys, som innebär att mönster, samband och 

gemensamma drag eller skillnader identifieras
43

. Vi har identifierat vissa teman genom de frågor 

vi ställt i intervjuerna och kodat dessa för att enklare kunna hitta till dessa “teman”. De frågor 

som ställdes inom båda intervjuerna har jämförts mot varandra. De differentierade frågorna 

kodades efter teman för att se om dessa hade ett samband med andra svar. När detta var klart, 

                                                 
41

 Larsen (2009) s.53-57, 97-98 
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granskades mönstren som kunde utläsas och utvärderades utifrån den tidigare forskning och 

jämfördes med resultatet från enkätanalysen. 

2.4. Källkritik 

Eftersom momssänkningar är ett politiskt ämne har vi vidtagit en viss försiktighet vid valet av 

källor. Eftertanke har gjorts huruvida en källa kan ha dolda motiv med sin forskning och om 

detta har varit fallet har denna källa uteslutits från uppsatsen. En källa som återfinns i 

referensramen är SoU:n som ligger till grund för lagändringen. Eftersom det är en beställd 

utredning av regeringen har vi varit observanta på hur vi använt denna typ av källa, även fast den 

bör vara opartisk. Den är även relevant för uppsatsen då den är grunden till hela lagändringen, 

samt att den innefattar en hel del forskning och erfarenheter från andra länder. För att uppväga 

denna källa har denna kompletterats med information från andra källor som har en annan syn och 

annat syfte med sin forskning. Även den information som inhämtat genom intervjuer med Visita 

och HRF har används omsorgsfullt, då vi är medvetna om att dessa personers svar månar om de 

aktörer de representerar, det vill säga anställda eller restaurangägare. 
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3 Referensram 
I referensramen ges en kort beskrivning av momsen och dess funktion. De mikroekonomiska teorier och 

modeller som användes i studien presenteras här. Det görs även en genomgång av forskningsfronten inom 

området i avsnittet “tidigare forskning”. 

3.1 Mervärdesskatt 

Mervärdesskatten, även kallad moms, är en viktig inkomstkälla (en indirekt skatt) för staten och 

påverkar priserna på nästan alla varor och tjänster. I flertalet länder står momsen för en femtedel 

av statens totala skatteintäkter
44

. Denna skatt betalas in av producenter, säljare och tillverkare av 

varor och tjänster. Eftersom det är konsumenterna som är de som belastas av denna skatt, 

betecknas den som en konsumtionsskatt
45

. Systemet för beskattning fungerar som sådan; genom 

försäljning tar den som är skattskyldig ut moms (utgående moms) av köparen. Köparen får i sin 

tur avdrag på skatten såsom ingående moms. Berikas varan eller tjänsten därefter med ett 

mervärde kommer detta även att ligga till grund för beräkningen av moms som tas ut i nästa led. 

Därmed övervältras skatten led efter led i en kedja för att slutligen belasta slutkonsumenten.
46

 

Den utgående momsen betalas efter avdrag för den ingående momsen som säljare har rätt att dra 

av och den ingående momsen är en kostnad. Genom systemet med avdragsrätt kommer endast 

mervärdet att beskattas i varje led. Det är konsumenten som får betala momsen på varan/tjänsten. 

                                                 
44

 Charlet et.al. (2010)  
45

 Melz (2010) s.11 
46

 Kleerup, Westfahl (2004) s.13-14 

Figur 1 Momsens resa från tillverkare - köpare (egen bearbetning). 
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Mervärdesskatten infördes i Sverige den 1 januari 1969 och existerar nu genom lagen om 

mervärdeskatt, ML (1994:200)
47

. Den nuvarande normalskattesatsen är på 25 % men det finns 

även två lägre skattesatser på 6 och 12 % på andra varor och tjänster. Momsen är ett användbar 

redskap i stabiliseringspolitiken. Den har vid olika tillfällen använts som ett verktyg inom 

konjunkturpolitiken
48

. Moms anses också vara ett verktyg som kan användas för att stimulera 

ekonomin och avhjälpa ekonomiska kriser.
49

 

 

Figur 2  Skattens förändring (egen bearbetning). 

När Sverige gick med i EG 1995 fick de anpassa sig till EG/ EU:s sjätte momsdirektiv
50

. 

Samtliga medlemsländer inom EU har momssystem som överensstämmer med direktivet
51

. Detta 

reglerar ex. att inga tullar tas ut mellan länder som är medlemsstater. Inom EU har sedan en tid 

tillbaka ansträngningar gjorts för att harmonisera momslagstiftningen i de olika 

medlemsländerna. Harmoniseringen har setts som en förutsättning för den “europeiska 

marknaden”. Direktivet 2006/112/EG är mervärdesskattedirektivet. På grund av svårigheterna att 

sätta en exakt skattesats, bestämde ministerrådet att den normala satsen får vara lägst 15 %. Dock 

finns det undantag för vissa varor och en del länder som har lägre skattesatser. Innebörden av 

harmoniseringen är inte att få en jämbördig skattesats hos medlemsländerna utan att istället att 

skattebasen, även frågor som rör kring de olika skyldigheterna av moms, inom länderna blir 

densamma.
52
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3.2 Mikroteorier 

3.2.1 Effektivitet och Rättvisa 
En ekonomi anses vara effektiv när resurser inte kan är omfördelas så det gör det bättre för en 

individ utan att det går sämre för en annan
53

, det så kallade Pareto optimal
54

. Samtidigt brukar 

marknaden per automatik hamna i ett stadium av effektivitet. Ett annat begrepp inom 

mikroekonomin är ”rättvisa”. Rättvisa handlar om rättvis omfördelning, men vad som är rättvist 

är däremot inte alltid självklart. Ibland måste staten uppoffra en del av effektiviteten för att göra 

ekonomin mer rättvis. Hur mycket inblandning staten ska ha är svårt att säga, och är avgörande 

för styret inom olika länder.
55

 

3.2.2 Priselasticitet 
En varas elasticitet beskriver hur priskänslig en vara är. Efterfrågeelasticitet visar hur en 

produkts efterfrågan förändras procentuellt vid 1 procents prisförändring. Olika varor är olika 

känsliga för prisförändringar, om priset måste hållas konstant för att vidhålla efterfrågan är varan 

mycket elastisk. Däremot om samma kvantitet efterfrågas oavsett pris är varan oelastisk. De 

flesta elasticiteter är negativa och brukar anges i absoluta tal. Talets storlek talar om produkten är 

elastisk eller oelastisk; om elasticiteten är under 1 är produkten oelastisk, och över 1 är den 

elastisk. Restaurangtjänster anses som en lyxvara med en elasticitet på 2.3, i jämförelse med 

flygresor som har en elasticitet på 2.4.
56

 

Elastisk = priskänslig Oelastisk = Inte priskänslig  

Hur elastisk en vara är styrs av tre faktorer; om det finns närliggande substitut, om varan än en 

nödvändighet eller lyx, och tiden. Om konsumenten väljer mellan varan och närliggande 

substitut tenderar produkten att vara elastisk. Finns inga närliggande substitut blir efterfrågan 

oelastisk. Är varan en livsnödvändighet är efterfrågan oelastisk. Lyxvaror som konsumenten 

klarar sig utan är däremot elastiska. Tiden är en viktig faktor för att bestämma om en vara är 

elastisk. Med tiden hinner konsumenterna ställa om sig till prisförändringen och ändra sina 

konsumtionsvanor. Detta gör att en vara som i början är oelastisk, kan med tiden bli elastisk. En 
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varas elasticitetsnivå varierar även utmed efterfrågekurvan. Vid olika priser skiljer sig varans 

elasticitet åt.
57

 

3.2.3 Skattens effekter på marknaden 
En marknad består av två sidor; en utbudssida och en efterfrågesida. De 

båda sidorna representeras i figur 3 av en varsin kurva, som visar vilken 

kvantitet (q) varje part är beredd att utbjuda (supply) eller efterfråga 

(demand) vid en prisnivå (p). Där kurvorna korsas, möts utbuds- och 

efterfrågesidans behov. Detta kallas för att marknaden klarerar och 

hamnar i långsiktig jämvikt
58

. Begreppet överskott beskriver vilka 

monetära fördelar aktörerna får vid olika jämvikter. Konsumenternas 

överskott består av deras möjlighet att köpa en produkt till ett lägre pris än 

det maxpris de skulle betala för varan. Återförsäljarnas överskott består av den mängd varor de 

lyckas sälja till ett högre pris än vad som är det lägsta de skulle godta 

för att sälja
59

. Den rosa ytan i figur 3 

representerar konsumenternas överskott och 

den turkosa motsvarar återförsäljarnas 

överskott.  

När en styckskatt införs på marknaden rubbas 

den rådande jämvikten på marknaden. I det 

fall utbudssidan erlägger betalningen leder 

skatten till att utbudskurvan skiftar uppåt lika mycket som skattens 

storlek(se figur 6). Detta leder till att en ny jämvikt infinner sig på 

marknaden, till ett högre pris (pt) och med en lägre kvantitet (qt)
60

. Den 

nya jämvikten blir negativ både för utbud- och efterfrågesidan. 

Efterfrågesidan får nu betala ett högre pris och erhåller en lägre kvantitet 

än innan skatten infördes. Utbudssidan erhåller nu ett lägre pris samtidigt 
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 Krugman , Wells (2005) s.109-131 
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 Pindyck, Rubinfeld (1992) s.9-12 
59

 Ibid. s.122 
60

 Krugman, Wells (2005) s.100f 

Figur 3 Marknadens jämvikt 

samt kund och säljares 

överskott (egen bearbetning). 

 

Figur 6 Utbudskurvan skiftning 

(styckskatt) (egen bearbetning). 

Figur 5 Förändring av 

överskott (egen bearbetning). 

Figur 4 Dödviktsförlust (egen 

bearbetning). 
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som de inte längre är beredda att bjuda ut samma kvantitet som innan. Den minskade 

försäljningen leder till en minskning i både konsumenternas och återförsäljarnas överskott, se 

figur 4.
61

Skillnaden mellan det pris konsumenterna får betala och det pris återförsäljarna erhåller 

är den summa som staten erhåller i form av skatt. Det grå området i figur 4, kallad 

dödviktsförlusten, motsvarar den förlust som samhällsekonomin gör, 

i form av en effektivitets minskning på grund av skatten
62

. 

Är skatten en procentuell skatt skiftar istället utbudskurvan utåt 

genom att skatten ökar i takt med priset. För att en styckskatt ska 

inbringa lika stor intäkt som en procentuell skatt i en 

konkurrensutsatt miljö måste denna sättas högre, som figur 7 visar
63

.  

3.2.4 Skatteincidens  
Skatten kan betalas antingen av utbuds- eller efterfrågesidan till staten. Moms inbetalas som be-

kant av återförsäljarna och är ett exempel på en skatt som erläggs av utbudssidan. Vare sig 

utbudssidan eller efterfrågesidan erlägger betalningen, blir effekterna för parterna och samhällse-

konomin densamma. Den som får bära skattebördan bestäms istället av efterfrågeelasticiteten. 

Om efterfrågeelasticiteten är oelastisk får konsumenterna bära den största bördan, då de köper 

nästan samma kvantitet men till ett betydligt högre pris. Är efterfrågan däremot elastisk, som i 

bilden till vänster, får 

återförsäljarna sälja en 

betydlig mindre mängd med 

enbart en liten prisökning, 

som inte motsvarar storleken 

de måste erlägga till staten.
64
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Figur 8  Oelastisk och elastisk 

efterfrågekurva (egen bearbetning). 

 

Figur 7  Utbudskurvans 

skiftning (procentuell skatt)(egen 

bearbetning). 
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3.2.5 Arbetskraft – Value Marginal Product Labour (VMPL) 
Hur många anställda ett företag har, bestäms utifrån värdet på dennes marginalproduktskurva 

(VMPL). Ett antagande som görs är att varje nyanställd bidrar mindre till den totala 

produktionen än föregående anställd. Om ett företag går från en anställd till tre anställda 

tredubblas inte produktionen. VMPL-kurvan visar därför hur stor kvantitet en anställd framställer 

vid olika nivåer av anställda, multiplicerat med den ersättning återförsäljaren kommer erhålla för 

varan när den säljs på marknaden. Av denna anledning är kurvan avtagande. Vid den nivå där 

den marknadsmässiga lönen skär VMPL-kurvan återfinns den ultimata mängden arbetskraft.  

 

 

 

 

 

 

En händelse som kan få VMPL-kurvan att skifta är prisförändringar. Vid en prisstegring på 

marknaden, tjänar återförsäljarna mer per såld enhet, vilket skiftar VMPL-kurvan uppåt och skär 

lönekurvan vid en större mängds arbetskraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 9 VMPL-kurvan (egen 

bearbetning).  

Figur 10 Skiftad VMPL-kurva 

(egen bearbetning). 
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3.3 Anpassning av modellerna 

Momssänkning 

Skattemodellerna som finns i denna uppsats har använts baklänges. Genom att sänka skattenivån 

i modellerna kan effekterna på marknaden uppvisas. Ett antagande som görs i dessa modeller är 

att skatten pressar upp utbudskurvan, eller i ett ”momsreduceringsfall”, sänks utbudskurvan i 

samma omfång som skattehöjningen/-sänkningen. För att skattesänkningen överhuvudtaget skall 

få någon effekt på marknaden, krävs det att momssänkningen 

används till en prissänkning.  

För att analysera momssänkningens effekter på marknaden 

kommer vi utgå från figur 3 tom 7 på sid 20 och 21.  

Momssänkningen få två tänkbara scenarier enligt dessa 

modeller. Gemensamt för de båda scenarierna är att 

halveringen av momsen gör att utbudskurvan skiftar nedåt till 

hälften för restaurangägarna eftersom utbudssidan nu bara 

behöver erlägga halva momsens storlek, vilket motsvaras av den 

röda linjen i figur 11 och 12. 

Väljer restaurangägarna att anpassa sig och sänka sina priser som i figur 11, motsvarande 

momssänkningen, uppstår en ny jämvikt på marknaden (pilens markering). Detta ger upphov till 

ett nytt lägre pris och en större kvantitet som befinner sig emellan priset på marknaden utan 

moms (rosa linje) och priset på marknaden med en full momssats (övre grå linje). Den nya 

dödviktsförlusten representeras av det mörkblåa området i 

figur 11, som kan jämföras med den gråmarkerade 

dödviktsförlusten i figur 6 på sidan 20. Denna jämförelse 

visar att en lägre skattesats kan minska dödviktsförlusten i 

samhället. 

Dock finns det inget krav att restaurangerna måste sänka sitt 

pris till den nya utbudskurvan. Väljer restaurangägarna att 

vara passiva, ökar inte den sålda kvantiteten på marknaden 

eftersom konsumenterna fortfarande får betala samma pris 

som innan momssänkningen. Restaurangägarna gör däremot en vinst på utrymmet mellan den 

Figur 11 Prissänkning motsvarande 

momssänkning (egen bearbetning). 

 

 Figur 12 Ingen prissänkning (egen 

bearbetning). 
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nya skatten och det gamla priset vilket motsvaras av det turkosa området i figur 12. Staten 

förlorar den mängd skatteintäkter som restaurangägarna vinner. Det blir en omfördelning av 

resurserna i samhället, utan att effektiviteten ökar då dödviktförlust alltjämt är lika stor. 

Momsbördan 

Enligt modellerna ovan, bestäms vilken aktör som får bära skattebördan av priselasticiteten. För 

att bestämma vilken nivå elasticiteten ligger på inom restaurangbranschen har vi utgått från vad 

som framkommit om elasticiteten i de båda intervjuerna. Vi har även haft en skalfråga i vår enkät 

för att ta reda på hur priskänslig restaurangägarna tror att branschen är. Utifrån denna 

information har vi skapats oss en bild av hur pass priskänslig branschen är. Detta antagande har 

även jämförts med tal som angetts i den tidigare forskningen för att stärka vårt antagandes 

tillförlitlighet.  

Arbetskraft 

Det återfinns även en modell, VMPL, som visar hur arbetskraften styrs. För att förändringar av 

antalet anställda skall kunna ske, krävs antingen att den marknadsmässiga lönen höjs/sänks, eller 

att VMPL-kurvan skiftar. Regeringens har i sina beräkningar utgått från att lönenivån kommer 

hållas konstant vid momsreduceringen
65

. Vi har däremot inte utgått från detta utan låtit empirin 

svara på detta. VMPL-kurvan skiftar vid prisförändringar, därför har vi anpassat detta till 

uppsatsen genom att se vad som händer med VMPL-kurvan som styrs av restaurangägarnas 

agerande och vad de väljer att göra av de extra medlen som skapas. Om ägarna avstår från 

åtgärder, ger detta en högre intäkt för en vara utan att kostnaderna ökar. Vi har valt att se detta 

som att priset på marknaden för konsumenterna höjs, även fast de egentligen hålls konstant. Det 

betydelsefulla i denna modell är restaurangägarnas situation och att deras intäkter höjs vid 

passivitet, som gör att VMPL skiftar utåt. Om restaurangägarna istället väljer att sänka priset 

motsvarande momssänkningen hålls VMPL konstant eftersom restaurangägarna inte gör någon 

högre vinst per enhet såld.  

I SoU görs ett antagande att hela momssänkningen skall övervältras i priset. Genom att inte göra 

detta antagande i våra beräkningar, utan att först eftersöka detta viktiga faktum innan resultatet 

presenteras, ökar teorins tillförlitlighet. Vi kan med detta tillvägagångssätt och med hjälp av de 
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empiriska data överbygga gapet mellan de mer allmänt hållna teorierna och uppsatsens 

problemområde. 

3.4 Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts baserades EU-direktivet 2009/47/EC på ”Study on reduced VAT applied to 

goods and services in the Member States of the European Union” som bedrevs av konsultfirman 

Copenhagen Economics under 2007. Inom denna studie prövades fyra olika hypoteser gällande 

momssänkning. Resultatet av studien visade att en enhetlig momssats är att föredra, då den bidrar 

till en effektiv ekonomi med lägre kostnader för momshanteringsproblem som kan uppstå vid 

olikartade momssatser. Emellertid menar studiens forskare att en lägre momssats är att föredra 

inom vissa sektorer, i vissa länder, som har en speciell ekonomisk struktur, som marknaden för 

hushållsnära tjänster.
66

 Inför ett eventuellt införande av direktivet 2009/47/EC i Sverige 

genomförde staten en utredning, SoU 2011:24 ”Sänkt restaurang- och cateringmoms”. Syftet 

med utredningen var att klargöra vilka effekter en sänkt restaurangmoms från 25 % till 12 % 

skulle få på samhällets sysselsättning och effektivitet. Förslaget förväntas kosta 5,4 miljarder 

kronor första året som sedan ska minska med åren genom att projektet förväntas ha en 

självfinansieringsnivå på 20 %. Det finansieringsförslag som föreslogs var en höjd momssats till 

14,4 % (på alla varor som i nuläget har 12 % momssats). Effekter av en höjd momssats låg inte 

innanför utredningen och analyserades därför inte vidare. De slutsatser och handlingsförslag som 

presenterades i SoUn byggde på erfarenheter från andra länders momssänkningar, studier som 

behandlar reducerad moms eller skatt på hushållsnära tjänster samt nationalekonomiska 

beräkningar.  

Beslutsunderlaget som grundades på erfarenheter från andra länder bestod i utvärderingar från 

Finland och Frankrike. Finland genomförde reformen den 1 juli 2010, med en momssänkning 

från 22 % till 13 %. Effekterna blev att priserna i genomsnitt sjönk med 2 %. De större 

restaurangkedjorna samt lunchrestaurangerna sänkte sina priser något mer än genomsnittet.
67

 

Frankrike genomförde en momssänkning inom restaurangbranschen under 2009. Åren innan 

sänkningen hade det försvunnit 15 000 jobbtillfällen inom restaurangbranschen, medan 

sysselsättningen ökade inom take-away branschen. Detta troddes bero på att take-away 
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branschen hade en lägre momssats än restaurangbranschen, och därför sänktes momsen för 

restauranger under 2009 från 19,6% till 5,5 %. Syftet med reduceringen var att harmonisera 

momsen samt öka restaurangernas marginaler. I och med sänkningen tecknades avtal med 

näringslivet där de förband sig att skapa 40 000 nya jobbtillfällen, samt enbart bedriva sin 

verksamhet vitt. Ett år efter sänkningen utvärderades effekterna som visade att den totala 

sysselsättningen inom restaurangbranschen hade växt mer än övriga branscher. De skapades 

drygt 30 000 jobb och priserna inom branschen sjönk med 2,5 % för konsumenterna och 

försäljningen ökade med 2,75 %.
68

Andra beslutsunderlag som presenterades i SoU:n var 

upprättade utifrån nationalekonomisk teori, där det framhölls att det råder osäkerhet gällande 

beräkningarnas tillförlitlighet då tillgången på empirisk data var begränsad samt att en stor del av 

beräkningarna baseras på antaganden. De antaganden som görs är att hela momssänkningen 

kommer återspeglas i konsumentpriset, och med detta kommer tiden som läggs på matlagning i 

hemmet att minska och ersättas med restaurangmat. Denna tidsbesparing antas ge ett ökat 

arbetsutbud. Utredarna antar att lönenivån i restaurangbranschen inte kommer höjas då den redan 

anses som hög. Slutbedömningen blev att det kommer skapas mellan 3000-3500 nya jobb, 

beroende på om vissa gjorda antaganden stämmer eller ej. 
69

 

SoU-utredningen skickades till olika instanser 
70

för bedömning, bland annat bemöttes det med ett 

uttalande från Konjunkturinstitutet(KI). KI instämde att förslaget kan ge varaktiga jobb, men att 

effekterna blir mindre än de som beskrivs i utredningen. De ansåg att det var osäkert om 

momssänkningen kommer leda till att antalet vita jobb kommer att öka i sektorn. De menade 

också att SoU:s utredare hade felbedömt antalet timmar som kommer att frigöras tack vare detta. 

KI ansåg att de prisändringar som kommer ske är väldigt små och hänvisar till Finland och 

Frankrikes fall. De saknar i SoU-utredningen en diskussion kring den reglerade lönen som kan 

stiga till följd av att fackens förhandlingsstyrka stärks när arbetslösheten i branschen sjunker 

(enligt klassisk arbetsmarknadsteori). KI:s slutsatser visar att det är orimligt att anta att det inte 

sker någon undanträngning inom andra branscher då efterfrågan på restaurang- och 

cateringtjänster ökar. Deras bedömning är att antalet arbeten som kommer skapas är mindre än 

3500 jobb.
71

  En annan organisation som yttrade sig var HFR. Deras inställning till den nya 
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momsen var att det skulle ge två positiva effekter varav den ena skulle leda till förenklingar av 

hanteringen av den administrativa biten för restaurangerna. Den andra effekten var att momsen i 

samband med andra åtgärder kan leda till en minskad ekonomiskt brottslighet. Dock ifrågasätter 

HRF föreställningen att momssänkningen skulle fungera som en kostnadseffektiv jobbskapande 

åtgärd. De ansåg att delbetänkanden inte gav garantier på bevaringen av de arbeten som skapas. 

HRF drog paralleller till sänkningen av arbetsgivaravgiften för anställningen av unga; en åtgärd 

som inte visade sig ha någon positiv effekt vare sig antalet sysselsättningar eller fler timmar för 

de redan anställda. Att den sänkta momsen skulle övervältras på priset som i sin tur skulle leda 

till en ökad efterfråga, är något som HRF tycker är ovisst.
 72

 

Per Hortlund på Handelsutredningsinstitutet har för Visita gjort två utredningar gällande 

momsreduceringar inom restaurangbranschen. Den första rapporten ”Sänkt moms- högre 

sysselsättning?” från 2008 hade syftet att utreda hur sänkt moms på restaurangtjänster kan 

komma att påverka sysselsättningen inom denna bransch. Hortlund redogör för traditionella 

nationalekonomiska teorier gällande optimal beskattning samt teorier om tröskeleffekter på 

arbetsmarknaden. Hortlunds egna beräkningar visar att en reducering av restaurangmomsen 

skulle skapa ca 5000-7000 jobb inom restaurangnäringen. Han gör även en litteraturgenomgång 

av tidigare forskning. Modern forskning har visat att en nedskärning av skattekilen på 

restaurangtjänster kan ge betydande sysselsättningseffekter. I en empirisk studie av Henreksons 

och Davis visas att en implicit sänkning av restaurangmomsen från 25 % till 12 % kan komma 

att öka sysselsättningsandel med 30 %, vilket skulle kunna innebära 18 000 nya jobb. Hortlund 

menar att sysselsättningsandelen är högre i Europa än i Sverige, och att momsreducering av 

restaurangmomsen till 12 % skulle innebära en anpassning till Europanivå. Därför anser han att 

det inte är orealistiskt att 10 000 jobb kan tillkomma som följd av momssänkningen. Förslaget 

skulle kosta staten 4 miljarder kronor brutto. Hortlund menar att en stor del av summan skulle 

överföras till konsumenterna genom lägre priser medan resten fördelas i skatter, löner och 

vinster. Detta kan i sin tur leda till att andra arbetssektorer gynnas, genom att det skapas nya jobb 

inom ex. detaljhandeln. Hortlund menade att sänkt moms kan hjälpa att få bort en del av den 

bestående arbetslösheten. En annan positiv effekt menar han är att gränsdragningsproblemet 

mellan restaurang och livsmedel försvinner.
73

  Den andra rapporten skrev Hortlund tillsammans 
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Sandholt år 2010 under samma titel; ”Sänkt moms- högre sysselsättning?”. Nytt sedan första 

utgåvan var att EU hade gett tillåtelse att tillämpa reducerad moms på vissa hushållsnära tjänster, 

som restaurangtjänster, för att öka sysselsättningen. Hur efterfrågan påverkas beror på 

priselasticiteten. Studier har visat att restaurangbranschen är relativ priskänslig. Hortlund och 

Sandholt menar att vid en priselasticitet på 0.5-1,9 kommer det skapas 3000-11 000 jobb. 

Samtidigt stödjer de sig på beräkningar som de menar att hushållen kommer öka sina matutgifter 

inom restaurang från 20 till 30 % vid en momssänkning, vilket skulle ge en effekt på 19 000 

jobb. Dessutom menar Hortlund och Sandholt att om Sverige skulle ha samma 

sysselsättningsgrad som i EU skulle 34 000 jobb tillkomma i branschen, men att 7000-19 000 

nya jobb för Sverige är en rimlig ökning som kan anses ha en bestående effekt. Författarna 

menar att konsekvenserna av en momssänkning kan ses först efter 1-2 år.  Rapportens författare 

anser att restaurangbranschen för många invånare fungerar som en språngbräda in på 

arbetsmarknaden och att sänkt moms kan leda till att sänka arbetslösheten. De talar också kring 

problemet som även tas upp i SoU kring svartjobben, då Hortlund och Sandholt menar att en del 

av de nya jobb som skulle kunna uppkomma vid en momsreducering skulle generera till en 

förflyttning av svarta jobb till vita.
74

 

En vetenskaplig utvärdering efter en genomförd momsreducering är Harju och Kosonens 

“Restaurants’ VAT cut: Cheaper lunch and more service?” som behandlar den finska 

momsreduceringen från 22 % till 13 % som skedde i juli 2010. Författarna menar att det endast 

finns ett fåtal exakta beräkningar av skattens inverkan på priserna, tidigare forskning inom ämnet 

har haft för få beräkningar av hur effekten av konsumtionsskatter förändrar priser. Deras 

forskning bidrar till denna sektor genom att användning av mikrodata och mikroekonomiska 

metoder. I deras studie framkommer det att momsreduceringen sänkte priserna i genomsnitt 2,1 

%, när den önskvärda genomslaget var 7,4 %, således var den faktiska minskningen bara en 

tredjedel av det förväntade fulla genomslaget.  De kom fram till att större restauranger som säljer 

fler måltider och tillhör en restaurangkedja sänkte sina priser oftare än de mindre restauranger 

som inte tillhörde en kedja.
75

 Kosonen har även gjort fler utredningar som baseras på reala 

momssänkningar. En sådan är Häkkinen och Kosonen ”Sänkt moms på frisörverksamhet och 

restauranger i Finland”. Artikeln utvärderar momsreduceringen som skedde inom frisör- och 
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restaurangbranschen i Finland.  Artikeln utgår från två studier. Den ena är Kosonen och Harjus 

ovan nämnda artikel om restaurangmomsen och den andra består av en tidigare gjord studie av 

Kosonen som undersöker frisörbranschen momssänkning från 22 % till 8 %. Resultaten visar att 

inom frisörbranschen övervältrades ungefär hälften av momssänkningen på konsumentpriserna, 

men att efterfrågan på varken frisörtjänster eller sysselsättningar påverkades under en 

uppföljningsperiod på 2,5 år. Prissänkningarna varierade beroende på frisörtjänst och 

företagsform. Resultatet visade att de enskilda firmorna sänkte sina priser mindre än de 

frisörfirmor som bedrevs som aktiebolag. Författarna menar att resterande del av 

momssänkningen tycks ha gått till företagen, sannolikt i form av högre vinster. Eftersom 

sysselsättningarna inte ökade, menar Kosonen att efterfrågan på tjänsterna inte heller ökade efter 

momsändringen. Inom restaurangbranschen påträffades kortsiktiga prissänkningar som 

motsvarande en tredjedel av momssänkningen. Vid studiens genomförande sågs ännu inte några 

effekter på efterfrågan eller sysselsättningen. Författarna tror att sysselsättningen och efterfrågan 

inom restaurangbranschen kommer följa samma mönster som inom frisörbranschen och förbli 

densamma som innan momssänkningen.  I artikeln jämförs det verkliga utfallet med 

nationalekonomiska beräkningar. Beräkningarna visade att frisörpriserna borde ha minskat med 

11,5% efter momssänkningen, och att motsvarande siffra för restaurangpriserna borde ha varit 

7,4 %. Vidare menar författarna att Sverige borde ta lärdom av momssänkningen i Finland 

eftersom planerna på en sänkning fanns även här.  Författarna anser att Konjunkturinstitutets och 

Finanspolitiska rådets bedömningar av sysselsättningseffekterna är överskattade, och att 

effekterna av en momsreducering kommer vara liknande i Sverige och Finland. En skillnad 

mellan nationerna är dock att i Finland erbjuds många anställda lunchkuponger, vilket ger en 

större efterfrågan på lunchrestauranger.
76

 

Charlet och Owens artikel ”An international perspective on VAT” handlar om Frankrikes 

erfarenhet. Deras artikel utgår från det franska nationella institutet för statistik och ekonomi 

studier (INSEE). Enligt INSEE sjönk priserna efter momssänkningen bara med 1,1 % i juli, 0,2 

% i augusti, 0,1 % i september samt 0,1 % i oktober. Det har också noterats att bara 30 % av 

momssökningen hade överförts till konsumenterna. Charlet och Owens återger information från 

en annan organisation, French Conseil des Prelevements Obligatoires, som hävdade att bara 

6 000 jobb skapas på lång sikt, trots att regeringen förlorade tre miljarder euro i intäkter på 
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sänkningen. Detta innebär att varje nytt jobb kostar franska skattebetalare 500 000 euro. I 

artikeln presenteras även erfarenheter från en tysk studie, där momsen hade sänkts inom 

hotellbranschen. en visar att momssänkningen inte har överförts på konsumentpriset, utan gick 

till renoveringar och nyförvärv.
77

 

En annan studie genomfördes av Blazic och Dimitrics. De använde sig av nationalekonomiska 

modeller för att simulera vilka effekter momsreducering inom tjänstesektorn skulle medföra för 

Kroatien. Resultaten presenteras i artikeln “The reduced VAT rate for small business in 

Croatia”. Författarna gjorde en översikt över tidigare gjord forskning inom ämnet och refererar 

till en studie som gjordes år 2003 där momsen provsänktes inom tjänstesektorn i 9 länder. 

Studien visade att den reducerade momssatsen aldrig återspeglades i konsumentpriserna och att 

det istället användes till att öka återförsäljarnas marginaler. Studien visar dock att en del sektorer 

sänkte sina priser, men detta var enbart temporärt. Momssänkningen påverkade inte heller 

sysselsättningen i länderna. Forskarna diskuterar även Köpenhamnsstudien. Författarna menar att 

denna studie belyser att de länder som gynnas mest av en momssänkning är de med högst 

momssatser, och att den enda sektorn som gynnas av en sänkt momssats är restauranger och 

barer. Artikeln avslutas med slutsatsen att det finns bevis att lägre momssatser inom de branscher 

som utsätts för lägre moms kommer att omvandlas i lägre konsumentpriser, därefter högre 

efterfrågan, produktion och sysselsättning. Frågan som författarna ställer sig då är hur mycket 

och hur snabbt detta kommer ske.
78

 

I artikeln “Hypotheses testing of impacts on reduced VAT rates Applications on Locally Supplied 

Services on their Providers in Accordance with the European Union Law” undersöker Randová 

och Krajnak vad återförsäljarna i en region i Tjeckien gör med de extra medlen. Tjeckien är ett 

av de medlems länder som inte valt att införa reducerad moms. Genom en statistisk 

hypotesprövning med data inhämtat från lokala återförsäljare, undersöks vilka effekter en 

momssänkning skulle få i regionen. Sex olika hypoteser testades. En av hypoteserna som 

prövades var huruvida en sänkning av momsen kommer leda till en sänkning av priserna i 60 % 

av fallen. Hypotesprövning visade med 95 % säkerhet att detta inte skulle besannas. Detta tros 

bero på att återförsäljarna redan har låga marginaler. En annan förklaring kan vara att de 
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ekonomiska medlen som skapas kommer gå till nya maskiner eller utrustning, då en av de andra 

hypotesprövningarna visade att återförsäljare föredra att lägga de extra medlen som skapas på 

investeringar. Det upptäcktes även att återförsäljarna visar en särskild vaksamhet mot att 

nyanställa, samt att en momsreducering varken kommer öka anställdas löner eller förmåner.
79

 

 

Tabell 2 Den tidigare forskningens viktigaste slutsatser och dess bidrag till uppsatsen (egen bearbetning). 

Källa Titel Studiens viktigaste bidrag Hur denna skall bidra/användas 
i uppsatsen 

Copenhagen 

Economics 

”Study on reduced 

VAT applied to 

goods and services 

in the Member States 

of the European 

Union” 

 En enhetlig moms är att föredra.  

 Utom inom vissa sektorer, i vissa 

länder, som har en speciell 

ekonomisk struktur, som 

marknaden för hushållsnära 

tjänster. 

 Stödja ett positivt resultat alt 

kritisera ett negativt resultat. 

Statens offentliga 

utredningar  

SOU 2011:24 ”Sänkt 

restaurang- och 

cateringmoms”. 

 Anser att 3500 jobb kommer 

skapas  

 Tror på en full övervältring på 

konsumentpriset  

 Stödja ett positivt resultat alt 

kritisera ett negativt resultat. 

 Information från denna 

utredning kommer även att 

användas för att fylla igen 

eventuella luckor i vårt eget 

empiriska material  

Konjunkturinstitutet 

(KI) 

Yttrande på 

promemorian ”sänkt 

restaurang och 

cateringmoms”  

 Är kritiska för SOU utredningen.  

 Tror att få jobb kommer att 

skapas  

 Tror på små prissänkningar  

 Kritisera ett positivt resultat alt 

stödja ett negativt resultat. 

Charlet och Owens ”An international 

perspective on VAT” 

 Stadgar att 30 % av 

momssänkningen överfördes till 

konsumentpriset i Frankrike 

 Visar på stora kostnader per 

skapat arbete  

 Jämförelse med hotellbranschen 

i Tyskland, där inga 

prissänkningar skedde  

 Kritisera ett positivt resultat alt 

stödja ett negativt resultat. 

Harju och Kosonen “Restaurants’ VAT 

cut: Cheaper lunch 

and more 

service?”&”Sänkt 

moms på 

frisörverksamhet och 

restauranger i 

Finland”. 

 I Finland sänktes priserna med 

2,1 % istället för förväntade 7,4 

% 

 Större restaurangkedjor sänkte 

priserna mer.  

 I frisörbranschen överfördes 

hälften av momssänkningen till 

konsumentpriset. 

 I frisörbranschen ökade varken 

efterfrågan eller sysselsättningen    

 Kritisera ett positivt resultat alt 

stödja ett negativt resultat. 

 Anledning till vår indelning i 

olika storlek på restaurangerna  

Blazic och Dimitric “The reduced VAT 

rate for small 

business in Croatia” 

 Provsänkning i 9 länder 

resulterade inte i prisförändringar 

eller ökad sysselsättning.  

 De som gynnas är barer och 

 Stödjer både ett positivt och 

negativt utfall  
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restauranger inom länder med 

höga momssatser.  

Hortlund och 

Sandholt 

”Sänkt moms- högre 

sysselsättning?” 

 Förutspår 7000-19 000 nya jobb i 

senaste rapporten.  

 Stödja ett positivt resultat alt 

kritisera ett negativt resultat. 

Randova och Krajnak “Hypotheses testing 

of impacts on 

reduced VAT rates 

Applications on 

Locally Supplied 

Services on their 

Providers in 

Accordance with the 

European Union 

Law” 

 Vid en eventuell prissänkning 

kommer inga prissänkningar ske.  

 Inga nyanställningar och inga 

andra förändringar bland 

personal.  

 Ekonomiska utrymmet kommer 

gå till renovering etc. eller 

överlevnadsmarginalen 

 Kritisera ett positivt resultat alt 

stödja ett negativt resultat. 

 Bidrar till enkätens utformande 

och svarsalternativ  
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4 Sänkt moms, samma pris? 

I detta kapitel presenteras materialet som insamlats från enkätundersökningen och intervjuerna. 

4.1 Intervjuerna 

Intervju med Malin Ackholt, Avtalssekreterare på HRF 

(Vi valde att dela in resultatet av intervjuerna under olika teman. Frågorna finns i bilaga 2.) 

För att kunna få en nyanserad bild av restaurangarbetarnas förhållande i denna momssänkning 

intervjuades Malin Ackholt som är HRF:s avtalssekreterare. Hon ansvarar för kollektivavtalen 

och det som förbinder arbetsgivare och arbetstagare, förhandlingar, arbetsrättsprocesser, 

försäkringar. 

Arbetsmarknadens konsekvenser 

Om det har skett en ökning av antalet anställda på arbetsmarknaden för restaurangbranschen 

efter momssänkningen, bör detta kunna återspeglas bland annat genom antalet nya medlemmar i 

facket. När vi ställde frågan om facket hade fått fler medlemmar efter momssänkningen svarade 

facket inte kunde se det. Ökningen som skett har varit på grund av de aktiviteter som facket 

gjort. Malin menade att det inte fanns något som tydde på att den ökade medlemsantalet berodde 

på momssänkningen.   

Vid frågan om det blivit fler nyanställningar än tidigare förklarade Malin att det inte gick att se 

att momssänkningen lett till fler arbetstillfällen under denna korta period som den nya momsen 

existerat. Vidare berättade hon att när HRF var med i remissinstansen inför förändringen av 

momsen, hade de ställt sig positiva till att sänka matmomsen: 

..men inte på bevekelsegrunden att det skulle ge fler jobb[...] Vi har inte trott i vår analys att det ska ge fler jobb. 

Under denna korta tid har de inte sett några tecken på att momssänkningen gett fler 

arbetstillfällen påträffats. Visserligen tror facket att det kommer skapas några nya jobb tack vare 

momssänkningen men hur många återstår att se, och att antalet antas vara marginellt. Däremot 

ses tecken på att arbetslösheten ökar i branschen, då allt fler HRF-anslutna söker a-kassa. I 

nuläget är det för tidigt att uttala sig om momssänkningen kommer resultera i det antal 



 

 

34 
 

nyanställningar som regeringen utfäst.  

Vi ställde frågan huruvida villkoren för de anställda kommer att bli bättre efter den nya momsen; 

tack vare att många utav företagen i restaurangbranschen inte sänkt sina priser i samma 

omfattning som momsen gick ned, borde dessa ha ett större ekonomiskt utrymme. Malin menar 

att det i och med detta ekonomiska utrymme kan det finnas rum att förbättra de anställdas 

villkor. Hon poängterar dock, att det däremot är en förhandlingsfråga om vem som får ta del av 

det extra utrymmet, då även restaurangernas leverantörer vill ta del av ökade marginaler. 

Storlekens betydelse  

Företagets storlek tros inte ha någon betydelse för hur restaurangägarna hanterar det extra 

ekonomiska utrymmet som skapas utifrån momssänkningen. Malin anser att det inte finns några 

regionala skillnader. Däremot att trycket kan se olika ut i de olika företagsområdena, på grund av 

olika stark påverkan från andra restauranger, gäster och media i området.  

Framtiden för branschen  

Restaurangbranschen är en bransch som har utvecklats väl och inte varit utsatt för samma 

nedgång som i andra branscher.  Samtidigt finns det delar av branschen som det går bättre och 

sämre för. Malin tror att branschen kommer att fortsätta utvecklas positivt, både kortsiktigt och 

långsiktigt, men om momssänkningen kommer ge branschen en extra positivitet är enligt Malin 

för tidigt att säga. Om momssänkningen inte får ansedda effekter tror Malin att det kommer 

bildas en opinion i samhället, då detta förslag inneburit stora kostnader för samhället i form av 

förlorade skatteintäkter. 

Konsumtion 

Antalet restaurangbesök kommer öka i samhället, men inte på grund av momssänkningen, utan 

på grund av befolkningens ändrade konsumtionsvanor. Hon tror på en övergång från ett 

materialistiskt samhälle, till ett samhälle där människor vill ha upplevelser, där även 

restaurangbesök kan ses som en extra lyx i tillvaron.  Detta i kombination med en ökad andel 

välbärgade pensionärer tror hon kommer resultera i ett ökat antal restaurangbesök. 
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Marknadens priskänslighet 

Att restaurangbranschen är en priskänslig är något som verkar tvivelaktigt. Dock tror Malin att 

det kan vara priskänsligt eftersom att branschen säljer produkter som ger det lilla extra, och 

befinner sig konsumenten i ett ekonomiskt kärvt läge är det oftast detta som konsumenten sparar 

in på. Dock hänvisar hon till den årliga prisökningen i branschen och sambandet med det 

ekonomiska läget men även löneökningar, eller andra kostnader som går upp i branschen. 

Svartjobb   

Mängden medvetna och omedvetna felaktigheter kommer att minska tack vare momssänkningen 

menar Malin. Incitamentet till att fuska och ta ut en felaktig, lägre moms kommer att försvinna 

med en harmoniserad moms. Vidare menar hon att en positiv effekt kommer vara minskade 

problem för restaurangerna att administrera momsen. En annan effekt kommer vara att vissa 

aktörer inom branschen kommer åtnjuta en större kassalikviditet.  

Pris 

Vi ställde en fråga angående prissänkningen och även de årliga prisökningarna. Fackets 

bedömning är att prisökningarna inom restaurangbranschen har varit konstanta den senaste tiden, 

men även sett krogar som höjt priset på sina rätter efter 1 januari. Hon berättar att antalet 

konkurser inom branschen ökar, och att under fjolåret skedde flertals konkurser. 

Ägarnas beslut 

Huruvida det extra ekonomiska utrymmet som skapats kommer gå tillbaka fullt ut till personal 

eller konsumenter, är Malin skeptisk till. För att detta ska kunna ske, krävs någon slags justering. 

Malin menar att krav måste ställas på en bransch som fått en skattelättnad att de måste leverera, 

då denna åtgärd annars enbart blir en subventionering för restaurangägarna. Subventioneringen 

kan resultera i att ej livskraftiga företag överlever, som annars hade gått i konkurs.  

Övrigt 

Malin drar paralleller till de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, som inte resulterade i fler 

anställningar, utan bara berikade de stora restaurangkedjorna som har mycket ung arbetskraft. 
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Intervju med Thomas Laurell, politisk kommunikatör Visita 

Visita är restaurangägarnas branschorganisation. Thomas Laurell är politisk kommunikatör på 

Visita. I motsats till de anställdas perspektiv, framför denna intervju perspektivet av 

arbetsgivarna, restaurangägarna. Inför momssänkningen gav Visita ut rekommendationer till sina 

medlemmar att antingen sänka sina priser och/eller nyanställa.  

Arbetsmarknadens konsekvenser 

En konsekvens av momssänkningen är att det genererat fler jobb inom branschen menar Thomas. 

Han hänvisade till en jämförelse mellan antalet utannonserade jobb i år jämfört med januari 

månad förra året (2011), som presenterades i en artikel från Dagens Nyheter. De siffror som 

presenterades i SoU:n över antalet jobb som kommer skapas ansågs vara för låga. Han anser att 

SoU:s utredare kalkylerat med en låg elasticitet i sina beräkningar och att utfallet kommer ligga 

mer i linje med HUI-studiernas priselasticiteter på ca -1,2 och att ungefär 10 000 jobb kommer 

att skapas.  

Storlekens betydelse  

De mindre företagare (enmansföretagen), kommer istället för att sänka sina priser, välja att 

anställa en extra person, för att avlasta sin egna tunga arbetsbörda.  Som en effekt tror Thomas 

att det är större chans att de större företagen sänker sina priser eftersom att de har större 

marginaler. Marginalerna för de olika företagen kan se olika ut men medianmarginalen är på 

cirka en procent. 

 

Framtiden för branschen  

Prissänkningen anses inte vara en tillfällighet. Thomas menar att priserna kommer enligt sin 

natur att återigen öka i takt med ökade driftskostnader och marknadens prisstegring, men att 

höjningen kommer påbörjas från en lägre nivå. Han hänvisade även till Frankrikes och Finlands 

momssänkningar, som nu, efter ett par år, har börjat stabilisera sig. Han anser att dessa länders 

momssänkningar varit resultatrika, trots att Frankrike efter något år återigen höjde sin momssats. 

Dock ansåg Thomas att detta inte berodde på att momssänkningen inte fick förväntade effekter, 

utan att detta var på grund av finanskrisen. Han tror att en del effekter från momssänkningen 

kommer vara synliga efter 1-2 år. 
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Marknadens priskänslighet 

Lunchrestaurangerna är de priskänsliga aktörerna i branschen, i motsats till lyxrestaurangerna, 

som Thomas anser är mindre priskänsliga. Ett tydligt exempel han återgav var att 

lyxkonsumenterna inte kommer att bryr sig om entrecote kostar 10 kronor mer eller mindre.  

Svartjobb   

Synen på svartjobben är att de kommer att minska med den nya momssänkningen, dock kunde 

Thomas inte uttala sig om hur mycket de kommer att sjunka. Till detta drog han en parallell till 

RUT-avdraget, som hade medfört att antalet svartjobb inom hushållstjänster hade sjunkit.  

Pris och konsumtion 

Beträffande priset, menade Thomas att restaurangerna långsamt kommer att sänka sina priser. 

Han gav ett exempel på en av deras medlemmar som sänkte sina priser. Detta resulterade i att 

ryktet som restaurangens nya priser spreds, vilket resulterade i ett ökat antal kunder. Även fler 

restauranger i området sänkte då sina priser, vilket tros bero på att de såg en ökning av kunder till 

restaurangen efter sina prissänkningar. På lång sikt tror han att ännu fler restauranger kommer 

sänka sina priser samt att fler jobb kommer att skapas. Dock anses detta vara en långsiktig 

process som antas pågå i upp till 7- 10 år innan den får sin fulla effekt.  

Vad gäller konsumtionsvanorna i landet, menade han att de skiftar inom landet, men att i sin 

helhet kommer restaurangbesöken öka. Han hänvisade återigen till berättelsen om restaurangen 

och dess ökade besöksantal.  

Ägarnas beslut 

Thomas tror att Visitas medlemmar kommer använda det extra utrymme som skapas till att sänka 

sina priser eller anställa. Han tror även att de ekonomiska medlen kan användas till 

kompetensutveckling. Han tror att en faktor som kan styra hur det extra ekonomiska utrymmet 

används är restaurangernas geografiska placering. Thomas tror att anledningen till att vissa 

restauranger valde att inte sänka sina priser eller nyanställa, kan bero på ökade råvarupriser, eller 

hyrespriser. Eller att dessa företag redan har det ekonomiskt dåligt. Dock tror han inte att det 

finns några skillnader i vad som händer med det extra ekonomiska utrymmet mellan de företag 

som är medlemmar i Visita och de som inte är det. 
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Sammanfattning intervjuer  

Malin Ackholt berättade att det inte går att utläsa att fler jobb skapats tack vare 

momssänkningen. Endast ett fåtal jobb kommer skapas samtidigt som arbetslösheten växer inom 

branschen. Hon tror inte hela momssänkningen kommer överföras till konsumentpriset, utan att 

andra aktörer, som leverantörer, kommer försöka ta del av det extra utrymmet. Faktorer som 

företags storlek eller geografiska placering har ingen betydelse för benägenheten att förändras. 

Däremot tror hon att trycket på att sänka priserna kan vara olika starkt i olika områden. En 

positiv effekt som hon tror momssänkningen kan medföra, är att incitamentet till att fuska 

kommer bli mindre.  

 

Thomas Laurell var positiv till momssänkningen. Han menar att fler jobb har skapats sedan 

momssänkningen. Trycket från konkurrenter kommer medföra att fler restauranger sänker sina 

priser och ännu fler jobb skapas. Han tror att de större företagen är mer benägna att sänka sina 

priser på grund av större marginaler och att restaurangernas geografiska placering även spelar in. 

En anledning till att vissa restauranger väljer att inte genomföra förändringar tror Thomas kan 

vara ökade leverantörspriser. Han tror att priskänsligheten ser olika ut i olika delar av branschen, 

och att lunchrestaurangerna är priskänsligare än lyxrestaurangerna.  
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4.2 Enkäten 

Under denna sektion kommer resultaten av enkäten presenteras i olika diagram. Som tidigare 

nämnt var det 30 respondenter som svarade på enkäten. Resultaten har delats in i olika teman. 

4.2.1 Resultat av enkäten 
 

I enkäten var det 22 stycken som valde att göra 

förändringar efter den nya momsens införande 1 

januari 2012 medan 8 stycken respondenter gjorde 

det inte.  

 

Förändringarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1 visar de olika typer av förändringar som angavs av respondenterna (egen bearbetning). 

Utav de 22 som valt att göra en förändring, ser fördelningen mellan de olika typerna av 

förändringar ut som i diagram 1.  De flesta har valt att göra en kombination av pris- och 

personalförändringar. På andra plats kommer kombinationen av pris- och personalförändringar 

samt reparationer. Det är lika många som valt att göra enbart en prisförändring som det är 

respondenter som valt att göra både personalförändringar och reparationer. Den minsta biten 

visar att endast 2 har bara gjort personalförändringar. Diagrammet visar att ingen av 

respondenterna har valt att enbart göra reparationer.  

 

Figur 13 Respondenternas beslut om förändring 

(egen bearbetning) 
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4.2.2 Prisförändringar 
 

Restaurang Antal 
anställda 

Förändring Sänkning Maträtt 

18 3-10  Prisförändringar 13 % uppåt Samtliga rätter 

30 50-100 Prisförändringar 12 % Övrigt 

27 50-100 Prisförändringar, Personalförändringar 12 % Samtliga rätter 

2 11-49 Prisförändringar, Personalförändringar 12 % Samtliga rätter 

11 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer 12 % Samtliga rätter 

26 50-100 Prisförändringar, Personalförändringar 5-11 % Samtliga rätter 

28 50-100 Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer 5-11 % Samtliga rätter 

29 50-100 Prisförändringar. Personalförändringar 5-11 % De populära 
rätterna 

4 11-49 Prisförändringar, Personalförändringar 5-11 % Dagens rätt 

3 11-49 Prisförändringar, Personalförändringar 5-11 % Samtliga rätter 

21 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar 5-11 % Dagens rätt 

16 3-10 Prisförändringar, Personalförändringar 5-11 % Enstaka rätter 

6 11-49 Prisförändringar 1-5 % Enstaka rätter 

14 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer 1-5 % De populära 
rätterna 

17 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer 1-5 % De populära 
rätterna 

15 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar 1-5 % Samtliga rätter 

20 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar 1-5 % Samtliga rätter 

Tabell 3 Fördelning av prisförändringar . 

 

Tabell 3 visar hur stora prissänkningar i procent som har skett sedan momssänkningen den 1 

januari 2012. Lite mer än hälften (17 st.) av respondenterna valde att göra en prisförändring. De 

kan då vara respondenter som endast gjort prisförändringar eller en kombination av 

prisförändringar med andra åtgärder. Majoriteten på 7 stycken har valt att sänka sina priser med 

5-11 %, det vill säga mindre än momssänkningens storlek som var på 12 %. 5 respondenter valde 

att göra en prissänkning 1-5 % och resterande 5 stycken gjorde en prissänkning av hela momsen 

eller mer. 

Utav de respondenter som har valt att inte göra en prissänkning på 12 % eller mer, har de flesta 

av dessa valt att använda det extra utrymmet till personalförändringar. Ett fåtal har gjort 

personalförändringar och reparationer.  

Av tabell 3 kan även utläsas att utav respondenterna som sänkt sina priser, har ungefär hälften 

valt att sänka sina priser på samtliga rätter. Ett fåtal har valt att enbart sänka på utvalda rätter 
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som till exempel ”dagens”.  Dessa respondenter som enbart valt att sänka priset på dagens, 

enstaka rätter, eller bara de populära rätterna, har gjort andra förändringar av det ekonomiska 

utrymmet som ”blev över”. Detta gjordes i form av nyanställningar eller reparationer.  

4.2.3 Personal och löneförändringar 
 

Restaurang Antal 
anställda 

Förändring Typ av personalförändringar 

1 11-49 personalförändringar höjda löner 

13 3-10 Personalförändringar anställt fler 

9 11-49 personalförändringar, reparationer höjda löner, anställt fler, andra förmåner 

11 11-49 personalförändringar, reparationer höjda löner, anställt fler 

5 11-49 personalförändringar, reparationer höjda löner 

27 50-100 Prisförändringar, Personalförändringar Anställt fler 

29 50-100 Prisförändringar, Personalförändringar Anställt fler 

2 11-49 Prisförändringar, Personalförändringar Anställt fler 

4 11-49 Prisförändringar, Personalförändringar Anställt fler 

3 11-49 Prisförändringar, Personalförändringar Annat 

15 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar Anställt fler 

16 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar Anställt fler 

20 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar Anställt fler 

21 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar Anställt fler 

28 50-100 Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer Anställt fler 

19 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer Anställt fler 

14 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer höjda löner, anställt fler 

17 3-10  Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer höjda löner 

26 50-100 Prisförändringar. Personalförändringar Fler timmar 

 

Tabell 4 visar kvantiteten av de som gjort personal- och löneförändringar. 

Vår enkätundersökning visar att 19 respondenter valt att göra personal- och löneförändringar.  

Utav de respondenter som valt att göra olika typer av personalförändringar, har de flesta valt att 

anställa fler personer. Det framkom även att vissa har börjat ge ut fler timmar och anställt extra 

vid behov, som visas under alternativet ”övrigt”. Det kan även utläsas att en tredjedel (6 st.) har 

fått höjda löner.  
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4.2.4 Inga förändringar 
 

Restaurang Antal anställda Förändring Orsak 
8 11-49 inga förändringar små marginaler, ökad råvarupris 

7 11-49 inga förändringar små marginaler, ökad råvarupris, har 

avstått från ordinarie prishöjning 

10 11-49 inga förändringar övriga kostnader 

12 11-49 inga förändringar Små marginaler 

25 3-10 inga förändringar Små marginaler 

24 3-10  inga förändringar ökad lokalhyra 

23 3-10 inga förändringar ökad lokalhyra, övriga kostnader 

22 3-10  inga förändringar övrigt 

Tabell 5 visar orsakerna till varför vissa respondenter inte valt att genomföra någon förändring. 

Tabell 5 visar att små marginaler angavs som den största orsaken till att restauranger inte gjort 

några förändringar, även råvarupriset var en stor anledning till att inte ha gjort förändringar. Av 

de respondenter (4 st.) som angav små marginaler som skäl till att inte göra några förändringar, 

fanns det aktörer från varje kategori inom urvalsgruppen (kedja, små- och mikroföretag).  Bland 

de respondenter som hade angett övriga orsaker som skäl till utebliven förändring, angav en 

respondent att denne istället avstått från den årliga höjningen. Ingen av respondenterna avstod 

från förändringar på grund av förväntat påtryck från facket.  

4.2.5 Övriga frågor 
 

 

 

 

 

Diagram 2 visar hur 

respondenterna anser om 

priskänsligheten av 

marknaden(egen 

bearbetning). 

Restaurangägarna fick svara på frågan om en prissänkning kommer att leda till en ökad 

efterfrågan. Diagram 2 visar att majoriteten tror på en mer eller mindre ansenlig 

efterfrågeökning. En liten andel av de tillfrågade trodde att prissänkningar skulle ha liten eller 

ingen effekt på efterfrågan. En del utav respondenterna hade ingen åsikt i frågan. Utav de 

respondenter som angett att de inte gjort några förändringar hade de flesta svarat att de tror att en 



 

 

43 
 

prissänkning leder till ökad efterfrågan.  

Svartjobb 

 

Diagram 3 visar vad respondenterna tror om den svarta marknadens avmattning med den nya momsen(egen 

bearbetning). 

Vi frågade respondenterna om de ansåg att svartjobben skulle sjunka med den nya momsen, som 

var en av regeringens motiv till momssänkningen.  I diagram 3 kan utläsas att majoriteten var 

med eller mindre positiv till att svartjobben kan försvinna. Mer än hälften av respondenterna vid 

enkätutförandet påpekade att det inte existerar några svartjobb, då det blivit omöjligt för 

”småföretagare” att fuska tack vare införandet av personalliggare och kassaregister. På grund av 

dessa skäl ansåg dessa respondenter att momsen inte kan bidra till att sänka antalet svartjobb då 

det av ovanstående anledningar ”inte existerar”. 

4.2.6 Övriga faktorers inverkan 

Åtgärder efter företagsstorlek 

 

Diagram 4 Skillnaderna i åtgärder utifrån olika företagsstorlekar (egen bearbetning). 
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I diagram 4 visas skillnaden på förändringar genomförda av restauranger beroende på storleken. 

Kedjorna har valt att, i betydligt större grad än de mindre restaurangerna, göra prisförändringar. 

Storleken på restaurangerna hade emellertid ingen betydelse för hur stor prissänkningen blev. 

Småföretagen var de aktörer som hade genomfört minst prisförändringar, men dessa var i 

gengäld de som gjort flest personalförändringar. Mikroföretagen hade högst antal restauranger 

som inte valt att göra några förändringar, dock var skillnaderna inte stora mellan de olika 

företagsstorlekarna. De olika restaurangstorlekarna hade även i lika hög grad valt att lägga delar 

av det extra utrymmet på reparationer.  

Förändringar utifrån företagsformen 

Restaurang Företagsform Typ av Förändring  

26 AB Prisförändringar, Personalförändringar 

18 AB Prisförändringar 

2 AB Prisförändringar, Personalförändringar 

3 AB Prisförändringar, Personalförändringar 

7 AB inga förändringar 

8 AB inga förändringar 

10 AB inga förändringar 

1 AB Personalförändringar 

5 AB personalförändringar, reparationer 

9 AB personalförändringar, reparationer 

11 AB personalförändringar, reparationer 

12 AB Inga förändringar 

14 AB Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer 

4 AB Prisförändringar, Personalförändringar 

17 AB Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer 

19 AB Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer 

30 AB Prisförändringar 

15 AB Prisförändringar, Personalförändringar 

13 AB personalförändringar 

6 AB Prisförändringar 

16 AB Prisförändringar, Personalförändringar 

27 AB Prisförändringar, Personalförändringar 

28 AB Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer 

29 AB Prisförändringar. Personalförändringar 

20 Egen firma Prisförändringar, Personalförändringar 

21 HB Prisförändringar, Personalförändringar 

22 HB inga förändringar 

23 HB inga förändringar 

24 HB inga förändringar 

25 HB inga förändringar 

Tabell 6 Översikt i företagsform över förändringarna 
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Som tabell 6 ovan visar har majoriteten av respondenterna i undersökningen varit aktiebolag. 

Förutom dessa fanns det även 5 handelsbolag och 1 enskild firma. 

Lunchrestauranger 

Restauranger som 
serverar lunch 

Typ av förändring 

8 inga förändringar 

1 personalförändringar 

13 personalförändringar 

5 personalförändringar, reparationer 

9 personalförändringar, reparationer 

30 Prisförändringar 

2 Prisförändringar, Personalförändringar 

29 Prisförändringar, Personalförändringar 

17 Prisförändringar, Personalförändringar, reparationer 

Tabell 7 Översikt över lunchrestaurangerna. 

Tabell 7 ger en översikt över lunchrestaurangerna och vilka handlingar de valde att genomföra 

vid momssänkningen. 

Vem gynnas av momsen? 

 

 

 

 

 

Diagram 5 visar Momsen 

- negativ eller 

positiv?(egen 

bearbetning). 

Diagram 5 visar att de flesta respondenterna tycker att momssänkningen är positiv för dem, 

arbetsmarknaden och konsumenterna. Ett fåtal tyckte dock att momssänkningen är negativ. 

Denna fråga kunde besvaras med flera alternativ därav flertalet svar. En respondent ansåg att 

momssänkningen hade gjort hans situation sämre eftersom momssänkningen inte gällde drycker. 

En annan respondent ansåg att staten var en aktör som kan drabbas negativt av momssänkningen 

och saknade därför detta alternativ i enkäten. 
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5 Analys 
I dettas kapitel görs en genomgång av analyserna av intervjuerna och enkäterna som jämförs med 

teorierna och informationen från den tidigare forskningen.  

Vi har under uppsatsen gång noterat att det inför momssänkningen fanns olika åsikter om vilka 

effekter sänkningen skulle medföra. Vissa trodde på små eller inga effekter, medan andra trodde 

på storskaliga effekter. De som trodde på stora effekter hade ofta nationalekonomiska teorier 

som utgångspunkt för sina antaganden. När vi nu skall analysera momssänkningens effekter 

känns det logiskt att börja ur ett nationalekonomiskt perspektiv.  

Vi har tidigare presenterat en modell som visar två olika utfall av momssänkningen beroende på 

utbudssidans reaktion på sänkningen. Om vi utgår från en bransch i perfekt konkurrens, går det 

att utläsa att en momssänkning innebär en effektivisering för samhället. Effektiviseringen 

kommer att uppstå tack vare att alla aktörer på sikt kommer sänka sina priser motsvarande 

momssänkningen, vilket kommer leda till en ökad efterfrågan av restaurangmåltider. Modellen 

visar även att dödviktsförlusten påverkas positivt. Vi presenterade även samma modell utan 

antagandet att marknaden alltid automatiskt rör sig mot en ny jämvikt. När momssänkningen 

analyseras utifrån dessa kriterier blir de positiva effekterna av momssänkningen inte lika 

självklara. Restaurangägarnas agerande avgör nu om momssänkningen kommer medföra en 

sänkning av prisnivån i branschen, eller om momssänkningen bara blir en omfördelning av 

resurser. Med andra ord blir det avgörande om restaurangägarna handlar opportunistiskt eller 

inte. Vi tror att de flesta människor, inklusive restaurangägare, agerar för sitt eget eller 

närståendes bästa, vilket i det här fallet oftast innebär att stoppa pengarna i egen ficka.  

Emellertid tror vi det kan finnas faktorer som påverkar vilket som är ”det mest gynnsamma 

sättet” för den enskilda restaurangägaren att disponera sänkningen. Faktorer som skulle kunna 

frammana en samhällseffektiv disponering är; konkurrens, påtryckningar från konsumenter samt 

rädslan att momssatsen höjs igen om effekter uteblir.  Emellertid tror vi att momssänkningen inte 

leder till prissänkningar bland de restauranger som är belägna i områden där konkurrenterna 

väljer att inte agera, eller där trycket från konsumenterna är lågt.  

Även den modell som visar nyanställningsnivån, påverkas av restaurangägarnas agerande. 

Prissänkningar från samtliga restaurangägare resulterar i att VMPL-kurvan hålls konstant 
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eftersom att ingen av restaurangägarna gör en ökad förtjänst. Det kommer inte heller finnas 

utrymme för löneökningar eftersom allt extra utrymme går till att sänka konsumentpriset. Dessa 

två faktorer kommer medföra att arbetskraftsmängden inledningsvis hålls konstant, men kan på 

sikt öka vid en stegrad efterfråga som illustreras av figuren nedan.  

Om restaurangägarna agerar opportunistiskt, i den bemärkelse att de stoppar pengarna i egen 

ficka, gör de en ökad vinst per enhet jämfört med innan momssänkningen, vilket enligt vår 

justerade modell får VMPL-kurvan att skifta utåt. Även i denna modell har antagandet om 

marknadens ”automatiska jämviktsrörelse” betydelse. Utgår vi från detta antagande kommer 

antalet anställda i restaurangbranschen att öka tills att momssänkningens utrymme ”förbrukats” 

av nyanställningar. Emellertid finns inte heller här någon garanti för nyanställningar om 

restaurangägarna tänker på kortsiktiga förtjänster istället för långsiktiga investeringar.  

VMPL-kurvans lutning har betydelse för hur många nya arbetstillfällen som kommer att skapas 

inom branschen. VMPL-kurvan härleds av kurvorna som visar förtjänst per anställd samt 

produktion per anställd. Eftersom förtjänsten per anställd är en faktor som avgör VMPL-kurvans 

lutning bör restaurangens prisgrad ha betydelse. Följaktligen har lyxrestaurangerna en annan 

lutning på sina VMPL-kurvor än de billigare restaurangerna om det utgås från att de är ungefär 

lika produktiva.  Emellertid har även de anställdas produktionsnivå betydelse. Det bör gå fortare 

att producera snabbmat än gourmet-mat, medan det kan ta lika lång tid att ”producera en kopp 

kaffe på snabbmatsrestaurangen som på lyxrestaurangen”. 

Även lönenivån i branschen är en variabel som påverkar momssänkningens effekter på 

sysselsättningen. Har momssänkningen lett till en höjd lönenivå i branschen blir utrymmet 

mindre för eventuella nyanställningar. Överensstämmer då vår undersökning med vad teorin 

säger? För att kunna diskutera detta måste vi först analysera vårt insamlade material.  

Figur 14 Händelseförlopp (egen bearbetning). 
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De som gjorde förändringar 

Insamlingen av enkäten visade att 22 stycken av 30 respondenter hade gjort förändringar i någon 

form. Majoriteten av respondenterna som gjorde prisförändringar (19 st.) hade även gjort 

personalförändringar varav 14 stycken hade anställt fler. Detta visar att de restauranger som gjort 

någon typ av förändring är mer benägen att göra fler förändringar. Vi tror att det kan bero på att 

restaurangerna har velat göra förändringar, men inte befunnit sig i ett ekonomiskt läge som 

tillåter dem detta. När momsen sänktes fanns det nu ett utrymme som kunde användas, och vi 

tror att dessa restaurangägare valde att investera detta utrymme i flertalet behövliga förändringar 

som inte varit möjliga innan. 

Prisförändringar 

Av våra 30 respondenter var det 17 stycken som hade gjort 

prisförändringar. Beträffande prissänkningarnas omfattning 

ansåg Malin Ackholt att momssänkningen inte skulle 

återspeglas helt i konsumentpriset. Hon tror att konsumenterna 

och anställda inom branschen kommer att gå miste om stora 

delar av det ekonomiska utrymmet som istället kommer att 

hamna i restaurangägarnas ficka. Vi anser att Malins 

uppfattning speglas i utfallet av vår undersökning. Av 17 

stycken har endast 5 restauranger låtit hela momssänkningen 

avspeglas i konsumentpriset; det vill säga sänkte sina priser med 

12 % eller mer. Eftersom att 2 av dessa restauranger är 

restauranger inom kedjor och 3 är enskilda restauranger har vi 

ansett att betydelsen av att vara kedja eller” icke kedja” inte har 

någon relevans i detta sammanhang.  

De respondenter som gjorde en prissänkning mellan 6-11% (7 st.) har även gjort 

personalförändringar, varav 5 av dessa har anställt fler. Vi tror att detta kan vara en anledning till 

den låga prissänkningen, eftersom att det extra utrymmet förbrukats av nyanställningar.  

Vidare har 5 stycken respondenter gjort prissänkningar mellan 1-5% där majoriteten är 

mikroföretag (4 av 5). Utifrån intervjun med Thomas Laurell framkom det att små företag oftast 

Figur 15 Översikt av 

förändringar (egen bearbetning). 
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har mindre marginaler än större företag. Vi tror att detta kan vara anledningen till att de även gör 

mindre prissänkningar.  

Bland våra respondenter fanns det 4 renodlade lunchrestauranger och alla hade gjort 

prissänkningar. Vi tror att lunchrestauranger är mer benägna att göra prisförändringar. Detta tror 

vi kan bero på att människor i helheten gör en avvägning mellan att ta med sig matlåda eller att 

gå ut och äta på lunchen. I kontrast till kvällsrestaurangerna, tror vi är mindre priskänsliga och att 

det är därför de är mindre benägna att sänka sina priser. Dock får inte glömmas att det finns 

andra restauranger bland våra respondenter, exempelvis en del kedjor och andra restauranger 

som även serverar under lunchtider men som inte benämns lunchrestauranger. 

Personalförändringar 

Som tidigare nämnt har 19 respondenter gjort personalförändringar. Dessa respondenter återfinns 

jämt fördelat bland alla storlekarna. Thomas Laurell menade dock att de mindre restaurangerna 

är mer benägna att nyanställa för att kunna avlasta sin egen arbetsbörda. Vi anser att Thomas 

Laurells uttalande kan stämma men samtidigt måste beakta att en nyanställning är ett större 

beslut för en mindre restaurang än för en kedja. 

Vidare hade 14 av de 19 respondenterna ökat sin personalstyrka. I intervjun med Thomas Laurell 

framgick det att antalet nyanställningarna har ökat. Däremot berättade Malin Ackholt att facket 

inte sett spår av fler nyanställningar än tidigare år och hon ansåg att om momssänkningen skulle 

skapa fler jobb kommer det endast vara marginellt. Hon hävdade även att arbetslösheten hade 

ökat i branschen.  

Vi anser att det är svårt att uttala sig om antalet nyanställningar har ökat. Hälften av våra 

respondenter har nyanställt men eftersom att vi inte vet hur många de nyanställt och vilken 

anställningsform (heltid, deltid etc.) det rör sig om, är det svårt att veta om det har ökat eller ej. 

Det är även oklart om det är tjänster som har skapats av momssänkningen eller om det är tjänster 

som hade skapats oavsett. 

Inga förändringar 

Av det totala antalet respondenter var det 8 stycken (varav 4 mikro och 4 små)som valde att inte 

genomföra några förändringar. Paradoxalt nog ansåg majoriteten av gruppen att en prissänkning 
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leder till ökad efterfrågan. Frågan är då, varför dessa inte gjort någon prissänkning? 

Som skäl till utebliven förändring angavs flertalet olika anledningar. I undersökningen angav 4 

respondenter små marginaler som skäl till varför de valt att inte göra några förändringar. Andra 

skäl som angavs var ökat råvarupris och ökad lokalhyra. Både Thomas Laurell och Malin 

Ackholt bekräftade detta under intervjuerna genom att berätta att utebliven förändring kan bero 

på just ökade råvarupriser och hyror etc.  

Lönenivå  

Eftersom att inte alla restaurangägare sänkt sina priser motsvarande momssänkningen, kan det så 

som facket menat, finnas ett utrymme för att förbättra de anställdas villkor som exempelvis 

lönenivån. Dock är detta en förhandlingsfråga som tillfaller facket. I vår enkätundersökning 

angav ingen av restaurangägarna som skäl till uteblivna förändringar förväntade fackliga 

påtryckningar. Lönepåtryckningar är inget restaurangägarna förväntar sig och har i beaktande, 

vilket gör att vi kan anta att lönenivån i branschen framgent kommer ligga ganska stabil. Detta 

ligger i linje med vår undersökning som visar att 6 av restaurangägarna har valt att höja de 

anställdas löner. De fanns dock ingen homogenitet bland dessa restauranger som kan förklara 

varför dessa har valt att höja sina anställdas löner. Om det förhåller sig så att var femte 

restaurangägare väljer att höja de anställdas löner bör den marknadsmässiga lönen inte blivit 

påverkad. Dock har inte undersökning kunnat visa om det är alla anställda på arbetsplatsen som 

fått en löneökning och hur mycket.  

Svartjobb 

Både Malin Ackholt och Thomas Laurell delade åsikten att antalet svartjobb kommer minska. 

Ackholt ansåg att all typ av incitament till fusk skulle minska tack vare momssänkningen. Även 

utifrån enkätundersökningen kan utläsas att de flesta restaurangägare i olika grad tror på en 

sänkning av svartjobben. Vissa av respondenterna hävdade dock att det inte förekommer 

svartjobb i branschen sedan Skatteverket införde personalliggare och dylikt. 

De effekter som inte syns i modellerna  

Även om huvudsyftet med momssänkningen var att uppnå prissänkningar och nyanställningar, 

visar vår undersökning positiva effekter som har uppkommit som inte förutspåtts. Sådana 

effekter kan vara reparationer eller andra förmåner till personalen. Utifrån vårt resultat kan det 
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utläsas att ingen valde att bara genomföra reparationer, utan dessa kombinerades alltid med andra 

åtgärder.  

Efterfrågan 

Tanken med momssänkningen var att en prissänkning skulle ge en ökad efterfrågan, som i sin tur 

skulle generera nya jobb. Att en sjättedel av aktörerna väljer att göra en full prissänkning anser vi 

vara för lite för att priset på marknaden skall sjunka och resultera i en ökad efterfrågan. Vår 

undersökning har inte visat på att det har skett någon ökad efterfrågan. Vi tror att ett par kronor i 

skillnad på en måltid inte kommer att ändra den genomsnittlige svenskens restaurangvanor, men 

att en större prisförändring skulle kunna ge en större effekt. Om det dock har skett en ökad 

efterfråga på restaurangbesök sedan januari 2012, tror vi inte att det enbart beror på 

momssänkningen. Vi tror att det istället kan bero på andra faktorer, som exempelvis vädret, mars 

2012 var rekordvarmt, eller ändrade konsumtionsvanor, som Malin Ackholt ansåg, etc. 

Verkligheten och teori 

Vår undersökning ha visat att momssänkningen fått både positiva och negativa effekter. Frågan 

är om de uppnådda effekterna överensstämmer med de effekter som modellerna visar på? Om 

resultatet av momssänkningen skall jämföras utifrån modellerna med antagandet om 

”marknadens automatiska jämviktsrörelse”, så speglar inte modellen verkligheten fullt ut. Vår 

undersökning visar att förändringar skett, men inte att samtliga aktörer valt att göra 

prisförändringar. Vi anser att de svaren som kommer från modellerna, utan antagandet om 

automatiska jämnviktsrörelsen, speglar verkligheten bäst. Vår undersökning visade att 

marknaden befinner sig i något slags mellanläge, där några aktörer väljer att sänka sina priser 

medan andra väljer att inte göra det. Emellertid måste det has i beaktning att det tar tid för 

effekterna att få full verkan. Om en ny undersökning görs inom loppet av några år, kan utfallet se 

annorlunda ut. Vi tror att momssänkningen i stort sett uppnått den effekt den kan få. Detta 

antagande grundar vi på att vid sänkningens genomförande fick detta stor uppmärksamhet i 

media, vilket skapade ett allmänt tryck på restaurangerna att sänka priserna och nyanställa. Vi 

tror att de restauranger som valde att inte sänka sina priser vid momssänkningen kommer heller 

inte göra det framöver, eftersom att deras möjlighet att göra extra vinst överväger trycket från 

omgivningen. Vi har svårt att se att dessa aktörer kommer sänka sina priser framöver när trycket 

från omgivningen lagt sig. Om det förhåller sig likt detta, kommer momssänkningen aldrig att få 
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fullt genomslag och den verkliga ekonomin kommer tyvärr inte agerar som det förutspåtts i de 

teoretiska modellerna. En orsak till detta kan vara att i en verklig ekonomi har inte alla aktörer 

fullständig information om samtliga aktörer på marknaden, och en restaurangägare besitter 

förmodligen maximalt information om hur de andra restaurangerna i samma områden agerar. En 

restaurangägare agerar därför bara efter hur de andra restaurangerna i samma område eller nisch 

agerar. För att den verkliga ekonomin ska agera som i modellen med antagandet om ”automatisk 

jämviktsrörelse” måste den enskilda restaurangägaren se samtliga aktörer som konkurrenter, 

vilket inte varit fallet. Detta stöds av intervjuerna med Thomas Laurell och Malin Ackholt, som 

ansåg att de restauranger som ligger i ett område med konkurrenter som sänkt priserna, också 

själva var mer benägna att sänka sina priser.  

En modell som vi ansett återspeglat verkligheten(hur det sett ut) är VMPL-modellen. Eftersom 

att vår undersökning visar att ungefär hälften av aktörerna gjort prissänkningar, borde hälften 

också nyanställa eftersom att hälften av aktörerna borde fått ett extra ekonomiskt utrymme. Detta 

faktum stämmer överens med vår undersökning. Emellertid visar vår undersökning att det ofta är 

samma aktörer som väljer att prissänka och nyanställa. Med denna vetskap visar inte denna 

modell ett tillförlitligt utfall.  

För att summera tror vi de mikroekonomiska modellerna kan ge en hänvisning av effekterna men 

att utfallet kan bli överdrivet. Vissa positiva effekter som vår undersökning visat, faller även bort 

i modellerna, så som bättre villkor för de anställda och reparationer.  

Har det blivit en lyckad åtgärd? 

Vi anser att det som är viktigast att lyfta fram är huruvida momssänkningen har blivit en lyckad 

åtgärd. Vi tror att svaret på detta varierar utifrån vilket perspektiv det betraktas, eftersom de 

aktörer som gynnas av momssänkningen förmodligen också anser att åtgärden var lyckad.  

Genom mikromodellen kan vägledning ges om vilka som gynnats av momssänkningen, men 

först måste det utredas vem som bär bördan av momsen inom restaurangbranschen. Vi måste 

fastställa om restaurangbranschen är priskänslig, eftersom skatteincidensen styrs av 

priselasticiteten. Utifrån enkätundersökningen kan det utläsas att 24 respondenter tror mer eller 

mindre att en prissänkning faktiskt leder till en ökad efterfrågan hos konsumenterna. Bara ett 

fåtal trodde att priset hade liten eller ingen inverkan på efterfrågan. Detta kan ses som att de 
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flesta av respondenterna anser att prissänkningar och ökad efterfrågan har ett tydligt samband 

inom restaurangbranschen. Enkätundersökning pekar på att restaurangbranschen är relativt 

priskänslig, med andra ord, elastisk. Thomas Laurell berättade under intervjun att olika 

mätningar av elasticitet inom branschen spretar åt olika håll. Det elasticitetsmått som han ansåg 

vara ett medel för branschen var 1,2 vilket beskriver en elastisk marknad. Thomas Laurell 

berättade även att de olika nischerna inom restaurangbranschen är olika priskänsliga och har 

olika elasticiteter. Därför gynnas olika typer av restauranger, i olika grad, av momssänkningen. 

Utifrån den insamlade informationen gör vi antagandet att 

restaurangbranschen är en elastisk marknad, även om det 

skiljer sig åt mellan de olika nischerna i branschen. Detta 

innebär enligt vår valda modell, att det är restaurangerna 

som får bära bördan av momsen. På grund av detta är det 

också dessa som gynnas av momssänkningen, då 

momssänkningen innebär att utbudskurvan halvvägs 

skiftar tillbaka eftersom momsen har halverats. Den nya 

utbudskurvan skär efterfrågekurvan på ett lägre pris och 

högre kvantitet. Notera att priset inte sänks i lika stor 

utsträckning som kvantiteten ökar. Restaurangägarna bär då inte längre en lika stor börda av 

momsen och gynnas därför av momssänkningen. 

Även enkäten visar att restaurangägarna själva anser att momssänkningen gynnar dem. Endast 2 

av våra respondenter ansåg att momssänkningen var negativ för dem. Bland de respondenter som 

ansåg att momssänkningen hade haft en negativ påverkan på verksamheten återfanns aktörer som 

främst bedriver pubverksamhet. Vi tror att anledning till den ”negativa inställningen” inte beror 

på att det blivit sämre för restaurangen, utan att de istället hade haft förväntningar på att 

momssänkningen även skulle innefatta alkoholdrycker. När detta inte var fallet uppstod 

besvikelse hos respondenten.  

I vår undersökning framkom att nästan lika många restaurangägare har valt att använda 

momssänkningen för att förbättra marginalen som för att göra fulla prissänkningar. Malin 

Ackholt tog upp risken med att momssänkningen blir ”en konstgjord andning” till icke 

Figur 16 Den nya skatteincidensen (egen 

bearbetning). 
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levnadskraftiga restauranger. I de fall det förhåller sig likt detta, gynnar momssänkningen enbart 

restaurangägarna och gagnar varken konsumenter eller arbetsmarknaden.  

De aktörer som restaurangägarna ansåg gynnades mest av momssänkningen var konsumenterna. 

Frågan är om konsumenterna verkligen har blivit märkbart gynnade när enbart ett fåtal 

restaurangägare har genomfört fulla prissänkningar?   

Vi anser att den viktigaste faktorn för att besvara om momssänkningen blivit en lyckad åtgärd är 

huruvida samhället som helhet gynnas av momssänkningen. Inom nationalekonomin finns det ett 

verktyg (dödviktsförlusten) som kan avgöra om samhället gynnats av momssänkningen. Ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv bör momssänkningen ha lett till att dödviktsförlusten ska ha 

avtagit något, men eftersom att vi gjort det antagandet att mikromodellerna inte korrekt speglar 

verkligheten kan vi inte heller anta att dödviktsförlusten representerar verkligheten. Granskas 

istället vilka effekter samhället som helhet har fått under denna period, kan det konstateras att 

momssänkningens små effekter tillsammans med ”skatteförlusterna/investeringarna”, har haft en 

negativ inverkan på samhället. Vi instämmer med Malin Ackholt som tror att staten kommer 

vara förlorarna på momssänkningen om inte önskade effekter uppnås.  
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6 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras slutsatserna som besvarar frågeställningen och uppfyller syftet. Här återfinns 

även en slutdiskussion kring slutsatserna, men även andra åsikter och förslag till vidare forskning. 

Efter den 1 januari har restaurangägare fått ett extra ekonomiskt utrymme tack vare 

momssänkningen. Vi ämnade undersöka vad restaurangägarna valt att göra med detta utrymme 

utifrån frågeställningen ”På vilka sätt har restaurangägare i Stockholms stad använt de extra 

medlen som skapats genom momssänkningen?". Vi ämnar även besvara vilka effekter 

momssänkningen kan få på branschen, och därigenom uppfylla vårt syfte.  

Vår undersökning har resulterat i följande slutsatser:  

I vår undersökning fann vi att de restauranger som gjorde någon typ av förändring, var mer 

benägen att göra fler förändringar än en. Vi tror att detta beror på att viljan till förändring funnits 

sedan tidigare, men att de ekonomiska medlen till detta saknats.  

Vi fann även att momssänkningen speglades i konsumentpriset endast hos ett fåtal restauranger. 

Majoriteten som hade gjort en prissänkning mellan 1-11 procent hade dessutom nyanställt, vilket 

vi anser kan vara anledningen till den låga sänkningen. De lägsta sänkningarna gjordes av 

mikroföretagen, som vi anser beror på att dessa företag i utgångsläget hade de lägsta 

marginalerna.  

Vi tror att momssänkningen kommer påverka efterfrågan ytterst lite eftersom att 

prissänkningarna blivit små. Vi tror att de eventuella efterfrågeökningarna kan bero på andra 

faktorer.  

En annan komponent vi tittade på var lunchrestauranger. Samtliga lunchrestauranger i 

undersökningen hade gjort prisförändringar. Detta anser vi beror på att lunchrestauranger är en 

priskänslig nisch, då konsumenterna kan göra valet mellan att ta ned sig lunchlåda eller gå ut och 

äta under lunchrasten. 

De restauranger som gjorde personalförändringar återfanns inom samtliga restaurangstorlekar. 

Utifrån intervjuerna kunde det dock utläsas att de mindre restaurangerna bör vara mer benägna 

att nyanställa. Vi tror att detta samband kan stämma även om utfallet från undersökning inte 

pekade på detta. Vi fann det svårt att fastställa om momssänkningen lett till fler 
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nyanställningar, då våra källor bidrog med olikartad information. Eventuella nyanställningar kan 

även bero på andra faktorer än själva momssänkningen, så som ändrade konsumtionsvanor. 

Vad gäller lönenivån i branschen, har den påverkats i liten grad. Undersökningen svarar inte 

heller hur stor löneökningen varit eller om den berört samtliga anställda på de enskilda 

restaurangerna. Huruvida lönen kommer höjas i framtiden är en förhandlingsfråga. Vår 

undersökning bekräftar att det finns utrymme för att höja de anställdas löner eftersom inte alla 

har genomfört förändringar.  

Undersökningen visar att momssänkningen har lett till att svartjobben minskat. Andra positiva 

effekter som har uppstått av momssänkningen är reparationer och andra personalförmåner, så 

som utbildning. 

Bland de som inte gjort förändringar återfinns mikro och småföretagen. Som skäl till uteblivna 

förändringar angavs höjda råvaru- och lokalkostnader samt små marginaler. 

De modeller som presenterades med antagande om "automatisk jämnviktsrörelse" visar att en 

momssänkning innebär en effektivisering för samhället i och med att priserna sjunker och 

efterfrågan ökar. Den ökade efterfrågan stimulerar i sin tur restaurangägarna att nyanställa. Den 

modell som presenterades utan ”jämvikts antagandet”, visar att effekterna inte är lika självklara, 

och att utfallet beror på hur restaurangägarna väljer att disponera de extra medlen. Vi fann att 

modellerna utan antagandet om ”automatiskt jämnviktrörelse” bäst speglade resultatet från vår 

undersökning. Vi kom fram till att krafter som skulle kunna stimulera en samhällseffektiv 

användning av de extra medlen är konkurrens, samt påtryckningar från kunder och media. 

VMPL-modellen visade att de omedelbara effekterna på anställningsnivån påverkas av 

restaurangägarnas agerade. De restauranger som avstått från prissänkningar, är enligt denna 

modell de som har möjlighet att nyanställa. VMPL-modellen speglade de verkliga effekterna på 

arbetsmarknaden, samtidigt som den är missvisande angående vilka restaurangägare som väljer 

att nyanställa då vår undersökning visar att de är samma aktörer som väljer att prissänka och 

nyanställa. 

Vi tror att momssänkningen i stort sett redan nu nått sin fulla potential då vi har svårt att se att de 

aktörer som avstod från förändringar vid den nya momssatsens införande skulle ändra sig och 
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genomföra förändringar vid en senare tidpunkt. Vi anser att faktumet om att momssänkningen 

blivit en lyckad åtgärd skiftar beroende på perspektiv. Restaurangägarna har gynnats av 

sänkningen då skattebördan lättat. Ur ett samhällsperspektiv anser vi att momssänkningen 

snarare haft en negativ påverkan på samhället som helhet, då endast små effekter uppkommit 

trots stora skatteförluster.  

Diskussion  

Tidigare gjorda undersökningar av momssänkningar har kommit fram till spridda slutsatser 

fastän de haft huvudfokus på variablerna; prisnivå, sysselsättning och efterfrågan. Även vi har 

studerat dessa variabler och kommit fram till de slutsatser som presenterades i förgående avsnitt. 

Det är av intresse att se om våra slutsatser kan få stöd eller förkastas av tidigare studier som 

gjorts inom området. 

I vår undersökning fann vi att momssänkningens effekter på efterfrågan varit små. Görs en 

överskådning utav flertalet tidigare studier som har gjorts kring momssänkningar, ses inga tecken 

på att en momssänkning kommer att leda till en större efterfråga. Motsatta åsikter presenteras 

inom SoU och HUI som låg i linje med de nationalekonomiska teorierna. När HUI-studierna 

publicerade sina belägg kring en ny momssats menade de att det finns empiriskt stöd på att 

hushållen kommer att öka antalet restaurangbesök från 20 till 30 %. 

En faktor som visades ha betydelse för prissänkningar, var konkurrens. De restauranger som 

ligger i områden med många konkurrenter som prissänkt, är mer benägna att själva sänka sina 

priser. Detta faktum hade varit intressant att studera då vi inte funnit tidigare forskning som 

behandlat detta.  

Vår undersökning visade att prissänkningarna mestadels varit låga. Även undersökningar 

genomförda i andra länder har fått liknande resultat. En sammanställning av några 

undersökningar presenterades i SOU:n. Sammanställningen visade att momssänkningen i Finland 

bara fått ett genomslag på konsumentpriset med 2,1 % när det önskvärda var 7,4 %, och att i 

Frankrike överfördes bara 30 % av momssänkningen till konsumentpriset. Även den 

provsänkning som genomfördes inom tjänstesektorn i nio länder, presenterad i Blazic och 

Dimitric forskning, visade på uteblivna prisövervältringar och ingen effekt på sysselsättningen. I 

vår undersökning har det varit svårt att fastställa om momssänkningen haft effekter på 
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sysselsättningen. För att bättre kunnat besvara detta hade en undersökning med mer ingående 

enkäter behövts utformas.  Frågorna bör mer detaljerat behandla de nyanställningar som skett 

med frågor så som - Hur många individer har varje restaurang anställt?  Under vilken 

anställningsform? Även kompletterande frågor angående yttre faktorer hade behövts ställa för att 

utesluta dess inverkan. 

Det som hade tillkommit som en positiv effekt av momssänkningen, var personalförmåner, 

reparationer och andra investeringar. Randova och Krajnek menade att momssänkningar kan få 

sådana effekter. De ansåg dock att en momssänkning inte kommer medföra några andra positiva 

effekter, utan enbart leda till reparationer. Detta går emot vårt resultat som visade att ingen 

restaurangägare valde att endast genomföra reparationer, utan dessa kombinerades alltid med 

andra åtgärder.  

En slutsats som Harju och Kosonen har presenterade var att det mestadels är kedjor som agerar 

på momssänkningen genom att nyanställa och prissänka. Detta går emot en av våra slutsatser 

som visar att restauranger av alla storlekar i nästan lika stor utsträckning har valt att nyanställa. 

Storleken verkade däremot ha betydelse för benägenheten att inte göra några förändringar, då vi 

fann att bland de som inte gjorde prissänkningar fanns mikro och småföretagen. Trots att vår 

undersökning visade på ett negativt samband mellan storlek och benägenheten att genomföra 

förändringar, uteslöt vi inte att detta samband kan existera. En undersökning mer inriktad på 

storlekens betydelse kan vara ett intressant ämne för framtida forskning. 

Ett annat ämne som är av intresse för vidare forskning är bolagsformens betydelse, detta på 

grund av att vår studie visat att handelsbolagen var överrepresenterade bland de restauranger som 

inte genomfört förändringar. Kosonen fann i sin studie att aktiebolagen gjorde större sänkningar 

än vad de enskilda firmorna gjorde. 

De skäl vi fann till uteblivna förändringar var ökade råvaru- och lokalkostnader samt små 

överlevnadsmarginaler. Även Randova och Krajneks forskning visade att den vanligaste 

anledning till att låta bli att sänka sina priser var små överlevnadsmarginaler.  

Vi ansåg att det var svårt att avgöra om momssänkningen hade varit lyckad eller ej.  Erfarenheter 

från andra länder har uppvisat resultat som tolkats både positivt eller negativt av olika betraktare. 

De positiva aspekterna av momssänkningen består i att en del förändringar har skett. Medan den 
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negativa sidan är att en del förändringar inte uppnått kriterierna som ställdes inför 

momssänkningen. Även vi anser att huruvida momssänkningen varit lyckad beror på betraktaren. 
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BILAGA 1 

 

Enkäten 
Hej! Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en uppsats om sänkningen av restaurangmomsen. 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad restaurangägarna väljer att göra med det ekonomiska utrymmet som 

skapas. Obs! Alla svar behandlas anonymt. Svaren behandlas endast av oss som skriver uppsatsen och kommer 

färdigställas i tabeller. 

1. Hur många anställda har ni? 

 1-2 anställda 

 3-10 anställda 

 11-49 anställda 

 50-uppåt? 

2. Är ni medlemmar i SHR? 

 Ja  

 Nej 

3. Är någon/några av era anställda med i facket? 

 Ja 

 Nej  

 Vet ej 

 

4. Har ni genomfört några av dessa förändringar 

sedan nya momsen infördes 1 januari 2012? (Här 

kan du kryssa för flera alternativ) 

 Prisförändringar (gå vidare till 5) 

 Personal/löneförändringar (gå vidare till 6) 

 Reparationer eller verksamhetsförändringar  

 Inga förändringar (gå vidare till 7) 

 

5. Prisförändringar. Har ni sänkt era priser?  

 ja  

 nej 

•Om ja, hur många %? 

 1-5% 

 5-11% 

 12 % 

 13 % - uppåt 

•Vad har ni sänkt priserna på? 

 Samtliga rätter 

 Dagens rätt 

 De populära rätterna 

 Enstaka rätter 

 Annat:……………………………………… 

 

6. Personalförändringar 

Vilka personalförändringar har ni gjort? 

 Höjda Löner  

 Anställt fler  

 Andra förmåner (kompetensutbildning etc.) 

 Annat.................................................... 

7.Varför har du valt att inte göra några 

förändringar? (Här kan du kryssa för flera 

alternativ) 

 Företaget har så pass små marginaler redan 

 Ökad råvarupris 

 Ökad lokalhyra 

 Övriga kostnader 

 Förväntat påtryck av facket/ kollektiv avtal 

 Övrigt............................. 

8. För vilka tror du att momssänkningen kommer 

att vara positiv? 

 Dig & ditt företag 

 Arbetsmarknaden  

 Konsumenterna 

 Ingen  

 Vet ej 

9. För vilka tror du att momssänkningen kommer 

att vara negativ? 

 Dig & ditt företag 

 Arbetsmarknaden  

 Konsumenterna 

 Ingen  

 Vet ej 

10. Tror du att en prissänkning kommer att leda 

till en ökad efterfråga? 

 Ja, instämmer helt. 

 Till viss del 

 Stämmer delvis inte   

 Stämmer inte alls 

 

11. Höjer ni era meny-priser varje år? 

 Ja 

 Nej (gå direkt till fråga 13) 

12. Vad brukar vara orsaken till prishöjningen? 

 Ökad råvarupris 

 Ökad lokalhyra 

 Dålig lönsamhet 

 Övriga kostnader 

 Fackligt påtryck/kollektiv avtal 

 Övrigt:……………………………… 

13. Tror du att antalet svartjobb kommer sjunka 

tack vare den nya momsen? 

 Ja, instämmer helt. 

 Till viss del 

 Stämmer delvis inte    

 Stämmer inte alls 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor till SHR 
1. Namn:  

2. Titel: 

3. Arbetsuppgifter: 

4. Har ni några krav för att bli medlem i SHR? 

5. Har ni ställt några krav eller gett ut 

rekommendationer till era medlemmar 

angående momssänkningen? I så fall vad? 

6. Har ni sett några effekter inom branschen 

efter den nya momssatsen? 

7. Hur tror ni att det kommer att se ut på lång 

sikt? 

8. Tror ni att regeringens mål av antalet 

anställda kommer att uppfyllas? 

9. Tror ni att antalet svartjobb kommer att 

minska tack vare momssänkningen? 

10. Tror ni att restaurangbesöken kommer att 

öka? 

11. Tror ni att restaurangbranschen är en 

priskänslig marknad? (priselasticitet) 

12. Vad tror ni era medlemmar kommer att göra 

med det ekonomiska utrymmet(extra medlet) 

som skapats? 

Icke medlemmar?  

13. Vilken typ av företag tror ni är mer benägna 

att sänka sina priser? Varför? 

14. Tror ni att det skiljer sig mycket mellan olika 

restauranger i landet? Gällande vad de gör 

med momsen. 

15. Man har gett ut rekommendationer att sänka 

sina priser, men tror ni inte att restaurangerna 

kommer att höja dem igen? PR- trick? 

Ex. McDonalds höjde sina priser extra innan 

årsskiftet så den egentliga prissänkningen var 

egentligen inte 5 kr som de påstår? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor restaurangfacket HRF 

 
1. Namn:  

2. Titel: 

3. Arbetsuppgifter: 

4. Hur många medlemmar har ni i 

dagsläget? 

5. Har ni fått fler medlemmar i er 

organisation efter momssänkningen? 

6. Ser villkoren för fackliga och icke-

fackliga olika ut? 

7. Har ni märkt av någon betydlig skillnad 

av antalet nyanställningar? Om man 

jämför med andra år, eller normalen? 

8. Har ni sett någon löneökning hos dem 

anställda? 

9. Kommer ni att sätta någon sorts press 

från ert håll till arbetsgivarna om bättre 

villkor eller löner nu med den nya 

momsen? 

10. Tror ni att antalet svartjobb kommer att 

minska? Varför? 

11. Hur många jobb tror ni det kommer att 

skapas? 

12. Vad tycker ni om regeringens förslag? 

13. Har ni sett några fördelar/nackdelar av 

momssänkningen? 

14. Hur tror ni utvecklingen kommer se ut på 

lång sikt? 

15. Tror ni att restaurangbesöken kommer att 

öka tack vare momssänkningen?  

16. Tror ni att restaurangbranschen är en 

priskänslig marknad? (priselasticitet) 

17. Vad tror ni restaurangägarna kommer att 

göra av det ekonomiska utrymmet som 

skapas av momssänkningen? 

18. Tror ni att det skiljer sig mycket mellan 

olika restauranger i landet? Gällande vad 

de gör med momsen. 

19. Man har gett ut rekommendationer att 

sänka sina priser, men tror ni inte att 

restaurangerna kommer att höja dem 

igen? PR- trick? 

 

 

 

 


