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Sammanfattning 

 

Taylor Rule är en mycket omdebatterad prognosmodell. Den är ett exempel på hur en modell 

kan se ut, som predikterar vad styrränta bör vara vid svängningar i ekonomin. John Taylor 

(1993) presenterade modellen, som belyser sambandet mellan styrränta, inflation och 

produktionsgap med parametervärden grundade på amerikanska data i slutet av åttiotalet och 

början av nittiotalet. Modellen påstås blivit en operativ ram för centralbanker som underlag för 

penningpolitiska beslut. Emellertid har ingen centralbank erkänt använda sig av en liknande 

prognosmodell. Syftet med studien är att undersöka om Taylors skattade samband har någon 

empirisk relevans i en bredare kontext, det vill säga utanför USA och under en senare 

tidsperiod. För att skatta parametervärdena för Taylors regression i Sverige och USA används 

metoden OLS som även Taylor (1993) använde sig av. Flertalet tidigare studier använder sig 

av metoden VAR då resultaten kan skilja sig åt från OLS.  

Studien finner statistiskt signifikanta parametervärden som skiljer sig från de Taylor (1993) 

ursprungligen presenterade. Trots erhållna statistiskt signifikanta parametervärden bör 

uttalanden gällande centralbankernas användande av en prognosmodell likt Taylor Rule ske 

med försiktighet. 
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1. Inledning 

Taylor Rule, presenterad av John Taylor (1993) är i huvudsak ett exempel på hur en 

prognosmodell skulle kunna se ut. Prognosmodellen ger rekommendationer för vad styrräntan 

bör vara när avvikelser mellan produktion och potentiell produktion inträffar eller när 

inflationen avviker från sitt mål. Till exempel gör modellen rekommendationen att 

centralbanken bör sänka styrräntan vid ett negativt produktionsgap eller när inflationen 

understiger inflationsmålet. Motsatsen blir då att höja styrräntan när ekonomin börjar bli 

överhettad med en allt för hög inflation eller ett högt produktionsgap. Med hjälp av amerikanska 

data från perioden 1987–1992 skattade Taylor (1993) de värden för de parametrar som ingår i 

modellen. 

Svensson (2003) påstår att inget lands centralbank har erkänt sig använda sig av Taylors regel 

eller liknande prognosmodell vid penningpolitiska beslut. Österholm (2005), Gerlach (2003) 

och Orphanides (2001) har bidragit med relevanta resultat och diskussioner kring Taylors 

skattade samband. Dock saknas det fortfarande studier som skattar Taylors parametervärden 

och lyfter debatten om Zero Lower Bound. 

Syftet med studien är därmed att undersöka om Taylors skattade samband har någon empirisk 

relevans för Sverige och USA idag. Med anledning av dagens låga ränteläge för studien även 

in diskussion kring ränteläget.  

Denna studie bidrar med att komplettera tidigare forskning med värden för parametrarna i 

Sverige och USA idag, baserat på mer aktuella data än vad som använts i tidigare studier. Samt 

en diskussionsdel som tar upp det historiskt låga ränteläget och den eventuella problematik det 

medför. 

För att uppfylla syftet avser studien att besvara frågan:  

Hur väl överensstämmer parametervärdena från en Taylor-regression för perioden 1996–2016 

med de som ursprungligen skattades av Taylor (1993)? 

Undersökningsperioden täcker den globala finanskrisen som slog till år 2008. Utöver en 

empirisk studie av Taylor-värdena idag, avslutas studien med en längre diskussion där en 

jämförelse görs mellan hur Sverige och USA svarade med penningpolitiska beslut under krisen.  
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Hur Sverige tog sig ur finanskrisen år 2008 är ett omdebatterat ämne. Riksbanken publicerar 

den 20 maj år 2013 att Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken där Lars E.O kommenterar. 

Skälet till detta är att jag inte lyckats få gehör för en penningpolitik som jag anser 

skulle leda till bättre måluppfyllelse, med både en högre inflation närmare målet på 

2 procent och en lägre arbetslöshet. 

(Riksbanken 2013) 

Idag är det väldigt enkelt att flytta pengar över landets gränser och investera utomlands. Detta 

skapar en sårbarhet i länderna för globala finansiella kriser. Finansiella kriser drabbar alla 

människor, men i olika magnitud. De ekonomiska skadorna beror dels på storleken av krisen 

och dels kopplingen till landet eller länderna där krisen uppstått. Frågeställningen som 

uppsatsen belyser är viktig, då beslut som centralbankerna tar vid finansiella kriser kan vara 

avgörande för hur hårt landet kommer att drabbas av en eventuell finansiell kris. 

Flertalet tidigare studier inom problemområdet är av stor relevans för denna studie. Orphanides 

(2001) undersöker parametervärden i Taylors regression under flera perioder och finner stora 

skillnader med realtidsdata, det vill säga att data presenteras i samband med att den insamlas. 

Orphanides (2001) menar att modellen passar bättre för att vägleda den penningpolitiska 

diskussionen som förs innan beslutsfattande, än som en beskrivning av de beslut som verkligen 

tagits.  

Asso, Kahn och Leeson (2007) beskriver i sin studie vilket stort inflytande John Taylor har haft 

på penningpolitiken med sin prognosmodell och att Taylors regel blev en operativ ram för 

centralbanker, som ersatte en kultur av godtycke och mystik. Machaj (2016) menar att John 

Taylor har visat på ett övertygande sätt att låga räntor till en grad har bidragit till en 

bostadsbubbla och expansion av bolånemarknaden.  

Dock ställer sig inte alla positivt till Taylors exempel av en policyregel. Svensson (2003) menar 

att en enkel handlingsregel är otillräcklig som en beskrivning av den aktuella penningpolitiken. 

Krugman (2013) har bidragit med relevanta argument bakom Taylors regel. I ett inlägg 

Krugman skrev på sin blogg år 2013 citerar han först en allmän citerad studie och kommenterar 

under. 

Om penningpolitiken följde föreskrifterna i den ursprungliga Taylor Rule (1993) 

med ett inflationsmål på två procent, skulle styrräntan vara nära noll cirka fem 

procent av tiden och den typiska Zero Lower Bound (ZLB) vara endast fyra kvartal. 
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Men här är vi, med Federal Reserve styrränta fortfarande nära noll drygt tjugofem 

kvartal efter nedgången av Lehman Brothers, och förväntas stanna där i minst ett par 

kvartal till. Vilket innebär att (ZLB) kommer att ha en varit bindande mer än 

tjugofem procent av tiden, eftersom inflationen sjunkit till cirka två procent i början 

av 90-talet. Världen har visat sig vara en mycket farligare plats än Taylor Rule-

entusiaster trott, så varför införa en regel, som vi vet nu var utformad av ekonomer 

som helt missbedömde riskerna? 

(Egen översättning, Krugman 2013) 

Österholm (2005) undersöker Taylors regel och dess empiriska relevans med hjälp av svenska, 

australiensiska och amerikanska data. Österholms studie är av stor vikt för denna studie då han 

genomför kointegrationstest för Taylor regressionen och presenterar resultat som tyder på att 

Taylors regel är en mindre lämplig beskrivning av centralbankernas beteende än vad som 

tidigare anförts. Resultatet visar även ett mycket litet stöd för kointegration mellan variablerna. 

Det finns även tidigare studier som undersöker Taylors empiriska relevans för euroländerna. 

Europeiska centralbanken (ECB) är en av Europeiska unionens (EU) institutioner. Tillsammans 

med de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta, har ECB 

ansvaret att föra unionens monetära politik (Europeiska Unionen 2016).  

Gerlach (2003) har undersökt Taylors empiriska relevans med inflationsprognoser från ECB. 

Gerlach menar att den traditionella modellen visar tecken för misspecifikation och använder ett 

tillvägagångsätt som tar hänsyn till icke stationära tidsserier. Modellen predikterar den 

beräknade räntesatsen för ECB väl, men förhåller sig skeptiskt till att Taylors regel bör 

användas i praktiken som en prognosmodell. 

Gorter, Haan och Jacobs (2008) analyserar ECB:s penningpolitik över perioden 1997–2006. De 

använder sig av Taylors regel med hjälp av förväntad inflation och produktionstillväxt för 

euroområdet. De finner svaga belägg i studien och hänvisar till vad som påpekas av Svensson 

(2003), att Taylor regler har föreslagits som effektiva ramar inom penningpolitiken men att en 

enkel Taylor regel kommer inte att vara optimal i en rimlig makroekonomisk modell. 

Det finns även flera studier inom närliggande problemområde. Friedman (1968) publicerade en 

mycket intressant studie där Friedman (1968) visade på hur penningpolitik kan bidra till hur ett 

land uppnår sina ekonomiska mål med hög sysselsättning, stabil prisnivå och stark tillväxt. 

Vad som skiljer denna studie från tidigare studier är att undersökningsperioden inkluderar den 

senaste finanskrisen och en period med historiskt låga styrräntor. Studien diskuterar 
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problematiken Zero Lower Bound Problem (ZLBP), det vill säga en situation där ett lands 

centralbank vill sänka styrräntan men står inför ett hinder när jämnviktsräntan når eller närmar 

sig noll, och kan inte sänka den ytterligare. Studien tar även med USA som referensland där 

Taylor regressionen skattades för ursprungligen, samt för att diskutera huruvida 

penningpolitiken kan skilja sig mellan länderna. 

Med hjälp av insamlade data för de olika variablerna testas Taylors regel empiriska relevans i 

Sverige och USA. I tidigare studier används OLS alternativt VAR för att skatta dessa 

parametervärden. Taylor använde sig av OLS vilket även denna studie gör. De skattade 

parametrarna för Inflationsgap och BNP-gap för båda länder jämförs mot de ursprungliga 

parametervärden Taylor föreslog i modellen från år 1993.  

I denna uppsats presenteras resultat som skiljer sig från de ursprungliga parametervärden som 

presenterades av Taylor (1993).  Problematik med trendande tidsserier, som leder till att man 

bör tolka de skattade parametervärdena med försiktighet, diskuteras. 

Uppsatsen inleds med en institutionell bakgrund som ger en beskrivning av vad Riksbankens 

penningpolitiska instrument har för funktion. Därefter presenteras en djupare genomgång av 

teorin som ligger till grund för Taylors regel, samt tidigare studier kring teorin och 

problemområdet som uppsatsen tar upp. I kapitlet Data redogörs utförligt för hur information 

insamlats och behandlats innan och under denna uppsats, samt problem kring dessa metoder. 

Efter data presenteras den empiriska modellen och uppsatsens resultat som följs upp med en 

diskussion kring problemområdet och avslutas med en slutsats. 

 

2. Institutionell bakgrund 

Sverige använder makroekonomisk stabiliseringspolitik för att skapa en jämnvikt i ekonomin. 

Politiken brukar delas in i två delar, finanspolitik och penningpolitik. En kortare beskrivning 

av finanspolitik presenteras nedan, följt av en djupare förklaring av penningpolitik med 

inriktning på styrränta som uppsatsens problemområde bygger på. Avsnittet avslutas med en 

kort jämförelse med den amerikanska motsvarigheten, Federal Reserves arbetssätt. 

Finanspolitik verkar mot samhällets aggregerade efterfrågan via den offentliga sektorn. Vid 

svängningar i ekonomin kan staten stimulera den aggregerade efterfrågan på varor och tjänster 

genom expansiv finanspolitik eller kontraktiv finanspolitik. Vid en lågkonjunktur kan staten 

använda sig av expansiv finanspolitik som innebär att staten ökar de offentliga utgifterna eller 
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alternativt sänker skattesatsen så att produktion, arbetslöshet och inflation stabiliseras. Vid 

kontraktiv finanspolitik för man en åtstramande politik till exempel genom höjda skatter eller 

sänkta transfereringar för att kyla ned ekonomin (Ekonomifakta 2009). 

Penningpolitik som är riksbankens ansvarsområde är den andra delen av stabiliseringspolitiken. 

Med hjälp av penningpolitik avser Riksbanken att påverka aktiviteterna i ekonomin genom att 

använda bland annat styrräntan och öppna marknadsoperationer, som till exempel handel med 

obligationer. I denna uppsats kommer fokus att vara på styrränta som stabiliseringsinstrument. 

Målet med penningpolitiken är enligt riksbankslagen att upprätthålla ett fast penningvärde 

(Riksbanken 2017). Den 15 januari 1993 annonserade Riksbanken att penningpolitiken skulle 

inriktas mot att uppnå prisstabilitet. När den fasta växelkursen övergavs den 19 november 1992 

hade kronans värde mot andra valutor deprecierats kraftigt samtidigt som det skett förändringar 

i indirekta skatter. Detta gav upphov till inflationsimpulser och därför angav Riksbanken att 

målet för penningpolitiken skulle börja gälla först från och med 1995. Inflationsmålet är sedan 

dess definierat som att den årliga ökningen av det mest kända och använda måttet på inflation 

konsumentprisindex, ska vara två procent (Riksbanken 2012).  

Riksbanken menar att inflationsmålet bör vara lågt men positivt (Riksbanken 2012). En för hög 

inflation är skadlig för ekonomin eftersom inflationen brukar variera mycket när den är hög. 

När inflation varierar mycket skapas osäkerhet bland företag och hushåll. Företag kan till 

exempel ha svårt att sätta pris på sina produkter eller tjänster. De kan även tolka stigande priser 

som en ökning av efterfrågan och sedan börja producera mer, som egentligen är en ökning av 

allmänna prisnivån i samhället. En annan nackdel kan vara att de anställda vars lön har 

förhandlats för flera år framåt halkar efter inflationen vilket leder till att priserna stiger snabbare 

än lönerna. En för hög inflation gör att både lånade pengar och sparade pengar minskar i värde 

(Riksbanken 2013). 

Riksbanken menar även att en alltför låg inflation är heller inte bra. Ett för lågt inflationsmål 

ökar risken för deflation, det vill säga en minskning av den allmänna prisnivån i samhället. 

Historiskt sett har deflation visat sig kunna skapa problem. När det är deflation kommer de 

framtida priserna att vara lägre än dagens. Det skapar incitament hos hushållen att vänta med 

att konsumera till dess att priserna har fallit, eftersom det är billigare i framtiden. Detta gör att 

produktionen kan falla så länge som deflationen pågår och det kan vara svårt att bryta en sådan 

deflationsprocess (Riksbanken 2012). 
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Anledningen till att inflationsmålet blev just två procent var att det fanns skäl att sätta 

inflationsmålet till ett positivt tal och att inflationen låg på ungefär två procent när 

inflationsmålet introducerades. Det var dessutom i linje med inflationsmålen i andra 

industriländer. 

Styrräntan, även kallad reporäntan är Riksbankens verktyg inom penningpolitiken för att 

påverka inflationen. Det som sker när Riksbanken förändrar styrräntan är att dagslåneräntan 

förändras. Bankerna kan deponera pengar över natten hos Riksbanken till en inlåningsränta och 

på motsatt sätt kan de låna pengar av Riksbanken mot en utlåningsränta som betalas mot 

säkerhet. Inlåningsräntan bildar golvet och utlåningsräntan bildar taket för hur hög respektive 

låg dagslåneräntan kan bli. In-och utlåningsräntan är de två räntor som tillsammans bildar den 

så kallade räntekorridoren, det vill säga det som styr dagslåneräntan (Riksbanken 2014).  

I juli månad år 2010 bestämde Riksbanken att in-och utlåningsräntan åter skall vara 0,75 

procentenheter lägre respektive högre än reporäntan. 

Dagslåneräntan påverkar i sin tur hushållens räntevillkor. Dagslåneräntan kan även förändras 

av vad bankerna tror att Riksbanken kommer att göra med styrräntan framöver. Därför 

producerar Riksbanken sina egna prognoser för styrräntan (Riksbanken 2013). 

Att justera styrräntan till att förändra inflationen är ett verktyg som tar lång tid innan man ser 

effekt. Det kan ta upp till två år innan man ser full effekt på inflationen (Riksbanken 2013).  

När Riksbanken höjer räntan blir i sin tur utlåning till hushållen dyrare och hushållen väljer då 

att spara pengarna istället för att konsumera. När hushållen väljer att konsumera mindre sjunker 

efterfrågan på varor och tjänster som i sin tur dämpar inflationen. Motsatsen när Riksbanken 

sänker räntan blir det mindre värt att spara och billigare att låna vilket leder till att 

konsumenterna handlar mer och påverkar efterfrågan på varor och tjänster positivt som leder 

till en högre inflation. 

En förändring av styrräntan påverkar inte bara dagslåneräntan utan även förändringar i 

växelkursen. Sverige har som tidigare nämnts en rörlig växelkurs, det vill säga att den rör sig 

fritt mot andra valutor. En höjning av styrräntan påverkar normalt sätt växelkursen positivt. I 

ett ekonomiskt kortsiktigt perspektiv betyder höga räntor att tillgångar i svensk valuta är mer 

attraktivt än tillgångar i andra valutor. Detta leder till att utländska direktinvesteringar ökar i 

Sverige och Sverige får in mer kapital (Riksbanken 2013). 
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Eftersom den svenska valutan stärks mot utländsk valuta får företag och hushåll i Sverige en 

ökad köpkraft mot utlandet. Den ökade köpkraften leder till att import av varor och tjänster 

ökar. På samma sätt som Sverige får en ökad köpkraft mot utlandet, får utlandet en försämrad 

köpkraft mot Sverige. Det blir dyrare att handla varor och tjänster från länder med en stärkt 

valuta och efterfrågan på varor och tjänster sjunker och därmed sjunker exporten. En ökad 

handel från utlandet och minskad export från Sverige leder till att inflationen sjunker 

(Riksbanken 2013).  

Federal Reserve arbetar med att uppnå en låg arbetslöshet, stabil prisnivå och långsiktiga 

räntenivåer på samma sätt som Sverige (Federal Reserve 2016). Med ett inflationsmål på två 

procent använder Federal Reserve sig av penningpolitiska styrinstrument som bland annat 

styrränta och Open Market Operations (OMO) det vill säga obligationshandel för att uppnå en 

stabil ekonomi. 

 

3. Teoretisk bakgrund 

Prognosmodeller för styrräntor har inom den makroekonomiska forskningen förekommit både 

tidigare och senare än Taylor (1993). Några viktiga modeller har till exempel publicerats av 

McCallum (1984) och Orphanides och Wieland (1999), men den som blev mest omtalad är 

Taylor (1993). 

Taylors (1993) studie undersöker penningpolitiska handlingsregler i praktiken. I studien 

diskuterar Taylor användbarheten av en handlingsregel för penningpolitik och huruvida man 

skall följa en algebraisk formel för att stabilisera ekonomin. Alternativet för en handlingsregel 

är inget annat än godtycklighet menar Taylor. Vidare menar Taylor att det kanske inte är bra att 

enbart använda sig av ett alternativ och föreslår då hur en sådan modell skulle kunna se ut, som 

i efterhand ironiskt nog har tolkats just som en regel. 

När penningpolitiska beslut skall tas bör beslutsfattarna delas in i två grupper. En grupp som 

enbart sätter ett räntebeslut genom uppskattning och godtycklighet. Den andra gruppen sätter 

ett räntebeslut genom att följa en genomarbetad algebraisk handlingsregel. Att grupperna i 

slutändan samarbetar och gemensamt arbetar fram ett räntebeslut menar Taylor kan vara en bra 

kombination (Taylor 1993). 
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I sin studie presenterar Taylor en handlingsregel som han menar fångar andan i den då varande 

forskningen vid studiens tidpunkt som är ganska okomplicerad. Samma regel presentas nedan 

och står till grund för uppsatsens frågeställning. 

𝑖𝑡 =  �̅�𝑡 + 𝜋𝑡 + 𝛼𝜋(𝜋𝑡 − 𝜋∗
𝑡) + 𝛼𝑦 (

𝑦𝑡−𝑦∗
𝑡

𝑦∗
𝑡

) (I) 

Tabell 1. Förklaring av variabler i Taylors regel 

    

𝑖𝑡 Nominell ränta 𝜋∗
𝑡 Inflationsmål 

�̅�𝑡 Realränta i jämnvikt 𝛼𝑦 Tumregel för BNP 

    

𝜋𝑡 Inflationstakt 12 mån 𝑦𝑡 Reell BNP 

    

𝛼𝜋 Tumregel för inflation 𝑦∗
𝑡
 Trend BNP 

    

Källa: Taylor, J (1993). 

 

Variablerna som presenteras i Tabell 1 har funktionen att den nominella räntan 𝑖𝑡 stiger om 

inflationen 𝜋𝑡 ökar över sitt mål 𝜋∗
𝑡 på två procent, eller om den reella BNP nivån 𝑦𝑡 stiger 

över trend BNP 𝑦∗
𝑡
. De föreslagna parametervärdena för 𝛼𝜋 och 𝛼𝑦 beskriver Taylor (1993) i 

sitt papper som en grov tumregel. Parametrarna i ekvation I ges lika stor vikt för både 

inflationsgap respektive BNP gap med värdet 0.5. Varje variabel har en tidsindexering som 

förklarar för vilket år variabeln antar det värdet. När ekonomin är i jämnvikt uppskattas den 

nominella räntan ligga på fyra procent eller två procent i reala termer �̅�𝑡.  

Som tidigare nämnt anser Sveriges Riksbank att det kan ta upp till två år innan man ser en full 

effekt på inflationen. Detta betyder att de är medvetna om den ungefärliga längden förändringen 

tar för att uppnå maximal inverkan på inflationen. Om de politiska beslutsfattarna känner till 

den ungefärliga längden på fördröjningen, kan de ta hänsyn till det om de utformar regler för 

stabiliseringspolitik. 

Sørensen och Whitta-Jacobsen (2010) presenterade en härledning av en Taylors regel. Kärnan 

av härledningen börjar med en nyttofunktion där man kalkylerar för den nytta man får av att 

konsumera minus den onytta man får av att arbeta. Man härleder detta för att förstå hur 

konsumtionsmönster kommer att påverkas av stabiliseringspolitik. Nedan beskrivs en 
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modifierad version av Sørensen och Whitta-Jacobsen (2010) härledning som kan förklara hur 

en Taylor regel kan ha byggts upp och dess mekanism.1  

Genom att använda följande modell för aggregerat utbud – aggregerad efterfråga (AS-AD) med 

indexerade tidsförhållanden kan vi skapa ett uttryck som ger prognoser för hur man kan uppnå 

inflationsmål. 

Ekvation (II) uttrycker antagandet att det tar ett år innan en förändring i realräntan uppnår full 

effekt på den aggregerade efterfrågan. Det vänstra ledet av ekvationen är ett uttryck för 

produktionsgap och förklaras närmare under datakapitlet. Det högra ledet utrycks 𝑧𝑡+1 som en 

efterfrågechock i procent av BNP, minus ett uttryck för realräntan. Det är inte orimligt att det 

tar ett år för en förändring då det tar tid för företagare att göra nya investeringsplaner. 

(
𝑦𝑡+1−𝑦∗

𝑡

𝑦∗
𝑡

) = 𝑧𝑡+1 − 𝛾2(𝑖𝑡 − 𝜋𝑡 − �̅�)   (II) 

Vidare förutsätter ekvation (III) att det tar ett år att förändra aktiviteten i ekonomin för att 

påverka inflationen. I det vänstra ledet utrycks inflationen för t+2 år framåt. I det högra ledet 

utrycks först inflationen för t+1 år framåt plus en parameter för produktionsgap, plus s som är 

ett uttryck för utbudschock i procent av BNP. Antagandet att det tar ett år för att förändra 

aktiviteten är heller inte orimligt då löner och priser brukar oftast vara satta efter kontrakt. 

𝜋𝑡+2 = 𝜋𝑡+1 + 𝜎𝑦 (
𝑦𝑡+1−𝑦∗

𝑡

𝑦∗
𝑡

) + 𝑠𝑡+2       (III) 

Ekvationerna (II) och (III) fångar rimligtvis faktumet som nämnts ovan av Riksbanken, att det 

normalt tar ungefär två år för att penningpolitiken ska få full effekt på inflationen. Enligt 

modellen tar det först ett år för en förändring av styrräntan att påverka den aggregerade 

efterfrågan, sedan tar det ytterligare ett år innan den resulterade förändringen i produktion och 

sysselsättning anpassas av inflationstakten. 

Stabiliseringspolitiken bygger på att beslutsfattare och i sista hand allmänheten är avskräckta 

för fluktuationer i konsumtion, sysselsättning och inflation. Givet en målinflation på två procent 

kan vi specificera ekvation (IV) som Riksbankens sociala välfärdsförlust för period j. 

𝑆𝐿𝑗 =
1

2
(𝜋𝑗 − 𝜋∗)2  (IV) 

                                                             
1 För fullständig härledning hänvisas läsaren till Sørensen och Whitta-Jacobsen (2010). 
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Det vänstra ledet är ett uttryck för det engelska Social Loss Function som skall förklara 

Riksbankens sociala välfärdsförlust med tidsindex för period j. Det högra ledet uttrycker vikten 

av förlusten med hälften av ett kvadrerat inflationsgap. Riksbanken måste ta hänsyn till 

magnituden av den välfärdsförlust som kan uppstå vid inflationsgap. Exempelvis måste 

Riksbanken beakta hur en hög inflation leder till en minskad arbetslöshet. Likväl måste 

Riksbanken ta hänsyn till en ökad arbetslöshet om Riksbanken med hjälp av en högre styrränta 

vill bekämpa en hög inflation. 

Riksbanken måste även ta hänsyn till det faktum att en förändring av styrräntan år t inte 

påverkar inflationen förrän år t+2. I år t måste därför Riksbanken sätta styrräntan för att 

minimera det förväntade värdet av SL två år i framtiden.  

Substituerar vi in uttrycken för inflation i år t+1 och produktionsgapet ekvation (III) får vi 

uttrycket för inflationen år t+2 som presenteras i det vänstra ledet av ekvation (V). 

𝜋𝑡+2 = 𝜋𝑡 + 𝜎𝑦 (
𝑦𝑡−𝑦∗

𝑡

𝑦∗
𝑡

) + 𝑠𝑡+1 + 𝜎𝜋[𝑧𝑡+1 − 𝛾2(𝑖𝑡 − 𝜋𝑡 − �̅�)] + 𝑠𝑡+2            (V) 

När Riksbanken fastställer styrräntan för den aktuella perioden kan banken observera 

nuvarande inflation och produktionsgap samt ekonomins struktur genom ekvation (II) och (III). 

I det högra ledet uttrycks inflation för perioden t plus parametern för produktionsgap plus 

eventuella utbudschocker år t+1, plus uttrycket för efterfrågechock år t+1 parametern för 

realränta, plus uttrycket för eventuella utbudschocker år t+2. Riksbanken kan dock inte 

fastställa magnituden av de framtida utbud-och efterfrågechockerna 𝑠𝑡+1 , 𝑠𝑡+2 och 𝑧𝑡+1, som 

eventuellt kan påverka användbarheten av modellen.  

𝜋𝑡+2,𝑡
𝑒 = 𝜋𝑡 + 𝜎𝑦 (

𝑦𝑡−𝑦∗
𝑡

𝑦∗
𝑡

) − 𝜎𝜋𝛾2(𝑖𝑡 − 𝜋𝑡 − �̅�)  (VI) 

Det bästa sättet Riksbanken kan göra för att prognostisera inflationen år t+2 med informationen 

tillgänglig i period t, är att anta att de stokastiska chockerna 𝑠𝑡+1, 𝑠𝑡+2 och 𝑧𝑡+1 har noll i 

medelvärde och noll kovarians. I ekvation (VI) är deras förväntade värde noll och är därför den 

bästa inflationsprognosen baserad på ekvation (VI). Där 𝜋𝑡+2,𝑡
𝑒  är Riksbankens 

inflationsprognos för period t+2 baserat på informationen under år t. 

En tolkning i resultatdelen blir huruvida prognosmodellen följer styrräntan under den 

finansiella krisen år 2008. Kan användbarheten av Taylors regel tänkas vara sämre när ett land 

drabbas av ekonomiska kriser, då de stokastiska chockerna inte går att beräkna? 
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𝜋𝑡+2,𝑡
𝑒 = 𝜋∗        (VII) 

För att minimera den förväntade förlusten i period t+2 ser vi i ekvation (IV) att 

inflationsprognosen för två år framåt skall vara lika med målinflation, som presenteras i 

ekvation (VII).  

Genom att substituera in ekvation (VII) i ekvation (VI) och sedan löser för styrränta får vi 

ekvation (VIII).  

𝑖𝑡 =  �̅�𝑡 + 𝜋𝑡 + 𝛼𝜋(𝜋𝑡 − 𝜋∗
𝑡) + 𝛼𝑦 (

𝑦𝑡−𝑦∗
𝑡

𝑦∗
𝑡

) 𝛼𝜋 ≡
1

𝜎𝜋𝛾2
 𝛼𝑦 ≡

1

𝜎𝑦
  (VIII) 

Ekvationen (VIII) igenkänns som Taylors regel som presenterades i ekvation (I), där värdet av 

𝛼𝜋 och 𝛼𝑦 sattes till 0,5 enligt Taylor (1993). Ekvation (I) härleds ytterligare i kapitlet för den 

empiriska modellen, för att göra modellen skattningsbar. 

 

4. Tidigare studier 

Ett flertal tidigare studier har gjorts inom samma problemområde med stor relevans för 

uppsatsen. När Taylor (1993) publicerade studien väckte han en stor debatt inom 

penningpolitiken. De studier som den här uppsatsen tar upp nedan har bidragit med kunskap 

och relevanta invändningar inom problemområdet. Somliga studier fokuserar på Taylor (1993) 

parametervärden och hur väl estimerade värdena är medan flertalet studier diskuterar 

användbarheten med en handlingsregel för penningpolitiska beslut. 

Taylor (1993) byggde modellen efter Federal Open Market Committee (FOMC) och skattade 

parametervärden med amerikanska data år 1987–1992. Det är därför lättast att hitta tidigare 

studier där man valt att studera Taylors parametervärden för USA under olika tidsperioder. Det 

finns dock studier där man försökt att applicera Taylors regel och skatta parametervärden för 

enskilda länder men även för European Central Bank (ECB).  

Gerlach (2003) skattar parametervärden för ECB med hjälp av OLS under perioden 1988–2002. 

Studien använder sig av en modifierad modell som tar hänsyn till icke stationära tidsserier. 

Modellen finner statistiskt signifikanta parametervärden som skiljer sig från Taylor (1993) men 

som predikterar den beräknade räntesatsen för ECB väl.  

Gorter, Haan och Jacobs (2008) analyserar om ECB:s penningpolitik över perioden 1997–2006 

kan förstås bättre genom att undersöka besluten relaterade till inflationsprognoser och 
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produktion. De skattar Taylors parametervärden för euroområdet med hjälp av 

inflationsförväntningar. Slutsatsen i studien är att en enkel Taylor regel kommer inte vara 

optimalt som en rimlig makroekonomisk modell som påpekats av Svensson (2003). 

Woodford (2001) diskuterar ifall inflation och stabilisering av produktionsgapen är närliggande 

mål för penningpolitiken. Om så är fallet, är den typen av återkoppling som föreskrivs av Taylor 

(1993) ett effektivt sätt att uppnå sådana mål. Måttet av produktionsgapet som föreslagits i 

Taylors regel kan skilja sig från ett teoretiskt korrekt mått, eftersom den effektiva 

produktionsnivån bör påverkas av en mängd verkliga störningar. Regeln förutsätter en fast 

konstant, men en önskvärd regel kommer sannolikt att kräva en konstant som anpassas till följd 

av fluktuationer. Dessa överväganden kräver vidare forskning för mer realistiska modeller.  

Asso et al. (2007) förklarar John Taylors inflytande på penningpolitiken. Artikeln undersöker 

och beskriver hur omvandlingen har skett historiskt inom penningpolitiken. De beskriver att 

Taylors regel blev en operativ ram för centralbanker, att engagemang och trovärdighet ersatte 

en kultur av godtycke mystik och politiskt driven eller påverkad penningpolitik. 

Svensson (2003) förhåller sig mycket kritiskt till handlingsregler som Taylors regel och 

McCallum. En enkel handlingsregel är otillräcklig som en beskrivning av den aktuella 

penningpolitiken, särskilt inflationsmål. Centralbanker som använder sig av inflationsmål har 

utvecklade och utarbetade beslutsprocesser där stora mängder data samlas in och behandlas. 

Belägg bakom penningpolitiska beslut bygger på utövande av stor bedömning och extra 

modellinformation och med hjälp av inflations och BNP-gap prognoser skapade av 

datainsamlingen. Ingen centralbank har någonsin gjort ett uttryckligt åtagande till att en enkel 

handlingsregel. Inte heller har någon centralbank meddelat att en särskild enkel handlingsregel 

används som en riktlinje. Att använda handlingsregler som riktlinjer är omöjligt då de är för 

ofullständiga och vaga för att kunna vara i drift, eftersom de inte ger några regler för när 

avvikelser från regeln är lämpliga. 

I senare forskning skriver Machaj (2016) att Taylor har gjort två viktiga bidrag till förståelsen 

av penningpolitiken i början av det tjugoförsta århundradet. Machaj menar att Taylor har på ett 

övertygande sätt visat att låga räntor har bidragit till en bostadsbubbla och expansion av 

bolånemarknaden. Taylor observerade även att Federal Reserve borde ha följt sin berömda regel 

i syfte att undvika makroekonomiska problem som resulterar från bubblan menar Machaj. 

Det finns flera tidigare studier som undersöker Taylor regelns empiriska relevans. Österholms 

(2005) studie undersöker de ekonometriska egenskaperna hos Taylors regel (1993) med hjälp 



13 
 

av svenska, australiensiska och amerikanska data för att bedöma dess empiriska relevans. 

Österholm menar att John Taylor gjorde ett viktigt bidrag till det penningpolitiska området 

genom sin karakterisering av Federal Reserves penningpolitik. Resultatet av Österholms studie 

är att Taylors regel är en mindre lämplig beskrivning av centralbankers beteende. Det finns 

väldigt lite stöd av kointegration mellan de inkluderade variablerna vilket beskriver 

tidsserieegenskaperna hos reaktionsfunktioner och deras inkluderade variabler. Österholm 

menar på att det är särskilt allvarligt med tanke på att variabler i sådana regressioner har 

enhetsrötter. Stöd för kointegration är ett nödvändigt villkor för teoretisk meningsfullhet och 

empirisk relevans. Man bör således vara försiktig innan man uttalar sig om att en Taylor regel 

ligger till grund för centralbankernas politik. 

Orphanides (2001) undersöker omfattningen av informationsproblem i samband med tolkning 

av enkla penningpolitiska regler. Orphanides använder Taylors regel som ett exempel i studien 

där han undersöker parametervärden i Taylors regression under flera perioder. Estimaten 

jämförs med den faktiska styrräntan och de penningpolitiska beslut som togs under samma 

period. Orphanides finner att enkla handlingsregler verkar kunna erbjuda användbara baslinjer 

för penningpolitiska diskussioner. Vid användning av reviderade data från samma tidsperiod 

som Taylor använt tycks modellen kunna uppskatta penningpolitiska besluta ganska väl. Dock 

vid konstruktion av vad modellen hade rekommenderat med realtidsdata är bilden av vilka 

beslut som bör tas, långt ifrån de beslut som faktiskt blev satta. 

 

5. Data 

Ekvationen som Taylor presenterade 1993 bygger på BNP-gap och inflationsgap som skall 

förklara vilken nivå styrräntan bör vara på. Nedan kommer en kort beskrivning om BNP, 

Potentiell BNP och BNP-gap. Sedan beskrivs inflation, målinflation och inflationsgap. 

Bruttonationalprodukt (BNP) definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i 

ett land för användning till konsumtion, investering och export under en period. Utländskt ägda 

företag som producerar inom landet ingår i beräkning av BNP, men inte inhemska företag som 

producerar utomlands (SCB 2016). 

Real BNP som används i denna studie innebär att BNP har justerats för inflation baserat på ett 

visst års prisnivå. Detta görs för att räkna bort förändringar som beror på inflation med hjälp av 

BNP deflator som beräknas nominell BNP dividerat med real BNP (SCB 2016). 
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BNP kan beräknas på flera sätt. Via användningssidan även kallad utgiftsmetoden, beräknar 

man summan av alla utgifter från företag, konsumenter och den offentliga sektorn som 

spenderas på köp av varor o tjänster. Via inkomstsidan även kallad inkomstmetoden, beräknar 

man summan av alla inkomster. Slutligen kan man beräkna BNP via produktionssidan även 

kallad produktionsmetoden där man beräknar summan av alla förädlingsvärden. Denna studie 

använder sig av BNP data beräknad via produktionssidan (SCB 2016). 

Med ett mått på produktionsnivån måste en trend av produktionsnivån skattas för att sedan 

kunna uppskatta avvikelser. Ett sätt att ta hänsyn till förändringar i den naturliga 

produktionsnivån är att anta att den naturliga produktionsnivån kan modelleras som en jämn 

trend. Hodrick-Prescott-filtret (HP) är en metod för att bygga en jämn trend och i denna studie 

används denna trend som ett mått på den naturliga produktionsnivån. Vidare beskrivning av HP 

filter förklaras längre fram i datakapitlet. 

Slutligen kan ett BNP-gap skattas som används för att uppskatta hur landets produktionsnivå 

förhåller sig till jämförelse med potentiell produktionsnivå. Ett BNP-gap kan även skattas för 

att analysera tidigare låg- och högkonjunkturer. Alla avvikelser från den naturliga 

produktionsnivån är ett gap, detta kan illustreras i Figur 1. 

 

Figur 1. Säsongsrensad BNP med HP-filtrerad trend Sverige perioden 1996–2016 

 

Källa: Egen skapad figur med data från Statistiska Central Byrån (2016). 

 

En avvikelse som överstiger trend är ett positivt BNP-gap respektive negativt BNP-gap om 

avvikelsen understiger trend. Genom att tolka Figur 1 kan man avläsa Sveriges konjunkturer 
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under perioden 1996–2016 och få en uppskattning av hur stor inverkan IT bubblan år 2000 och 

den senaste finanskrisen 2008 hade för effekt på ekonomin. Sverige ser ut att haft en relativt 

stabil tillväxt under perioden bortsett från den finansiella krisen som förändrade lutningen på 

trendlinjen.  

Nedan illustreras en figur med BNP-gap i procent från den naturliga produktionsnivån som 

förtydligar avvikelsernas storlek. 

 

Figur 2. BNP-gap HP-filtrerad Sverige perioden 1996–2016 

 

Källa: Egen skapad figur med data från Statistiska Central Byrån (2016). 

 

Jämför man Figur 1 och Figur 2 ser Sverige ut att ha haft en väldigt instabil produktionsnivå 

enligt Figur 1, men avvikelserna återvänder till noll och leder till en relativt stadig tillväxt. 

Sverige har ett mindre gap i början av 2000-talet som kanske kan förklaras med It-bubblan. I 

början av år 2006 fram till början av år 2008 låg produktionsnivån långt ovanför naturlig 

produktionsnivå till den finansiella krisen slog in och Sverige har till stor del sedan haft en 

negativ produktionsnivå. Det är först i slutet av perioden som Sverige ser ut att gå mot en 

jämnare produktionsnivå. Nedan jämförs BNP-gapet för USA under samma period. 
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Figur 3. Säsongsrensad BNP med HP-filtrerad trend USA perioden 1996–2016 

 

Källa: Egen skapad figur med data från Federal Reserve of Saint Louis (2016). 

 

Figur 4. BNP-gap HP-filtrerad USA perioden 1996–2016 

 

Källa: Egen skapad figur med data från Federal Reserve of Saint Louis (2016). 

 

Genom att tolka Figur 3 och Figur 4 kan man avläsa att USA har haft två stora fluktuationer 

under perioden. It-bubblan i början av 2000-talet ser ut att haft en större påverkan på ekonomin 

i USA jämfört med Sverige, dock ser USA ut att ha haft ett mindre negativt produktionsgap 

efter den finansiella krisen år 2008 enligt tolkning av figurerna. 
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Resultatet av Taylor regelns parametervärden blir intressanta att tolka då många observationer 

under perioden är negativa speciellt för Sverige. Det skulle eventuellt kunna leda till lägre 

värden än vad Taylor presenterade. 

Förutom BNP-gap som ingår i Taylors modell ingår även inflationsgap som är avståndet i 

avvikelserna från inflationsmålet. För kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige är 

det vanligaste måttet konsumentprisindex. Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen 

för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar (SCB 

2017). 

Inflationsmål är ett riktmärke för centralbankers penningpolitik och brukar vanligen vara runt 

två procent. Under kapitlet Institutionell bakgrund finns en djupare beskrivning om hur 

Sveriges Riksbank använder sig av inflationsmål. Skillnaden mellan den faktiska inflationen 

och målinflationen betecknas som inflationsgap och illustreras i Figur 5. 

 

Figur 5. Inflationsgap i procent Sverige perioden 1996 – 2016 

 

Källa: Egen skapad figur med data från Statistiska Central Byrån (2016). 

Not: Målinflation illustreras med den grå linjen vid två procent. 

 

Den vågräta linjen vid två procent visar Sveriges målinflation mellan perioden 1996 – 2016. En 

tolkning av Figur 5 visar att faktiskt inflation har fluktuerat med en ganska stor varians under 

denna period. Den faktiska inflationen verkar tillsynes legat under inflationsmålet större delen 

av den period som mäts. Under några perioder har inflationen varit negativ det vill säga i 

förstadiet till en deflation. 
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Figur 6. Inflationsgap i procent USA perioden 1996 – 2016 

 

Källa: Egen skapad figur med data från Federal Reserve of Saint Louis (2016). 

Not: Målinflation illustreras med den grå linjen vid två procent. 

 

USA använder samma inflationsmål som Sverige, det vill säga två procent. Från Figur 6 

framgår att variationen i inflationsgapet för USA är mindre jämfört med Sverige. 

Inflationsgapet USA har även till stor del haft en inflation över målet fram till den finansiella 

krisen år 2008 bröt ut. 

 

Den variabel som Taylor regeln försöker prediktera är styrräntan. Som tidigare nämnts är 

styrräntan det instrument centralbankerna använder som verktyg för att förändra aktiviteter i 

ekonomin för att påverka inflation. Figur 7 och Figur 8 kan illustreras med faktisk inflation och 

styrränta för Sverige respektive USA.  

De svarta linjerna förklarar respektive lands inflation och den grå förklarar respektive lands 

styrränta för perioden 1996 – 2016. 
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Figur 7. Inflation och styrränta Sverige perioden 1996 - 2016 

 

Källa: Egen skapad figur med data Statistiska Central Byrån (2016), Sveriges Riksbank (2016) 

 

Sverige har i början av perioden haft en styrränta som varit mycket högre än den faktiska 

inflationen. Enligt Taylor bör den nominella räntan vara fyra procent om inflationen är i samma 

nivå som målinflationen det vill säga två procent. Styrräntan ser ut att röra sig närmre 

inflationen från 2000-talet och framåt. Efter finanskrisen år 2008 har Sverige inte riktigt nått 

inflationsmålet och fortsatt med en låg inflation samt en historiskt låg styrränta.  

 

Figur 8. Inflation och styrränta USA perioden 1996 - 2016 

 

Källa: Egen skapad figur med data Federal Reserve of Saint Louis (2016). 
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USA har i början av perioden haft ett jämnt gap mellan inflation och styrränta fram till år 2000. 

Därefter började ekonomin överhettas fram till den finansiella krisen. Styrräntan har förändrats 

så kan man se att redan vid sista kvartalet år 2007 började USA sänka styrräntan och var snabba 

med att förbereda sig för en stor nedgång i ekonomin. Det var först i fjärde kvartalet år 2008 

som Sverige agerade med en räntesänkning för att mildra återverkning till följd av krisen. Sedan 

finanskrisen drabbade USA har styrräntan varit historiskt låg precis ovanför noll. Detta kan vara 

problematiskt enligt den gamla keynesianska ekonomiska teorin även kallat Zero Lower Bound 

Problem. 

Zero Lower Bound Problem (ZLBP) är som tidigare nämnts, en situation där ett lands 

centralbank vill sänka styrräntan men står inför ett hinder när jämnviktsräntan når eller närmar 

sig noll, och kan inte sänka den ytterligare. Centralbanken föredrar att sänka styrräntan ännu 

mer för att stabilisera ekonomin men kan inte göra detta. Enligt den gamla keynesianska 

ekonomiska teorin var det fullständigt otänkbart och omöjligt att ha en negativ styrränta i ett 

land. Detta skulle få kontoinnehavarna att ta ut sina pengar från bankerna och hålla dem i 

kontanter för noll nominell avkastning motsats till en negativ nominell avkastning. ZLBP är ett 

fruktat fenomen för de effekter som kan orsakas av det som deflation, ökning av innehav i 

kontanter och minskning i avkastning till banker. Centralbankens arbete syftar i första hand till 

att uppnå målinflation och behålla den, men tillkomsten av ZLBP leder till det motsatta 

(Woodford 2010). 

Data för produktionsnivå publiceras oftast kvartalsvis jämfört med inflation som till exempel 

publiceras månadsvis och styrränta veckovis. Därav använder sig denna studie av tidsseriedata 

mätt på kvartalsnivå under perioden första kvartalet år 1996 till fjärde kvartalet år 2016. 

Insamling av data har endast skett direkt från Sveriges respektive USA:s offentliga 

statistikbyråer samt centralbanker och kan anses därför ha en god tillförlitlighet. Data har för 

några variabler behandlats genom att förändra månadsfrekvenser till kvartalsfrekvenser där ett 

medelvärde har beräknats fram. Eventuella avrundningar har gjorts för den sista decimalen, där 

värdet har avrundats uppåt. Dessa behandlingar av data har bidragit till en mindre försämring 

av estimat.  

Data för real BNP har insamlats via Statistiska Centralbyrån (SCB) för Sverige och 

motsvarande för USA, Federal Reserve Bank of Saint Louis (FRED). Skattningen av Sveriges 

BNP framställs av SCB både från produktionssidan och användningssidan. Denna studie 
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använder real BNP skattning från produktionssidan. Motsvarande data för USA har insamlats 

via FRED som får statistiken framställd av Bureau of Economic Analysis (BEA).  

Kalenderkorrigering används ofta vid användning av tidsserier där man beräknar för kvartal 

eller halvår och sedan jämför med samma period året innan. Kalenderkorrigering tar hänsyn till 

hur många dagar som finns i det två tidsperioder man vill jämföra för att jämförelsen skall bli 

så bra som möjligt (Ekonomifakta 2010). 

Säsongsvariationer kan försvåra för jämförelser mellan olika perioder, till exempel brukar 

försäljning öka under sommarmånaderna medan den sjunker under vintermånaderna. Dessa 

säsonger brukar vara ganska väldefinierad längd som gör det möjligt att urskilja dessa effekter 

(Løvås 2006). 

Svenska real BNP data är kalenderkorrigerad och säsongsrensad till fasta priser referensåret 

2015 i miljoner kronor. Även amerikanska data är kalenderkorrigerad och säsongsrensad till 

fasta priser referensåret 2009 i amerikanska dollar. Båda datamaterialen består av tidserier på 

kvartalsnivå med åttiofyra observationer vardera.  

Produktionsgapet i Taylors (1993) ekvation är definierat som den procentuella avvikelsen från 

den naturliga produktionsnivån och kan illustreras i ekvation (IX) nedan.  

ŷ𝑡 = (
𝑦𝑡−𝑦∗

𝑡

𝑦∗
𝑡

) (IX) 

I ekvationens högra led är 𝑦𝑡 variabeln för faktiskt produktionsnivå som subtraheras och sedan 

divideras med den naturliga produktionsnivån 𝑦∗
𝑡
, det vill säga en jämn tillväxttrend utan 

konjunkturer. Taylor (1993) använder i sin studie sig av OLS för att skatta den naturliga 

produktionsnivån som en långsiktig trend. Denna studie använder sig av Hodrick-Prescott som 

är en metod för att skapa en jämn trend. Hodrick och Prescott (1997) rekommenderade 

utjämningsparametern λ till 1600 vid användning av kvartalsdata, vilket denna studie också 

använder sig av.2 Slutligen divideras täljaren med den naturliga produktionsnivån. I ekvationens 

vänstra led uttrycks variabeln för produktionsgapet med ŷ𝑡. Variablerna är indexerade med 

tidsindikator som i detta fall är i form av kvartal. 

Data för inflationstakt har insamlats via SCB för Sverige och motsvarande för USA har 

insamlats via FRED. Skattning av Sveriges inflation mäts genom konsumentprisindex (KPI). 

                                                             
2 Hodrick och Prescott (1997) genomför omfattande tester för att komma fram till att det optimala värdet för 

utjämningskonstanten för kvartalsdata λ=1600. 
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Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska 

konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar (SCB 2017). 

Datan för Sverige är säsongsrensad och insamlad i form av en tolv-månadersförändring i 

procent jämfört med året innan. En indexreglering för indextal (1980=100) används.  

Den amerikanska data för inflationstakt mäts även här genom KPI med en indexreglering för 

indextalen (1982–1984=100). Amerikanska data är säsongsjusterad och insamlad i form av en 

kvartalsfrekvens som presenteras i procent förändring från året innan. Kvartalsfrekvensen är 

beräknad på ett medelvärde av värdet på KPI under kvartalets tre månader.  

Datamaterialen består av tidserier med 84 observationer för USA och 252 observationer för 

Sverige. Amerikanska data för inflationstakt har inte behandlats i denna studie då den 

presenterades i kvartalsfrekvens. Svenska data har dock blivit behandlad då den presenterades 

i månadsfrekvens och denna studie använder sig av kvartalsdata i den empiriska modellen. Ett 

medelvärde per kvartal beräknades på följande sätt. 

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1   (X) 

Formeln ovan förklarar beräkning av medelvärdet för kvartal under det valda kvartalet, där n 

förklarar antalet månader och x vilken månad med en tidsindexering i, från vilken månad som 

beräkningen skall startas från. Samma beräkningssätt har använts för samtliga åttiofyra kvartal, 

därav består nu svenska inflationsdata av åttiofyra observationer.  

Data för centralbankernas styrränta har insamlats via Sveriges Riksbank för Sverige och 

respektive data för USA har insamlats via FRED. Svenska data publiceras i kvartalsfrekvens 

med ett beräknat medelvärde av Riksbankens reporänta som presenteras i procent med fyra 

decimaler. Amerikanska data publiceras i kvartalsfrekvens och beräknat på samma vis som för 

svenska data men presenteras endast i två decimaler. Data består av 84 observationer för 

respektive land.  

Nedan visas två deskriptiva tabeller för de variabler som används i denna studie för Sverige och 

USA. Variabeln BNP-gap i procent är skapad genom ekvation (IX) som beskrivs tidigare.  
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Tabell 2. Deskriptiv statistik Sverige 

Variabel Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Värde Max Värde 

      

BNP-gap (HP) 84 -0,005 1,659 -4,671 4,457 

Inflation 84 1,103 1,159 -1,400 4,300 

Styrränta 84 2,441 1,778 -0,500 8,278 

Källa: Statistiska Central Byrån (2016), Sveriges Riksbank (2016) 

 

Under perioden 1996 till 2016 har BNP-gap för Sverige varierat kvartalsvis från -4,67 procent 

till 4,45 procent. Medelvärdet under denna period är negativt strax under noll och skulle kunna 

tolkas som att Sverige haft, under perioden, en stabil ekonomi i närheten av sin potentiella BNP 

tillväxt. Men variationen mellan minimumvärde och maximumvärde tyder på att det har 

fluktuerat en del.  

Inflationen under samma period har ett medelvärde på ungefär 1,1 procent, som också är ett 

medelvärde då målet för inflationen i Sverige är 2 procent. Under perioden har Sverige haft en 

inflation som högst på 4,3 procent och som lägst en negativ inflation på -1,4 procent, det vill 

säga en ganska stark deflation under ett kvartal.  

Styrräntan för Sverige har ett medelvärde på ungefär 2,4 procent och har varierat från cirka 8,2 

procent till historiskt negativ styrränta. Denna observation lyfter upp intresset av studien då en 

negativ styrränta aldrig tidigare varit möjligt, enligt Zero Lower Bound teorin. 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik USA 

Variabel Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Värde Max Värde 

      

BNP-gap (HP) 84 -0,006 1,116 -2,813 2,410 

Inflation 84 2,203 1,184 -1,606 5,252 

Styrränta 84 2,527 2,330 0,070 6,520 

Källa: Federal Reserve of Saint Louis (2016). 

 

I jämförelse med Sverige har den amerikanska ekonomin fluktuerat relativt lite. Bland annat 

varierar BNP-gapet mellan ungefär -2,81 procent till 2,41 procent. Det är en mindre variation 
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än vad Sverige har haft under samma period. Medelvärdet liknar Sveriges medelvärde ganska 

mycket med ett negativt värde precis under noll.  

Inflationen har i USA varierat mer än i Sverige från cirka -1,6 procent till 5,25 procent. USA 

har också haft en deflation under ett kvartal med cirka -1,6 procent. Medelvärdet på cirka 2,2 

procent ligger lite över inflationsmålet i USA på 2 procent. 

Styrräntan har i genomsnitt varit högre i USA än i Sverige med ett medelvärde på cirka 2,5 

procent. Den högst uppnådda styrräntan under undersökningsperioden är 6,52 procent. USA 

har aldrig under denna period haft en negativ styrränta dock en styrränta väldigt nära på 0,07 

procent.  

 

6. Empirisk modell 

Tidigare studier inom samma problemområde använder olika estimeringsmetoder. Den 

vanligaste modellen är Ordinary Least Squares (OLS), som används bland annat av Österholm 

(2005), Gerlach (2003), Orphanides (2001) och som var den estimeringsmetod Taylor (1993) 

ursprungligen använde sig av. Vissa studier använder sig av Vektor Autoregression (VAR)-

modeller. Taylor (1999) skriver att VAR metoden har blivit ett väldigt populärt verktyg för att 

förklara dynamiken av monetära transmissioner och presenterar själv sin regel med VAR. 

Inkluderar man samma tidslag i regressorerna och använder samma skattningsmetod, 

minstakvadradmetoden, är det ingen skillnad på VAR och OLS. VAR kan också skatta med 

fullständig maximal sannolikhet som kan ge estimat som skiljer sig lite från parametervärden 

skattade med minstakvadradmetoden (Wooldridge 2013). 

Taylor (1993) använde sig av estimeringsmetoden Ordinary Least Squares OLS vilket även 

denna studie använder sig av för att kunna jämföra med ursprungsparametrarna. Vid 

användning av en annan metod bör man ha i åtanke att resultaten kan skiljas på grund av 

metodval.  

OLS är en estimeringsmetod som undersöker det linjära förhållandet mellan en beroende 

variabel och en eller flera oberoende variabler. Några antaganden är viktiga att se över för att 

få ett så bra estimat som möjligt för modellen. Däribland får den beroende variabeln ej vara av 

binär form och måste därmed kunna anta ett värde medan de oberoende variablerna kan vara 

såväl binära som kontinuerliga. Med anledning av att OLS enbart undersöker linjära 
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förhållanden mellan medelvärdet av den beroende variabeln och de oberoende variablerna 

förutsätts det att det finns ett linjärt förhållande mellan variablerna. Medelvärdet är inte en 

fullständig beskrivning av en enda variabel och därför är heller inte en linjär regression en 

fullständig beskrivning av relationer mellan variabler. Metoden är känslig för avvikande 

värden, det vill säga observationer som är överraskande och kan vara baserade på en eller flera 

variabler. Linjär regression med tidsseriedata förutsätter även att data måste vara oberoende 

och inte seriekorrelerade. Det vill säga om det finns ett visst beroende en given variabel och sig 

själv över olika tidsintervall (Wooldridge 2013). 

Både den beroende variabeln och de oberoende variablerna är kontinuerliga och uppfyller 

kraven för OLS. Att metoden endast undersöker linjära förhållanden kan innebära problem med 

BNP variabeln om man inte transformerar den exponentiella modellen till en linjär regression, 

genom till exempel att köra den naturliga logaritmen av BNP. I denna studie är BNP variabeln 

transformerad till linjär regression och undviker därför detta problem.  Problem med outliers 

går att hantera genom att filtrera bort extrema observationen eller att använda kvantil regression 

för att precisera regressionen mer (Pevalin & Robson 2009). 

Den ursprungliga ekvationen som presenteras i ekvation (I) skrivs om på följande sätt och 

estimeras med hjälp av OLS.  

𝑖𝑡 =  �̅�𝑡 + 𝜋𝑡 + 𝛼𝜋(𝜋𝑡 − 𝜋∗
𝑡) + 𝛼𝑦(ŷ𝑡)            (XI) 

Där uttrycket för produktionsgapet har förenklats och uttrycks endast med ŷ𝑡. De värden Taylor 

(1993) estimerade substitueras in i ekvation (XI) och ger oss en förenklad ekvation. 

𝑖𝑡 =  1 + 1,5(𝜋𝑡) + 0,5(ŷ𝑡)             (XII) 

Med substituerade värden har inflation fått en vikt på 1,5 medan produktionsgapet har kvar 

samma vikt på 0,5. Konstanten 1 plus 1,5 multiplicerat med inflation plus 0,5 multiplicerat med 

BNP-gap. De variabler som ingår i modellen är styrränta som beroende variabel och inflation 

samt BNP-gap som oberoende variabel. Ekvation (XII) skrivs sedan om till följande 

estimeringsekvation. 

𝑖𝑡𝑗 = 𝛽𝑡𝑗 + 𝛽𝑡𝑗𝜋𝑡𝑗 + 𝛽𝑡𝑗ŷ𝑡𝑗 + 𝑢𝑡𝑗       (XIII) 

Parametrarna och variablerna är tidsindexerade med t och landsindexerade med j. Där 𝑖𝑡𝑗 är 

styrränta uttryckt i procent, 𝛽𝑡𝑗 är konstanten, 𝛽𝑡𝑗 är parametern för inflationen uttryckt i 

procent, 𝛽𝑡𝑗 är parametern för produktionsgapet uttryckt i procentuell avvikelse från den 
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naturliga produktionsnivån, och 𝑢𝑡𝑗 är feltermen för regressionen. Vad som förväntas finnas i 

feltermen 𝑢𝑡𝑗 är ytterligare faktorer än inflation och produktionsgap som förklarar räntenivån. 

Till exempel utövande av stor bedömning och extra modellinformation som Svensson (2003) 

diskuterar. 

 

7. Resultat 

I Tabell 4 nedan presenteras resultaten från skattningarna med hjälp av OLS. Resultatet 

presenteras med Sverige och USA sammanställt i tabellform samt en resultatanalys förklarad i 

text. 

Tabell 4. Resultat från skattade parametrar för Taylor regel för Sverige och USA 

Styrränta  Sverige USA  

BNP-gap HP  0,116 

(0,098) 

0,635*** 

(0,192) 
 

Inflation  0,450** 

(0,159) 

0,662*** 

(0,190) 

 

Konstant  1,944*** 

(0,306) 

1,072** 

(0,442) 

 

Antal observationer  84 84  

R2-Värde  0,128 0,294  

Anm: Robusta standardfel inom parentes. Asteriskerna anger signifikansnivå på * 10 procent, ** 5 procent, *** 1 procent.  

Källa: Statistiska Central Byrån (2016), Sveriges Riksbank (2016), Federal Reserve of Saint Louis (2016). 

 

Raderna förklarar den skattade parameterkoefficienten för variabeln med standardfel inom 

parantes. Koefficientens statistiska signifikansnivå förklaras med asterisker där antalet 

asterisker indikerar signifikansnivå, se anmärkning under Tabell 4. Vidare presenteras antalet 

observationer samt förklaringsgraden för regressionen. 

För variabeln BNP-gap är koefficienten endast statistiskt signifikant för USA. Modellen visar 

att vid en procentenhets ökning i BNP-gap förväntas styrräntan öka, allt annat lika, i genomsnitt 

med 0,635 procentenheter för USA och med 0,116 procentenheter för Sverige, den senare är 

dock som sagt inte signifikant. Det amerikanska parametervärdet skiljer sig inte så mycket från 

Taylors parametervärde 0,5 som han presenterade i studien (1993). Koefficienten för variabeln 

Inflation är statistiskt signifikant för båda länderna med en signifikansnivå på en procent för 
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USA och fem procent för Sverige. Vid en procentenhets ökning av inflationen säger modellen 

att styrränta förväntas öka med 0,450 procentenheter i Sverige och 0,662 procentenheter i USA. 

Dessa parametervärden, som är ganska lika för Sverige och USA, skiljer sig dock ifrån Taylors 

parametervärde för inflation, som då skattades till 1,5. Förklaringsgraderna för modellen skiljer 

sig lite mellan USA och Sverige. USA har en något högre förklaringsgrad på 29,4 procent 

medan Sveriges förklaringsgrad motsvarar 12,8 procent. Dessa resultat diskuteras närmare i 

nästa kapitel. 

Nedan har två figurer skapats med hjälp av parametervärdena från skattningen för Sverige 

respektive USA under perioden 1996–2016. Den svarta linjen är den predikterade räntan 

baserad på parametervärdena från skattningen för Sverige, medan den grå linjen är den faktiska 

styrräntan under perioden.  

 

Figur 9. Prognos samt faktisk styrränta Sverige perioden 1996 - 2016 

 

Källa: Egen skapad figur med data Statistiska Central Byrån (2016), Sveriges Riksbank (2016) 

Not: Prognos skapad av skattade Taylorparametrar för Sverige perioden 1996–2016. 

 

Den predikterade räntan för Sverige följer styrräntan ganska väl. Ett större gap observeras i 

början av tidsserien som sedan ser ut att jämnas ut och linjerna följer varandra fram till år 2013. 

Efter denna observation sänker fortfarande Riksbanken styrräntan och går mot en negativ 

styrränta i slutet av perioden medan den predikterade räntan stiger mot en högre räntesättning.  
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Detta kan bero på att inflationen och produktionsnivån ser ut att stiga och modellen predikterar 

en högre styrränta medan Riksbanken kanske anser att penningpolitiken har gett en för svag 

effekt och fortsätter med att sänka styrräntan.  

 

Figur 10. Prognos samt faktisk styrränta USA perioden 1996 - 2016 

 

Källa: Egen skapad figur med data Federal Reserve of Saint Louis (2016). 

Not: Prognos skapad av skattade Taylorparametrar för USA perioden 1996–2016. 

 

Jämförelsen mellan den predikterade räntan och styrränta för USA ser ut att ha ett gap i början 

av tidsserien. Längre in i tidsserien ser linjerna ut att jämnas ut och följa varandra någorlunda 

precis som för Sverige. Unden den finansiella krisen har USA satt en styrränta väldigt nära noll 

som stannat kvar där till stor del av resterande period, medan den predikterade räntan har 

fluktuerat en del strax över en procent. Produktionsnivån och inflationen varierar ganska 

mycket under denna period och kommer faktiskt upp i målinflationen, dock väljer Federal 

Reserve att hålla kvar styrräntan strax ovanför noll. Antagandet om att penningpolitiken inte 

haft önskad effekt, kan vara skälet till varför Federal Reserve valde att bibehålla en låg styrränta. 

Det framgår från såväl Figur 9 som Figur 10 att båda centralbankerna valt att hålla styrräntan 

på en fortsatt låg nivå trots de historiskt låga styrräntorna och effekt de haft på inflation och 

produktion. Som tidigare nämnts kan en aspekt vara att de inte har uppnått den effekt man vill 

se med att ha en historiskt låg ränta. Kan detta bero på ett Zero Lower Bound Problem eller 

finns det andra förklaringar till vad som sker? Hushållens sparkvot publiceras varje år av 

Statistiska Centralbyrån (2016). Hushållens sparkvot har förändrats mycket under de två 
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senaste decennierna, från 5,7 procent till 16,5 procent. Detta kanske beror på att det under denna 

period har varit stor osäkerhet i ekonomin och hushållen väljer att spara framför att konsumera, 

vilket kan försvåra för Riksbanken i deras arbete med inflationsmålet. 

Regressionsresultaten kanske bör tolkas med viss försiktighet eftersom det kan finnas trender i 

vissa variabler. Icke stationära variabler kan leda till spuriösa regressioner som visar korrelation 

mellan variabler där trenderna går åt samma håll, även om det inte finns något samband mellan 

variablerna. I appendix finns några regressioner som testar för trender bland tidsserierna i 

variablerna. I modellspecifikation 4 i Tabell 5 och Tabell 6 inkluderas en tidsvariabel i Taylors 

regression, med intressanta resultat. Variabeln t är en tidsindikator med en observation per 

kvartal för åren 1996–2016. I regressionen för Sverige som presenteras i Tabell 5 blir 

parametervärdet för variabeln produktionsgap statistiskt signifikant på enprocentsnivå och 

parametervärdet för variabeln t visar också en negativ tidstrend som är statistiskt signifikant på 

enprocentsnivå. Utöver det genomförs regressioner för trender i tidsserierna för de enskilda 

variablerna. Den svenska styrräntan som presenteras i Tabell 5 under modellspecifikation 3 

visar ett negativt parametervärde för tidsvariabeln t med en statistisk signifikans på 

enprocentsnivå. För USA visar istället parametervärdet för t i regressionen med Inflation som 

beroende variabel, ett negativt resultat med en statistisk signifikans på enprocentsnivå. 

 

8. Diskussion 

Genom att tolka Figur 9 ser Taylors regel faktiskt ut att följa styrräntan för Sverige ganska väl 

under perioden år 2002–2008. Detta går även att känna igen i Figur 10, under samma period ser 

Taylors regel ut att följa styrräntan i USA ganska väl. Kan det vara så att Taylors regel är bättre 

applicerbar när ekonomin går bra och sämre när ekonomin går dåligt som till exempel krisen 

It-bubblan år 2001 och den finansiella krisen år 2008? 

De parametervärden John Taylor fann när han publicerade sin modell skiljer sig från resultatet 

som framkom av denna studie. För Sverige är koefficienten för variabeln BNP-gap inte 

statistiskt signifikant. Vilket indikerar att inget linjärt beroende mellan medelvärdet av styrränta 

och BNP-gap kunde finnas. Resultatet från OLS visade en statistiskt signifikant koefficient för 

variabeln BNP-gap i USA med 0,635 som inte skiljer sig så mycket från Taylors koefficient för 

BNP-gap motsvarade 0,5. Koefficienten för variabeln Inflation skiljer sig dock mycket från 

Taylors värde på motsvarande parameter, detta gäller för både Sverige och USA. Ett 

koefficientvärde på 0,662 för USA och 0,450 för Sverige avviker stort från 1,5 som 
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presenterades av Taylor, dock är den statistiska signifikansnivån lite lägre för den svenska 

koefficienten. Detta skulle kunna bero på att de ekonomiska kriserna har fått inflationen att 

fluktuera mycket under perioden. Konstanten som presenterade i Taylors modell har värdet 1 

medan motsvarande koefficient för Sverige har värdet 1,944 och avviker mycket från modellen. 

Det skattade värdet för USA däremot visar ett koefficientvärde väldigt nära Taylors på 1,072 

med en statistisk signifikansnivå på en procent.  

Som diskuterades tidigare i kapitlet teoretisk bakgrund tros koefficienten för BNP-gap i Sverige 

kunna vara lägre än det parametervärde som Taylor (1993) skattade för USA. Anledningen 

bakom Sveriges eventuellt lägre parametervärde ansågs vara många perioder av negativt 

produktionsgap. Detta visade sig stämma för Sverige, dock går det inte att uttala något om detta 

då koefficienten inte är statistiskt signifikant. Motsvarande koefficient för USA 

överensstämmer dock inte med hypotesen att den skulle vara lägre än Taylors parameter men 

med mindre marginal än för Sverige. Orphanides (2001) fann i sin studie att precisionen i 

Taylors modell har förändrats över tid, vilket även visas i denna studie med data för år 1996–

2016. Vid användning av en annan metod för att skatta parametrarna kan resultatet skilja sig 

lite. 

Som resultaten visar på trendande tidsserier ovan, bör dessa parametervärden tolkas med 

försiktighet. Österholms (2005) argument om att Taylors regel kan vara en spuriös regression 

är viktigt att beakta.  

Om tidsserierna för två variabler är icke stationära visar en OLS regression en korrelation för 

dessa variabler trots att det kanske inte har något med varandra att göra. Därför är det väldigt 

viktigt att testa tidsserierna för stationäritet samt att genomföra kointegrationtester, det vill säga 

tester för att se om det finns något verkligt samband mellan variablerna. Dessa tester ligger 

utanför ramen för denna uppsats3. Österholm (2005) genomför test för kointegration mellan 

variablerna i sin studie och finner inget stöd för kointegration och man bör därför inte använda 

sig av en prognosmodell som Taylors regel.  

Jämför man de skattade parametervärden från denna studie med vad Riksbanken har satt sin 

styrränta till under perioden kan man se att modellen rör sig ganska likt styrräntan för några 

perioder, detta gäller även för jämförelselandet USA. Under den finansiella krisen predikterade 

modellen en lägre räntenivå än vad USA faktiskt satte medan Riksbanken satte en räntenivå 

lägre än vad modellen predikterade. Sverige ser inte ut att ha fört en stramare penningpolitik 

                                                             
3 Dessa tester förutsätter avancerade kunskaper i tidserieanalys. 
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jämfört med vad modellen predikterar. Sverige har snarare valt att sänka styrräntan från slutet 

av år 2011 till en negativ ränta i slutet av år 2016. Detta kanske beror på att penningpolitiken 

inte har fått den effekt som man strävar efter. Sverige har sedan finanskrisen legat på ett negativt 

inflationsgap. USA har trots att de uppnått inflationsmålet och haft ett positivt inflationsgap 

hållit kvar styrräntan strax ovanför noll. Detta kan kanske också ses som indikationer på att 

penningpolitiken inte har gett den effekt som önskas även i USA. Enligt ZLBP-teorin är det 

inte alls bra att ligga kvar vid denna räntenivå under för lång tid då en ökad penningmängd i 

samhället inte antas ge någon effekt på ekonomin. Det som då enligt teorin måste användas är 

kraftig expansiv finanspolitik som kan föra ekonomin tillbaka till jämvikt. 

Friedman (u.å.) hävdade å andra sidan att ZLB inte utgör något problem för penningpolitiken. 

Enligt Friedman kan en centralbank öka den monetära basen även om räntan går mot noll. De 

behöver bara fortsätta köpa obligationer. 

Fisher (2016) skriver att man tidigare uteslutit tanken av en negativ styrränta som faktiskt är en 

utväg från ZLBP. Han skriver om olika steg som kan genomföras för att inte hamna i denna 

fälla då penningpolitiken blir effektlös. Ett steg är att höja inflationsmålet till en högre nivå än 

två procent. Ett annat steg kan vara att försöka få bort fysisk valuta så att pengarna inte går att 

tas ur system. Till sist kan styrräntan sänkas till en negativ ränta. Kanske är det dags att anpassa 

teorierna efter den verkliga utvecklingen på området? 

 

9. Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka om Taylors skattade samband har någon empirisk relevans 

i en bredare kontext. Studien visar att parametervärdena som Taylor (1993) presenterade ser 

annorlunda ut idag för både Sverige och USA. Undersökningsperioden som har valts för denna 

studie inkluderar en mindre och en större finansiell kris som påverkar koefficienterna. Värdet 

för produktionsgapet visade sig dock vara större än vad som förväntades innan studien. 

Studien finner en period då Taylors regel verkar följa styrräntan för Sverige respektive USA 

ganska väl. En möjlig tolkning är att Taylors regel är mer applicerbar när ekonomin går bra och 

sämre när ekonomin går dåligt. 

De penningpolitiska besluten förefaller inte med hjälp av en enkel algebraisk formel. Dock är 

Taylors regel en bra teoretisk modell som kan används för diskussioner av vad som kan påverka 

de penningpolitiska besluten. 
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För att få ökat stöd för teorin kan ett större dataset med en längre undersökningsperiod användas 

för flera länder. Det vore även intressant att undersöka modellens prognosförmåga under flera 

olika perioder. Tester för stationäritet och unit root i tidsserierna samt kointegrationstest för 

variablerna hade gett studien en ytterligare indikation om regressionens tillförlitlighet. Vidare 

forskning inom samma problemområde kan vara att studera tillförlitligheten av en Taylor 

regression som Österholm (2005) gjorde, det vill säga med formella tester för kointegration 

bland variablerna fast med nyare data.  

Det ultimata målet med penningpolitik som påpekas av Svensson (2003) är att stabilisera 

produktionsnivån och hålla inflationen efter sitt mål. Gorter et al. (2008) menar att teori och 

praktik tyder på att penningpolitiken måste vara framåtblickande. Taylors regel är baserad på 

tidigare uppgifter snarare än framåtblickande. Utformningen av modellen gällande en fast 

konstant, inflationsprognos och framtagandet av produktionsgap kritiseras hård av Svensson 

(2003) och Woodford (2001) bland andra. En enkel Taylor regel kommer därför inte att vara en 

optimal makroekonomisk modell.  
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Appendix 

 

Tabell 5. Resultat från skattade parametrar för Taylors regel Sverige kontrollerat för 

tidstrend 

Modellspecifikation  1 2 3 4  

Beroende variabel  Inflation BNPgapHP Styrränta Styrränta  

BNP-gap HP     

 

0,128*** 

(0,048) 

 

Inflation     

 

0,412*** 

(0,068) 
 

t  -0,001 

(0,004) 

-0,000 

(0,004) 

-0,062*** 

(0,004) 

-0,061*** 

(0,003) 
 

Konstant  1,150*** 

(0,224) 

-0,003 

(0,208) 

5,081*** 

(0,220) 

4,607*** 

(0,234) 

 

Antal observationer  84 84 84 84  

R2-Värde  0,000 0,000 0,725 0,717  

Anm: Robusta standardfel inom parentes. Asteriskerna anger signifikansnivå på * 10 procent, ** 5 procent, *** 1 procent.  

Källa: Statistiska Central Byrån (2016), Sveriges Riksbank (2016). 

 

Tabell 6. Resultat från skattade parametrar för Taylors regel USA kontrollerat för tidstrend 

Modellspecifikation  1 2 3 4  

Beroende variabel  Inflation BNPgapHP Styrränta Styrränta  

BNP-gap HP     

 

0,964*** 

(0,097) 

 

Inflation     

 

-0,040 

(0,098) 
 

t  -0,017*** 

(0,003) 

0,0001 

(0,003) 

0,0001 

(0,005) 

-0,077*** 

(0,003) 
 

Konstant  2,936*** 

(0,166) 

-0,013 

(0,189) 

-0,013 

(0,247) 

5,937*** 

(0,321) 

 

Antal observationer  84 84 84 84  

R2-Värde  0,1262 0,000 -0,012 0,898  

Anm: Robusta standardfel inom parentes. Asteriskerna anger signifikansnivå på * 10 procent, ** 5 procent, *** 1 procent.  

Källa: Federal Reserve of Saint Louis (2016). 

 



 
 

Tabell 5 och Tabell 6 undersöker förekomsten av tidstrender i Taylors nyckelvariabler (Modell 

1–3) samt kontrollerar för en eventuell tidstrend i Taylorregressionen (Modell 4). Variabeln t 

är en tidsindikator med en observation per kvartal för åren 1996–2016. I modellspecifikation 

tre i regressionen för Sverige, som visas i Tabell 5, är det negativa parametervärdet för den 

beroende variabeln styrränta statistiskt signifikant på enprocentsnivån. Detta tyder på att det 

finns en negativ tidstrend i tidsserien för styrränta. I regressionen baserad på amerikanska data 

är det negativa parametervärdet för inflation statistiskt signifikant i modellspecifikation1, som 

presenteras i Tabell 6. Detta tyder på att det finns en negativ tidstrend i tidsserien för Inflation. 

 


