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Förord  

Den 1 januari 2012 sänktes momsen på restaurang- och cateringtjänster i Sverige från 25 

till 12 procent. Syftet med sänkningen var att öka den varaktiga sysselsättningen genom ett 

större arbetsutbud och en ökad efterfrågan på restaurangtjänster till följd av ett lägre 

konsumentpris.  

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har haft i 

uppdrag av regeringen att utvärdera den sänkta restaurangmomsen. Tillväxtanalys ska följa 

upp effekter gällande företagande i olika dimensioner, exempelvis omsättning, anställning-

ar, nyföretagande, överlevnadsgrad och vinstmarginaler samt effekter på regelförenkling 

som reformen medför. Föreliggande rapport innebär slutrapportering av uppdraget. 

Därutöver ingår ett PM som underlag till denna rapport (PM 2015:25). En delrapport som 

berörde den kortsiktiga utvecklingen redovisades i januari 2014.  

Rapporten har författats av en projektgrupp bestående av avdelningschef Björn Falkenhall 

(projektledare) och Sofia Tano, analytiker vid Tillväxtanalys, samt docent Jonas Månsson 

vid Linnéuniversitet. Docent Shahid Quoreshi vid Blekinge tekniska högskola har ansvarat 

för den del i rapporten som avser tidsserieanalys. 

Arbetet har förankrats i en referensgrupp och vi vill tacka de medverkande för värdefulla 

kommentarer. 

 

Östersund, december 2015 

 

 

 

Jan Cedervärn 

Vik. generaldirektör 

Tillväxtanalys 
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Sammanfattning  

Vår analys av den sänkta restaurangmomsen visar på effekter på anställningar, lönesumma 

och omsättning. Vi ser även att företagen har valt att använda momssänkningen på fler sätt 

än till att sänka priserna och att den gett effekter även på vinstmarginaler och på företags-

stocken. Tillväxtanalys bedömer vidare att den sänkta restaurangmomsen kommer att ha en 

långsiktigt positiv effekt på den varaktiga sysselsättningen. 

Inledning 

Syftet med momssänkningen var att öka den varaktiga sysselsättningen både genom ökat 

arbetsutbud och genom ökad efterfrågan på restaurang- och cateringtjänster. Tillväxtanalys 

uppdrag bestod i att utvärdera vilka effekter denna reform har haft på företagandet. Även 

Skatteverket och Konjunkturinstitutet har tilldelats uppdrag i arbetet med att utvärdera den 

sänkta momsen, ur olika perspektiv. 

Att utvärdera effekterna av den sänkta restaurangmomsen är en utmaning och svårt 

metodologiskt då vi inte har tillgång till ett kontrafaktiskt utfall, det vill säga vad som 

skulle hänt om reformen inte hade införts. Att estimera effekter av en reform som omfattar 

samtliga företag i en bransch är alltså mycket svårt. Tillväxtanalys angrep uppdraget 

genom att utföra ett antal delstudier som tillsammans ger indikationer på effekterna av 

momssänkningen. Vi har undersökt fem variabler som var och en påverkar företagets 

vinstfunktion: lönesummor, omsättning, anställningar, vinstmarginal samt förändring av 

företagsstocken.  

Resultat 

Sammanfattningsvis ser vi en entydig och robust bild av att den sänkta restaurangmomsen 

har fått effekt på ovannämnda fem variabler.  

Vad gäller omsättning är den genomsnittliga effekten 5,6 procentenheter per år. Den 

genomsnittliga effekten på lönesumma är 4,9 procentenheter per år. Detta motsvarar 

11 300 heltidstjänster över tre år. Den årliga effekten på anställningar är 5 procentenheter. 

Omräknat i antal anställda motsvarar detta 9 900 personer över två år. 

Vi ser även att företagens vinster har ökat, vilket i sin tur skapar incitament för nya företag 

att träda in på marknaden och för färre företag att träda ut. Enligt våra beräkningar ser vi 

ett tillskott på 490 fler företag än vad som hade varit fallet utan momssänkningen. De 

resultat vi ser är enligt förväntan eftersom företagen inte är tvingade att använda moms-

sänkningen till att sänka priserna, utan istället kan välja att maximera vinsten.  

Genom deskriptiv statistik kan vi se vissa regionala skillnader. Det har genomgående skett 

en större ökning av lönesumma, antal anställda och omsättning för företag i storstads- och 

täta kommuner jämfört med i landsbygdskommuner. Detta kan förklaras av skillnader i 

efterfrågan och konkurrenstryck. 

Slutsatser 

Det är viktigt att ha i åtanke att dessa resultat avser effekter på kort sikt, då vi idag endast 

har tillgång till en uppföljningstid på upp till tre år. Vidare är detta endast en uppskattning 

av effekter då det är svårt att med säkerhet veta vad som hade skett i avsaknad av denna 

reform. Mot bakgrund av att de kortsiktiga effekterna är relativt kraftiga och att en stor del 
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av inflödet till branschen inte var sysselsatta året innan, bedömer Tillväxtanalys att den 

sänkta restaurangmomsen även kommer att ha en långsiktigt positiv effekt på den 

varaktiga sysselsättningen. 
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Summary  

Our analysis of the effects of the reduction in VAT for restaurants and catering services 

indicates a positive outcome for employment, total wages and turnover. It is clear that 

firms have not only used the VAT reduction in order to lower prices since effects on gross 

profit and the net surplus of new firms can also be seen. Growth Analysis concludes that 

the lower VAT rate will have a long-term positive effect on employment.  

Introduction 

The aim of the VAT reduction measure was to increase long-term employment in Sweden 

through an increase in both labour supply and the demand for restaurant and catering 

services. Growth Analysis was commissioned to evaluate the effects of this reform from 

the perspective of firms. The Swedish Tax Agency and the National Institute of Economic 

Research (NIER) were also commissioned to evaluate the reform from different perspec-

tives.  

Evaluating the effects of the VAT reduction is challenging from a methodological perspec-

tive because of a lack of counterfactual outcomes, i.e. what would have happened in the 

absence of the reform. A reform such as a reduction in VAT that covers all businesses in 

an industry is therefore hard to evaluate. We approached this challenge by conducting a 

number of studies that, when viewed together, give an indication of the effects. We analyse 

the effects on five outcome variables which each affect the firm’s profit function: turnover, 

total wages, employments, gross profit margin and net surplus of firms.  

Results 

Overall, the picture that emerged clearly indicated that the VAT reduction had an effect on 

all of the outcome variables mentioned above.  

The average yearly effect on turnover is estimated to be 5.6 percentage points while for 

total wages, the yearly effect is 4.9 percentage points. This corresponds to approximately 

11,300 full-time employments over three years. The yearly effect on employments 

amounts to 5.0 percentage points. This number corresponds to 9,900 jobs over two years.  

The gross profit margin for the firms also increased which created an incentive for new 

firms to enter the market and fewer to exit the market. According to our estimations, 

approximately 490 additional firms have entered the market as a result of the reform. Our 

results are consistent with expectations since the firms are not forced to do a full price 

pass-through but instead act profit maximizing. 

Through descriptive statistics, some regional differences were also observed. The increase 

in total wages, turnover and employment are consistently larger for firms in urban and 

densely populated regions compared with rural regions. This can be explained by differen-

ces in demand and degree of competition.  

Conclusions 

It is important to note that these results indicate short-term effects since a follow-up period 

of only up to three years is available. Furthermore, these are only estimated effects since it 

is difficult to know with any certainty what would have happened in the absence of the 

reform. Considering that the short-term effects are rather large and a significant share of 
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the inflow of employees to the industry consisted of persons who were unemployed during 

the previous year, Growth Analysis assesses that the VAT reduction measure will have a 

positive long-term effect on employment. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den första januari 2012 sänktes mervärdesskatten (moms) på restaurang- och catering-

tjänster i Sverige från 25 till 12 procent. Syftet med sänkningen var att öka den varaktiga 

sysselsättningen genom ett större arbetsutbud och en ökad efterfrågan på restaurangtjänster 

till följd av ett lägre konsumentpris. Vidare skulle regelbördan och de administrativa 

kostnaderna i restaurangnäringen minska genom en harmoniserad momssats på mat för 

avhämtning, servering och övriga livsmedel. Försäljning av alkohol påverkades inte av 

reformen utan är fortsatt belagd med 25 procent moms. Knappt hälften av omsättningen i 

restaurangbranschen berördes därmed direkt av reformen. 

Den sänkta momsen var en del av den dåvarande regeringens långsiktiga mål om en 

varaktigt högre sysselsättning och förväntades enligt SOU 2011:24 Sänkt restaurang- och 

cateringmoms öka sysselsättningen och effektivisera arbetsmarknaden i stort.  

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har haft i 

uppdrag av regeringen att utvärdera den sänkta restaurangmomsen. Tillväxtanalys ska följa 

upp effekter gällande företagande (t.ex. med avseende på nyföretagande, vinstmarginaler 

och överlevnadsgrad) och på den regelförenkling som reformen medför. I uppdraget ingår 

även att följa upp hur restaurang- och cateringbranschen utvecklats över tid med särskilt 

fokus på företagande. Vidare ska Tillväxtanalys göra en analys av konkurrens- och andra 

marknadsförhållanden inom restaurang- och cateringbranschen, eventuella regionala 

skillnader, samt inhämta relevanta erfarenheter från branschen. Föreliggande rapport 

innebär slutrapportering av uppdraget. Denna rapport understöds av ett PM som i mer 

detalj behandlar analysen med syntetisk kontrollgrupp.
1
 En delredovisning av den kort-

siktiga utvecklingen lämnades i januari 2014.  

Även Skatteverket och Konjunkturinstitutet har haft i uppdrag att utvärdera den sänkta 

momsen. Skatteverkets uppdrag innebar att följa upp effekter när det gäller hur åtgärden 

och andra regelförändringar motverkar skatteundandragande i branschen. Konjunktur-

institutets uppdrag har inneburit att följa upp effekter av reformen beträffande konsument-

priser, löner och sysselsättning.  

Rapportens är disponerad enligt följande: I resterande del av detta kapitel återfinns motiv 

till momssänkningen enligt förarbeten samt avgränsningar för denna rapport. Kapitel 2 

innehåller teoretisk referensram och vilka effekter vi kan förvänta oss av reformen. Vår 

utvärderingsdesign och vilka datakällor vi använt beskrivs i det tredje kapitlet. Kapitel 4 

innehåller deskriptiv statistik och de huvudsakliga resultaten. Avslutande kommentarer och 

sammanfattande bedömning återfinns i det femte och avslutande kapitlet. 

 Momsregler och motiv till reformen enligt förarbeten 1.1.1

Moms är en konsumtionsskatt som är riktad mot just konsumtionen av varor och tjänster. 

Det är den näringsidkare som omsätter varorna och tjänsterna som ska betala in skatten till 

staten, men avsikten är att skattebördan ska vältras framåt på konsumenten. De svenska 

momsreglerna bygger på Europarådets direktiv.
2
 Reglerna för moms är i hög grad 

harmoniserade inom EU och enligt artikel 96 i mervärdesskattedirektivet ska medlems-

                                                 
1 Se Tillväxtanalys PM 2015:25 
2 Dir. 2006/112/EG, 28 november 2006 
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staterna tillämpa en normalskattesats som inte får vara lägre än 15 procent, någon övre 

gräns finns inte. Medlemsstaterna får tillämpa högst två reducerade skattesatser och dessa 

får inte vara lägre än fem procent. I direktivet anges de varor och tjänster där en reducerad 

skattesats får tillämpas och bland dessa återfinns sedan 1 juni 2009 restaurang- och 

cateringtjänster. 

Enligt den utredning som låg till grund för reformen förväntas en sammantagen långsiktig 

sysselsättningseffekt på 6 000 helårsarbetskrafter komma från två primära källor.
3
 För det 

första förväntas en sänkt moms leda till att hushållen ersätter en del av det obeskattade 

arbetet som idag utförs i hemmet med tjänster köpta på marknaden. Arbetsutbudet 

förväntas då öka till följd av att tiden som behöver läggas på hemarbete minskar. Enligt 

utredningen förväntas arbetsutbudet öka med motsvarande 2 500 helårsarbetskrafter som 

en följd av minskat hemarbete. 

En andra sysselsättningseffekt förväntas komma från en efterfrågeeffekt på arbetskraft till 

följd av ökad efterfrågan på restaurang- och cateringtjänster. Enligt utredningen finns det 

anledning att tro att restaurangbranschen är en bransch där det råder utbudsöverskott på 

individer som vill arbeta i branschen, men som i dagsläget står utanför arbetskraften eller 

är arbetslösa. Om så är fallet, och det råder en så kallad strukturell arbetslöshet på mark-

naden, kan den totala varaktiga sysselsättningen öka till följd av en arbetskraftsökning i 

restaurangbranschen som inte skulle leda till en arbetskraftsminskning i andra branscher. 

Enligt utredningens uträkningar bör sysselsättningen i restaurang- och cateringbranschen 

öka med motsvarande knappt 4 000 personer som en följd av ökad efterfrågan på arbets-

kraft. Omräknat i helårsarbetskrafter innebär det knappt 3 500 personer.  

Sammanlagt förväntas alltså sysselsättningseffekten till följd av momssänkningen uppgå 

till knappt 6 000 helårsarbetskrafter. De båda sysselsättningseffekterna vilar på ett anta-

gande om full övervältring i konsumentpris till följd av momssänkningen. Det är ett 

antagande som grundar sig på den relativt goda konkurrenssituationen i restaurang-

branschen och att utredningens uppskattning avser de långsiktiga effekterna av moms-

sänkningen.  

Momssänkningen från 25 till 12 procent på restaurang- och cateringtjänster skulle enligt 

förarbetena minska de administrativa kostnaderna med omkring 200 miljoner kronor 

årligen. Detta baseras på en minskning av de totala kostnaderna för att hantera två moms-

satser med 50 procent. 

1.2 Avgränsningar 

I Tillväxtanalys delrapport avhandlandes kostnadsbesparingar till följd av regelförändring-

ar. Resultaten visar på att momssänkningen har lett till en relativt liten besparing för före-

tagen i restaurang- och cateringbranschen när det gäller regelkostnader. Den administrativa 

kostnadsbesparingen för företagen kopplad till hantering av färre momssatser uppgår till 

cirka 14 miljoner kronor år 2012. Såväl antalet företag som får ett minskat antal moms-

satser att hantera, som den administrativa merkostnaden för att hantera två momssatser 

förefaller ha överskattats betydligt i förarbetena. Sammantaget förväntade man sig en 

kostnadsbesparing på 200 miljoner kronor. För en mer ingående beskrivning av denna 

studie hänvisas vidare till delrapporten då vi i föreliggande rapport inte gör några ytter-

ligare analyser av regelkostnader.  

                                                 
3 SOU 2011:24 
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Vi kommer i denna rapport inte att gå in på andra ordningens effekter av momssänkningen, 

det vill säga varifrån arbetskraften till restaurangbranschen hämtas. I dialog med Konjunk-

turinstitutet kom vi överens om att de behandlar denna fråga i deras rapport då myndig-

heten har specifikt i uppdrag att analysera effekter på sysselsättning.
4
 I denna rapport 

fokuserar vi därför på de kortsiktiga effekterna på företagande i olika dimensioner och gör 

inte någon mer ingående analys av långsiktiga effekter.  

                                                 
4 Se Konjunkturinstitutet (2015) 
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2 Tidigare studier/teori 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

 Motiv till momssänkningen – optimal skatteteori 2.1.1

Ett skattesystem bör vara enkelt, effektivt och rättvist samt utformas på ett sätt som sned-

vrider konsumtions- och produktionsbeslut så lite som möjligt.
5
 Under antagandet att 

momssänkningar leder till genomslag i konsumentpriser kan man tala om optimal skatte-

teori. Den så kallade Ramsey-regeln brukar betraktas som utgångspunkt för optimal skatte-

teori när det kommer till konsumtionsskatter.
6
 Huvudinsikten i Ramseys teori är att varor 

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

relativt priskänsliga.  

Med en momssats på till exempel restaurang- och cateringtjänster blir priset konsumenten 

möter högre, vilket resulterar i en lägre konsumtion och produktion av restaurang- och 

cateringtjänster än vad hade varit fallet utan skattepåslaget. En vara eller tjänst betraktas 

ofta som priskänslig (priselasticitet, |ε| >1) om det finns många nära substitut till varan 

eller tjänsten eller prisokänslig ( 0 < |ε| <1) om det finns få nära substitut. Enligt den 

utredning som låg till grund för reformen beräknas priselasticiteten på restaurang- och 

cateringtjänster till -0,8, vilket skulle innebära att en prisnedgång med 1 procent skulle öka 

efterfrågan på restaurang- och cateringtjänster med 0,8 procent.
7
 

Ur ett skatteoptimalt perspektiv kan man hävda att en skattebas bör beskattas mindre desto 

enklare den kan undkomma skatt och mer desto svårare den kan undkomma skatt. Jordahl 

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

hemmet, på den svarta marknaden och i utlandet. På dessa tre områden har staten ingen 

möjlighet att uppbära skatt. Ur ett statsfinansiellt perspektiv kan det alltså vara gynnsamt 

med en lägre beskattning på varor och tjänster som kan förflytta sig till hemmet, utomlands 

eller in i svartarbete än varor och tjänster som saknar den möjligheten. Restaurang- och 

cateringtjänster är ett typiskt exempel på en tjänst som lätt kan substitueras och flyttas från 

marknaden in i hemmet. 

Skattekilen som uppstår mellan skillnaden i pris på hemarbete och tjänster köpta på 

marknaden gör det skattemässigt fördelaktigt för individen att utföra en tjänst (i det här 

fallet matlagning) själv, trots att man inte utför arbetet effektivt relativt den tjänst som 

erbjuds på marknaden. Eftersom de flesta är mindre produktiva i egenarbete än en yrkes-

utbildad person kommer skattesnedvridningen då leda till produktivitetsförluster, samtidigt 

som ekonomisk aktivitet förskjuts bort från marknadsproduktion och mot produktion i 

hemmet. En sänkning av momsen skulle enligt ovanstående resonemang minska skatte-

kilen och göra det mer attraktivt för hushållen att konsumera restaurang- och catering-

tjänster.  

 Förväntade effekter av momssänkningen – företagets vinstfunktion  2.1.2

Ett företag i en konkurrensutsatt sektor har enligt nationalekonomisk teori som mål att 

maximera sin vinst. I företagets vinstfunktion är p priset per enhet och y den totala 

                                                 
5 Jordahl och Stenkula (2009) 
6 Ramsey (1927) 
7 SOU (2011) 
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kvantitet som produceras och säljs på marknaden. p(y) representerar efterfrågan på 

produktionen och t är mervärdesskattesatsen. Följaktligen beror de totala intäkterna på 

storleken på t. Den totala kostnaden c, är i sin tur en funktion av priset på insatsvarorna; 

arbete (w), kapital (r) och produktion (y). Se ekvation 1 nedan. 

1. π(w,r,y)=[y∙p(y)](1-t)-c(w,r,y)  

På lång sikt är vinsten lika med noll på en konkurrensutsatt marknad.
8
 På kort sikt, när 

företag varken hunnit lämna eller etablera sig på marknaden, eller på en marknad där det 

inte råder fullständig konkurrens, kan befintliga företag göra både vinster och förluster vid 

förändringar i efterfrågan eller utbud. Sänkt moms, ett lägre t, i restaurangbranschen leder 

enligt vinstfunktionen till att de berörda företagen får en ökad omsättning; (y∙p(y)) ökar. På 

kort sikt skapar den sänkta mervärdeskatten ekonomiska medel som ger företagen på 

marknaden flera möjligheter.  

Det bör noteras att de företag som berörs av momssänkningen själva disponerar över de 

ekonomiska medel momssänkningen skapar. Ett möjligt utfall är att företagen sänker sina 

konsumentpriser. Enligt efterfrågesambandet skulle företagen då öka sin försäljning och 

under antagandet om fullständig konkurrens vinna marknadsandelar och öka sin omsätt-

ning. En annan möjlighet är att företaget utan att öka sin omsättning ökar sina kostnader 

(c). Detta kan ske genom en ökning av kostnader för personal c(w), kapital c(r) eller 

produktion c(y). Ett sådant agerande kan vara företagsekonomiskt rationellt om företaget 

förväntar sig att det på lång sikt ökar vinsten för företaget. 

Ökning i kostnad för personal c(w) kan ske genom till exempel nyanställning eller ett 

utökat antal arbetade timmar bland befintlig personal. Ökning i kapitalkostnad c(r) kan till 

exempel ske genom att företagen investerar i realkapital genom inköp eller upprustning av 

maskiner och fastigheter. En ökning i produktionskostnad c(y) sker till följd av att företag 

förnyar eller förbättrar råvarorna i sin produktion och därmed ökar sin långsiktiga konkur-

rensförmåga. 

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är om företagen i branschen använder det ekono-

miska utrymmet till att öka de egna vinsterna på kort sikt. Övervinsterna som då uppstår i 

branschen leder till nyetableringar (inträde av företag) och att färre företag lämnar mark-

naden (utträde av företag). Företagsstocken ökar därmed till dess vinsterna sjunkit tillbaka 

och långsiktig jämviktsvinst uppnås. Det kan antas att det finns företag i restaurang-

branschen som befinner sig i mindre konkurrensutsatta områden än andra, alternativt har 

ett så pass differentierat utbud att man inte längre kan tala om en fri konkurrensmarknad. 

För dessa företag är en ytterligare möjlig effekt av den sänkta mervärdeskatten att vinst-

nivån kan öka även på lång sikt. Sistnämnda utfall skulle kunna förväntas i glesbygds-

kommuner där konkurrensen är svagare och antalet aktörer färre.  

 Momssänkningens övervältring på konsumentpris 2.1.3

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

kommer en övervältring i konsumentpris till följd av momssänkningen leda till ett föränd-

rat konsumtionsbeteende. Vid en momssänkning på restaurang- och cateringtjänster från 

25 procent till 12 procent kan full övervältring på konsumentpris visas genom följande 

ekvation 2. 

2.  (1,12*p-1,25*p)/(1,25*p)*100= -10,4  

 

                                                 
8 Denna nollvinst inkluderar även en viss vinst, så kallad långsiktig jämviktsvinst.  
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En full övervältring på konsumentpriset till följd av den sänkta momsen innebär alltså att 

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

varit.  

Efterfrågesambandet säger oss att ett lägre pris leder till en ökad efterfrågan. Vid en över-

vältring av momssänkningen på konsumentpriser skulle varje konsument möta ett lägre 

pris och efterfrågan på restaurang- och cateringtjänster skulle öka. Vid en ökad efterfrågan 

skulle de berörda företagens försäljning öka och företagen öka sin produktion och omsätt-

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

insatsvaror, det vill säga arbetskraft och kapital vilket gör det rimligt att anta att syssel-

sättningen i restaurangbranschen skulle påverkas positivt. Vi förväntar oss en större effekt 

på sysselsättningen då kapitalstocken på kort sikt är konstant. 

Stiglitz (1988) diskuterar sambandet mellan begreppen elasticitet, marknadsstruktur och 

övervältring (pass-through), där det senare begreppet syftar till genomslag i konsument-

priser till följd av en momssänkning. Storleken på övervältringen är beroende av efter-

frågeelasticiteten och graden av konkurrens, det vill säga vilken typ av marknad som 

kännetecknar restaurang- och cateringbranschen. Storleken på övervältringen kommer att 

hamna i ett intervall mellan nedanstående två ytterligheter. 

Fall 1 Fullständig konkurrens och elastisk efterfrågan  

I detta fall kommer priserna att falla och efterfrågan öka vilket innebär ökad omsättning. 

För att möta efterfrågan kommer företagen att öka försäljningen, och under antagande om 

effektivitet, öka mängden insatsvaror arbete och kapital. Om kapital antas vara konstant på 

kort sikt, kommer detta att avspeglas främst i nyanställningar eller fler arbetade timmar. 

Om konkurrensen inte är perfekt kommer inte övervältringen att vara fullständig och vi 

kommer då även att se högre vinster och löner till ägarna av företagen. I detta fall då 

konkurrenstrycket är starkt är inträdesbarriärerna låga och skalavkastningen inte ökande. 

Ökade vinster kommer då att resultera i ett inflöde av nya företag (entry) och ett minskat 

utträde (exit), varför företagsstocken ökar. 

Fall 2 Monopol 

Om vi antar marknadsformen monopol, vilket kan vara fallet i fram för allt glesbygds-

kommuner i Sverige, kommer merparten av kostnadsreduktionen att avspegla sig i ökade 

vinster. Det finns svaga incitament för företagen att sänka priserna. Då inträdesbarriärerna 

är låga kan vi emellertid möjligen förvänta oss att inträde av nya företag är högre än 

utträde i dessa områden. 

Enligt Christiansen (2010) talar mycket för att restaurang- och cateringbranschen är ett 

exempel på en bransch som befinner sig på mellanformen monopolistisk konkurrens. Så är 

fallet när marknaden är heterogen och företagen trots likande varor differentierar sina 

produkter med avseende på exempelvis kvalitet, paketering och smak. När det råder 

monopolistisk konkurrens kan företagen därför genom sitt agerande påverka konsument-

priset. Följden blir en sluttande marginalintäktskurva och ett konsumentpris som kan sättas 

högre än på en fri konkurrensmarknad. Vid en jämförelse mellan marknadsformerna blir 

sänkningen av konsumentpriser vid en given momssänkning mindre på en marknad där det 

råder monopolistisk konkurrens jämfört med en fri konkurrensmarknad. 

Konjunkturinstitutet uppskattar ett prisgenomslag eller övervältring på cirka fem procent-

enheter (hälften av fullt genomslag på 10,4). Även om detta är en kortsiktig effekt 

indikerar det att restaurangbranschen är en marknad som kännetecknas av monopolistisk 
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konkurrens.
9
 En övervältring i denna storleksordning innebär också att vi kan förvänta oss 

effekter på företagens omsättning, anställningar, lönesummor och vinster samt att företags-

stocken ökar i restaurangbranschen. Storleken på dessa effekter är en empirisk fråga som 

vi kommer försöka att besvara i de följande kapitlen.  

                                                 
9 Se Konjunkturinstitutet (2015) 
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3 Utvärderingsdesign 

När en reform är nationellt omfattande som exempelvis sänkningen av restaurangmomsen 

är den mycket svår att utvärdera då inget kontrafaktiskt utfall finns. Alla företag omfattas 

av förändringen och det finns sällan en liknande jämförelsegrupp som inte omfattas av 

reformen. För att kunna besvara frågan om mervärdesskattesänkningens effekter på 

restaurang och cateringtjänster har vi därför valt att använda oss av flera delstudier och 

olika metoder. I vår analysdel med undantag av enkätstudien är vårt analysobjekt bransch. 

Vi skapar branscher genom att aggregera upp data på företagsnivå till branschnivå.
10

 

Resultaten från Tillväxtanalys delrapport ger starka indikationer på att företagen använt 

medel som frigjorts till följd av momssänkningen på fler sätt än att sänka konsument-

priserna. Resultaten ger en mångfacetterad bild av hur momssänkningen har använts i 

företagen. Av enkätundersökningen framgår att företagen ökat sin vinst, anställt personal, 

gjort kapitalinvesteringar och framför allt satsat på olika former av kvalitetsförbättringar 

till följd av momssänkningen. För att belysa företagens erfarenheter från momssänkningen 

och närmare analysera hur de har agerat, sammanfattar vi i resultatdelen slutsatserna från 

enkätstudien.
11

 

Utifrån analyser av deskriptiv statistik och tidsserier framgår vidare av delrapporten att det 

framför allt är i omsättning, lönesummor och antal anställda som företagen har haft en 

kraftig utveckling på kort sikt. Tidsserieanalys av registerdata visade att lönesumman i 

genomsnitt var 7,5 procent högre för perioden januari 2012 till juni 2013 jämfört med 

månaderna före momssänkningen. Denna skillnad är statistiskt signifikant men kan inte 

med säkerhet sägas ha orsakats av momssänkningen. Lönesummans utveckling avspeglar 

sig även i antalet förvärvsarbetare, som ökat med cirka 9 200 personer eller cirka sju 

procent mellan 2011 och 2012. Här bör dock poängteras att det rör sig om heltids-, deltids- 

och timanställda och inte om helårsarbetskrafter. Vidare framgår av delrapporten att 

rörelsemarginalen för restaurangbranschen förbättrats från cirka sju till cirka åtta procent 

mellan 2011 och 2012. Samtidigt har antalet företag som lämnat branschen minskat och 

antalet nystartade företag ökat, vilket lett till en nettoökning av företagsstocken under 

2012.  

Resultaten från delstudien gällande den deskriptiva statistiken samt tidsserieanalysen 

kommer att kompletteras och revideras i denna slutrapport då vi har tillgång till en längre 

uppföljningsperiod. Med den uppdaterade tidsserieanalysen i denna slutrapport kommer vi 

kunna estimera effekter över tid baserat på historisk utveckling. Vi går även vidare med 

att, som förutskickades i delrapporten, försöka uppskatta effekter genom att använda oss av 

en metodansats som i utvärderingslitteraturen benämns syntetisk kontrollgrupp.  

Nedan beskrivs dessa två metodansatser som används för att ge indikationer på effekterna 

av reformen. Detta avsnitt innehåller även en beskrivning av de data som används för de 

två delstudierna. 

                                                 
10 Branschen för restaurang- och cateringtjänster innefattar företag med SNI-koderna 55101, 55202, 56.1 och 

56.2 (exkl. 56292 och 56293) om inget annat anges. 
11 Se vidare Tillväxtanalys (2014) 
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3.1 Branschens utveckling över tid  

Data, tidsserie eller tvärsnitt över tid, kan ofta innehålla ett trendbrott på grund av en 

policyförändring eller en plötslig chock i ekonomin. Genom tidsserieanalys har vi möjlig-

het att identifiera om det finns ett statistiskt signifikant trendbrott vid tidpunkten för 

reformen. Om momssänkningen får genomslag bör det synas i data i termer av en 

strukturell nivåförändring. I denna modell kommer vi använda oss av årliga dummy-

variabler för att uppskatta effekter över tid. I modellen skattar vi både genomsnittliga 

årliga effekter samt den totala effekten över samtliga år efter reformen. Analysen har gjorts 

på både tidsserie och tvärsnitt som en känslighetsanalys av uppskattade effekter.  

Fördelen med att använda en tidsserieansats är att tidsförskjutningarna i modellen fångar 

upp effekter av uteslutna variabler. Modellerna utgår från att varje observation innehåller 

all information. Nackdelen med denna ansats är att man förlorar observationer och därmed 

får större varians som kan leda till statistiskt icke-signifikanta parametrar trots att effekter-

na i sig är signifikanta. Det bör noteras att metoden utgår från historiska data och att den 

inte med säkerhet kan bestämma orsakssamband.  

3.2 Branschens utveckling jämfört med andra branscher 

Eftersom momssänkningen på restaurang- och cateringtjänster infördes samtidigt över hela 

landet finns ingen naturlig jämförelsegrupp. Varken i struktur eller i utveckling över tid 

finns någon annan bransch i Sverige som är nog lika restaurang- och cateringbranschen. 

Konjunkturinstitutet använder i sin analys tre jämförelsebranscher och skattar effekter med 

metoden difference-in-differences. Dock skiljer sig trenden åt innan reformen för de 

använda jämförelsebranscherna och den undersökta restaurang- och cateringbranschen.
12 

Vi har därför använt oss av en matchningsmetod med syntetisk kontrollgrupp. Denna 

metodansats skapar, med utgångspunkt från branschkarakteristiska, en jämförelsebransch 

som fram till tidpunkten för reformen är så lik restaurangbranschen som möjligt. Skillnader 

i utfall efter denna tidpunkt antas vara en effekt av reformen.
13

 Metoden introducerades 

och utvecklades av Abadie m.fl. (2003, 2010). Sedan dess har metoden applicerats på ett 

antal frågor för att utvärdera effekter. Enligt vår kännedom har tidigare studier endast 

applicerat metoden på geografiska områden, det vill säga studerat en reform i till exempel 

ett land, en stat eller en kommun och skapat ett syntetiskt geografiskt område som 

jämförelsegrupp.
14

 I vårt aktuella fall är enheten bransch. En fördel med att jämföra med 

andra branscher inom Sverige är att institutionell kontext och regelverk är likartade. En 

jämförelse med andra länder är heller inte möjlig då vi inte har tillgång till samma rika 

mikrodata från andra länder.  

 

                                                 
12 KI använder detaljhandel (exkl. drivmedel), Sport och fritid samt övriga tjänster som jämförelsebransch, se 

vidare Konjunkturinstitutet (2015). 
13 För en mer detaljerad beskrivning av metoden se Tillväxtanalys PM 2015:25. 
14 För tidigare studier på området se t.ex. Abadie m.fl (2003), Billmeier & Nannicini (2013) eller på svensk 

data Dietrichsson & Ellegård (2015). 



SÄNKT MOMS PÅ RESTAURANG- OCH CATERINGTJÄNSTER 

20 

 

Figur 1 Jämförelse av matchning mellan syntetiskkontrollgrupp och detaljhandeln 

 

I Figur 1 jämförs förändring av omsättning för restaurangbranschen med den syntetiska 

jämförelsebranschen respektive en relativt liknande bransch, detaljhandel med brett 

sortiment, som har störst vikt i den syntetiska branschen.
15

 Som illustreras i figurerna är 

utvecklingen för den syntetiska branschen betydligt mer lik utvecklingen i 

restaurangbranschen före reformen än vad exempelvis detaljhandeln är.  

3.3 Beskrivning av data 

Vi använder oss av tre databaser för våra ekonometriska beräkningar samt till den deskrip-

tiva statistik som presenteras i nästa avsnitt. Den främsta statistikkällan kring företagens 

utveckling kommer från företagens ekonomi (FEK) som bland annat innehåller företagens 

resultat- och balansräkningar. Som komplement till denna har vi även använt skatteverkets 

momsregister (GIN-skatt) och registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 

 Analys med syntetisk kontrollgrupp 3.3.1

Till den syntetiska kontrollgruppsstudien använder vi samtliga tre datakällor nämnda ovan. 

FEK används främst för att skapa variablerna som beskriver branschernas utveckling över 

tid. GIN-skatt används som komplement för att addera ytterligare ett uppföljningsår. 

RAMS ligger till grund för att beskriva arbetskraften i branschen med avseende på ålders-

struktur och utbildningsnivå. Vi skapar variablerna genom att aggregera upp mikrodata för 

företag och arbetskraft till branschnivå.
16

 Branscherna är skapade efter SNI-koder på tre-

siffrig nivå och är 222 till antalet.
17

 En av dem är restaurangbranschen och de andra 221 

branscherna kan potentiellt bidra med information till den syntetiska kontrollbranschen 

(donor pool). Den enda bransch som exkluderas i förväg är hotellbranschen eftersom den 

antas vara direkt behandlad då många hotell även har restaurangverksamhet.  

Med utgångspunkt i företagets vinstfunktion landar vi i att estimera effekter med avseende 

på fem utfallsvariabler: Förändring av omsättning, Förändring av lönesumma, Förändring 

av antal anställda, Vinstmarginal samt Förändring av företagsstocken. Uppföljnings-

perioden efter reformen är tre år för de första två utfallsvariablerna samt två år för de sista 

tre utfallsvariablerna. För den längre uppföljningsperioden används GIN-skatt som sträcker 

sig fram till 2014. Variablerna som ligger till grund för matchningen och därmed konstruk-

tionen av den syntetiska kontrollgruppen är följande: andel arbetskraftskostnad, andel 

                                                 
15 Se Tillväxtanalys PM 2015:25 
16 Urvalet av företag begränsas till de som har en årlig omsättning på minst 500 000 och minst en anställd och 

omfattar alla bolagsformer. 
17 Viss hopslagning av branscher har skett vid översättning av koder mellan sni2002 och sni2007.  
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unga, andel lågutbildade, förändring av medellön samt respektive utfallsvariabel för 

utvalda år innan reformen. En mer detaljerad beskrivning av utfalls- och matchnings-

variablerna återfinns i tabell A1 i Appendix.  

Vi väljer ut den bästa matchningen för respektive utfallsvariabel genom att ta den med 

lägst prediktionsfel (Root Mean Square Prediction Error, RMSPE). RMSPE mäter den 

genomsnittliga avvikelsen mellan den behandlade branschen och dess syntetiska jäm-

förelsebransch och ger därför en indikation på hur väl den syntetiska kontrollbranschen 

liknar restaurangbranschen innan reformen. Förutom att avvikelsen ska vara så liten som 

möjligt ska även de matchade variablerna vara trovärdiga i att beskriva karakteristika för 

branschen. 

 Tidsserieanalys 3.3.2

I studien med tidsserieanalys har vi använt ett unikt dataset som omfattar månadsstatistik 

för perioden januari 2008 till december 2014. Vi har skapat tidsserier och aggregerat upp 

till branschnivå från data på företagsnivå hämtad från GIN-skatt. Då reformen introduceras 

i januari 2012 ger det oss 48 observationer före reformen och 36 observationer efter 

reformen. I tidsserieanalysen kommer vi att fokusera på tre utfallsvariabler, omsättning, 

lönesumma samt antal anställda och jämföra skattningarna med tvärsnittsdata. Vidare delar 

vi upp varje utfallsvariabel i två delar, SNI 55 och 56, där den första avser hotell med 

restaurangverksamhet och den andra är enbart restaurang- och cateringverksamhet. Vid 

skattningen använder vi oss av logaritmerade värden på alla utfallsvariabler.  
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4 Resultat 

Nedan följer en sammanfattning av resultaten. Avsnittet börjar med deskriptiv statistik. 

Den första delen beskriver utvecklingen nationellt i Sverige och i den andra delen presen-

teras statistik uppdelat på tre regionala områden. Därefter följer en rekapitulering av 

resultatet från enkätstudien i delrapporten och till sist presenteras våra huvudresultat från 

de ekonometriska analyserna.  

4.1 Deskriptiv statistik  

Den deskriptiva statistik som presenteras i detta avsnitt är en uppdatering av den deskrip-

tiva statistik som presenterades i delrapporten. Variablerna som presenteras i detta avsnitt 

är de fem utfallsvariablerna som vi genomgående är intresserade av i analysen. 

 Nationellt 4.1.1

Tabell 1 Omsättning inklusive moms (milj. SEK) år 2008–14 

Variabel År Realt värde Förändring (%) 

Omsättning 2008 96 212 0,6  

 

2009 94 716 -1,6  

 

2010 98 171 3,6 

 

2011 102 259 4,2  

  2012 105 623 3,3  

 2013 108 723 2,9 

 2014 112 302 3,3 

Anm. Förändring i procent, basår 2007. SNI-koder under SNI-grupp 56.1 och 56.2 samt SNI-koderna 55101 och 55102 

Källa: SCB, GIN-skatt och egen bearbetning 

Utvecklingen av omsättningen 2008–14 för restaurangbranschen kan utläsas i Tabell 1. 

Den totala omsättningen för branschen anges i reala värden.
18

 I kolumnen lägst till höger 

ser vi förändringen för varje år. Vi kan se att restaurangbranschen upplevde en kraftig 

nedgång under finanskrisen 2009 men hämtade sig snabbt och har sedan dess växt tre till 

fyra procent per år. Att vi har fått en omsättningsökning trots en momssänkning indikerar 

att försäljningen har ökat. Ifall detta beror på en ökad efterfrågan till följd av moms-

sänkningen eller en generell efterfrågeökning oberoende av reformen är dock omöjligt att 

säga utifrån dessa siffror.  

                                                 
18 Det reala värdet beräknas från SCB:s statistik på genomsnittlig prisnivå för restaurang- och cateringtjänster. 
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Tabell 2 Lönesummor (milj. SEK) för åren 2008–14 

Variabel År Realt värde Förändring (%) 

Bruttolön 2008 22 759 
 

 2009 20 014 - 12,1 

 2010 21 358 6,7 

 2011 22 137 3,6 

 2012 23 869 7,8 

 2013 24 532 2,8 

 2014        25 208 2,8 

Anm. Förändring i procent , basår 2008. SNI-koder under SNI-grupp 56.1 och 56.2 samt SNI-koderna 55101 och 55102.  

Källa: SCB, GIN-skatt och egen bearbetning 

Utvecklingen av totala lönesummor 2008–14 kan utläsas i Tabell 2. Det reala värdet är 

deflaterat med genomsnittlig lönenivå i hotell- och cateringbranschen. Vi ser en kraftig 

ökning 2012 där lönesumman ökade med 7,8 procent. Denna ökning är lägre de två efter-

följande åren. 

Tabell 3 Utveckling antal sysselsatta i restaurang- och cateringbranschen 2008–13 

Variabel År Antal Förändring total Förändring män  Förändring kvinnor 

Förvärvsarbetare 2008 122 094 2,8  3,3  2,4  

 2009 123 183 0,9  1,3  0,6  

 2010 131 876 7,1  7,4 6,6 

 2011 133 464 1,2  3,7  -1,3 

 2012 142 678 6,9  7,3  7,0 

 2013 149 616 4,9  5,7  4,1  
 

Anm. 1: SNI-koder under SNI-grupp 56.1 och 56.2 samt SNI-koderna 55101 och 55102 
Anm. 2: Samtliga yrkesställningar, antal och förändring i procent. Med förvärvsarbete i RAMS avses arbetad tid i november varje år.  
Om en individ har flera kontrolluppgifter, får den med högst inkomst bestämma det huvudsakliga arbetsstället. 

Källa: SCB, RAMS 

Tabell 3 anger förändringen av antal anställda 2008–13. Tabellen visar både den totala 

förändringen samt förändringen uppdelat på kön. Första året efter reformen ser vi en större 

ökning jämfört med året innan reformen även om ökningen var lika stor 2010. Två år efter 

reformen, 2013, var ökningen något lägre med ligger fortfarande på närmare 5 procent. Det 

finns också en viss skillnad mellan könen. Generellt över hela tidsperioden är ökningen 

större för män men vi kan utifrån dessa siffror inte säga något huruvida män eller kvinnor 

gynnats mest av reformen. Notera att statistiken anger huvudsakligt arbetsställe och 

betyder inte helårsarbetskrafter. 

I Tabell 4 nedan ser vi rörelsemarginalen för företag i restaurang- och cateringbranschen 

mellan 2008 och 2014. Vi ser en ökning mellan 2011 och 2012 från 6,9 procent till 8,1 

procent. Denna ökning verkar inte vara bestående då rörelsemarginalen redan året efter 

sjunker tillbaka, för att hålla sig på samma nivå efterföljande år. Notera att hotell med 

restaurangtjänster ej inkluderas i denna statistik. 
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Tabell 4 Resultaträkningsposter, 2008–14, miljoner kronor 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nettoomsättning exkl. punktskatter 63 452 65 106 69 512 74 769 80 080 85 830 90 384  

Rörelseresultat 3 487 3 830 4 510 5 142 6 491 6 186 6 613 

Rörelsemarginal (%) 5,5  5,9  6,5  6,9  8,1  7,2  7,3 

Anm. Preliminära uppgifter för 2014. Notera att siffrorna berör endast restaurang och cateringtjänster, hotell med restaurangverksamhet 
SNI-koderna 55101 och 55102 är exkluderat.  

Källa: SCB, Företagens Ekonomi (FEK) 

Figur 2 visar nettotillskottet av antal företag i restaurangbranschen mellan åren 2009 och 

2014. Detta mäts genom skillnaden i in- och utträde av antal företag för varje år. Vi ser 

tydligt att nettotillskottet av antal företag var relativt konstant fram till 2011 för att sedan 

börja öka. Denna ökning av företag på marknaden beror främst på minskat utträde av 

företag.
19

 Nettotillskottet är något lägre 2014 jämfört med de två åren innan men ligger 

fortfarande högre jämfört med åren innan reformen.  

 

 

Figur 2 Skillnaden mellan in- och utträde av antalet företag, åren 2009–14 

Anm. Gin-skatt och egen bearbetning. Alla företag med SNI-koder under SNI-grupp 56.1 och 56.2 samt SNI-koderna 55101 och 55102 

Källa: GIN-skatt och egen bearbetning 

 Regionala skillnader 4.1.2

Det finns anledning att tro att konkurrensen ser olika ut i olika delar av landet. Främsta 

skälen till detta är skillnader i restaurangtäthet och befolkningsunderlag i olika delar av 

Sverige. I de mer glest befolkade regionerna finns färre restauranger och ett mindre kund-

underlag. De är inte utsatta för lika hård konkurrens och kan därmed agera mer likt ett 

företag på en monopolmarknad jämfört med företag i mer konkurrensutsatta områden. Vi 

har valt att dela upp landet i tre olika regiontyper med avseende på tillgänglighet. Vi följer 

Tillväxtanalys indelning av regioner ur ett stad-land perspektiv. De tre grupperna är Stor-

stadskommun, Tät kommun och Landsbygdskommun.
20

 

                                                 
19 I delrapporten finns mer detaljerad statistik kring konkurser samt nya företag under perioden.  
20 För mer detaljerad beskrivning av uppdelningen se Tillväxtanalys (2011). 
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Tabell 5 Förändring av lönesumma per regiontyp, åren 2010–14 

Variabel År Storstadskommun Tät Kommun Landsbygdskommun 

Lönesumma 2010 6,1 8,0 6,5 

 

2011 3,6 4,7 3,2 

  2012 7,4 9,0 4,5 

 2013 3,0 4,5 1,9 

 2014 4,8 3,6 1,0 

Anm Förändring i procent, basår 2008. SNI-koder under SNI-grupp 56.1 och 56.2 samt SNI-koderna 55101 och 55102 

Källa: SCB, GIN-skatt och egen bearbetning 

Från Tabell 5 kan vi utläsa förändringen av lönesumma per region för 2010–14. Vi ser en 

betydligt mindre ökning av lönesumma för landsbygd jämfört med storstad/tät kommun 

åren efter reformen. Ökningen av lönesumman är emellertid relativt lika mellan landsbygd 

och storstad fram till 2011.  

Tabell 6 Förändring av real omsättning inklusive moms 2010–14 per typ av region 

Variabel År Storstadskommun Tät Kommun Landsbygdskommun 

Omsättning 2010 3,6 3,9 3,6 

 

2011 4,5 4,3 3,9 

  2012 3,4 3,8 -0,4 

 2013 3,5 2,9 -0,2 

 2014 2,8 3,6 5,2 

Anm. Förändring i procent, basår 2007. SNI-koder under SNI-grupp 56.1 och 56.2 samt SNI-koderna 55101 och 55102 

Källa: SCB, GIN-skatt och egen bearbetning 

Vad gäller omsättning är utvecklingen liknande som för lönesumma, dvs. större ökning i 

regiontyperna Storstad och Tät kommun, Tabell 6. Däremot ser vi en kraftig utveckling i 

landsbygdskommunerna för 2014 vilken är större än för de andra regionerna. Detta kan 

eventuellt förklaras av två år med svag utveckling innan 2014. Att inte omsättningen ökade 

för landsbygdskommuner 2012 och 2013 kan indikera att restauranger i denna kategori inte 

har sänkt priserna. Trots en i princip oförändrad omsättning kan restauranger i dessa 

områden ändå ha ökat försäljningen, exklusive moms.  

Tabell 7 Förändring av antal anställda 2008–13 per typ av region 

Variabel År Storstadskommun Tät Kommun Landsbygdskommun 

Antal anställda 2008 3,9 2,1 1,6 

 2009 1,8 0,4 -0,3 

 

2010 7,8 6,7 5,1 

 

2011 2,2 0,3 -1,1 

  2012 7,8 6,9 5,6 

 2013 5,9 4,4 2,5 

Anm. Förändring i procent. SNI-koder under SNI-grupp 56.1 och 56.2 samt SNI-koderna 55101 och 55102 

Källa: RAMS och egen bearbetning 

I Tabell 7 som visar förändringen av anställda uppdelat på de tre regionerna observerar vi 

relativt stora skillnader mellan regionerna. Ökningen har under samtliga år varit störst i 

storstadskommunerna. Samtidigt ser vi att även de andra regionerna har haft en relativt 
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kraftig ökning efter reformen. Detta visar att alla tre regioner gynnades i form av fler 

anställningar.  

 

Figur 3 Skillnaden mellan in och utträde av företag 2009–13 uppdelat på regioner 

Källa: GIN-skatt och egen bearbetning 

Figur 3 visar skillnaden i antal företag som träder in och ut på marknaden uppdelat för de 

tre regiontyperna. Företagsstocken i Tät kommun ökar mer efter reformen jämfört med 

innan. Nettotillskottet i storstadskommuner visar inte samma trend. Trots en relativt stor 

ökning av företagsstocken från 2011 till 2012 så planar det ut efterföljande år. För lands-

bygd är utvecklingen i princip konstant över åren, med ett något kraftigare tillskott av 

företag 2013. 

4.2 Hur har företagen agerat? 

Med utgångspunkt från vinstfunktionen i det teoretiska avsnittet kan företagen välja att 

agera på flera olika sätt. Som komplement till de variabler vi analyserar i tillgängliga 

registerdata utförde vi inom ramen för detta uppdrag även en enkätstudie.
21

 Fokus i denna 

studie var att utifrån företagarnas perspektiv studera hur momssänkningen har påverkat 

deras verksamhet och hur de har agerat.  

Tabell 8 Sammanfattande bedömning av intervjusvaren 

 Vinst Prisnivå Kvalitet Lön Kapital Anställda 

Resultat + +/- ++ + + + 

+/- = bedömd som oförändrad, + = bedömd ökning, ++ = starka indikationer på ökning 

 

Tabell 8 sammanfattar resultaten från enkäten. Intrycket är att samtliga undersökta kompo-

nenter i vinstfunktionen verkar ha påverkats. Enkätsvaren bekräftar den bild vi har kunnat 

se i den deskriptiva statistiken för utfallsvariablerna vinst, lönesumma och anställda. Från 

enkätsvaren fick vi vidare information om att företagen hade ökat antal anställda i ungefär 

samma omfattning för såväl deltids- som heltidsanställda. Företagen hade innan reformen i 

genomsnitt ungefär lika mång anställda i respektive kategori. Majoriteten av företagen har 

därutöver arbetat med kvalitetsförbättringar av olika slag. Det kan exempelvis röra sig om 

högre kvalitet på råvaror och förbättrad service. Med kapital avses investeringar i exempel-

vis köksutrustning och lokaler. Vad gäller prisförändringar så skiljer sig svaren åt. En 

grupp har sänkt priserna och några få har höjt medan flertalet inte har genomfört några 

prisförändringar. Skillnaderna i svaren kan tänkas bero på vilken typ av marknad de olika 

företagen är verksamma på, dvs. vilken grad av konkurrens de möter. 

                                                 
21 För närmare beskrivning av enkäten och utförandet se Tillväxtanalys (2014). 
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4.3 Branschens utveckling över tid  

Resultaten från tidsserieanalysen presenteras i Tabell 9 och visar den genomsnittliga 

förändringen för omsättning, lönesumma och antal anställda. Vi ser genomgående att 

effekten för restaurangverksamhet (SNI 56) är större jämfört med hotell med restaurang-

verksamhet (SNI 55). Detta är enligt förväntan då den första är helt behandlad medan den 

andra endast delvis påverkas (den del som är restaurangverksamhet).  

Den genomsnittliga ökningen i omsättning för dessa år är 3,8 procent (SNI 55) och 6,3 

procent (SNI 56). Lönesumma har en liknande utveckling som omsättning där vi ser en 

genomsnittlig ökning på 4,2 procent respektive 7,6 procent för SNI 55 och SNI 56. Det 

visar sig även att utvecklingen i antal anställda är i paritet med de två andra utfalls-

variablerna. Vi kan konstatera att den genomsnittliga ökningen för dessa år är 4,8 procent 

för SNI 55 och 7,3 procent för SNI 56. 

Tabell 9 Genomsnittlig effekt från tidsserieanalysen 

Genomsnittlig effekt Omsättning 

 

Lönesumma Antal anställda 

Hotell med 
restaurangverksamhet (SNI 55) 

3,8** (0,014) 4,2** (0,029) 4,8* (0,100) 

Restaurang- och 
cateringverksamhet (SNI 56) 

6,3*** (0,000) 7,6*** (0,008) 7,3 (0,144) 

Anm. ***,**,* anger signifikans på 1-, 5-respektive 10-procentsnivån. P-värde inom parentes. 

Källa: GIN-skatt 

Resultaten från analys av tvärsnittsdata visar på effekter i liknande storleksordning som 

från tidsserieanalysen. Dessa resultat samt resultat från tidsserieanalysen uppdelat per år 

återfinns i Appendix, Tabell A2–Tabell A7.  

4.4 Branschens utveckling jämfört med andra branscher 

Här presenteras resultaten av den syntetiska kontrollgruppsstudien för de fem utfalls-

variablerna. Den syntetiska kontrollgruppen ger generellt en mycket god matchning till den 

behandlande restaurangbranschen. Prediktionsfelet, dvs. avvikelsen mellan restaurang-

branschen och den syntetiska jämförelsebranschen uppgår i genomsnitt till mellan 0,5 och 

2 procent för respektive utfallsvariabel. Nedan sammanfattas huvudresultaten för respek-

tive utfallsvariabel.
22

 Vi ser också att effekten oftast är störst det första året efter reformen, 

2012, vilket också kan förväntas.  

För att bedöma signifikans följer vi Abadie m.fl. (2010) och utför så kallade placebo-tester. 

Denna metod går ut på att vi betraktar var och en av branscherna som ”behandlad”. Vi 

beräknar sedan kvoten av prediktionsfelet innan och efter reformen vilket beskriver 

storleken på den simulerade effekten. Därefter beräknar vi andelen branscher som uppvisar 

lika stor eller större effekt i relation till de 221 branscherna. Denna andel kan ses som 

sannolikheten att de estimerade effekterna för restaurangbranschen enbart beror slumpen. 

För att testa robustheten i resultaten utför vi vidare ett antal känslighetstester. Vi ändrar 

sammansättningen av poolen med potentiella branscher till en syntetisk kontrollgrupp och 

alternerar året då reformen sker. Bland annat exkluderas grossist- och detaljhandelsled för 

livsmedel vilka är branscher som skulle kunna påverkas indirekt av reformen. Dessa 

                                                 
22 För mer detaljerad beskrivning av resultat och matchning se Tillväxtanalys PM:2015:25. 
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känslighetsanalyser visar på liknande resultat som presentas här, dvs. resultaten förändras 

inte nämnvärt utan är förhållandevis robusta.
23

  

Tabell 10 nedan visar den genomsnittliga effekten för samtliga utfallsvariabler. Resultaten 

för varje utfallsvariabel diskuteras nedan.  

Tabell 10 Genomsnittlig effekt för utfallsvariablerna  

 Omsättning 

 

Lönesumma 

 

Antal anställda 

 

Vinst 

 

Företagsstock 

 

Genomsnittlig effekt  5,61 4,91 5,02 1,252 1,62 

      

P-värde från placebotest 0,032** 0,090* 0,095* 0,022** 0,027** 

Anm. 1- avser effekten för 2012–14, 2- avser effekten för 2012–13. ***,**,* anger signifikans på 1-, 5- respektive 10-procentsnivån. 
Effekten anges i procentenheter.  

Källa: SCB, RAMS, FEK GIN-skatt och egen bearbetning 

Omsättning 

Resultaten visar en signifikant effekt på total omsättning i restaurangbranschen. Den 

genomsnittliga effekten är 5,6 procentenheter per år där effekten första året är störst med 

närmare 8 procentenheter. Effekten på ökad omsättning är väntad och kan förklaras av en 

ökad efterfrågan på restaurangtjänster till följd av prissänkningen. Att effekten avtar är 

också enligt förväntan då priseffekten avtar över tid. Resultaten är enligt placebo-testen 

signifikanta på 5-procentsnivån. 

Lönesumma 

Den genomsnittliga effekten för lönesumma ligger på 4,9 procentenheter. Den största 

effekten sker, likt för omsättning, första året efter reformen och sjunker sedan över tid. 

I monetära termer blir den totala effekten drygt 3 miljarder kr. Omräknat till heltidstjänster 

motsvarar detta ca 11 300 heltidstjänster över de tre åren.
24

 Från placebotesterna för 

lönesumma ser vi att resultatet är signifikant på 10-procentsnivån. 

Anställda 

Effekten på anställningar i restaurangbranschen är ca sju procentenheter högre första året 

än vad fallet hade varit i avsaknad av reformen. Denna skillnad sjunker sedan till tre 

procentenheter 2013. Detta ger en genomsnittlig årlig effekt på 5 procentenheter. 

Omräknat i antal anställda motsvarar detta ca 9 900 personer.
25

 För denna variabel har vi 

två observations tidpunkter efter reformen. Uppgiften är därför inte direkt jämförbar med 

resultaten från lönesumma eftersom den effekten beräknas på tre år efter reformen. Även 

här är resultaten signifikanta på 10-procentsnivån. 
 

Vinst 

Vi ser även en positiv effekt på vinst i form av den genomsnittliga rörelsemarginalen i 

branschen. Vinstnivån ligger i genomsnitt 1,25 procentenheter högre efter reformen och 

precis som för de andra utfallen är effekten störst första året efter reformen. Resultaten är 

signifikanta på 5-procentsnivån.  

                                                 
23 Känslighetsanalyserna finns att tillgå på Tillväxtanalys. 
24 Detta beräknat på medellön i branschen för samtliga anställda i hotell och restaurangbranschen baserat på 

Vistas lönestatistik.  
25 Antal anställda avser medeltalet anställda omräknat till heltidspersoner i företagens årsredovisning. 
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Företagsstockens utveckling med avseende på in- och utträde 

När vi studerar förändring av företagsstocken i branschen så visar våra resultat på ett större 

nettotillskott av företag än om reformen inte hade genomförts. Till skillnad från de andra 

utfallvariablerna är effekten på företagsstocken större andra året efter reformen. Den 

genomsnittliga effekten ligger på 1,6 procentenheter per år. Detta innebär för de två åren 

att 490 fler företag har etablerats än vad som hade varit fallet utan reformen. Signifikans-

testet visar att resultatet är signifikant på 5-procentsnivån. 

Sammanfattning av effekterna 

Sammanfattningsvis ser vi effekter för samtliga fem undersökta utfallsvariabler och 

resultaten är signifikanta för samtliga variabler. Estimaten för genomsnittliga effekter från 

tidsserieanalysen ligger väl i linje med resultaten från analysen med den syntetiska 

jämförelsebranschen. Detta bekräftar även resultaten från enkätundersökningen och är i 

linje med vad som teoretiskt kan förväntas. Effekterna är avtagande vilket också är enligt 

förväntan. Resultaten kan vara biased nedåt, det vill säga jämförelsebranschen kan indirekt 

i viss mån ha påverkats av reformen. Om så är fallet och effekten har spillt över på andra 

branscher underskattas effekten för restaurangbranschen. Våra beräkningar av effekter är 

med den valda metoden ändå den bästa uppskattningen av reformens effekter på kort sikt. 
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5 Avslutande kommentarer 

Att utvärdera effekterna av den sänkta restaurangmomsen är en utmaning och svårt 

metodologiskt då vi inte har tillgång till ett kontrafaktiskt utfall, det vill säga vad som 

skulle hänt i frånvaron av reformen. Alla företag i branschen omfattas av momssänkningen 

och är därmed behandlade. Det finns inga bra branscher i Sverige att jämföra med som har 

likartade karaktäristika eller en utveckling innan reformen som liknar den för restaurang-

branschen. En jämförelse med andra länder är dels inte möjlig då vi inte har tillgång till 

mikrodata, dels har andra länder en annan institutionell miljö och även konjunkturen kan 

skilja sig åt. Ett näraliggande land som Finland är också behandlat då en sänkning av 

restaurangmomsen skedde 2010.  

Utgångspunkten är företagets vinstfunktion och flera metoder 

Med bakgrund av detta har vi tidigt haft två centrala utgångspunkter för vårt arbete. För det 

första att reformen kan antas påverka samtliga delar i företagets vinstfunktion och även in- 

och utträde från marknaden. Vår hypotes är att vi inte kan förvänta oss en fullständig över-

vältring av momssänkningen, det vill säga en prissänkning i motsvarande omfattning 

varför övriga delar av vinstfunktionen kan påverkas. Samtidigt krävs ett visst prisgenom-

slag då efterfrågan måste påverkas för att vi ska kunna förvänta oss effekter på komponent-

erna i vinstfunktionen. Konjunkturinstitutet gör bedömningen att ungefär hälften av moms-

sänkningen eller fem procentenheter har övervältrats på konsumentpriserna.
26

 Om före-

tagens vinster påverkas kan det i sin tur antas påverka företagsstocken genom förändringar 

i in- eller utträde. För det andra har vi tillämpat olika metoder för att kunna få det sagda 

bekräftat och även få en indikation på eller uppskattning av effekter av momssänkningen 

för de olika utfallsvariablerna. 

När vi sammanfattar resultaten från den genomförda enkätundersökningen som riktat sig 

till företag i restaurangbranschen är slutsatsen att samtliga komponenter i vinstfunktionen 

verkar ha påverkats. Samma bild ser vi i den deskriptiva statistiken för utfallsvariablerna 

vinst, lönesumma och anställda. Enkätundersökningen visar vidare att företagen har arbetat 

med kvalitetsförbättringar såsom förbättrad service och bättre råvaror.  

När vi studerar olika regiontyper utifrån deskriptiv statistik är det tydligt att omsättning, 

lönesumma och antal anställda har ökat mer i storstadskommuner och täta kommuner än 

glesbygdskommuner. En förklaring till detta är att konkurrensförhållandena och efter-

frågan skiljer sig åt och indikerar att restauranger i landsbygdskommuner inte har sänkt 

priserna i lika stor utsträckning. Man har helt enkelt inget att vinna på ett sådant beteende. 

Slutligen har företagsstocken påverkats mest i storstad och minst i landsbygdskommuner 

där utvecklingen i princip är konstant över åren. 

Robusta och relativt kraftiga effekter 

Den metodansats som vi bedömt vara bäst för att kunna uppskatta effekter är användningen 

av syntetiska kontrollgrupper. Denna analys visar på robusta resultat och signifikanta 

effekter för utfallsvariablerna omsättning, lönesumma och anställningar. Resultaten från 

dessa tre utfallsvariabler bekräftas även genom estimaten från tidsserieanalysen. Tidsserie-

analysen har genomförts separat på branscherna hotell med restaurangverksamhet och 

restaurang- och cateringverksamhet. Dessa uppskattningar kan därför ses som lägsta och 

                                                 
26 Konjunkturinstitutet (2015) 
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högsta uppskattningar av effekter eftersom de två branschgrupperna är olika påverkade av 

reformen. Estimaten från analysen med den syntetiska kontrollgruppen, som gjorts för 

båda branschgrupperna sammantaget, ligger genomgående i dessa intervall för variablerna 

omsättning, lönesumma och antal anställda.  

Vad gäller resultaten från analysen med den syntetiska kontrollgruppen är den genom-

snittliga effekten för omsättning 5,6 procent per år. Den genomsnittliga effekten på 

lönesumma är 4,9 procent per år. Detta motsvarar 11 300 heltidstjänster över tre år. Den 

årliga effekten på anställningar är fem procentenheter. Omräknat i antal anställda mot-

svarar detta 9 900 personer. Här bör dock noteras att vi för anställningar enbart har 

observationer för två år efter reformen, varför uppgifterna inte är direkt jämförbara. Vi ser 

dock genomgående att effekterna avtar över tid för samtliga utfallsvariabler, vilket också 

kan förväntas då prisgenomslaget avklingar. Detta innebär att utvecklingen tredje året efter 

reformen är svagare och att de båda uppskattningarna av sysselsättningseffekter därmed är 

förenliga. Konjunkturinstitutets uppskattning av sysselsättningseffekter efter två år är 

också signifikant och uppgår till 6 000 heltidstjänster. Resultaten pekar alltså i samma 

riktning även om vi ser större effekter. Skälet till att uppskattningarna skiljer sig åt beror 

på olika datakällor, metoder och jämförelsegrupper. 

Företagen är inte tvingade att övervältra momssänkningen på priser utan de kan förväntas 

agera företagsekonomiskt rationellt, det vill säga vinstmaximerande. Vi ser följaktligen att 

vinsten är signifikant högre efter reformen. Effekten uppgår till 1,25 procent årligen, men 

är som för andra variabler avtagande. Följden av ökade vinster blir att företagens incita-

ment att träda in på marknaden ökar och därmed att företagsstocken ökar. Denna effekt 

förstärks av att färre företag träder ut från marknaden. Den genomsnittliga effekten på 

företagsstocken är signifikant och uppgår till 1,6 procent årligen, vilket motsvarar cirka 

490 företag.  

Resultaten ovan är enligt teoretisk förväntan och vad vi empiriskt kunnat observera i form 

av ett prisgenomslag som uppgår till cirka hälften (prisutvecklingen uppskattas vara fem 

procent svagare än den skulle ha varit utan momssänkningen). Det är fråga om relativt 

kraftiga effekter, särskilt för antalet anställda. De effekter till följd av momssänkningen 

som vi har kunnat notera kommer att avklinga och ett nytt jämviktsläge etableras, där 

restaurangbranschen är större relativt andra branscher jämfört med innan reformen. Även 

ökningen av företagsstocken kommer att avta till dess en ny långsiktig jämviktsvinst 

uppnås.  

De långsiktiga effekterna är mer svårbedömda  

De uppgifter som presenteras här bör ses som kortsiktiga effekter då vår uppföljnings-

period ligger på två och tre år. Den valda metoden är den bästa möjliga enligt vårt för-

menande för att kunna närma oss en uppskattning av effekter. Vi kan dock inte utesluta att 

det kan finnas branscher som är indirekt påverkade av reformen. Resultaten håller dock för 

känslighetsanalyser så som att exkludera branscher från den pool av branscher som kan 

användas för att konstruera den syntetiska jämförelsebranschen. Resultaten kan emellertid 

innehålla bias, det vill säga att jämförelsebranschen indirekt och i viss mån påverkas av 

reformen. Det bör dock noteras att om så är fallet, alltså att effekten har spillt över på andra 

branscher, underskattas effekten för restaurangbranschen. 

Vi kan utifrån ovanstående uppgifter inte säga något om långsiktiga effekter och hur stor 

del av de resultat som vi presenterar i denna rapport kommer att bestå. De långsiktiga 

effekterna på sysselsättningen är också beroende av varifrån arbetskraften hämtas. De 
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samhällsekonomiska effekterna blir större om individerna kommer från arbetslöshet och 

utanförskap jämfört med om de hämtas från andra branscher där de är sysselsatta. I sist-

nämnda fall växer då restaurangbranschen till stor del på bekostnad av andra branscher. 

Enligt Konjunkturinstitutet var 66 procent av inflödet till restaurangbranschen år 2013 inte 

sysselsatta året innan. Denna grupp kan bestå av arbetssökande, studerande eller helt 

inaktiva.
27

 Detta indikerar tillsammans med våra uppskattningar av de kortsiktiga, relativt 

kraftiga effekterna att den sänkta restaurangmomsen kommer ha en positiv långsiktig 

effekt på den varaktiga sysselsättningen. Hur stor avstår vi att uttala oss om då osäkerheten 

är för stor.  

En annan betydelsefull omständighet för att bedöma effektiviteten av reformen är att ställa 

förändrade intäkter i form av exempelvis varaktigt högre sysselsättning, skatter på arbets-

inkomster och sociala avgifter mot kostnader i form av förändringar i totala momsinbetal-

ningar. Det har dock inte ingått i Tillväxtanalys uppdrag men skulle kunna vara ett område 

för vidare studier 

                                                 
27 Konjunkturinstitutet (2015) 
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Appendix 

 

Tabell A1 Variabeldefinitioner för syntetisk kontrollgrupp 

Utfallsvariabler Definition Datakälla 

Förändring av lönesumma 
Den procentuella årliga (reala) förändringen av 
den totala lönesumman i branschen. 

Företagens Ekonomi 
(FEK), GIN-skatt  
(år 2014) 

Förändring av omsättning 
Den procentuella årliga (reala) förändringen av 
total omsättning i branschen 

Företagens Ekonomi 
(FEK), GIN-skatt  
(år 2014) 

Förändring av antal 
anställda 

Den procentuella årliga förändringen av antal 
anställda. Antal anställda definieras som 
medeltalet anställda omräknat till heltids-
personer i företagens årsredovisning 

Företagens Ekonomi 
(FEK) 

Förändring av 
företagsstocken 

Skillnaden mellan inträde av nya företag och 
utträde av företag i en specifik bransch. 
Förändringen anges som andel av befintlig 
företagsstock i branschen för ett givet år 

Företagens Ekonomi 
(FEK) 

Vinst 
Företagens genomsnittliga rörelseresultat som 

andel av totala omsättningen. 

Företagens Ekonomi 
(FEK) 

Matchningsvariabler Definition Datakälla 

Arbetskraftskostnad Den genomsnittliga andel för företagen av 
totala kostnader som består av lönekostnader. 
Denna variabel ska reflektera hur arbetsintensiv 
sektorn är. Genomsnitt för 2004–11  

Företagens Ekonomi 
(FEK) 

Andel unga Andelen av arbetskraften som är mellan 18 och 
26 år gamla (lägre arbetsgivaravgift). 
Genomsnitt för 2004–11 

RAMS 

Andel lågutbildade  Andelen av arbetskraften som högst har en 
grundskoleutbildning (grad av specialisering). 
Genomsnitt för 2004–11 

RAMS 

Förändring av medellön Den procentuella förändringen av medellönen i 
branschen. Genomsnitt för 2004–11 

Företagens Ekonomi 
(FEK) 

Anm. Matchningsvariablerna mäts som genomsnittet under perioden innan reformen( 2004-2011). Den behandlade branschen, 
restaurangbranschen innefattar SNI-koderna 56.1, 56.2 (exklusive 56292, 56293) och 55101,55102.  
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Tabell A2 Resultat för ARIMA (2.0.0) och tvärsnitt för Omsättning (SNI 55) 

ARIMA (2.0.0) Tvärsnitt 

Omsättning  Koefficient P>|z|  Omsättning  Koefficient P>|z|  

dummy2008 -0,110 0,050 dummy2008 0,018 0,459 

dummy2009 -0,142 0,006 dummy2009 -0,095 0,000 

dummy2010 -0,079 0,090 dummy2010 -0,043 0,072 

dummy2012 0,055 0,345 dummy2012 0,052 0,030 

dummy2013 0,070 0,203 dummy2013 0,066 0,006 

dummy2014 0,123 0,014 dummy2014 0,117 0,000 

Konstant 21,531 0,000 Konstant 13,023 0,000 

AR           

L1. -0,555 0,000 

   L2. -0,677 0,000       

Sigma 0,243 0,000       

Antal obs. 84   Antal obs. 88718   

Log likelihood  -4,958 

 

F (6, 88711) 17,320 

 Wald chi2(6) 96,830 

 

Adj R-squared  0,001 

 Prob > chi2 0,000   Prob > F  0,000   

 

Tabell A3 Resultat för ARIMA (2.0.0) och tvärsnitt för Omsättning (SNI 56) 

ARIMA (2.0.0) Tvärsnitt 

Omsättning  Koefficient P>|z|  Omsättning  Koefficient P>|z|  

dummy2008 -0,236 0,000 dummy2008 -0,667 0,000 

dummy2009 -0,155 0,001 dummy2009 -0,265 0,000 

dummy2010 -0,078 0,088 dummy2010 -0,094 0,000 

dummy2012 0,088 0,081 dummy2012 0,194 0,000 

dummy2013 0,160 0,002 dummy2013 0,276 0,000 

dummy2014 0,214 0,000 dummy2014 0,309 0,000 

Konstant 22,399 0,000 Konstant 8,960 0,000 

AR           

L1. -0,764 0,000 
   L2. -0,828 0,000       

Sigma 0,263 0,000       

Antal obs.  84   Antal obs.  1050771   

Log likelihood  - 15,817 
 

F (6,1050764) 534,53 
 

Wald chi2(6) 281,830 
 

Adj R-squared  0,003 
 

Prob > chi2 0,000   Prob > F  0,000   
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Tabell A4 Resultat för ARIMA (2.0.0) och tvärsnitt för lönesumma (SNI 55) 

ARIMA (2.0.0) Tvärsnitt 

Lönesumma (sni 55) Koefficient P>|z|  Lönesumma Koefficient P>|z|  

dummy2008 -0,101 0,111 dummy2008 -0,066 0,000 

dummy2009 -0,104 0,120 dummy2009 -0,089 0,000 

dummy2010 -0,052 0,389 dummy2010 -0,035 0,048 

dummy2012 0,078 0,197 dummy2012 0,017 0,317 

dummy2013 0,116 0,069 dummy2013 0,052 0,003 

dummy2014 0,138 0,029 dummy2014 0,068 0,000 

Konstant 20,122 0,000 Konstant 11,812 0,000 

AR           

L1. 0,726 0,000 
   

Sigma 0,051 0,000       

Number of obs  84   Number of obs  109408   

Log likelihood  128,934 
 

F (6,109401) 22,370 
 

Wald chi2(6) 72,220 
 

Adj R-squared  0,001 
 

Prob > chi2 0,000   Prob > F  0,000   

 

Tabell A5 Resultat för ARIMA (2.0.0) och tvärsnitt för lönesumma (SNI 56) 

ARIMA (2.0.0) Tvärsnitt 

Lönesumma  Koefficient P>|z|  Lönesumma  Koefficient P>|z|  

dummy2008 -0,190 0,051 dummy2008 -0,209 0,000 

dummy2009 -0,157 0,100 dummy2009 -0,165 0,000 

dummy2010 -0,064 0,497 dummy2010 -0,073 0,000 

dummy2012 0,123 0,215 dummy2012 0,073 0,000 

dummy2013 0,216 0,036 dummy2013 0,150 0,000 

dummy2014 0,269 0,008 dummy2014 0,227 0,000 

_cons 21,053 0,000 Konstant 10,707 0,000 

AR           

L1. 0,801 0,000 
   

Sigma 0,059 0,000       

Number of obs  84   Number of obs  1051058   

Log likelihood  114,446 
 

F (6,1051051) 2268,55 
 

Wald chi2(6) 163,460 
 

Adj R-squared  0,013 
 

Prob > chi2 0,000   Prob > F  0,000   
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Tabell A6 Resultat för ARIMA (2.0.0) och tvärsnitt för antal anställda (SNI 55) 

ARIMA (2.0.0) Tvärsnitt 

Anställda  Koefficient P>|z|  Anställda  Koefficient P>|z|  

dummy2008 0,015 0,885 dummy2008 0,107 0,000 

dummy2009 -0,003 0,973 dummy2009 -0,044 0,002 

dummy2010 0,028 0,779 dummy2010 0,033 0,020 

dummy2012 0,102 0,288 dummy2012 0,101 0,000 

dummy2013 0,127 0,171 dummy2013 0,163 0,000 

dummy2014 0,160 0,100 dummy2014 0,159 0,000 

Konstant 10,199 0,000 Konstant 2,146 0,000 

AR           

L1. 0,700 0,000 
   

Sigma 0,012 0,000       

Antal obs. 84   Antal obs. 109408   

Log likelihood  251,303 
 

F (6,109401) 63,760 
 

Wald chi2(6) 243,520 
 

Adj R-squared  0,003 
 

Prob > F  0,000   Prob > F  0,000   

 

Tabell A7 Resultat för ARIMA (2.0.0) och tvärsnitt för antal anställda (SNI 56) 

ARIMA (2.0.0) Tvärsnitt 

Anställda  Koefficient P>|z|  Anställda  Koefficient P>|z|  

dummy2008 -0,049 0,797 dummy2008 0,079 0,000 

dummy2009 -0,108 0,522 dummy2009 -0,131 0,000 

dummy2010 -0,012 0,947 dummy2010 0,016 0,000 

dummy2012 0,148 0,402 dummy2012 0,159 0,000 

dummy2013 0,209 0,239 dummy2013 0,236 0,000 

dummy2014 0,261 0,144 dummy2014 0,272 0,000 

Konstant 11,286 0,000 Konstant 1,310 0,000 

Anställda (56)           

L1. 0,707 0,000       

Sigma 0,033 
    

Antal obs. 84   Antal obs. 1051058   

Log likelihood  165,323 
 

F (6,1051051) 3581,790 
 

Wald chi2(6) 194,650 
 

Adj R-squared  0,020 
 

Prob > F  0,000   Prob > F  0,000   
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