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Sammanfattning 

Efter finanskrisen 2007 har det diskuterats huruvida en alltför expansiv penningpolitik från 

centralbanker i form av för låga styrräntor varit en bidragande orsak till den föregående 

uppgången och den efterföljande nedgången i bostadspriser (Taylor 2007) (Kahn 2010). 

Uppsatsen undersöker i vilken utsträckning Riksbankens avvikelser i sättningen av styrränta från 

av Taylor-regeln stipulerad ränta kan förklara prisutvecklingen av bostäder och aktier i Sverige 

under perioden 1996-2014. För analysen används en ADL-modell (autoregressive distributed lag) 

med tillgångspris som beroende variabel, avvikelse från av Taylor-regeln stipuleraderänta som 

oberoende variabel och av Taylor-regeln stipulerad ränta som kontrollvariabel. Resultatet från 

analysen kan inte påvisa att Riksbankens avvikelser från Taylor-regeln har haft någon signifikant 

påverkan på bostadspriser och aktiepriser under tidsperioden. Resultatet indikerar därmed att 

Riksbanken inte bör ”luta mot vinden”, alltså motverka finansiella obalanser såsom 

bostadsbubblor genom sin räntesättning. Istället är makroprudentiella åtgärder, såsom 

begränsningar i hur mycket ett hushåll får låna gentemot bostadens marknadsvärde eller krav på 

amorteringar att föredra för att undvika eventuella framtida finanskriser. 
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1. Inledning 

Efter finanskrisen 2007 har det diskuterats huruvida en alltför expansiv penningpolitik från 

centralbanker i form av låga styrräntor under det tidiga 00-talet varit en bidragande orsak till den 

föregående ökningen och den efterföljande nedgången i bostadspriser (Taylor 2007) (Kahn 

2010). Taylor (2007) menar att en stor del av uppgångarna i huspriser under 00-talet fram till 

finanskrisen kan förklaras med Federal reserves expansiva penningpolitik. Andra såsom 

Bernanke (2010) menar att så kallade exotiska lån med initialt låga lånekostnader samt minskade 

krav på kreditbetyg (credit ratings) för låntagare är mera relavanta förklaringar till den 

föregående uppgången. 

 

För att mäta hur expansiv respektive kontraktraktiv den av centralbanken förda penningpolitiken 

är kan Taylor-regeln användas som en måttstock (Bordo & Lane 2012) (Ahrend et al. 2008). 

Taylor-regeln stipulerar vilken styrränta en centralbank ska välja utifrån inflation och var 

ekonomin befinner sig i förhållande till sin potential (Taylor 1993). En instrumentregel såsom 

Taylor-regeln har många användningsområden utöver att utgöra en måttstock för 

penningpolitiken. Centralbanker kan använda den som en del i sin beslutsprocess för att sätta 

styrräntan och som hjälp för att på ett enkelt sätt kommunicera anledningarna till sina beslut till 

allmänheten (Taylor 1993). I denna uppsats är det just som måttstock på penningpolitiken som 

Taylor-regeln används. 

 

Uppsatsen undersöker i vilken utsträckning Riksbankens avvikelser i sättningen av styrränta från 

av Taylor-regeln stipulerad ränta kan förklara prisutvecklingen för bostäder respektive aktier i 

Sverige under perioden 1996-2014. Nollhypotesen är således att avvikelser från Taylor-regeln 

inte kan förklara förändringar i priser för dessa tillgångar. Starttidpunkten för tidsperioden är vald 

med avseende på inflationsmålet som trädde i kraft 1995. Analysen utförs med hjälp av en ADL-

modell (autoregressive distributed lag) med bostadspriser respektive aktiepriser som beroende 

variabler. Avvikelsen från av Taylor-regeln stipulerad ränta utgör oberoende variabel och den av 

Taylor-regeln stipulerade räntan utgör kontrollvariabel.  



2 

 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. I avsnitt 2 ges en teoretisk bagkrund kring Taylor-regeln 

samt räntans och penningpolitikens påverkan på huspriser och aktier. Avsnitt 3 presenterar 

tidigare forskning med fokus på avvikelser från Taylor-regler och dess påverkan på aktier och 

huspriser. Avsnitt 4 beskriver uppsatsens datamaterial. I avsnitt 5 beskrivs den empiriska 

modellen vilket följs av avsnitt 6 där studiens resultat presenteras. I avsnitt 7 diskuteras studiens 

resultat som följs av slutsatser i avnitt 8. Avsnitt 9 utgörs av källförteckningen.
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2. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för den teoretiska bakgrund som är relevant för att förstå sammanhanget 

för uppsatsens frågeställning. Det första underavsnittet behandlar Taylor-regler, och det 

efterföljande avsnittet behandlar räntans och penningpolitikens påverkan på tillgångspriser. 

 

2.1. Taylor-regler och penningpolitiken 
Alla Taylor-regler har nedanstående allmänna form (Kahn 2010). 

 

It= rr* + pt +B( pt-p*) + C(yt-yt*)/ yt*     

 

It är den rekommenderade styrräntan för tidsperiod t. rr* utgörs av den naturliga räntan vilken är 

den reala räntan som skulle råda om resursutnyttjandet i ekonomin var normalt och förväntades 

fortsätta vara normalt i framtiden (Lundvall & Westermark 2011). pt är inflationstakten för 

tidsperiod t. p* är inflationsmålet som centralbanken eftersträvar. yt  är real BNP, alltså BNP 

justerad för prisförändringar, för tidsperiod t. yt* är potentiell BNP, alltså den nivå på produktion 

som en ekonomi kan upprätthålla med en konstant inflationstakt, för tidsperiod t. (yt-yt*)/ yt* 

kallas även för BNP-gap. B och C utgör koefficienter. 

 

Ett intuitivt sätt att förstå regeln är att se vad Taylor-regeln stipulerar när inflationstakten är i nivå 

med inflationsmålet och det inte föreligger något BNP-gap. Taylor-regeln stipulerar då att 

centralbanken ska sätta den nominella räntan till den neutrala räntan + inflationen (rr*+ pt.). Om 

inflationen utifrån det läget ökar med 1 procent stipulerar Taylor-regeln att styrräntan ska höjas 

med 1 + B procent. Om istället BNP-gapet blir negativt med 1 procent stipulerar Taylor-regeln att 

styrräntan ska sänkas med C procent (Kahn 2010). 

 

Det finns många variationer av Taylor-regeln med olika parametervärden. Originalregeln som 

Taylor (1993) föreslog satte B till 0,5, C till 0,5 och rr* till 2. I originalregeln uppskattades 

potentiell BNP genom en trenduppskattning av BNP. Det finns dock variationer av regeln som 
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har såväl lägre som högre värden för dessa koefficienter och som uppskattar naturliga räntan med 

andra beräkningar.   

 

Taylor (2008) menar att en instrumentregel såsom Taylor-regeln har ett antal fördelar. För det 

första ger det beslutsfattare vägledning avseende hur räntan ska anpassas efter ekonomiska 

förhållanden. För det andra hjälper det beslutsfattare att åta sig att uppnå ett inflationsmål över 

sikt. För det trejde får beslutsfattare lättare att kommunicera grunden för sina beslut till 

allmänheten. För det fjärde hjälper regeln att säkerställa att beslutsfattare fattar beslut på kort sikt 

som är förenliga med långsiktiga mål. För det femte reducerar regeln osäkerhet kring hur räntor 

sätts idag och i framtiden. För det sjätte hjälper regeln allmänheten att hålla beslutsfattare 

ansvariga för sina beslut och handlingar. 

 

Taylor (1993) menar att en dylik regel bör ses som ett verktyg i en centralbanks beslutsprocess 

och inte som en regel som slaviskt ska följas. Delvis beror detta på rent tekniska hinder. 

Kvartalsvis data som vanligtvis används för att utvärdera policys i ekonometriska modeller kan i 

alltför hög grad fånga upp förändringar i prisnivåer utifrån tillfälliga variationer i råvarupriser. 

Däremot kan ett kvartal vara en alltför lång tid för att hålla styrräntan fast, särskilt när ekonomin 

går in i en recession. Utöver dessa tekniska hinder påtalade Taylor (1993) även utmaningen att 

bedöma huruvida förändringar i prisnivån är övergående eller permanenta samt svårigheten att 

uppskatta tillväxten av potentiell BNP. Svensson (2003) pekar på ett antal problem som skulle 

föreligga om centralbanker ersatte sina beslutsprocesser med instrumentregler såsom Taylor-

regeln. För det första kommer instrumentregeln aldrig kunna vara optimal om det föreligger 

andra viktiga tillståndsvariabler än de som ingår i instrumentregeln. Särskilt i mindre öppna 

ekonomier har bland annat växelkurser, utländsk produktion och utländska räntor betydelsefull 

inverkan på ekonomin. För det andra lämnas genom att följa en instrumentregel inget utrymme 

till bedömningar utifrån information som ligger utanför modellen. Bedömningar med information 

från utanför modellen kan vara särskilt väsentliga vid oväntade händelser som börskrascher och 

naturkatastrofer. För det trejde innebär ett åtagande till en instrumentregel att det inte tillåts några 

förbättringar av regeln allteftersom det framkommer mera kunskap, till exempel i form av ökad 

förståelse för överföringsmekanismer. 
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Somliga av ovan nämnda problem med Taylor-regeln går att hantera genom att exempelvis öka 

antalet variabler i regeln, lägga till tidseftersläpningar eller skapa särskilda undantag. Då dylika 

förändringar skulle göra instrumentregeln mera komplicerad skulle de dock förta flera av Taylor-

regelns förtjänster. Det kan också upprepas att redan Taylor när han introducerade regeln menade 

att regeln skulle användas som ett av många verktyg i centralbankens beslutsprocess för att sätta 

styrräntan. 

 

För utvecklade ekonomier har det funnits ett antal perioder då centralbankernas styrräntor 

generellt skiljt sig från av Taylor-regeln stipulerade nivåer (Hoffman & Bogdanova 2012).  

Under 70-talets inflation var räntorna generellt under av Taylor-regeln stipulerade räntor. Under 

perioden från mitten av 80-talet till början av 00-talet var räntorna för de flesta länder generellt i 

linje med vad Taylor-regeln stipulerade. Detta var en period som i många länder karakteriserades 

av låg inflation och låg makroekonomisk volatilitet. Mellan tidiga 00-talet och fram till 2006 var 

räntorna i flertalet utvecklade länder knappt 2 procent lägre än vad Taylor-regler stipulerade. Det 

har framförts ett antal olika förklaringar till avvikelserna under denna period. Dels har 

avvikelserna förklarats genom att centralbanker under perioden agerat för att minska effekterna 

av finansiella kriser, såsom IT-kraschen 2000, genom att asymmetriskt sänka styrräntor till följd 

av fall i tillgångspriser. Dock har inte styrräntorna höjts när tillgångspriserna ökat (Ravn 2011). 

Vidare framförs att oron för icke önskvärda kapitalflöden och växelkursförändringar gjort att 

många länders centralbanker har anpassat sina räntor efter nyckelländer som USA (Gray 2013).  

Det har även framförts att avvikelserna är resultatet av lägre neutrala räntor med tre huvudsakliga 

orsaker(Hoffman & Bogdanova 2012). För det första har förändringar i demografin, främst i form 

av en åldrande befolkning, medfört ett ökat utbud av sparande som har bidragit till att driva ned 

räntan. För det andra har höga sparkvoter och underutvecklade finansiella marknader i 

utvecklingsländer ytterligare bidragit till ett högt utbud av sparande och ett lågt utbud på 

tillgångar som tillsammans verkat för driva ned räntan. För det tredje har det framförts att 

finansiella kriser såsom den i Asien 1997 och IT-kraschen 2000 gjort investerare mindre benägna 

att ta finansiella risker, vilket gjort att de i högre grad sökt sig till riskfria investeringar och drivit 

ned räntorna för dessa. 
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Chapell et al. (2011) har uppskattat koefficienterna för vilka Taylor-regeln bäst förutsäger 

Riksbankens sättning av reporäntan i Sverige mellan 2000 till 2011. Enligt uppskattningen finns 

det två distinkta perioder under denna tidsperiod. Under perioden 2000 till 2007 påverkades 

reporäntan i mindre utsträckning av BNP-gapet jämfört med perioden 2008 till 2011. 

Genomgående för hela tidsperioden uppskattades koeffecienterna för såväl inflation som BNP-

gap som mindre i jämförelse med Taylors originalregel. Inflationskoefficienten uppskattades till 

0,264 för perioden 2000 till 2008 och 0,276 för perioden 2008 till 2011 (jämför 0,5). 

Koefficienten för BNP-gapet uppskattades till 0,07 för 2000 till 2007 och 0.17 för 2008 till 2011 

(jämför 0,5). 

 

2.2. Räntans och penningpolitikens påverkan på tillgångspriser  
Enligt neoklassiska standardmodeller av husmarknaden baserade på brukskostnad påverkar 

räntan efterfrågan och därigenom priset på hus genom två huvudsakliga mekanismer (Mishkin 

2001). Brukskostnaden är kostnaden för att använda en kapitalenhet, såsom ett hus, under en 

tidsperiod. Brukskostnaden påverkas dels av räntan genom direkta räntekostnader på lån efter 

skatt, dels genom den eventuella värdeförändringen av huset. Lägre räntor påverkar således 

brukskostnaden direkt genom att räntekostnaden för lån minskar, men den kan också minska 

brukskostnaden genom förväntningar på att huspriserna ska stiga. Lägre räntor leder därför till 

lägre brukskostnader som i sin tur, ceteris paribus, leder till ökade huspriser. 

 

Avseende räntans påverkan på aktiepriser finns det tre huvudsakliga anledningar till varför (icke 

förväntade) förändringar av räntor leder till förändringar i aktiepriser (Bernanke & Kuttner 2004). 

För att förenkla beskrivningen redogörs här för förändringar vid räntehöjningar. Effekten vid 

räntesänkningar är den motsatta. För det första medför en höjning av räntan en minskning av 

förväntade framtida utdelningar till följd av ökade kapitalkostnader för företaget och/eller lägre 

efterfrågan från konsumenter. För det andra medför en höjning av räntan att framtida utdelningar 

diskonteras med en högre ränta vilket minskar nuvärdet av framtida kassaflöden. För det tredje 

medför en höjning av räntan att investerare kräver en ökad överavkastning på aktier. Det innebär 

att när den riskfria räntan ökar kräver investerare även högre avkastning på aktierna för att 

kompensera för risken vilket driver aktiepriserna nedåt. De största effekterna härrör från det 
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ökade kravet på överavkastning samt förväntningar kring storleken på framtida utdelningar 

(Bernanke & Kuttner 2004).  

 

Det har gjorts många skattningar på hur oväntade ränteändringar påverkar aktiepriser. Enligt 

Mishkin (2001) är effekten i storleksordningen att en 0,25 procents säkning av räntan typiskt sett 

leder till 1 procents ökning av aktiepriserna. Enligt Rigobon (2002) uppskattas en 0,25 procents 

ökning av räntan leda till 1,9 procents sänkning på såväl det amerikanska aktieindexet S&P500 

och det bredare amerikanska aktieindexet Wilshire 5000. 

 

Fluktuationer i tillgångspriser kan ha stor påverkan på konjunkturscykler vilket har föranlett 

diskussioner vilken roll en centralbank ska ta för att stabilisera tillgångspriser. Bernanke & 

Gertler (2000) menar att centralbanker bör avhålla sig från att anpassa sin styrränta utifrån 

förändringar av tillgångspriser utan bara anpassa styrräntan efter tillgångspriser i den utsträckning 

dessa påverkar inflationen. Av dem utförda simuleringar pekar på att regler som svarar på 

inflation tillräckligt väl stabiliserar utbud och inflation oavsett om volatiliteten beror på 

spekulativa bubblor eller teknologishocker. Enligt dem kunde inga ytterligare signifikanta 

modererande effekter erhållas genom att låta centralbanker svara på variationer i tillgångspriser. 

Även Vicker (2000) argumenterar för att penningpolitiken endast ska styras utifrån tillgångspriser 

i den utsträckning som de påverkar inflation av konsumentpriser. Däremot menar Cechetti et al. 

(2000) att en centralbank genom att anpassa sin styrränta till variabler utöver prognosticerad 

inflation och BNP-gap kan prestera bättre gällande sitt inflationsmål och för att erhålla en jämn 

inflation. Svensson (2014) menar att huruvida en centralbank bör föra en mera kontraktiv 

penningpolitik än arbetslöshet och inflation föreskriver i syfte att hantera finansiella obalanser, så 

kallat ”leaning against the wind”, beror på två saker. Dels i vilken utsträckning andra instrument, 

såsom krav och regler gällande utlåning, kan användas för att hantera finansiella obalanser, dels i 

vilken utsträckning styrräntan kan avvärja hot mot den finansiella stabiliteten. Svensson menar att 

det är specifikt för varje enskilt land vilka övriga instrument som finns att tillgå och att det 

empiriska stödet för att centralbankers räntesättning kan avvärja hot mot den finansiella 

stabiliteten generellt är svagt. Svensson (2014) menar att Riksbanken fört en politik som präglats 

av ”leaning against the wind” från 2010 till 2014 och att den gjort arbetslösheten 1,2 procent 

högre än den annars skulle varit samtidigt som den minskade risken för framtida kriser har varit 
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marginell. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att den vanligaste förekommande uppfattningen 

förefaller vara att centralbanker inte ska verka för att stabilisera tillgångspriser med hjälp av 

räntan.
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3. Tidigare studier 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som behandlat vilken påverkan avvikelser från av 

instrumentregler stipulerade räntor har på huspriser och aktiepriser. Efter nedanstående 

redogörelser följer en kortfattad summering. 

 

Taylor (2007) har argumenterat för att den expansiva penningpolitik som Federal Reserve bedrev 

2002-2005 bidragit till den kraftiga uppgången i amerikanska bostadspriser fram till 2006 och 

den den efterföljande nedgången. Med utgångspunkt i en simulering av hur bostadspriserna skulle 

utvecklats om Taylor-regeln efterlevts drog han slutsatsen att uppgången och den följande 

nedgången till stor del orsakades av den förda penningpolitiken. Dokko (2009) menar att 

prisutvecklingen under perioden endast skulle ha skiljt sig marginellt i det fall penningpolitiken 

hade följt en Taylor-regel, och att utvecklingen bättre förklaras av finansiella innovationer som 

gjorde det lättare att låna pengar. Bernanke (2010) hävdar att jämförelser över ett flertal länder 

inte visar på några signifikanta samband mellan hur expansiv penningpolitiken varit i landet ooch 

husprisökningarna i landet.  

 

Kahn (2010) undersöker i vilken utsträckning ökningar av huspriser, aktiepriser och råvarupriser 

kan förklaras genom avvikelser från av Taylor-regeln stipulerad ränta från 1988 till 2008. Det 

tydligaste sambandet föreligger mellan avvikelsern från Taylor-regeln och huspriser, medan inga 

signifikanta samband återfinns för aktiepriser och råvarupriser. Den regressionsekvation som 

Kahn (2010) använder har avvikelsen från Taylor-regeln som oberoende variabel och räntan som 

Taylor-regeln stipulerar som kontrollvariabel.  

 

Bordo & Lane (2012) undersöker i vilken utsträckning perioder av kraftiga prisökningar för hus, 

aktier och råvaror kan förklaras genom expansiv penningpolitik. Slutsatsen som dras är att en 

expansiv penningpolitik, mätt som avvikelse från Taylor-regeln, har en statistiskt signifikant 

påverkan på huspriser, men en icke-signifikant påverkan på aktiepriser och råvaror. 

Dataunderlaget består av 18 OECD länder från 1920 till 2012. Analysen utförs genom en 
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autoregressiv vektor-modell med paneldata som även kontrollerar för räntenivåer, finansiella 

liberaliseringar, ökning av krediter, inflation och bytesbalansunderskott. 

 

Ahrend et al. (2008) drar slutsatsen att perioder där räntor har varit under av Taylor-regler 

stipulerade nivåer är korrelerade med ökningar i huspriser. Ingen dylik korrelation har hittats för 

aktiepriser. Dataunderlaget består av att tjugotal OECD-länder från sent åttiotal till 2007. 

 

Hott & Jokipii (2012) påvisar ett samband mellan avvikelser från av Taylor-regler stipulerade 

räntor och avvikelser från husprisers fundamentala värden. De menar vidare att påverkan är 

särskilt stor för de fall där räntorna har varit alltför låga under alltför lång tid. Analysen är 

baserad på 14 OECD-länder mellan 1980 och 2010. Data för Sverige innefattas i modellen och 

även en statistisk signifikativ påverkan för Sverige påvisas.  

 

Fatás et al. (2009) undersöker i vilken utsträckning penningpolitiken kan förklara nedgångar i 

huspriser och aktiepriser för ett tjugotal OECD-länder mellan 1970 till 2008. Det påvisas att 

avvikelser från av Taylor-regler stipulerade räntor under perioden har ett samband med 

uppgångar och efterföljande nedgångar i huspriser från 1970 till 1985. Ett dylikt samband kan 

inte påvisas för tidsperioden efter 1985. Fatás et al. (2009) menar att de kraftiga uppgångarna av 

huspriser i världen under tiden föregående finanskrisen 2007-2008 inte kan förklaras av en alltför 

expansiv penningpolitik då det inte föreligger någon korrelation mellan storleken på Taylor-

regelns avvikelse och uppgången i bostadspriser mellan olika länder. 

 

Detken & Smets (2004) undersöker samband mellan penningpolitik och uppgångar i priser för 

aktier och hus för 18 OECD-länder från 1974 till 2004. Enligt deras analys finns det visst stöd för 

att en expansiv penningpolitik i jämförelse med vad Taylor-regler stipulerar är korrelerade med 

uppgångar i huspriser. De menar emellertid att avvikelsen från Taylor-regeln förefaller vara ett 

passivt val, på så sätt att räntor ofta inte höjs i tillräcklig utsträckning för att kompensera för ökad 

BNP och inflation.  

 

För att summera ovanstående redogörelser kan sägas att det verkar ha förelegat ett visst samband 

mellan avvikelser från av Taylor-regler stipulerade räntor och utvecklingen av huspriser i OECD-
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länder på så sätt att räntor lägre än instrumentregeln stipulerar är korrelerade med ökningar av 

huspriser. Sambandet mellan avvikelserna och förändringar av huspriser förefaller vara starkare 

under tidsperioder fram till 1985 än under efterföljande tidsperioder. Även om det argumenterats 

(Taylor 2007) (Kahn 2010) för att avvikelser från av Taylor-regler stipulerade räntor bidragit till 

husprisers ökning fram till finanskrisen 2007-2008, försvagas dessa argument av att det inte 

föreligger någon korrelation mellan storleken på Taylor-reglernas avvikelser och uppgången i 

bostadspriser mellan olika länder. Avvikelser från av Taylor-regler stipulerade räntor förefaller 

inte ha någon påverkan på aktieprisers utveckling. Såsom Ahrend et al. (2008) framhåller är det 

sannolikt att en nationell penningpolitik har en mindre betydelse för aktier, då aktiemarknaderna i 

större utsträckning är globalt integrerade. 
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4. Data 

Uppsatsens kvantitativa analys är baserad på kvartalsdata för Sverige från 1996 till 2014.  

 

Beroende variabler är Bostadsprisutveckling och Aktieprisutveckling. Bostadsprisutveckling 

utgörs av den annualiserade prisutvecklingen för bostäder vilken är konstruerad utifrån 

fastighetsprisindex FASTPI som mäter värdeutvecklingen på permanenta småhus. 

Fastighetsprisindex FASTPI har justerats för inflation genom att det deflaterats med 

konsumentprisindex (KPI). Såväl FASTPI som KPI är data från SCB. Aktieprisutveckling utgörs 

av den annualiserade prisutvecklingen för aktier vilken är konstruerad utifrån aktieindex AFGX 

som mäter den genomsnittliga kursutvecklingen på Stockholmsbörsen.  Även aktieindex AFGX 

har justerats för inflation genom att det deflaterats med konsumentprisindex (KPI). AFGX är från 

Affärsvärlden (Affärsvärlden 2016). 

 

Kontrollvariabel är Ränta Taylor-regel, vilket är räntan som Taylor-regeln stipulerar under en 

tidsperiod.  Notera att den ränta som Taylor-regeln stipulerar i sin tur är sammansatt av flera 

variabler, konstanter och koefficienter så som beskrivs i avsnitt 2. Variablerna inflation, BNP-gap 

och reporänta beskrivs ytterligare längre ned i avsnittet. Analysen i denna uppsats görs med två 

olika Taylor-regler i syftet att undersöka huruvida de har olika förmåga att förklara förändringar i 

tillgångspriser. Den första, Taylor-regel 1, har de koefficienter för inflation (0,5) och BNP-gap 

(0,5) som John B. Taylor föreslog i sin artikel från 1993 (Taylor 1993). Regelvarianten är vanligt 

förekommande i liknande analyser (Hoffman & Bogdanova 2012) (Kahn 2010). Den andra 

regeln, Taylor-regel 2, är baserad på uppskatttningar av Chapell et al. (2011) avseende vilka 

koefficienter som bäst förklarat Riksbankens sättande av reporäntan 2000 till 2011. Taylor-regel 

2 har koefficienter för inflation (0,27) och BNP-gap (0,12), den reagerar alltså mindre på såväl 

inflation och BNP-gap än Taylor-regel 1. Inflationen i Taylor-regeln är ett genomsnitt på 

innestående tidsperiodens och de tre föregående periodernas inflationstakt i enlighet med Taylor 

(1993). Naturliga räntan har för båda reglerna satts lika med långsiktiga tillväxttrenden i enlighet 

med Taylor (1993) vilken för 1996-2014 är 2,2 procent baserat på tillväxten i real potentiell BNP 
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under tidsperioden. Data rörande real potentiell BNP är från Konjunkturinstitutet. Inflationsmålet 

för de båda reglerna var 2 procent för hela perioden. 

 

Oberoende och förklarande variabel är Avvikelse Taylor-regel, vilken är differensen mellan 

räntan som respektive Taylor-regel stipulerar och Riksbankens reporänta under tidsperioden. 

 

De icke transformerade variablerna Inflation, BNP-gap och Reporänta används som indata för 

kontrollvariabeln Ränta Taylor-regel och den oberoende och förklarande variabeln Avvikelse 

Taylor-regel såsom beskrivs ovan. Inflation avser inflationstakt och är den annualiserade 

procentuella förändringen av Konsumentprisindex. Inflationsdata är hämtad från SCB. Just 

konsumentprisindex har använts som inflationsmått i liknande tidigare studier (Kahn 2010). 

BNP-gap mäter i procent vilken utsträckning ekonomin befinner sig från sin potential. Ett 

negativt tal indikerar att det finns extra kapacitet i ekonomin, ett positivt tal kan indikera en risk 

för överhettning i ekonomin. Data för BNP-gap är från Konjunkturinstitutet. Reporäntan avser 

Riksbankens styrränta och är hämtad från Riksbanken. 
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Tabell 4.1. Deskriptiv statistik för undersökningens beroende variabler 
 Medelvärde Standardavvikelse Antal observationer 

Bostadsprisutveckling 5,87% 7,80% 76 

Aktieprisutveckling 20,50% 56,59% 76 

Källa: Bostadspriser från SCB, Aktiepriser från Affärsvärlden 

 

Tabell 4.2. Deskriptiv statistik för undersökningens kontrollvariabler 
 Medelvärde Standardavvikelse Antal observationer 

Ränta Taylor-regel1 2,33% 2,36% 76 

Ränta Taylor-regel2 2,98% 1,48% 76 

Källa: Egen bearbetning såsom beskrivit ovan  

 

Tabell 4.3. Deskriptiv statistik för undersökningens oberoende och förklarande variabler 
 Medelvärde Standardavvikelse Antal observationer 

Avvikelse Taylor-regel1 -0,45% 2,53% 76 

Avvikelse Taylor-regel2 0,18% 1,82% 76 

Källa: Egen bearbetning såsom beskrivit ovan  

 

Tabell 4.4. Deskriptiv statistik för undersökningens icke transformerade variabler 
 Medelvärde Standardavvikelse Antal observationer 

Inflation 1,09 % 1,22% 76 

BNP-gap -1,2 % 2,6% 76 

Reporänta 2,79% 1,67% 76 

Källa: Inflation från SCB, BNP-gap från Konjunkturinstitutet, Reporänta från Riksbanken 

 

De beroende variablerna Bostadsprisutveckling och Aktieprisutveckling har medelvärden om 

5,87 procent respektive 20,50 procent vilket innebär att såväl bostäder som aktier har präglats av 

prisökningar under perioden 1996 till 2014. Från 2000 har bostadspriserna mer än fördubblats 

fram till slutet av 2014. Priserna för aktier har ökat med nästan 400 procent från 1996 till 2014. 

Standardavvikelsen för Aktieprisutveckling uppgår till 56,59 procent vilket innebär att 

aktiepriserna uppvisat en högre volatilitet än Bostadsprisutveckling som har en standardavvikelse 

om 7,80 procent.  
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Figur 4.1. Reporänta, Ränta Taylor-regel1, Ränta Taylor-regel2 

 
Källa: Reporänta från Riksbanken, Taylor-regler är egen bearbetning såsom beskrivit ovan  

 

Gällande kontrollvariabeln Ränta Taylor-regel1 och Ränta Taylor-regel2 och de oberoende och 

förklarande variablerna Avvikelse Taylor-regel1 och Avvikelse Taylor-regel2 kan ett antal 

observationer göras. De av Taylor-reglerna stipulerade räntorna följer samma generella trender 

som reporäntan. Stiger eller sjunker reporäntan över tidsperioden stiger eller sjunker också de av 

Taylor-reglerna stipulerade räntorna under tidsperioden. Observationen är samstämmig med Berg 

et al. (2004) som menar att enkla instrumentregler kan förklara Riksbankens sättning av 

reporäntan relativt väl sedan Sverige fick ett inflationsmål 1995. De mest markanta avvikelserna 

mellan reporäntan och Taylor-reglerna föreligger under perioden från 1996 till 1999 där Taylor-

reglerna stipulerar avsevärt lägre räntor än reporäntan som var. Avvikelserna från 1996 till 1999 

kan förklaras utifrån att Riksbanken var väldigt försiktig med att tillämpa en expansiv 

penningpolitik eftersom man ville bibehålla förtroendet för det relativt nyligen införda 

inflationsmålet (Berg et al. 2004). Det ska också påpekas att inflationen över perioden i 

genomsnitt var avsevärt lägre än vad Riksbanken kontinuerligt prognosticerade (Berg et al. 

2004). Penningpolitiken blev under perioden således stramare än avsett. Taylor-regel 2 förklarar 

Riksbankens sättning av reporäntan bättre än Taylor-regel 1 vilket kan ses av att Avvikelse 

Taylor-regel2 har ett medelvärde som är närmare 0 och även en lägre standardavvikelse än 

Taylor-regel 1. Den bättre överrensstämmelsen för Taylor-regel 2 är förväntad då koefficienterna 

för Taylor-regel 2 är valda utifrån att de ska vara de koefficienter som förklarar sättningen av 

reporäntan bäst. 
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Ett antal observationer och kommentarer kan göras för de icke transformerade variablerna. 

Medelvärdet för inflationen är 1,09 procent vilket är nästan 1 procent lägre än inflationsmålet 

under perioden. Reporäntan uppvisar under tidsperioden en minskande trend.  

 

De beroende variablerna Aktieprisutveckling och Bostadsprisutveckling samt de icke 

transformerade variablerna Inflation, BNP-gap och Reporänta är baserade på väl etablerad och 

väl använd data. Det är svårt att finna skäl att tro att det skulle föreligga väsentliga felaktigheter i 

denna data. 
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5. Empirisk modell 

Tidigare forskning som har undersökt samband mellan avvikelser från Taylor-regler och 

tillgångspriser har i stor utsträckning utgått från autoregressiva modeller såsom ADL 

(autoregressive distributed lag) eller VAR (Vector autoregressive regression) där priset på 

tillgångar utgjort beroende variabel och avvikelser från Taylor-regler utgjort den förklarande 

variabeln (Kahn 2010) (Bordo & Lane 2012). Båda modellerna regresserar de beroende 

variablerna mot värdet av beroende variabler, förklarande variabler och kontrollvariabler från 

tidigare tidsperioder. Vid ADL används en regressionsekvation enskilt, medan VAR innebär att 

modellen utökas till ett system av regressionsekvationer så att de i modellen ingående variablerna 

sätts som beroende variabler i varsin regressionsekvation (Stock & Watson 2015). Det finns även 

tidigare forskning som har identifierat perioder av kraftiga uppgångar och nedgångar och 

regresserar dessa mot avvikelser från Taylor-regler och andra kontrollvariabler (Fatas et. Al 

2009). Denna metod är dock mera tillämplig för ett större dataunderlag som kan erbjuda fler 

perioder av kraftiga uppgångar och nedgångar, till exempel data rörande flera länder, än denna 

studies dataunderlag. För denna studie kommer därför en ADL-modell identisk med Kahn (2010) 

att användas. Liksom Kahn (2010) undersöks även om en förändring i tillgångspriser har någon 

effekt på avvikelser från Taylor-regler, exempelvis genom att förändringar i tillgångspriser ger 

information om framtida inflation eller BNP. 

 

Regressionsekvationen som används för att undersöka hur avvikelser från Taylor-regler påverkar 

tillgångspriser har nedanstående generella form. 

 

Tt = K1 + a1Tt-1 + …+ apTt-p + b1RTt-1 + …+ bpRTt-p + c1ATt-1 + …+ cpATt-p + et (5.1) 

  

Tt avser priset på en tillgång i kvartal t. RTt avser Ränta Taylor-regel, alltså den ränta som som 

Taylor-regeln stipulerar i kvartal t. ATt avser Avvikelse Taylor-regel, alltså differensen mellan 

den ränta som Taylor-regeln stipulerar och reporäntan i kvartal t. K1, a1 till ap, b1 till bp och c1 till 

cp är samtliga koefficienter som ska estimeras. 
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Regressionsekvationen som används för att undersöka hur tillgångspriser påverkar avvikelser 

från Taylor-regler har nedanstående generella form.  

 

ATt = K2 + d1Tt-1 + …+ dpTt-p + + e1ATt-1 + …+ epATt-p + et  (5.2) 

 

K2, d1 till dp och e1 till ep är samtliga koefficienter som ska estimeras. Tt och ATt motsvarar 

liksom ovan priset på en tillgång i kvartal t respektive Avvikelse Taylor-regel i kvartal t. 

 

Med de två regressionsekvationerna, tillgångspriser för såväl aktier som bostäder och två olika 

Taylor-regler innebär det totalt åtta olika regressioner. För att underlätta för läsaren, särskilt vid 

redogörelse för resultaten, namnges dessa regressioner Modell 1-8 i enlighet med nedanstående 

tabell. 

 

Tabell 5.1. Översikt över studiens regressioner, Modell 1- 8  
  Taylor-regel 1 Taylor-regel 2 

Regressionsekvation 5.1    

 Bostadsprisutveckling Modell 1 Modell 2 

 Aktieprisutveckling Modell 3 Modell 4 

Regressionsekvation 5.2    

 Bostadsprisutveckling Modell 5 Modell 6 

 Aktieprisutveckling Modell 7 Modell 8 

 

Regressionerna genomförs med OLS (ordinary least squares) vilka är applicerbart förutsatt att 

antaganden för ADL är uppfyllda. Viktigt att beakta gällande autoregressiva tidsserier såsom 

ADL är att samtliga variabler är stationära. Stationäritet innebär att sannolikhetsfördelningen för 

en tidsserievariabel och dess tidsförskjutningar inte förändras över tiden. För att uppnå 

stationäritet kan det vara nödvändigt att transformera variabeln, exempelvis genom att ta dess 

första eller andra differens (Stock & Watson 2015). Test för stationäritet genomförs med 

augmented Dickey-Fuller samt Phillips-Perron för samtliga variabler, två vanligt förekommande 

test för stationäritet (Stock & Watson 2015). Vidare bedöms även huruvida det föreligger 

samintegration mellan variablerna, det vill säga om två eller flera av variablerna har samma 
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stokastiska trend med hjälp av Engle-Granger augmented Dickey-Fuller test (Stock & Watson 

2015). 

 

För en ADL bestäms även antalet tidsförskjutningar som ska ingå i regressionen. För att 

bestämma antalet tidsförskjutningar används Bayes informationskriterium (BIC) och Akaike 

informationskriterium (AIC), vilka båda är brukliga för autoregressiva modeller (Stock & Watson 

2015). Kahn (2010) inkluderade fyra kvartal i sin analys, men denna studie testar med BIC och 

AIC för upp till åtta tidsförskjutningar för den eventualitet att det är ett högre antal 

tidsförskjutningar än fyra som utgör det optimala antalet. 

 

Efter att variabler har kontrollerats för stationäritet (samt eventuellt transformerats för att bli 

stationära), antalet laggar har bestämts och det har bedömts huruvida samintegration föreligger 

kommer regressionerna att utföras. Det huvudsakliga statistiska testet för att undersöka om 

tidsförskjutningarna av Avvikelse Taylor-regel1 och Avvikelse Taylor-regel2 har någon 

statistiskt signifikant påverkan för Bostadsprisutveckling respektive Aktieprisutveckling görs 

med F-värde. F-värde är brukligt att använda för att testa hypoteser som involverar mer än en 

regressionskoefficient (Stock & Watson 2015). Även diagnostiska kontroller av 

regressionsmodellen avseende autokorrelation kommer att utföras. 
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6. Resultat 

Avnittet med resultat inleds med en redogörelse för tester för staionäritet och samintegration samt 

val av antal tidsförskjutningar. Därefter följer tabeller med resultat. Efter tabellerna beskrivs och 

redogörs för resultaten. 

 

Test för stationäritet genomförs med augmented Dickey-Fuller samt Phillips-Perron och de visar 

på att samtliga variabler är stationära i första differensen med minst 5 procent signifikans, men att 

stationäritet inte föreligger för I(0), med undantag för Taylor-regel 2. Alltså väljs att genomföra 

regressioner med data i första differensen. Potentiella konsekvenser av att använda data i första 

differensen diskuteras i avsnittet diskussion. Tester för val av antal tidsförskjutningar med Akaike 

informationskriterium (AIC) och Bayes informationskriterium (BIC) visar att fem 

tidsförskjutningar bör användas för Modell 1. För Modell 2 ger BIC fyra tidsförskjutningar, 

medan AIC ger fem tidsförskjutningar. Tester för val av tidsförskjutningar för Modell 3 och 

Modell 4 ger att en tidsförskjutning bör användas. Dock ger AIC och BIC endast ett marginellt 

högre värde för fem tidsförskjutningar än en tidsförskjutning för Modell 3 occh Modell 4. Därför 

väljs det att genomföra regressionerna med fem tidsförskjutningar även för aktiepriserna. För 

Modell 5-8 indikerar AIC och BIC olika antal tidsförskjutningar. Även för dessa modeller väljs 

att genomföra regressionerna med fem tidsförskjutningar. Alltså genomförs samtliga regressioner 

för Modell 1-8 med fem tidsförskjutningar, vilket är relativt samstämmigt med Kahn (2010) som 

i sin studie och med samma regressionsekvationer, gick fyra kvartal tillbaka i tiden. Vidare utförs 

även ett Engle-Granger augmented Dickey-Fuller test som visar att det inte råder samintegration i 

någon av Modell 1-8. 
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Tabell 6.1. Test för stationäritet av variabler med augmented Dickey-Fuller test (ADF) och 
Phillips-Perron test (PP), fem tidsförskjutningar 
Variabel Test t-värde I(0) t-värde I(1) 

Bostadsprisutveckling    

 ADF Ingen uppgift -3,078** 

 PP Ingen uppgift -8,84*** 

Aktieprisutveckling    

 ADF Ingen uppgift -3,74*** 

 PP Ingen uppgift -7,55*** 

Ränta Taylor-regel1    

 ADF -2,32 -3,72*** 

 PP -2,56 -3,31** 

Ränta Taylor-regel2    

 ADF -3,48** -3,05** 

 PP -2,64* -3,31** 

Avvikelser Taylor-regel1    

 ADF -2,55 -3,92*** 

 PP -1,90 -7,50*** 

Avvikelser Taylor-regel2    

 ADF -2,48 -3,84*** 

 PP -1.68 -6,98*** 

Anm: *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå för vilket nollhypotesen att variabeln inte 

är stationär kan förkastas 

Anm: Det finns inte I(0) för Bostadsprisutveckling och Aktieprisutveckling då dessa variabler redan är i första differensen 

 

Tabell 6.2. Test för val av tidsförskjutningar med Akaikes informationskriteritum (AIC) och 

Bayes informationskriteritum (BIC), Modell 1-8 
Antal tidsförskjutningar AIC BIC 

Modell 1 5 5 

Modell 2 5 4 

Modell 3 1 1 

Modell 4 1 1 

Modell 5 5 1 

Modell 6 5 1 

Modell 7 1 1 

Modell 8 1 1 
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Tabell 6.3. Resultat av regressioner för Modell 1-2, beroende variabel Bostadsprisutveckling 
  Taylor-regel1 (Modell 1) Taylor-regel2 (Modell 2) 

Koefficienter    

Konstant  1,36(1,45) 0,520(1,37) 

Bostadsprisutveckling    

 Tidsförskjutning1 0,213(0,131) 0,0626(0,137) 

 Tidsförskjutning2 0,091(0,106) 0,118(0,0994) 

 Tidsförskjutning3 -0,095(,103) -0,0302(0,0990) 

 Tidsförskjutning4 0,610(0,106)*** 0,102(0,153)*** 

 Tidsförskjutning5 -0,157(0,150) -0,0103(0,153) 

Ränta Taylor-regel    

 Tidsförskjutning1 -6,90(2.52)*** -14,0(3,5)*** 

 Tidsförskjutning2 0,327(2,73) 4,69(4,24) 

 Tidsförskjutning3 0,495(2,63) 0,875(4,24) 

 Tidsförskjutning4 -3,17(2,67) -1,02(4,09) 

 Tidsförskjutning5 -0,0279(2,41) -3,735(3,11) 

Avvikelse Taylor-regel    

 Tidsförskjutning1 4,17(2,11)* 3,55(1,93)* 

 Tidsförskjutning2 0,806(2,13) -0,0935(2,01) 

 Tidsförskjutning3 1,39(2,10) 1,46(1,98) 

 Tidsförskjutning4 2,74(2,12) 3,20(2,01) 

 Tidsförskjutning5 0,340(1,99) 0,660(1,86) 

Förklarande statistik    

Förklaringsgrad (R2)  0,46 0,53 

Justerad R2  0,33 0,41 

Breusch-Godfrey  Ingen autokorrelation Ingen autokorrelation 

Anm: *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå 

Anm: Ingen autokorrelation för Breusch-Godfrey avser att nollhypotes om att det inte föreligger autokorrelation inte har kunnat 

förkastas med minst 10 procent signifikans 
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Tabell 6.4. Resultat av regressioner för Modell 3-4, beroende variabel Aktieprisutveckling 
  Taylor-regel1 (Modell 3) Taylor-regel2 (Modell 4) 

Koefficienter    

Konstant  15,81(8,86)* 15,93(8,91)* 

Aktieprisutveckling    

 Tidsförskjutning1 -0,152(0,128) -1,140(0,125) 

 Tidsförskjutning2 -0,0679(0,129) -0,0581(0,127) 

 Tidsförskjutning3 -0,018(0,126) -0,0176(0,125) 

 Tidsförskjutning4 0,0670(0,121) 0,103(0,120) 

 Tidsförskjutning5 -0,155(0,120) -0,152(0,120) 

Ränta Taylor-regel    

 Tidsförskjutning1 -6,59(20,0) -19.6(27,1) 

 Tidsförskjutning2 -31,5(22,38) -7,94(37,7) 

 Tidsförskjutning3 -11,8(22,73) -21,48(37,67) 

 Tidsförskjutning4 -18,6(23,23) 4,61(36,6) 

 Tidsförskjutning5 -4,62(20,74) -33,1(28,0) 

Avvikelse Taylor-regel    

 Tidsförskjutning1 10,9(18,15) 2,17(17,3) 

 Tidsförskjutning2 41,9(18,0)*** 32,6(17,9)* 

 Tidsförskjutning3 23,8(18,7) 24,9(18,3) 

 Tidsförskjutning4 17,9(18,8) 13,3(18,4) 

 Tidsförskjutning5 -0,603(17,73) -3,21(17,3) 

Förklarande statistik    

Förklaringsgrad (R2)  0,22 0,237 

Justerad R2  0,02 0,049 

Breusch-Godfrey  Ingen autokorrelation Ingen autokorrelation 

Anm: *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå 

Anm: Ingen autokorrelation för Breusch-Godfrey avser att nollhypotes om att det inte föreligger autokorrelation inte har kunnat 

förkastas med minst 10 procent signifikans 

 



24 

 

 
Tabell 6.5. Resultat av regressioner för Modell 5-6, test av hur Bostadsprisutveckling påverkar 

Avvikelse Taylor-regel 
  Taylor-regel1 (Modell 5) Taylor-regel2 (Modell 6) 

Koefficienter    

Konstant  -0,22(0,126)* -0,0234(0,0969)* 

Avvikelse Taylor-regel    

 Tidsförskjutning1 0,0177(0,126) 0,028(0,134) 

 Tidsförskjutning2 0,0656(0,113) -0,0801(0,121) 

 Tidsförskjutning3 0,197(0,108) 0,0173(0,117) 

 Tidsförskjutning4 -0,220(0,108)** -0,197(0,117)* 

 Tidsförskjutning5 -0,130(0,111) -0,011(0,119) 

Bostadsprisutveckling    

 Tidsförskjutning1 -0,00303(0,0114) -0,0219(0,00886)** 

 Tidsförskjutning2 0,00841(0,0102) 0,00493(0,00794) 

 Tidsförskjutning3 0,0178(0,00993)* 0,0095(0,00778) 

 Tidsförskjutning4 0,0334(0,0102)*** 0,0148(0,00785)* 

 Tidsförskjutning5 -0,000218(0,0128) 0,0117(0,00949) 

Förklarande statistik    

Förklaringsgrad (R2)  0,32 0,23 

Justerad R2  0,22 0,11 

Breusch-Godfrey  Ingen autokorrelation Ingen autokorrelation 

Anm: *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå 

Anm: Ingen autokorrelation för Breusch-Godfrey avser att nollhypotes om att det inte föreligger autokorrelation inte har kunnat 

förkastas med minst 10 procent signifikans 



25 

 

 
Tabell 6.6. Resultat av regressioner för Modell 7-8, test av hur Aktieprisutveckling påverkar 

Avvikelse Taylor-regel 
  Taylor-regel1 (Modell 7) Taylor-regel2 (Modell 8) 

Koefficienter    

Konstant  -0,0496(0,102) 0,0274(0,0800) 

Avvikelse Taylor-regel    

 Tidsförskjutning1 0,102(0,123) 0,124(0,132) 

 Tidsförskjutning2 0,0877(0,120) -0,0465(0,128) 

 Tidsförskjutning3 0,156(0,116) 0,00937(0,128) 

 Tidsförskjutning4 -0,231(0,116)** -0,202(0,126) 

 Tidsförskjutning5 -0,165(0,119) -0,0423(0,128) 

Aktieprisutveckling    

 Tidsförskjutning1 0,000131(0,00146) -0,0007689(0,00112) 

 Tidsförskjutning2 0,00116(0,00146) -0,000317(0,00113) 

 Tidsförskjutning3 0,00269(0,00148)*** 0,00121(0,00115) 

 Tidsförskjutning4 0,000583(0,00149) 0,000367(0,00114) 

 Tidsförskjutning5 0,00201(0,00150) 0,00129(0,00114) 

Förklarande statistik    

Förklaringsgrad (R2)  0,21 0,11 

Justerad R2  0,08 -0,0194 

Breusch-Godfrey test  Ingen autokorrelation Ingen autokorrelation 

Anm: *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå 

Anm: Ingen autokorrelation för Breusch-Godfrey avser att nollhypotes om att det inte föreligger autokorrelation inte har kunnat 

förkastas med minst 10 procent signifikans 



26 

 

 
Tabell 6.7. Test med F-värde avseende om koefficienterna för samtliga fem tidsförskjutningar 

tillsammans är statistiskt signifikativa 
Modell Förklarande variabel Sannolikhet 

Modell 1 Avvikelse Taylor-regel1 0,305 

Modell 2 Avvikelse Taylor-regel2 0,302 

Modell 3 Avvikelse Taylor-regel1 0,108 

Modell 4 Avvikelse Taylor-regel2 0,263 

Modell 5 Bostadsprisutveckling 0,0061*** 

Modell 6 Bostadsprisutveckling 0,027** 

Modell 7 Aktieprisutveckling 0,323 

Modell 8 Aktieprisutveckling 0,685 

Anm: *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå 

Anm: Sannolikheten anger med vilken sannolikhet nollhypotesen stämmer, det vill säga att samtliga fem tidförskjutningar av den 

förklarande variabeln är lika med noll 

 

Utifrån de erhållna resultaten kan det inte bekräftas att förändringar i bostadspriser kan förklaras 

utifrån avvikelser från Taylor-regler för den aktuella tidsperioden. De för bostadspriserna 

relevanta Modell 1 och Modell 2 ger relativt likartade resultat. Båda modellerna indikerar samma 

tidsförskjutningskoefficienter som signifikativa och förklaringsgraden är likartad. De två 

modellerna indikerar med 10 procent signifikans att den första tidsförskjutningen för Avvikelse 

Taylor-regel har en effekt på bostadspriserna. Eftersom Avvikelse Taylor-regel är i första 

differensen ska de positiva koefficienterna tolkas som att bostadspriserna ökar när Avvikelsen 

från Taylor-regeln blir mera positiv. Således, när reporäntan blir lägre i förhållande till vad 

Taylor-reglen stipulerar bidrar det till en ökning av bostadspriserna. De estimerade effekterna ger 

att om reporäntan skulle sjunka med 1 procent i förhållande till vad Taylor-regeln stipulerar 

skulle bostadspriserna öka med 4,17 respektive 3,55 procent i annualiserad ökning under 

efterföljande kvartal. Även koefficienter för de övriga tidsförskjutningarna av Avvikelse Taylor-

regel är positiva, dock utan att vara statistiskt signifikanta. Vid test med F-värde för 

nollhypotesen att samtliga fem tidförskjutningar av Avvikelse Taylor-regel är lika med noll kan 

inte heller nollhypotesen förkastas på en statistiskt signifikant nivå för någon av modellerna. Det 

innebär sammantaget att det inte kan påvisas att avvikelser från Taylor-regler kan förklara 

förändringar i bostadspriser på en statistiskt signifikant nivå även om resultaten pekar på att de 
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skulle kunna ha en viss påverkan. I övrigt kan nämnas att det finns en statistiskt signifikant 

korrelation mellan Bostadsprisutvecklingen och Bostadsprisutvecklingens fjärde tidsförskjutning 

vilket skulle vara förenligt med att bostadspriserna följer ett visst säsongsmönster.  

 

Utifrån de erhållna resultaten kan det inte heller bekräftas att förändringar i aktiepriser kan 

förklaras utifrån avvikelser från Taylor-regler för den aktuella tidsperioden. De för aktiepriserna 

relevanta Modell 3 och Modell 4 ger även de relativt likartade resultat. Båda modellerna indikerar 

samma tidsförskjutningskoefficienter som signifikativa och förklaringsgraden är likartad. Det ska 

dock uppmärksammas att förklaringsgraden för modellerna är väldigt låg. Justerat R2 är endast 

0,02 respektive 0,049 för Modell 3 respektive Modell 4, vilket visar på att regressionsmodellerna 

inte beskriver aktiepriserna på ett bra sätt. En bidragande orsak till den låga förklaringsgraden för 

justerat R2 är att ett större antal laggar valdes än det som informationskriterier indikerade. En 

annan trolig orsak är aktieprisernas större volatilitet relativt bostadspriserna. Både Modell 3 och 

Modell 4 indikerar med 1 respektive 10 procents signifikans att den andra tidsförskjutningen för 

Avvikelse Taylor-regel har en effekt på aktiepriserna. Precis som för bostadspriserna ska 

koefficienten tolkas som att aktiepriserna ökar när avvikelsen från Taylor-regeln blir mera 

positiv, det vill säga när reporäntan blir lägre i förhållande till vad Taylor-reglen stipulerar. Den 

estimerade effekten är betydligt större än för bostadspriserna. Till exempel om reporäntan skulle 

sjunka med 1 procent i förhållande till vad Taylor-regeln stipulerar förutsäger resultaten att 

aktiepriserna skulle öka med 41,9 respektive 32,6 procent i annualiserad ökning två kvartal 

senare. Standardfelen för de estimerade koefficienterna är dock runt 18 för de båda modellerna. 

Även koefficienter för de övriga tidsförskjutningarna av Avvikelse Taylor-regel är övervägande 

positiva, dock utan att vara statistiskt signifikanta. Vid test med F-värde för nollhypotesen att 

samtliga fem tidförskjutningar av Avvikelse Taylor-regel är lika med noll kan inte heller 

nollhypotesen förkastas, även om den är mycket nära att förkastas med 10 procent signifikans. 

Det innebär sammantaget att det inte heller kan påvisas att avvikelser från Taylor-regler kan 

förklara förändringar i aktiepriser på en statistiskt signifikant nivå. 

 

Avseende bostadsprisernas eventuella påverkan på avvikelsen från Taylor-regeln är Modell 5 och 

Modell 6 mindre samstämmiga. De positiva estimerade koefficienterna för Modell 5 indikerar att 

en ökning av bostadspriserna skulle medföra att avvikelsen från Taylor-regeln ökade, alltså att 
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reporäntan sjönk i förhållande till vad Taylor-regeln stipulerade.  Detta skulle kunna vara 

förenligt med att en ökning i bostadspriser kunde förutspå en ökning i inflationen eller en tillväxt 

i ekonomin för kommande kvartal, där reporäntan inte justerades tillräckligt för att hålla 

avvikelsen på Taylor-regeln på konstant nivå. Dock indikerar inte resultaten från Modell 6 den 

effekten. Modell 6 indikerar istället att en ökning av bostadspriserna med ett kvartals fördröjning 

skulle medföra att avvikelsen från Taylor-regeln minskade, alltså att reporäntan steg i förhållande 

till vad Taylor-regeln stipulerade. Detta skulle kunna vara förenligt med att Riksbanken höjde 

reporäntan för att motverka stigande bostadpriser, eller för att stigande bostadspriser kunde 

förutsäga framtida inflation. Vid test med F-värde för nollhypotesen att samtliga fem 

tidförskjutningar av Bostadsprisutveckling är lika med noll kan nollhypotesen förkastas för båda 

modellerna, dock är som tidigare nämnts resultaten från Modell 5 och Modell 6 till viss del 

motstridiga. Oavsett kan det i alla fall sägas att resultaten inte tydligt påvisar att Riksbanken 

skulle höja reporäntan relativt till vad en Taylor-regel stipulerar utifrån stigande bostadspriser. 

Syftet med att inkludera Modell 5 och Modell 6 i analysen var just att undersöka det. 

 

Avseende aktieprisernas påverkan på avvikelsen från Taylor-regeln kan egentligen inga samband 

påvisas. Förklaringsgraden för de två modellerna är väldigt låg och F-värdet kan inte förkasta 

nollyhypotesen att samtliga fem tidförskjutningar av Bostadsprisutveckling är lika med noll. 
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7. Diskussion 

Analysen kan inte påvisa att Riksbankens sättning av reporäntan i jämförelse med vad Taylor-

regeln stipulerar har haft någon signifikant påverkan på bostadspriser och aktiepriser i Sverige 

från 1996 till 2014. Resultatet av analysen rörande aktiepriser är i linje med tidigare studier, där 

det inte heller har kunnat påvisas några signifikativa samband mellan avvikelser från Taylor-

regeln och aktiepriser. Avseende bostadspriser skiljer sig resultatet till viss del från tidigare 

utförda studier då flera studier funnit belägg för att avvikelser från av Taylor-regler stipulerade 

räntor påverkar huspriser. Detta genom att ”för låga” räntor kan förklara ökningar i priser. 

Resultatet skiljer sig också från Hott & Jokipii (2012) som funnit detta samband för Sverige 

1980-2010. Det ska dock påpekas att tidsperioden för ovan nämnda studie är annorlunda, samt att 

beläggen för Taylor-regelavvikelsernas påverkan generellt för OECD-länder förefaller starkast 

före 1985 (Fatás et al. 2009) 

 

Som i alla makroekonomiska analyser föreligger självklart ett antal potentiella felkällor. Den 

största potentiella felkällan är troligtvis utelämnade variabler, alltså att det finns variabler utanför 

regressionsmodellen som bestämmer prisutvecklingen och som är korrelerade till de oberoende 

variablerna i regressionsmodellen. Dessa utelämnade variabler skulle exempelvis kunna utgöras 

av förändringar i hushållens disponibla inkomster, demografiska förändringar såsom 

befolkningsförändringar och flyttströmmar, byggande av nya bostäder och förändringar i regler 

och riktlinjer för utlåning av pengar. Även att fastighetsskatten i januari 2008 för de flesta 

skattebetalare ersattes av en kommunal fastighetsavgift har troligtvis haft en påverkan på 

priserna.  Enligt taxeringsdata från SCB var den statliga fastighetsskatten för fysiska personer 

innan förändringen 13 474 miljoner SEK per år medan den statliga fastighetsskatten och 

kommunala fastighetsavgiften för fysiska personer efter förändringen tillsammans uppgick till 

10 408 miljoner SEK årligen. Denna minskning av kostnaden i form av minskade skatter och 

avgifter borde innebära ökade bostadspriser.   
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Även transformeringen av data till första differensen skulle kunna utgöra en felkälla. Då all data i 

regressionerna är i första differensen innebär det att det inte är själva avvikelsen från Taylor-

regeln som undersöks utan hur denna avvikelse förändras. För framtida studier kan en ansats vara 

att försöka hitta andra sätta att transformera datan för att uppnå stationäritet. För uppsatsens 

datamaterial kunde inga alternativa sätt att transformera datan så att den blev stationär 

identifieras. 

 

En ytterligare potentiell felkälla är felaktig specificering av den funktionella formen för 

regressionsekvationen. Det är tänkbart att avvikelser från av Taylor-regeln stipulerad ränta inte 

ger en linjär effekt på utvecklingen av tillgångspriser, utan istället en kvadratisk eller kubisk. 

Andra liknande analyser (Kahn 2010) som även provat andra funktionella former har dock fått 

samstämmiga statistiskt signifikanta resultat både för de linjära, kvadratiska och kubiska 

formerna. Det gör det mindre troligt att en dylik felaktig funktionell form är anledningen till att 

statistiskt signifikanta effekter inte har kunnat erhållas.  

 

En tredje tänkbar felkälla är fel i data, framför allt avseende inflation och BNP-gap. Både 

mätning av inflation och BNP-gap medför ett visst mått av bedömning. Dock är både inflation 

och BNP-gap väl etablerade mått, vilket gör det mindre sannolikt att fel i data skulle vara orsaken 

till att inga signifikanta effekter uppnåddes.   

 

Simultan kausalitet, att till exempel Riksbanken på grund av en uppgång i tillgångspriser gör 

penningpolitiken mera kontraktiv gentemot en Taylor-regel är också en möjlig felkälla. Om det 

skulle föreligga skulle det kunna innebära att regressionsmodellen felaktigt påvisar att en mera 

kontraktiv penningpolitik skulle orsaka en uppgång i tillgångspriser. Resultaten från denna studie 

kan som nämns i avsnittet för resultat inte påvisa att Riksbanken skulle höja reporäntan relativt 

till vad en Taylor-regel stipulerar utifrån stigande bostadspriser 

 

För att summera ovanstående resonemang rörande felkällor kan det sägas att författaren bedömer 

att de mest väsentliga potentiella felkällorna i första hand är utelämnade variabler och i andra 

hand transformeringen av data till första differensen. 
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8. Slutsatser 

Den genomförda analysen har inte kunnat påvisa att Riksbankens sättning av reporäntan i 

jämförelse med vad Taylor-regeln stipulerar har haft någon signifikant påverkan på bostadspriser 

och aktiepriser i Sverige från 1996 till 2014. Uppsatsens nollhypotes har således inte kunnat 

förkastas. På så sätt skiljer sig Sverige i viss mån från övriga OECD-länder där tidigare studier 

pekar på att räntor lägre än vad Taylor-regeln stipulerar kan förklara ökningar av bostadspriser.  

 

Då avvikelser från av Taylor-regeln stipulerad ränta inte signifikant påverkar bostadspriser och 

aktiepriser indikerar detta att Taylor-regelns värde för att förutsäga dessa priser är begränsat i 

Sverige. Det indikerar även att Riksbanken nytta av att ”luta mot vinden”, alltså motverka 

finansiella obalanser på bostadsmarknaden med hjälp av styrräntan, är begränsad. Istället för att 

”luta mot vinden” förefaller makroprudentiella åtgärder, såsom begränsningar i hur mycket ett 

hushåll får låna gentemot bostadens marknadsvärde eller krav på amorteringar vara att föredra för 

att undvika eventuella framtida finanskriser. 
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