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Sammanfattning 
 

Vi undersöker i den här uppsatsen om en penningpolitik baserad på taylorregeln i varje enskilt 

kvartal 1993:1-2005:1 skulle ha gett bättre resultat när det gäller att nå det svenska 

prisstabilitetsmålet än det faktiska utfallet. Metoden går ut på att bestämma en styrränta för 

varje kvartal enligt taylorregeln på grundval av realtidsbaserade uppskattningar av inflation 

och produktionsgap i kvartalet innan. Utifrån denna ränta uppskattas sedan enligt ett enkelt 

samband en hypotetisk nivå på inflationen två år senare. Denna jämförs med det faktiska 

utfallet för inflationen i motsvarande kvartal. Med anledning av svårigheterna att uppskatta 

produktionsgapet i realtid, undersöks två alternativa varianter av taylorregeln. I den första 

varianten använder vi ett produktionsgap som grundar sig på en i efterhand skattad potentiell 

BNP. I den andra varianten bortser vi från produktionsgapet helt och hållet. Vi når goda 

resultat för samtliga varianter av taylorregeln, varav den sistnämnda ger utfall som klart 

överträffar den faktiska inflationen. Vår slutsats är att även om taylorregeln är alltför enkel för 

att kunna anses vara ett rimligt alternativ till dagens penningpolitik, så indikerar resultaten att 

man borde överväga att i större utsträckning ta hänsyn till inflationen i realtid när styrräntan 

bestäms. 
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1. Inledning 
 

I den penningpolitiska debatten råder en utbredd konsensus om vikten av att sträva efter en 

låg inflation. Sedan den 15 januari 1993 har Riksbanken haft som mål att stabilisera 

inflationen på 2 procent i ett intervall om +/-1 procentenhet kring detta värde. Den 

monetaristiska hypotesen om att det på lång sikt inte finns någon ”trade-off” mellan inflation 

och BNP anses av många ekonomer ha stöd empiriskt som teoretiskt. Dock finns indikationer 

på att den s.k. phillips-kurvan fortfarande gäller på kort sikt, vilket innebär att det över tid 

existerar ett bytesförhållande mellan variationen i inflation och produktion.1 En centralbanks 

främsta uppgift kan därför formuleras i termer av ett dynamiskt optimeringsproblem, vars 

lösning på bästa sätt uppnås genom att bruka penningpolitiska regler (”monetary policy 

rules”). Hur dessa regler bör utformas är föremål för en omfattande diskussion där den 

övergripande teoretiska skiljelinjen går mellan förespråkare av s.k. målregler ( ”targeting 

rules”) och anhängare av s.k. instrumentregler ( ”instrument rules”).  

En målregel föreskriver att de penningpolitiska myndigheterna gör prognoser över den 

ekonomiska utvecklingen för att estimera den framtida inflationen. Utifrån prognosen, som 

bör inkorporera all tillgänglig och relevant information, sätts styrräntan enligt en specificerad 

regel för att nå ett önskvärt riktmärke för inflationen.2 Det är denna typ av penningpolitiska 

strategi som tillämpats i såväl Sverige som ett flertal andra länder alltsedan 90-talets början. I 

Sverige har framgångarna för denna politik varierat. Under långa perioder har inflationen 

blivit lägre än det uppsatta målet och tidvis har KPI t.o.m. fallit.  

En instrumentregel uttrycker centralbanks instrument (räntan) som en reaktionsfunktion 

av observerbara variabler. En enkel regel uttrycker en reaktionsfunktion med få variabler. 

Samma år som ovan nämnda mål antogs för den svenska penningpolitiken, lanserade 

nationalekonomen John B Taylor en enkel regel (”taylorregeln”). Regeln säger att styrräntan 

bör höjas/sänkas beroende på två variabler: avvikelser i faktisk inflation från ett på förhand 

bestämt inflationsmål, samt avvikelser i faktisk BNP från potentiell BNP. Taylor hävdade inte 

bara att regeln var en rimlig tumregel för politiken, utan att hans beräkningar dessutom visade 

att den amerikanska riksbankens räntepolitik faktiskt kunde beskrivas ganska väl med hjälp av 

denna.3  

                                                 
1 Debelle (1999) 
2 Svensson (1997) 
3 Taylor (1993) 



 5

Vi ska i denna uppsats försöka ge svar på frågan om taylorregeln har någon relevans för 

svensk penningpolitik. Konkret undersöker vi om man med den styrränta som erhålls med en 

enkel taylorregel skulle fått en inflation som avviker mindre från målet på 2 procent än vad 

den har gjort med riksbankens styrränta. För varje kvartal under perioden 1993:1 – 2005:1 

beräknar vi en styrränta enligt taylorregeln. Differensen mellan denna ränta och riksbankens 

styrränta i samma kvartal ligger till grund för en grov uppskattning av hur inflationen med 

taylorränta skiljer sig från den observerade inflationen n perioder (den tid det antas ta för 

räntan att påverka prisnivån) framåt i tiden.  

Vi vill understryka att vi i den här undersökningen endast gör anspråk på att säga något 

om utfallet för varje enskilt kvartal, sett som isolerat från övriga, under perioden. Varje 

beräkning av taylorräntan baseras på empiri som - åtminstone i någon mån - är ett resultat av 

den faktiskt förda penningpolitiken. Vi vet inte hur en annan politik skulle ha påverkat 

ekonomin i detalj. Därmed kan vi heller inte säga något om utvecklingen under tidsperioden i 

sin helhet med taylorregeln. Den frågeställningen ligger utanför ramen för denna uppsats.  

I resterande delar av uppsatsen börjar vi med att i kapitel 2 presentera Taylors regel. I 

detta kapitel diskuterar vi även skillnaden mellan instrumentregler och målregler samt 

motiverar varför taylorregeln är intressant för svensk penningpolitik. Sedan följer i kapitel 3 

ett metodavsnitt där vi redogör för hur vi tagit fram data för att beräkna taylorräntan. Då vårt 

experiment utgår från den tänkta ränta som riksbanken hade satt, under förutsättning att man 

tillämpat vår enkla taylorregel, så är det av särskild vikt att beakta kvaliteten på data i realtid. 

Uppgifter för BNP-utvecklingen i ett land brukar i regel anges som preliminära beräkningar 

som ofta revideras i efterföljande perioder. Inom den empiriska litteraturen är det ett välkänt 

faktum att taylorregeln kan ge betydande skillnader i resultat beroende på om man använder 

preliminära eller reviderade data vid skattningen av produktionsgapet.4 I kapitel 4 redovisar vi 

resultatet av våra beräkningar. Härefter följer i kapitel 5 en kompletterande analys av två 

alternativa specificeringar av taylorregeln. I kapitel 6 sammanfattas resultaten och våra 

slutsatser redovisas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Orphanides (2001) 



 6

2. Teori 
 
 
2.1 Taylorregeln 

 

I följande avsnitt ger vi en översiktlig beskrivning av Taylors regel, dess komponenter och 

dess funktionssätt. Originalversionen av taylorregeln kan i generell form utryckas: 

 

 )()( **
tyttt yri σππσπ π +−++=         (1) 

 

där ti  är centralbankens styrränta, *r  är den reala jämviktsräntan, tπ  är inflationen, *π  är 

centralbankens inflationsmål, ty  är BNP-gapet, uttryckt som den procentuella avvikelsen 

mellan faktisk BNP och potentiell BNP. πσ  och yσ  är parametrar som är större än noll. 

Taylors regel rekommenderar följaktligen att om inflationen i tidpunkt t överstiger det 

uppsatta målet så skall centralbanken höja räntan ti . På liknande sätt gäller att räntan höjs om 

den reala produktionen överstiger den potentiella. Om inflationen är lika med inflationsmålet, 

0)( * =−ππ t , och faktisk BNP sammanfaller med den potentiella, 0=ty , så säger regeln att 

räntan ti  skall vara lika med den reala jämviktsräntan plus inflation. Regeln är, som synes, 

uttryckt som en rekommendation för den nominella styrräntan. Det är dock allmänt vedertaget 

bland ekonomer att det är den förväntade realräntan som påverkar ekonomin. Den förväntade 

realräntan kan skrivas som en funktion av den nominella räntan samt förväntad inflation: 

 
e

ktt
e

t ir +−= π             (2) 

 

Om vi antar att t
e

kt ππ =+ , d.v.s. att ekonomiska aktörers förväntningar om inflationen är 

bakåtblickande så kan vi skriva (2) som: 

 

tt
e

t ir π−=              (3) 

 

Detta antagande implicerar att om inflationen ökar så måste den nominella räntan höjas 

proportionellt mer för att höja den förväntade realräntan e
tr .   
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För en intuitiv förståelse av hur regeln antas verka och betydelsen av valet av parametrar 

presenteras i (4) och (5) den enkla makroekonomiska modell från vilken regeln i (1) härletts:5 

   

tttt uriy +−−−= )( *πβ           (4) 

tttt ey ++= −− 11 αππ            (5) 

 

(4) är en I-S ekvation som beskriver ett negativt samband mellan den förväntade realräntan 

och BNP-gapet och (5) är en typisk phillips-kurva som beskriver hur inflationen i period t 

beror positivt av inflationen och BNP-gapet i period t-1. Parameternβ  anger den marginella 

effekten av en realränteförändring på BNP-gapet. α  anger den marginella effekten av en 

förändring i BNP-gapet på inflationen. tu  och te  är stokastiska chocker med väntevärde noll. 

Regeln i (1) relaterar till makromodellen i (4) och (5) enligt följande schema: Om inflationen 

överstiger inflationsmålet så kan en centralbank reducera inflationen genom att höja den 

nominella styrräntan ti . Allt annat lika så innebär det att den förväntade realräntan 

tt
e

t ir π−=  ökar. Enligt (4) så leder detta till att aktiviteten i ekonomin reduceras. Denna 

reducerade aktivitet leder i sin tur enligt (5) till att inflationen avtar. Parametrarna πσ  och yσ  

bestämmer styrkan med vilken en centralbank svarar på avvikelser. Ju högre värde en 

centralbank väljer för yσ  desto ”aggressivare” blir dess respons i räntestyrning beträffande 

avvikelser från potentiell BNP. Detsamma gäller för parametern πσ  beträffande skillnader i 

faktisk inflation visavi inflationsmålet. En centralbank som har en stark preferens för en låg 

variation av inflation kring ett uppsatt mål bör därför välja ett högt värde på faktorn πσ . 

Alternativkostnaden för att reducera volatilitet i inflation gentemot volatilitet i produktion, 

och tvärtom, är dessutom hög6. I realiteten torde därför valet av koefficienter för vardera 

variabel inte skilja sig åt alltför mycket. Det är inte heller särskilt realistiskt att tänka sig en 

centralbank som väljer att reagera kraftfullt på båda variabler: detta skulle innebära stora 

fluktuationer i styrränta, vilket i sig vore ett problem för stabiliteten på räntemarknaden. 

Regeln i (1) kan därför betraktas som en reaktionsfunktion som hjälper en centralbank att 

utifrån sina preferenser, lösa en dynamisk (över tid) optimering (minimering) med avseende 

på variation i inflation och BNP. 

                                                 
5 Den enkla modellen är hämtad ur Taylor (1994) 
6 Taylor (1994) 
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I sin ursprungsartikel från 1993 applicerade Taylor (1) för den amerikanska ekonomin mellan 

1987 och 1992. Parametrarna sattes till  2* =r , 2* =π , 5.0=πσ och 5.0=yσ  vilket ger 

följande uttryck; 

 

)(5.0)2(5.02 tttt yi +−++= ππ          (6) 

 

Med dessa parametervärden bör det noteras att för varje procentenhet som inflationen avviker 

från inflationsmålet måste den nominella räntan höjas med 1.5 procentenheter för att generera 

en höjning med 0.5 procentenheter av realräntan. Förutom att tjäna som en god ansats till att 

förklara centralbankens agerande drog författaren slutsatsen att regeln också var en bra 

rekommendation för hur riksbanker bör utforma sin penningpolitik.  

Sedan taylorregeln lanserades har en växande empirisk och teoretisk litteratur på 

området uppmärksammat svårigheter med regeln. I Orphanides (2001) uppmärksammar 

författaren det felaktiga, men vanligt förekommande, tillvägagångssättet att skatta 

parametrarna i (1) med reviderade data för BNP.7 Nationella statistikbyråer reviderar 

kontinuerligt sina beräkningar av BNP, främst p.g.a. osäkerheten i preliminära beräkningar 

men också för att man byter definitioner och beräkningsmetoder. I syfte att jämföra skillnaden 

rekonstruerar Orphanides Taylors experiment för samma period där han beräknar taylorräntor 

baserade på realtidsdata för BNP. Även med en sådan specificering finner han att regeln utgör 

en god approximation för den faktiska styrräntan.  

En centralbank som agerar enligt (1) måste med nödvändighet även bilda sig en 

uppfattning om nivån på den reala jämviktsräntan och potentiell BNP. Dessa storheter skiljer 

sig åt mellan länder och då de är icke-observerbara måste de skattas. Det finns åtskilliga, mer 

eller mindre beprövade metoder, varav varje enskild reflekterar olika uppfattningar om 

ekonomins funktionssätt och utveckling över tid.8 I Taylors artikel beräknades den reala 

jämviktsräntan som den genomsnittliga realräntan för hela perioden. För kvartalsdata 

beräknades potentiell BNP som en enkel linjär trend.  

 

 

 

 

                                                 
7 Se kap 3.2  för hur vi hanterat detta 
8 Se Kozicki (1999) samt Plantier & Scrimgeour (2002) 
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2.2 Instrumentregler och målregler 

 

Sedan början på 90-talet har ett flertal länder, däribland Sverige, utformat sin penningpolitik 

utifrån ett explicit inflationsmål (”inflation targeting”). Den uttalade ambitionen är att 

stabilisera variationen i inflation kring ett önskvärt riktmärke. Bland ekonomer och 

företrädare för centralbanker råder en samsyn om värdet av en låg och stabil inflation. I vilken 

utsträckning en centralbank också bör ta hänsyn till kapacitetsutnyttjandet i ekonomin är en 

öppnare fråga men klart är att det finns få (om någon) som förespråkar att penningpolitiken 

helt bör bortse från variationer i produktion. Svensson (1997) uttrycker detta som att en 

centralbank vid varje tidpunkt har som mål att minimera en kvadratisk förlustfunktion: 

 

[ ]2*2* )()(
2
1

tttt yyL −+−= λππ          (7) 

 

där tL  är värdet av förlustfunktionen i tidpunkten t, tπ  är inflationen, *π är inflationsmålet, 

ty  är real BNP, *
ty är potentiell BNP9 och λ  är en positiv parameter som anger vikten en 

centralbank tillmäter aktiviteten i ekonomin10. För en oändlig tidshorisont kan funktionen i (4) 

uttryckas: 

 

∑
∞

=
+

0τ
τ

τδ tt LE             (8) 

 

där tE  är väntevärden betingade på en centralbanks information i tidpunkten t och 

δ (0<δ <1) är en diskonteringsfaktor. Enligt (5) skall en centralbank alltså minimera alla 

framtida förväntade avvikelser från ett valt inflationsmål *π  och potentiell BNP *
ty . 

Målet att minimera denna förlustfunktion har i den penningpolitiska debatten på senare 

år främst handlat om huruvida en centralbank bör tillämpa instrumentregler eller målregler.   

Enligt Svensson (1997) anger en generell målregel endast vilka variabler som skall ingå i en 

centralbanks förlustfunktion. En specifik målregel anger hur centralbanken skall agera för att 

minimera förlustfunktionen utifrån en prognos om den framtida inflationen. Prognosen bör 

                                                 
9 Subscriptet t implicerar en föränderlig potentiell BNP 
10 Svensson påpekar att det i teorin kan tänkas finnas en centralbank som i sin strävan att stabilisera inflationen 
helt bortser från fluktationer i produktionen, dvs sätter 0=λ , i praktiken torde dock de flesta centralbanker sätta 

0>λ  
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baseras på en mängd variabler som antas vara av vikt. Ett konkret exempel är Riksbanken 

som sedan 1997 arbetar efter en enkel målregel: om inflationsprognosen på ett till två års sikt 

överstiger inflationsmålet höjs styrräntan och tvärtom.     

Ett annat sätt att minimera förlustfunktionen i (5) är att använda sig av en 

instrumentregel. Svensson (1997) anger en generell definition på en instrumentregel: En 

instrumentregel uttrycker centralbankens instrument (räntan) som en reaktionsfunktion av 

observerbara variabler. En enkel regel uttrycker en reaktionsfunktion med få variabler. 

Taylors regel i kap 2.1 är ett exempel på en specifik enkel instrumentregel.  

Enligt vissa ekonomer11 utgör den främsta distinktionen mellan en enkel 

instrumentregel och en målregel huruvida räntebeslut baseras på prognoser eller inte. Budd 

(1998) menar dock att eftersom penningpolitiken verkar med fördröjning syftar ett räntebeslut 

idag till att påverka den framtida inflationen. En centralbank som agerar utifrån (1) och vars 

uppfattning är att den framtida inflationen i huvudsak bestäms av aktiviteten och inflationen 

idag (såsom beskrivs av makromodellen i kap 2.1) sätter därmed sin ränta utifrån en implicit 

prognos om den framtida inflationen. Enligt Budd ligger istället den stora skillnaden mellan 

en enkel instrumentregel och en målregel i mängden information som används för att 

prognostisera framtida inflation. Exempelvis bygger Riksbankens prognos om den framtida 

inflationen på åtskilliga indikatorer och modeller över det man anser är inflationens 

bestämningsfaktorer.12 Om Riksbanken skulle sätta räntan med hjälp av taylorregeln skulle 

dess implicita prognos om framtida inflation endast bygga på kapacitetsutnyttjandet och 

inflationen idag. De som förespråkar enkla instrumentregler menar att det finns en avgörande 

fördel med att sätta räntan utifrån en begränsad informationsmängd: Givet att vår kunskap om 

ekonomiers funktionssätt med nödvändighet är begränsad och därmed gör det svårt att göra 

goda prognoser är det inte säkert att mer information automatiskt leder till bättre 

bedömningar. De anser att det är bättre att förlita sig på enkla regler som fokuserar på några få 

vedertagna bestämningsfaktorer för inflation.    

Kritikerna menar dock att instrumentregler är alltför begränsade: Om en instrumentregel 

inte tar hänsyn till viktiga variabler blir sannolikt inte heller resultaten särskilt goda och i 

värsta fall kan de bli katastrofala. Särskilt i små öppna ekonomier kan kostnaden av att bortse 

från andra viktiga variabler såsom real växelkurs, ”terms of trade”, ränteläget utomlands etc. 

vara ansenlig.13   

                                                 
11 Se exempelvis Bernanke (2004) 
12 Sveriges Riksbank ”Vad påverkar ett räntebeslut”, http://www.riksbanken.se/templates/Page.aspx?id=8858 
13 Svensson (2002) 
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2.3 Är taylorregeln intressant för svensk penningpolitik? 

 

Taylorregeln är avsedd att tillämpas i en penningpolitik där man har ett inflationsmål, och 

följaktligen, under en flexibel växelkursregim. Ett förhållande som relativt väl beskriver den 

miljö som Riksbanken har att verka i. I detta avseende har taylorregeln en grundläggande 

relevans för svensk del.  

Vi kommer i den här uppsatsen att simulera en svensk styrränta enligt en regel som i 

princip motsvarar (6). Frågan är då om denna regel är väl specificerad för svenska 

förhållanden, såväl tekniskt som normativt.  

Svensson (2002) ifrågasätter om taylorregeln verkligen inkorporerar de faktorer som är 

av vikt för penningpolitiken i en liten öppen ekonomi. Han hävdar att det i en stor och inte så 

öppen ekonomi som USA möjligen kan räcka att agera enbart utifrån inflation och 

produktionsgap, men att man i en mindre och mer öppen ekonomi även borde ta hänsyn till 

bl.a. real växelkurs. Taylor (2001) å sin sida menar att att man inte nödvändigtvis når bättre 

resultat om man tar hänsyn till växelkurs, även i de fall den har betydelse. Då det råder brist 

på konsensus i denna fråga utgår vi tillsvidare från att taylorregeln kan vara intressant även 

utan en växelkurskomponent för svensk del, men vi kommer att tolka våra resultat med 

hänsyn till att växelkursen eventuellt borde ingå i regeln. 

En nära relaterad fråga är om koefficienterna σπ=σy=0.5 ger optimala utfall i en ekonomi 

som den svenska. En närmare bestämning av σπ och σy skulle dock kräva en makroekonomisk 

modell14 för den svenska ekonomin, utifrån vilken de optimala koefficienterna för en svensk 

taylorregel kunde härledas. Vi väljer därför, i likhet med flera andra studier där taylorregeln 

tillämpas på olika ekonomier15, att behålla vikterna σπ=σy=0.5. 

Slutligen kan man diskutera huruvida σπ=σy=0.5 är representativa för de preferenser som 

svensk penningpolitik präglas av. Enligt Taylor (1993) skulle ju regeln vara en god 

approximation till den amerikanska riksbankens politik. Vi hävdar att σπ=σy=0.5 kan vara 

relevant även för svensk del, av följande skäl: För det första borde det vara optimalt även för 

en centralbank som ensidigt fokuserar på inflation att sätta en positiv vikt framför 

produktionsgapet, om detta (vilket implicit antas i taylorregeln) innehåller information om 

den framtida prisutvecklingen.16 För det andra så tar man även i svensk penningpolitik hänsyn 

till fler faktorer än prisutvecklingen. Heikensten & Vredin (1998) skriver t.ex. att det kan 

                                                 
14 Se exempelvis Ball (1997) för en sådan modell 
15 Se exempelvis Plantier & Scrimgeour (2002) och Brookes, Culverhouse & Davies (1996) 
16 Debelle (1999) 
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”finnas skäl att explicit beakta penningpolitikens konsekvenser för produktivitetsutvecklingen 

i ekonomin – utöver politikens effekter på inflationen. (…) Penningpolitiken styrs alltså de 

facto inte enbart av ett inflationsmål. (…) inflationsmålspolitiken är ”flexibel” snarare än 

”strikt”.”.17 Enligt författarna innebär detta även ”att man vill undvika den instabilitet i räntor 

– och på finansiella marknader mer allmänt – som skulle kunna följa av en kompromisslös 

anti-inflationspolitik.”.18 Med andra ord eftersträvas i penningpolitiken stabilitet i såväl 

prisutveckling, produktion och ränta. I analogi med diskussionen om storleken på σπ och σy i 

avsnitt 2.1, innebär detta för det första att koefficienterna inte bör skilja sig alltför mycket åt, 

och för det andra att de inte bör vara för stora. Utifrån detta resonemang kan σπ=σy=0.5 vara 

en lämplig utgångspunkt i en taylorregel för svensk penningpolitik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Heikensten & Vredin (1998), s. 577 
18 Ibid. s. 578 
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3. Metod 
 

Vi vill beräkna en styrränta för Sverige i varje enskilt kvartal under perioden 1993:1 till och 

med 2005:1 enligt taylorregeln. Metoden för detta går i korthet ut på att vi i ett givet kvartal t, 

utifrån uppskattningar av inflation och produktionsgap i kvartal t-1, med hjälp av taylorregeln 

bestämmer en hypotetisk styrränta (för kvartal t). Förfarandet upprepas för varje kvartal som 

ingår i vår undersökta tidsperiod. Vi vill understryka att varje ränteobservation skall ses som 

isolerad från de övriga och inte som en del i en serie.19 Styrräntan som fås av taylorregeln i 

varje kvartal grundar sig hela tiden på verkliga makroekonomiska utfall under de föregående 

kvartalen. Hade vi tillämpat taylorregeln under kvartalet/en innan, så hade även våra 

oberoende variabler (inflation och produktionsgap) med all sannolikhet förändrats. Om vi 

velat säga något om vilken ränteutveckling taylorregeln hade resulterat i skulle vi ha varit 

tvungna att ta hänsyn till detta. Den här uppsatsen begränsar sig emellertid till att jämföra en 

hypotetisk styrränta med den faktiska reporäntan kvartalsvis. Utifrån räntedifferensen 

beräknas en hypotetisk inflation två år längre fram (i t+8). Återigen får vi då ett antal 

observationer över tid, nu för inflation, som inte heller dessa kan tolkas som en 

sammanhängande utveckling. Sammanfattningsvis ska vår undersökning ses som ett antal 

upprepade experiment. Vi bestämmer en hypotetisk ränta i kvartal t. Vi beräknar en 

hypotetisk inflation i kvartal t+8. Denna jämförs med den faktiska inflationen i samma kvartal 

(t+8). Vi noterar utfallet av jämförelsen. Vi går sedan vidare till nästa kvartal och upprepar 

experimentet, o.s.v. 

 

 

3.1 Definition av handlingsregel för räntesättning 

 

Vår hypotetiska taylorränta bestäms enligt följande handlingsregel: 

 

( ) ( )111 ** −−− +−++= tytt
T
t yri σππσπ π         (9)  

 

   
                                                 
19 Slutresultatet kan lätt misstolkas som det senare, särskilt då vi i den grafiska presentationen binder samman 

observationerna. Detta görs dock enbart för åskådlighetens skull, och för att i någon mån framhäva detta ritar vi 

en streckad linje genom observationerna.   
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där  
T
ti = hypotetisk taylorränta i kvartal t 

r* = real jämviktsränta  

π* = inflationsmål 

πt-1 = inflation i kvartal t-1 på årsbasis (procentuell förändring av KPI mellan t-1 och t-5) 

yt-1 = produktionsgapet i kvartal t-1 

σπ och σy är responsparametrar för avvikelse från inflationsmål respektive produktionsgap 

 

Det enda som skiljer vår handlingsregel från taylorregeln så som den ursprungligen 

formulerades, är tidsprefixet på π och y, d.v.s t-1 istället för t. Vi utgår m.a.o. från att vår 

hypotetiska riksbank någon gång under kvartal t erhåller statistik för vad prisnivå och BNP 

blev under kvartal t-1 och därefter omgående sätter räntan T
ti . I övrigt är vår regel identisk 

med taylorregeln: r*, π*, σπ och σy behåller sina värden, d.v.s. r*= π*=2 och σπ=σy=0.5.  

Valet av koefficienterna σπ och σy har gjorts utifrån diskussionen i teoriavsnittet. Vidare 

faller det sig naturligt att behålla inflationsmålet π*=2, då Riksbanken har detta som uttalat 

mål. Däremot kan det ifrågasättas huruvida det är lämpligt att utan vidare behålla värdet för 

jämviktsrealräntan, som ju Taylor bestämde med den amerikanska ekonomin i åtanke, i vår 

regel. Vi tror dock att r*=2 kan vara en hygglig approximation även för svensk del. 

Exempelvis uppskattar Riksbanken genomsnittet för den korta realräntan i Sverige under 

perioden 1960 – 1999:2 till just 2.0%. Motsvarande uppskattning för G10-länderna under 

samma period är 1.7%.20 Konjunkturinstitutet uppskattar för mitten av den period vi 

undersöker, 1997-2000, den reala ”jämviktsreporäntan” till 1.75%.21 Slutligen kan 2% också 

anses vara en rimlig siffra om man stöder uppfattningen22 att jämviktsrealräntan ska ligga i 

paritet med den långsiktiga tillväxttakten23. 

 

 

3.2 Definition av variabler 

 

Efter att vi bestämt regeln med konstanter, har turen kommit till våra variabler, d.v.s. 

inflationen och produktionsgapet.  
                                                 
20 Sveriges Riksbank, Inflationsrapport 2000:1, s.26 
21 Konjunkturinstitutet, Specialstudie Nr 1, mars 2002, s. 25 
22 Jmf Taylor (1993), s 202 
23 Vid våra uppskattningar av potentiell BNP sedan 1980 (se kap 3.2) erhöll vi en genomsnittlig årlig tillväxttakt 
på ca 1.8 procent. 
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Om vi börjar med inflationen, så definierar vi den i ett givet kvartal som den procentuella 

förändringen av prisnivån (mätt som KPI) sedan motsvarande kvartal föregående år, d.v.s. 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

−

−

4

4100
t

tt
t p

pp
π            (10) 

 

På SCB:s hemsida publiceras månadsdata för KPI från och med januari 1980 fram till och 

med mars månad 2005.24 Uppskattningarna av KPI revideras inte över tid och därmed kan vi 

utgå från att varje observation för KPI i SCB:s databas fanns att tillgå kvartalet därefter i 

realtid. Våra kvartalsdata för KPI beräknas helt enkelt som genomsnittlig KPI för de tre 

månader som ingår i varje kvartal. Då vi vill sätta T
ti med början 1993:1 på grundval av πt-1  så 

behöver vi följaktligen en första observation av förändringen i KPI mellan kvartalen 1991:4 

och 1992:4. Vi använder alltså SCB:s månadsdata för KPI fr.o.m oktober 1991 t.o.m mars 

2005.  Detta räknas om till kvartalsdata för perioden 1991:4 t.o.m 2005:1. Med dessa data tar 

vi sedan fram πt fr.o.m 1992:4 t.o.m 2005:1 enligt (10).  

Vår andra variabel, produktionsgapet, definierar vi som den procentuella avvikelsen för 

observerad BNP från långsiktig trend, d.v.s.  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
= *

*

100
t

tt
t Y

YY
y            (11) 

 

Där tY  är observerad BNP i kvartal t och *
tY  är BNP enligt långsiktig trend i samma kvartal. 

Rent praktiskt skattar vi en linjär trend genom logaritmerad och därefter säsongsrensad25 BNP 

över tid med minsta kvadratmetoden. Observationernas avvikelser från trend fås då i 

procentuell form. Produktionsgapet yt motsvaras m.a.o. helt enkelt av residualen i kvartal t.  

Vår ambition att simulera en historisk händelse, styrräntan i tidpunkt t,  innebär att vi så långt 

som möjligt vill använda data som rimligen fanns att tillgå vid tidpunkten. Vid skattningen av 

produktionsgapet innebär detta följande: 

                                                 
24 SCB, Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal, 1980=100. Månad 1980M01-2005M03  
25 Då det finns en systematisk variation i BNP över året och vi använder kvartalsdata så säsongsrensar vi dessa. 
Då vi har logaritmerade data använder vi additiv säsongsrensning. Vi har valt att rensa för säsong med Census-
x12 metoden, som har en utbredd användning, bl.a. hos SCB. 
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• När vi skattar yt, baseras trenden för BNP på observationer fram till och med tidpunkt 

t. På SCB:s hemsida publiceras kvartalsdata för BNP från och med första kvartalet 

1980.26 Till vår instrumentregel behöver vi yt för perioden 1992:4 – 2004:4 (då vi vill 

ta fram T
ti för 1993:1 – 2005:1). Vi skattar därför en trend för BNP för perioden från 

1980:1 till t för varje t= 1992:4,…,2004:4. Den sista observationens avvikelse från 

trend i varje period 1980:1 till t är vårt produktionsgap yt. På detta sätt itererar vi 

alltså fram produktionsgapet för varje t= 1992:4,…,2004:4. 

• Uppskattningarna av BNP brukar revideras efter hand, allt eftersom mer information 

av betydelse tillkommer. De historiska kvartalsdata som SCB publicerar i sin databas 

skiljer sig alltså från de första preliminära uppskattningarna. I ett försök att ta hänsyn 

till detta gör vi antagandet att de av SCB reviderade siffrorna finns att tillgå först efter 

ett år. Således använder vi observationerna ur SCB:s serie fram t.o.m. kvartal t-4. För 

uppskattningarna av BNP för kvartalen t-3, t-2, t-1 och t använder vi istället SCB:s 

tryckta kvartalsrapporter27, som publicerats löpande (och alltså fanns tillgängliga i t). I 

kvartalsrapporterna anges den uppskattade tillväxten på årsbasis, d.v.s. den 

procentuella förändringen av BNP sedan motsvarande kvartal året innan. Då vi utgår 

från att uppskattningarna av BNP från motsvarande kvartal föregående år är 

färdigreviderade, använder vi SCB:s reviderade siffror för kvartalen t-7, t-6, t-5 och t-

4 som bas och multiplicerar dessa med kvartalsrapporternas uppskattningar av 

tillväxten för att få de preliminära värdena för kvartalen t-3, t-2, t-1 och t.  

 

Slutligen kan nämnas att vi tagit hänsyn till att SCB 1999 bytte standard för redovisningen av 

nationalräkenskaperna. Konsekvenserna av detta för vår del redovisas separat i appendix. 

 

 

3.3 Sambandet mellan ränta och inflation 

 

Efter att vi beräknat vår hypotetiska styrränta T
ti vill vi undersöka om vi med denna ränta hade 

fått en lägre avvikelse från inflationsmålet än vad som varit fallet med Riksbankens styrränta. 

Vi måste då bilda oss en uppfattning om vilken effekt en ränteförändring har på 

prisökningstakten. Riksbanken presenterar följande tumregel i inflationsrapporten i mars 

                                                 
26 SCB, nationalräkenskaper enligt SNA68;  SCB, nationalräkenskaper enligt ENS95  
27 SCB, BNP/kvartal 1992:1 – 2004:4 
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2000, s.68: ”Effekterna på tillväxt och inflation av en given förändring av styrräntan går inte 

att förutsäga exakt, men grovt räknat medför en höjning av reporäntan med 1 procentenhet en 

dämpning av både BNP-tillväxten och inflationen mätt med UND1X på ett till två års sikt 

med ca 0,4 procentenheter.” För vår del antas detta samband gälla enligt följande 

förutsättningar: 

• Vi antar att sambandet gäller effekten på inflation på två års sikt.  

• Vi approximerar regeln till att gälla för inflation mätt med KPI. 

• Sambandet antas gälla under hela vår studerade tidsperiod 1993:1 – 2005:1. 

 

Vår hypotetiska inflation tπ̂ beräknas då enligt 

 

( )R
t

T
ttt ii 884.0ˆ −− −−= ππ            (12) 

 

där R
ti  betecknar Riksbankens de facto satta styrränta28 i mitten av varje kvartal t. Vi vill 

betona att då sambandet ovan bygger på en grov uppskattning, som vi sedan tillämpar 

tämligen godtyckligt, så bör resultatet för tπ̂  användas med försiktighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
28 Sveriges Riksbank, reporänta, 
http://www.riksbanken.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_statistik/Styrrantor/Reporanta.xls 2005-03-29 
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4. Resultat 

 

 
4.1 Taylorräntan 

 

I figur 1 redovisar vi den ränta T
ti  som vår penningpolitiska handlingsregel har gett för varje 

kvartal mellan t= 1993:1,…,2005:1.  

För perioden i sin helhet förefaller utvecklingen av T
ti genomgå tre faser (markerade 

med vertikala linjer). Fram till det första kvartalet 1999 tycks T
ti  fluktuera enligt ett cykliskt 

mönster kring en konstant nivå. I denna den första fasen är T
ti dessutom negativ för ett antal 

kvartal. Perioden efter 1999:1 kännetecknas av en stadigt stigande ränta fram till slutet av 

2001. Därefter faller räntan successivt. 

För att illustrera orsaken till de tre faser vi observerar i figur 1 så redovisar vi i figur 2 

utvecklingen av inflationen, och vårt uppskattade produktionsgap för motsvarande tidsperiod 

(1993:1-2005:1). En jämförelse av de två figurerna visar hur T
ti  bestäms av inflationen, 1−tπ  

och, BNP-gapet 1−ty .  

• För den första tidsperioden i figur 2, motsvarande den cykliska fasen för T
ti , noterar vi 

att inflationen trendmässigt faller samtidigt som nivån på produktionsgapet 

kontinuerligt ökar. Förklaringen till avsaknaden av trend för utvecklingen av T
ti  ligger 

alltså i att effekterna av 1−tπ  och 1−ty  ”tar ut” varandra över tidsperioden. 

•  För mittperioden i figur 2, ser vi ett starkt positivt produktionsgap och en stigande 

inflation. Båda effekter verkar i samma riktning, vilket är orsaken till den konsekvent 

stigande T
ti för motsvarande tidsrymd.  

•  I den tredje och sista fasen är förhållandet det omvända från föregående tidsperiod. 

Både produktionsgap och inflation faller, vilket genererar den avtagande räntan.  

.  
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4.2 Taylorräntan och reporäntan, en jämförelse 

 

I figur 3 har vi, utöver vår beräknade ränta, T
ti , från figur 1, inkluderat den faktiska 

reporäntan, R
ti , för varje kvartal mellan t= 1993:1,…,2005:1. 

Det kan till en början konstateras att den faktiska räntan, R
ti , initialt faller från tämligen 

höga nivåer för att därefter stabiliseras kring 4 procent. I slutet av perioden sker ytterligare en 

nedgång till en ny nivå kring 2 procent. Jämför vi sedan den faktiska räntan, R
ti , med vår 

hypotetiska ränta, T
ti , observerar vi betydande skillnader i nivåer för i stort sett hela perioden. 

Fram till det tredje kvartalet 1999 ligger reporäntan, R
ti , utan undantag högre och är därmed 

mer kontraktiv än motsvarande taylorränta, T
ti , vid varje tidpunkt. Differenserna är 

genomgående stora och den största - nästan 10 procentenheter - inträffar det första kvartalet 

1993. Den genomsnittliga differensen för denna period (1993:1-1999:3) uppgår till 3,7 

procentenheter.  
Figur 3 
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Efter 1999:3  fram till 2001:1 ligger taylorräntan, T
ti , visserligen över den faktiska, R

ti , 

men avståndet är, som synes, förhållandevis litet.  För resterande perioden är differenserna 

ånyo ganska stora där taylorräntan, T
ti , genomgående ligger över den faktiska. För denna 

period är således taylorräntan den mer kontraktiva av de två. Dock blir skillnaderna aldrig lika 

dramatiska som i den första perioden (1993:1-1999:3) Den största differensen är på 3,3 
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procentenheter och inträffar andra kvartalet 2003 och den genomsnittliga differensen uppgår 

till 1.8 procentenheter. 

I avsnitt 4.1 redovisade vi hur utvecklingen av inflationen och vårt skattade BNP-gap 

bestämde utseendet på vår taylorränta. Som vi nämnde i kapitel 2.2 så tillämpar Riksbanken 

en enkel handlingsregel: om inflationsprognosen på ett till två års sikt överstiger 

inflationsmålet höjs styrräntan och tvärtom. Regeln tillämpas dock inte mekaniskt utan antas i 

genomsnitt ge en god penningpolitik.29 För att om möjligt få en insikt om på vilka grunder 

Riksbanken baserat sina räntebeslut redovisar vi i Figur 4 riksbankens prognoser30 för 

inflationen två år framåt i tiden för varje kvartal t= 1993:1,…,2005:1. Inkluderat i figuren 

finns även reporäntan för motsvarande period samt det faktiska utfallet för inflationen. För 

referens har vi markerat toleransintervallet 1-3 procent. 

 
Figur 4 
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Av figuren framgår att Riksbanken verkar ha följt sin handlingsregel för i stort sett hela 

perioden. Förändringarna i reporäntan förefaller korrelera väl med förändringar i inflations-

prognoserna. För de sista kvartalen ser vi dock ett tydligt exempel på att banken inte agerat 

utifrån prognoserna. Vi kan också notera att reporäntan tycks följa prognoserna gradvis och 

med en viss förskjutning vilket reflekterar det faktum att man vill undvika att penning-

                                                 
29 Nyberg (2005) 
30 Berg, Jansson &Vredin (2004) table 4 s 31 och Sveriges Riksbank, inflationsrapporter 2002:3-2005:1 
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politiken blir alltför aktivistisk och därigenom destabiliserande för kapacitetsutnyttjandet i 

ekonomin.31 Inflationsprognoserna och de faktiska utfallen har vi parvis plottat så att det 

faktiska utfallet i tidpunkt t motsvaras av prognosen för denna tidpunkt gjord i tidpunkt t-8. 

Exempelvis har vi att Riksbanken i det första kvartalet 1993 (1993:1) bedömde att inflationen 

i första kvartalet 1995 (1995:1) skulle bli 3,5 procent. Det faktiska utfallet blev 2,58 procent, 

vilket plottats i samma kvartal för jämförelse. Granskar vi på detta vis hela perioden så ser vi 

att prognoserna sällan eller aldrig träffar rätt. Detta reflekterar delvis svårigheterna med att 

göra goda prognoser men är också ett resultat av att prognoserna görs betingat på en 

oförändrad reporänta, dvs. bedömningarna reflekterar Riksbankens uppfattning om vad som 

kommer hända med inflationen om banken inte agerar. Oavsett hur goda prognoser 

Riksbanken gör bör vi alltså förvänta oss en viss diskrepans mellan utfall och prognos. Dock 

noterar vi att: givet att prognoserna för större delen ligger klart över de faktiska utfallen och 

att dessa vid åtskilliga tidpunkter hamnar utanför intervallet på 1-3 procent så kan en tolkning 

vara att bankens prognoser systematiskt legat för högt, alternativt att reporäntan satts alltför 

restriktivt.   

 

4.3 Faktisk inflation och hypotetisk inflation, en jämförelse 

I figur 5 visar vi den faktiska inflationen tillsammans med den hypotetiska inflation vi 

beräknat enligt (12) i avsnitt 3.3 för varje kvartal mellan 1995:1-2005:1. 
Figur 5 
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31 Heikensten & Vredin (1998) 
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Det första värdet (1995:1) för den hypotetiska inflationen baserar sig alltså på differensen 

mellan den faktiska räntan och taylorräntan för det första kvartalet 1993 (se fig.3). 

För referens har vi markerat toleransintervallet på 1-3 procent kring inflationsmålet. Jämför vi 

den faktiska och den hypotetiska inflationen ser vi att de tre delperioder (markerade med 

vertikala linjer) vi kunde urskilja i figur 3 från föregående avsnitt också uppträder i figur 5. En 

återblick på figur 3 i avsnitt 4.2 ger oss förklaringen till dessa observationer. 

• Fram till det tredje kvartalet 1999 verkar taylorräntan mer expansivt än den faktiska 

räntan, därför får vi i figur 5 en genomgående högre hypotetisk inflation för den första 

delperioden. 

•  I perioden 1999:3-2001:1 är differenserna mellan räntorna relativt liten, varför vi i 

figur 5 observerar de likartade utfallen i inflation två år senare, mellan 2001:3-2003:1.  

•  Efter det första kvartalet 2001 har taylorräntan en mer kontraktiv verkan än 

reporäntan, följaktligen ser vi för den sista delperioden i figur 5 att den hypotetiska 

inflationen hamnar på lägre nivåer än den faktiska.    

 

För att bilda oss en uppfattning om hur den hypotetiska och den faktiska inflationen förhåller 

sig till toleransintervallet på 1-3 procent redovisar vi i tabell 1 ett antal utvärderingsmått.  

 

 
 Tabell 1: Jämförelse av inflation under perioden 1995:1-2005:1 
 Faktisk inflation 

 

Inflation med taylorränta 

 

Observationer totalt 41 41 

Antal obs inom intervall 1-3  21 25 

Antal obs relativt närmast 

inflationsmålet 

21 20 

Genomsnittlig absolut avvikelse 

från inflationsmålet 

1.14 1.07 

Genomsnittlig kvadrerad avvikelse 

från inflationsmålet 

1.87 2.06 
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Utvärderingsmåtten har beräknats för hela tidsperioden (1995:1-2005:1) och av tabellen att 

döma så skiljer sig inte inflationsutfallen av den faktiska räntesättningen i någon nämnvärd 

omfattning från dem som ges av taylorräntan. Antalet observationer som faller inom det 

tillåtna intervallet på 1-3 procent är något fler för den hypotetiska inflationen. Med vår 

handlingsregel ligger vi närmare målet på 2 procent i knappt hälften av fallen. Den 

genomsnittliga absoluta avvikelsen från målet är något lägre med taylorräntan. Däremot är 

den genomsnittliga kvadrerade avvikelsen, där stora avvikelser ges en relativt större vikt, 

lägre för den faktiska. En närmare granskning av figur 5 visar dock att de numeriska måtten i 

tabell 1 döljer det faktum att under en lång och sammanhängande period så ligger den 

hypotetiska inflationen mer frekvent inom bandet än den faktiska.  

För perioden 1996:1-2003:2 så framgår det att den hypotetiska inflationen endast vid tre 

tillfällen ligger knappt utanför intervallet. För samma period ligger den faktiska inflationen 

under det nedre intervallet inte mindre än 15 gånger och är dessutom negativ vid 5 tillfällen. 

Det är bara för de första fyra kvartalen (1995:1-1995:4) som den faktiska inflationen ligger 

kring mitten av intervallet samtidigt som den hypotetiska är ligger klart utanför. Från det 

tredje kvartalet 2003 och framåt ser vi att både den hypotetiska och faktiska inflationen ligger 

i huvudsak under gränsen på 1 procent. Det är också för denna period vi har att den 

hypotetiska inflationen vid flera tidpunkter uppvisar negativa värden.  

Den sammantagna bilden ger alltså att Riksbankens ränta ligger rätt de fyra första 

kvartalen. För de efterföljande 29 kvartalen (1996:1-2003:2), ger taylorräntan klart bättre 

resultat. Mot slutet av perioden undviker Riksbanken knappt deflation samtidigt som 

taylorräntan genererar fallande priser. Slutsatsen blir att taylorräntans nivåer till en början är 

alltför expansiva för att sedan bli kontraktiva i överkant (se figur 3). 

En möjlig förklaring till denna brist skulle kunna vara att regeln inte tar hänsyn till 

utvecklingen av växelkursen. Sedan 1992 när den fasta växelkursen övergavs har Riksbanken 

inte haft något mål för kronkursens nivå. Dock beaktar man svängningar i växelkursen i den 

mån som de påverkar inflationsutsikterna. I teorin antas en depreciering få genomslag på 

inflationen via ökade importpriser.32 
 

 

 

 

 

                                                 
32 Heikensten & Vredin (1998) 
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Figur 6 
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I figur 6 visas valutakursindex för den svenska kronan i förhållande till en viktad valutakorg33. 

Av denna framgår att när det svenska kronförsvaret gavs upp i slutet på 1992 deprecierade 

kronan med ca 20-30 procent på kort tid. I slutet av 2001 och därefter stärktes kronan 

gentemot andra valutor. Vi noterar att svängningarna sammanfaller i tid med den period då 

inflationsutfallen för taylorräntan hamnar utanför toleransintervallet.  Orsaken till varför 

taylorräntan missar intervallet skulle därför kunna tolkas som en konsekvens av att regeln inte 

beaktar de initialt inflationsdrivande och därefter inflationsdämpande växelkurs-

förändringarna. För att få svar på om så är fallet skulle krävas att vi utvärderar en variant av 

taylorregeln där vi inkluderar växelkursen. Detta ligger utanför ramen för uppsatsen varför vi 

utelämnar ett sånt avsnitt. Som tidigare nämnts, menar dock Taylor (2001) att växelkursen, 

även i små öppna ekonomier, sannolikt inte har så stor betydelse: växelkursförändringar som 

får effekter på inflationen inkorporeras i taylorregeln eftersom räntan tar hänsyn till avvikelser 

från inflationsmålet.    

 

 

 

                                                 
33 TCW-index (Total Competitiveness Weights) 
http://www.riksbanken.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_statistik/dagskurs/TCW/Indexs050525.xls 
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5. Två alternativa varianter av taylorregeln 
En av svårigheterna vid tillämpningen av taylorregeln är att uppskatta produktionsgapet. Till 

att börja med finns en osäkerhet om storleken på real BNP under den närmast förflutna 

tidsperioden. Allt eftersom tiden förflyter och mer information blir tillgänglig blir emellertid 

noggrannheten större. Begränsningarna ligger alltså främst i tillgången på data, främst då från 

den närmast förflutna tiden. För den andra komponenten i produktiongapet, nivån på 

potentiell BNP, är problemen större än så. Här handlar det om att uppskatta något som vi 

aldrig observerar. Vi kan alltså ha en uppfattning om vad potentiell BNP är, men inte mäta 

den. Således blir uppskattningen av produktionsgapet en bedömningsfråga, där resultaten kan 

variera. I syfte att åskådliggöra problematiken kring detta, redovisar vi i det här avsnittet två 

alternativa tillämpningar av vår ursprungliga instrumentregel. I det första fallet använder vi ett 

annat mått på produktionsgapet än det vi själva beräknat. I det andra fallet utelämnar vi 

produktionsgapet helt och hållet.    

 

5.1 Taylorregeln med ett alternativt mått på produktionsgapet 

I figuren nedan kontrasteras vår version av produktionsgapet mot en uppskattning som 

Konjunkturinstitutet (KI) har gjort.34 
Figur 7 
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34Konjunkturinstitutet, svensk och internationell ekonomi med prognoser 
http://www.konj.se/download/18.da9067102c97d16a280001631/res01.xls 2005-05-20 
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Vi har vid beräkningen av vårt produktionsgap, ty , definierat potentiell BNP som den linjära 

trenden för våra observationer av real BNP över tid, vilket får anses som en tämligen grov 

approximation. KI har i sin beräkning av produktionsgapet skattat en ickelinjär trend35, d.v.s. 

trenden är mer ”följsam” mot observationerna. Resultatet syns i figur 7 ovan. Gapen blir 

överlag mindre med KI:s metod, såväl de negativa som de positiva. KI:s uppskattningar av 

produktionsgapen bygger dessutom på reviderade data som är kända i dagsläget, men som 

inte fanns att tillgå vid tidpunkten för vilka gapen gällde.36 Vi använder KI:s produktionsgap, 
KI
ty , i taylorregeln i två syften. Dels som en ren känslighetsanalys, d.v.s. för att belysa hur 

resultatet förändras med en annan uppskattning av produktionsgapet. Dels skapar vi i och med 

detta ett hypotetiskt scenario, där vi antar att vi haft tillgång till metoder med vilka vi i realtid 

nått samma resultat som KI gjort i efterhand. I figur 8 (nedan) redovisas den ränta, )(KIT
ti , som 

taylorregeln ger när vi använder KI:s produktionsgap. Som referens är även den faktiska 

reporäntan, R
ti , under samma period inlagd i figuren.  

 
Figur 8 
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En jämförelse med vår ursprungliga taylorränta, T
ti , (se figur 3) visar att den nya taylorräntan 

)(KIT
ti  nu genomgående ligger på en högre nivå än T

ti  under den första hälften av perioden, 
                                                 
35 Telefonkontakt 2005-05-03 med Christina Nyman, Konjunkturinstitutet  
36 Ibid. 
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och därefter på en lägre nivå. Orsaken till detta ligger i att KI:s produktionsgap KI
ty  är mindre 

negativt än ty  i början av perioden (vilket ger en högre ränta) och mindre positivt i slutet 

(vilket ger en lägre ränta). Vi noterar också att )(KIT
ti  från och med mitten av 2001 ligger 

mycket nära reporäntan.   

Vi tillämpar nu återigen vårt enkla samband mellan styrränta och prisutveckling 

(ekv.12) för att få en indikation på vad )(KIT
ti  hade gett för inflation, två år längre fram i tiden. 

Resultatet redovisas i figur 9 (nedan) och jämförs liksom tidigare (se figur 5) med den 

faktiska prisutvecklingen under samma tidsperiod.    

 
Figur 9 
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En jämförelse mellan figur 5 och figur 9 visar att )(KIT
ti  har lett till en lägre hypotetisk 

inflation än vår ursprungliga taylorränta T
ti  fram till början av 1998, och därefter omvänt till 

en högre inflation. En snabb titt på figur 7 bekräftar att KI:s produktionsgap KI
ty , på vilket vår 

nya styrränta )(KIT
ti  baseras, genomgående låg över vårt eget produktionsgap ty  fram till 

början av 1996, för att därefter lika genomgående understiga detta. Förändringen i 

uppskattningen av produktionsgapet får alltså, via förändringen i styrränta, effekt på 
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prisutvecklingen två år senare. Vi kan även notera att närmandet i nivå efter 1999 för )(KIT
ti  

till reporäntan enligt (12) har gett en snarlik hypotetisk och faktisk inflation efter 2001.  

Hur mycket bättre lyckas då taylorregeln baserad på KI:s produktionsgap med att nå 

inflationsmålet? Vi jämför återigen det hypotetiska utfallet med det verkliga, i tabell 2:   

 

 
Tabell 2: Jämförelse av inflation under perioden 1995:1-2005:1 

 Faktisk Inflation Inflation givet taylorregel med 

KI:s produktionsgap 

Observationer totalt 41 41 

Antal obs inom intervall 1-3  21 24 

Antal obs relativt närmast 

inflationsmålet 

20 21 

Genomsnittlig absolut avvikelse 

från inflationsmålet 

1.14 0.92 

Genomsnittlig kvadrerad avvikelse 

från inflationsmålet 

1.87 1.38 

 

 

Vi ser i tabell 2 (ovan) att vi med )(KIT
ti  får en hypotetisk inflation som enligt samtliga mått 

ligger närmare målet på 2 procent och intervallet kring detta än den faktiska prisutvecklingen. 

Mest noterbart är att vår hypotetiska inflation nu i genomsnitt avviker mindre än en 

procentenhet från målet, samtidigt som genomsnittet av de kvadrerade avvikelserna visar på 

en lägre omfattning av extrema värden.  

Vid en jämförelse med inflationsutfallet för T
ti  (se tabell 1) är resultatet kluvet. Å ena 

sidan har spridningen kring målet minskat väsentligt, men förbättringen vad gäller antal utfall 

som ligger närmare målet än den faktiska inflationen är marginell, och dessutom har vi nu en 

observation mindre inom toleransintervallet. Slutsatsen blir att vi, med KI:s förmodat mer 

tillförlitliga uppskattningar av produktionsgapet i taylorregeln, visserligen minskar 

spridningen kring inflationsmålet, men inte noterar några förändringar att tala om vad gäller 

förmågan att träffa inom intervallet eller att lyckas komma närmare målet vid fler tillfällen än 

faktisk inflation.  
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5.2 Taylorregeln utan produktiongap 

 

Givet svårigheterna att uppskatta produktionsgapet i allmänhet, och dessutom i realtid, har vi 

frågat oss vad utfallet skulle bli om man helt bortsåg från detta, d.v.s vi sätter vikten framför 

produktionsgapet i taylorregeln till noll. Detta innebär för det första att vi inte tar hänsyn till 

produktionsgapets effekter på prisbildningen, p.g.a. ovan nämnda osäkerhet. I analogi med 

vår diskussion om storleken på σπ och σy i kapitel 2.1 innebär dessutom σy =0 att 

centralbanken ensidigt prioriterar prisstabilitet, utan hänsyn till graden av volatilitet i 

produktionen. Därmed inte sagt att vikten σy =0 är optimal ens om vi bara är intresserade av 

att minimera variationen kring inflationsmålet (se kapitel 2). Men kompromissen mellan 

stabilitet i priser och produktion, som förhållandet σπ=σy innebar, är nu inte längre verksam.  

Styrräntan för taylorregeln utan produktionsgap, )0( =yT
ti redovisas i figur 10 nedan. 

Tendensen är densamma som i föregående jämförelse. Utan hänsyn till produktionsgap får vi, 

i jämförelse med T
ti , högre räntor i början av perioden och lägre i slutet, vilket återspeglar att 

vi nu endast tar hänsyn till inflationen när vi bestämmer styrräntan.   
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Jämfört med räntan )(KIT
ti  för taylorregeln i föregående avsnitt (5.1), är vår styrränta )0( =yT

ti  

överlag något högre. Förklaringen till detta ligger i att den generellt räntedämpande effekten 

av KI:s så gott som genomgående negativa produktionsgap (se figur 7) inte längre är verksam. 

 
Figur 11 
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I figur 11 (ovan) för inflationsutfallet av styrräntan )0( =yT

ti  noterar vi slutligen något mycket 

intressant. Det verkar faktiskt som om inflationen i högre grad håller sig inom eller i närheten 

av intervallet kring målet med en styrränta som satts helt utan hänsyn till produktionsgapet. 

Resultatet bekräftas i tabell 3 nedan.  

 
Tabell 3: Jämförelse av inflation under perioden 1995:1-2005:1 

 Faktisk Inflation 

 

Inflation givet taylorregel utan 

produktionsgap 

Observationer totalt 41 41 

Antal obs inom intervall 1-3  21 27 

Antal obs relativt närmast 

inflationsmålet 

12 29 

Genomsnittlig absolut avvikelse 

från inflationsmålet 

1.14 0.88 

Genomsnittlig kvadrerad avvikelse 

från inflationsmålet 

1.87 1.12 
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Utfallet är bättre än för våra tidigare instrumentregler på samtliga punkter, men framför allt är 

överlägsenheten när det gäller att hamna närmast inflationsmålet slående. I hela 29 fall av 41 

hamnar vi nu närmare målet med vår förenklade taylorregel (som nu snarare är en 

”inflationsregel”) än den faktiska prisutvecklingen under perioden. 

Vad ska vi då dra för slutsatser av detta resultat? Vi menar att det kan finnas flera 

möjliga orsaker till den observerade förbättringen när vi utesluter produktionsgapet. 

Vi har tidigare behandlat problematiken kring konceptet potentiell BNP, såväl 

definitionsmässigt som i fråga om tillgången på tillförlitliga data. Frågan är om vare sig vårt 

eget skattade produktionsgap eller KI:s motsvarighet på ett korrekt sätt speglar tillståndet i 

den svenska ekonomin under hela den period vi studerar. KI:s produktionsgap förefaller 

exempelvis underskatta magnituden av den djupa recessionen i början av 90-talet, medan vårt 

eget möjligen ger en överdrivet positiv bild av aktiviteten i ekonomin under de senaste åren. 

Det kan alltså inte uteslutas att uppskattningarna av produktionsgapen är så godtyckliga och 

osäkra att de så att säga gör mer skada än nytta.  

En annan förklaring kan vara att taylorregeln är ofullständig. Vi har tidigare berört 

frågan om taylorregelns användbarhet i en liten öppen ekonomi, eftersom regeln inte tar 

hänsyn till variationer i växelkursen, som ju torde ha betydelse för den inhemska 

prisutvecklingen. Om det är så, att produktionsgapets effekter på prisbildningen i någon 

omfattning motverkas av förändringar i valutakursen, men vi inte tar hänsyn till det senare när 

vi bestämmer styrräntan, så kan produktionsgapets storlek få en överdrivet stor betydelse vid 

bestämningen av räntenivån. Det kan vara effekterna av detta fenomen som i viss mån 

”korrigerats” genom att vi helt bortsett från produktionsgapet. Slutsatsen blir i så fall att vi 

snarare än att utesluta produktionsgapet ur vår taylorregel, för en liten öppen ekonomi som 

den svenska borde överväga att komplettera regeln med en variabel som tar hänsyn till 

växelkursens inverkan på inflationen.   

Slutligen kan förbättringen bero på att kompromissen σπ=σy inte längre är verksam. Det 

är möjligt att vi med kombinationen σπ=0.5, σy=0 i högre grad optimerar för prisstabilitet än 

med σπ=σy=0.5. Givet att det finns ett bytesförhållande mellan volatilitet i priser och 

produktion, har vi i så fall vunnit de lägre avvikelserna från inflationsmålet på bekostnad av 

stabiliteten för BNP. Vi tar i den här uppsatsen inte hänsyn till det sistnämnda, men i 

verkligheten är det naturligtvis en faktor att räkna med. Huruvida taylorregeln utan 

produktionsgap verkligen är att föredra avgörs då av i vilken utsträckning vi är villiga att 

substituera mellan volatilitet i inflation och BNP. 
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6. Slutsats 
 

I korthet finner vi i den här uppsatsen följande: Givet vårt enkla samband mellan ränta i 

kvartal t och inflation i tidpunkt t+8, ger taylorregeln baserad på ett i realtid beräknat 

produktionsgap, för stora delar av tidsperioden 1993:1 – 2005:1 ett bättre utfall än den faktiskt 

förda penningpolitiken. Sett över hela tidsperioden ger vår regel ett övertag i förmågan att 

hålla prisutvecklingen inom intervallet 1-3 procent, men lider av nackdelen att de mest 

extrema avvikelserna från målet på två procent är större än för den faktiska inflationen. Denna 

nackdel upphör när vi i stället använder KI:s produktionsgap i taylorregeln, men å andra sidan 

minskar förmågan att hålla inflationen inom intervallet något. När vi slutligen helt bortser från 

produktionsgapet, d.v.s. sätter detta konstant till noll i taylorregeln, förbättras resultatet 

avsevärt. Vår hypotetiska inflation förhåller sig nu enligt samtliga mått i genomsnitt närmare 

målet än den faktiska.  

Vad ska vi då dra för slutsatser av detta? Kan vi verkligen rekommendera den 

sistnämnda varianten av taylorregeln för svensk penningpolitik? Vi anser att detta vore 

förhastat. Det förefaller inte rimligt att fatta penningpolitiska beslut på grundval av en regel 

som bortser från nästan allt som har betydelse för den makroekonomiska utvecklingen. Vi vill 

påminna om att vi exempelvis inte har studerat taylorräntans effekter på produktionen. Om 

det för penningpolitiken finns ett bytesförhållande mellan volatilitet i produktion och prisnivå, 

är det möjligt att de lägre avvikelserna från inflationsmålet köps till priset av en ökad 

variation i BNP.  

Följer man debatten bland akademiska ekonomer kan man lätt få intrycket att 

utformningen av penningpolitiken utgör ett strikt val mellan att antingen tillämpa en 

instrumentregel eller målregel. Vi tror dock inte att penningpolitik bör diskuteras i termer av 

instrumentregler kontra målregler. Snarare, som uttryckt av Budd (1998), bör 

penningpolitiken ses som en fråga om mängden information som utnyttjas för att 

prognostisera framtida inflation. I kap 4.2 redovisade vi data som indikerar att den svenska 

Riksbanken, vars prognoser bygger på en omfattande datainsamling, tenderat att överskatta 

inflationen, vilket understryker att mer information inte nödvändigtvis är bättre. Exakt hur 

många och vilka av inflationens bestämningsfaktorer som bör beaktas kan alltid diskuteras, 

vilket inte minst vår egen undersökning ger prov på. Vi anser inte heller att resultaten i vår 

undersökning besvarar den frågan. Däremot tror vi att de kan ses som ett argument för att 

penningpolitiken i större utsträckning bör utforma sina prognoser utifrån några få vedertagna 
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faktorer som bestämmer inflationen. Framförallt pekar våra resultat på att inflationen i sig är 

en viktig variabel att beakta. Frågan är dock vilka följder en sådan politik skulle få för 

kapacitetsutnyttjandet?  Ett förslag till framtida forskning på området skulle därför kunna vara 

att kartlägga hur en penningpolitik som lägger större tonvikt vid inflationen i realtid ska 

kombineras med en ambition att stabilisera aktiviteten i ekonomin.   
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Appendix 
 

 

Hantering av olika standard för publiceringen av nationalräkenskaperna vid 

beräkningen av produtionsgapet 

 

I maj 1999 övergick SCB från att publicera nationalräkenskaperna enligt standarden SNA68 

till systemet ENS95. Eftersom den första uppskattningen av BNP för ett visst kvartal 

publiceras i slutet på nästföljande kvartal, betyder detta att SCB i sina kvartalsrapporter 

publicerar BNP enligt ENS95 från och med 1999:1. Fram till och med 1998:4 kommer alltså 

vårt yt att baseras på SNA68 och därefter enligt ENS95. I SCB:s databaser publiceras 

kvartalsdata för BNP för perioden 1980:1 – 1998:4 (i 1991 års priser) enligt SNA68 och för 

perioden 1980:1 – 2004:4 (i 2000 års priser) enligt ENS95. Vi kan alltså fortsätta skatta vår 

trend med början 1980:1 även efter bytet av standard. Eftersom yt definieras som procentuell 

avvikelse från trend behöver vi heller inte ta hänsyn till att de två serierna har olika prisbaser. 

Däremot uppstår ett överlappningsproblem som, även om det inte är av någon avgörande 

betydelse, ändå bör nämnas. När vi skattar yt för 1999:1, använder vi SCB:s serie enligt 

ENS95 för första gången. Men denna serie används bara t.o.m. t-4 (1998:1) eftersom den 

består av reviderade data (se föregående avsnitt). Observationen i t (1999:1) redovisas även 

den enligt ENS95. Däremot är observationerna för t-3, t-2 och t-1 uttryckta enligt SNA68 

(och dessutom i 1991 års priser; vi räknar förstås om dessa till 2000 års priser). Vi har 

emellertid efter att ha granskat definitionernas effekt på data kommit till slutsatsen att felet 

kommer att bli relativt litet. Dessutom rör det bara tre observationer av samtliga då vi skattar 

trend mellan 1980:1 – 1999:1, två observationer (t-2 och t-1) mellan 1980:1 – 1999:2, och en 

observation (t-1) mellan 1980:1 – 1999:3. Det är alltså uppskattningen av produktionsgapet 

för de tre första kvartalen 1999 som berörs (obetydligt) p.g.a. detta.  
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