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Abstrakt 
 
Uppsatsen undersöker skillnaden i hur centralbanker sätter styrräntan beroende på 
penningpolitisk inriktning före och efter finanskrisen. Syftet är att analysera 
avvägningen mellan centralbanker som har inflationsmålstyrning och de som styr på 
andra eller flera mål, enligt IMFs definition. Testen bygger på Taylor-regeln, vilken är 
en normativ regel för centralbankers beteende när den sätter styrräntan beroende på 
inflation och output-gap. Koefficienterna framför respektive variabel indikerar hur 
aggressivt centralbanken ändrar styrräntan vid förändring i inflation och output-gap. 
Ett empiriskt test görs sedan på ländernas standardavvikelse för inflationen och en 
omgruppering sker baserat på resultatet, i syfte att undersöka om låg standardavvikelse 
innebär inflationsmålstyrd penningpolitik. Testerna bygger på paneldata för 9 länder 
som delats in i två grupper. Sverige, Kanada, Storbritannien, Australien och Nya 
Zeeland ingår i gruppen inflationsstyrda centralbanker och Japan, Danmark, USA och 
Schweiz ingår i gruppen output-styrda centralbanker. Regressionerna delas in i två 
tidsperioder, en innan krisen: Q1.1995 till Q4.2007 och en efter krisen: Q1.2008 till 
Q3.2017. Resultaten visar att det finns en signifikant skillnad i centralbankernas 
reaktion på förändring i inflationsgapet. Centralbanker med inflationsmålstyrning för 
en mer aggressiv penningpolitik mot inflationsförändringar. Däremot visar testen att 
historisk standardavvikelse på inflationen inte beror på penningpolitisk inriktning. 
Undersökningen konstaterar också att centralbankers styrräntesättning avviker mer 
från Taylor-regeln i perioden efter finanskrisen. Detta till följd av en lägre 
styrräntesättning än vad Taylor-regeln förespråkar med hänsyn till det rådande 
inflations och output-gapet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Makroekonomi, Taylor-regeln, Finanskrisen, Penningpolitik, Paneldata 
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Introduktion 

Centralbanken är det finansiella systemets bank vars yttersta syfte är att skapa prisstabilitet 
över tid. Detta för att nå ekonomisk stabilitet. För att lyckas med detta bedriver centralbanken 
penningpolitik och dess viktigaste instrument är den så kallade styrräntan (ECB 2015).  
 
Penningpolitiken förs med olika inriktningar beroende på centralbank. Det finns 
inflationsstyrda centralbanker vars yttersta mål på medelfristig sikt, är att uppnå ett satt 
inflationsmål. 28 länder i världen är enligt IMF klassificerade med inflationsmålstyrda 
centralbanker. (Jahan 2017) Ett syfte med uppsatsen är att jämföra de inflationsmålsstyrda 
centralbankerna med en grupp länder vars centralbanker inte är definierade under detta 
styrsätt. Jag kommer i uppsatsen kalla denna grupp för output-styrda centralbanker. Dessa 
centralbanker får ta fler riktningar än bara att svara på inflationsförändringar. I teorin beskrivs 
en avvägning mellan variation i output och inflation beroende på vilken penningpolitisk 
inriktning centralbanken tar. Är centralbanken fokuserad på att skapa stabil inflation kommer 
det vara större variation i output över tid. Omvänt gäller om centralbanken inte är 
inflationsmålstyrd, då kommer det vara större variation i inflation över tid (Mankiw 2010). 
 
Taylor-regeln benämns som en bra normativ regel för beskrivning av centralbankens beteende 
när det kommer till att ändra styrräntan. Den visar hur aktivt en centralbank ingriper och 
ändrar styrräntan när output-gap och/eller inflationsgapet ändras (Sørensen 2005).  
Taylor-regeln bör därför indikera en större reaktion på inflationsgapet för de inflationsstyrda 
centralbankerna (Bogdanova & Hoffman 2012).  
 
Oftast kan man inte förlita sig på att teoretiska modeller alltid är applicerbara på verkligheten. 
Alla beslut som tas innan en penningpolitisk åtgärd är påverkade av fler faktorer än bara de 
som fångas upp i modellen (Jonsson & Katinic 2017). Speciellt under mer ekonomiskt 
turbulenta tider. Den världsomfattande finanskrisen 2008 satte världens ekonomier ur balans. 
Centralbanker var tvungna att hjälpa och korrigera den likviditetsbrist som uppstod på 
marknaden. Konsekvensen av detta blev att styrräntorna nådde rekordlåga nivåer.  
 
Nio länders penningpolitik kommer att undersökas och dessa kommer att delas in i två 
grupper baserat på om landets centralbank för inflationsmålstyrd penningpolitik i linje med 
IMFs definition. Regressionsanalysen kommer bygga på två tidsperioder: före finanskrisen 
och efter. Dessutom kommer det göras en empirisk undersökning på ländernas historiska 
standardavvikelse på inflationen och sedan kommer en omgruppering baserat på resultaten att 
göras.  
 
Syftena för uppsatsen är att undersöka hur Taylor-regeln skiljer sig åt mellan centralbanker 
som för inflationsstyrd jämfört med output-styrd penningpolitik. Detta genom att undersöka 
om skattningen av Taylor-koefficienterna blir högre eller lägre för respektive grupp. Avstamp 
tas i tidigare forskning som visat att många länders styrräntor legat i linje med Taylor-regeln. 
Dessutom ska det undersökas hur koefficienterna ändrats efter finanskrisen 2008.  
 
Följande frågeställningar kommer att besvaras: Finns det en skillnad i Taylor-regeln för 
inflationsstyrda och output-styrda centralbanker? Sker det en förändring i penningpolitiken 
efter 2008 och avviker länderna då mer från Taylor-regeln? Är klassificeringen för 
inflationsstyrda centralbanker i linje med länderna som uppvisat historiskt lägst 
standardavvikelse för inflationen?  
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Bakgrund 

I det här avsnittet kommer grundläggande information om centralbankens funktion, penningpolitik och 
bakgrunden till inflationsstyrning att presenteras. Avslutningsvis kommer även centralbankens roll 
under finanskrisen att behandlas.  
 
 
”The Federal Reserve’s job is to take away the punch bowl just as the party gets going.”  
(William McChesney Martin, Mankiw 2010, s.445) 

Centralbankens funktion och penningpolitik 

Centralbankens huvudansvar ligger i att förvalta landets valuta och kontrollera 
penningmängden som är i omlopp. Detta för att skapa prisstabilitet, d.v.s. att priserna håller 
en jämn nivå över tid (ECB 2015). För att uppnå detta använder centralbanken penningpolitik. 
Det kan bedrivas på flera olika sätt, men i uppsatsen kommer fokus ligga på centralbankens 
förändring av styrräntan. Styrräntan kan beskrivas som den ränta en vanlig bank får om de 
placerar eller tar lån hos centralbanken. Sänks styrräntan blir det billigare för vanliga banker 
att låna pengar. Om banken hamnar i ett läge där det finns tillgångar för att betala sina skulder 
men de inte har möjlighet att omsätta dessa till likviditet, även kallat likviditetsbrist, är 
centralbanken den sista institutionen där banken snabbt kan låna pengar. Detta kan ses som en 
säkerhet för att hålla det finansiella systemet stabilt. Det är genom förbindelsen mellan 
centralbanken och banksystemet som räntesättning och likviditet kontrolleras för att uppnå 
prisstabilitet i ekonomin (ECB 2015). I uppsatsen kommer fokus ligga på centralbankens 
penningpolitik.  
 
Penningpolitik måste ta hänsyn till två tidsaspekter. Det ena är tiden mellan en ekonomisk 
händelse tills dess att åtgärden utförs, den andra aspekten är tiden mellan åtgärden och faktisk 
påverkan på ekonomin. Debattörer för passiv penningpolitik menar att det är dessa 
tidsfördröjningar som gör att aktiv penningpolitik är värdelös. Eftersom inverkan på 
ekonomin först kommer efter en viss tidsperiod är framtidsprognoser och förmågan att kunna 
förutspå hur ekonomin kommer röra sig en viktig del centralbankens arbete (Mankiw 2010). I 
uppsatsen kommer jag utgå från länder med aktiv penningpolitik. Det finns huvudsakligen två 
förhållningssätt till aktiv penningpolitik, det ena är regelstyrd och det andra är diskretionär 
penningpolitik.  
 
Diskretionär penningpolitik innebär att penningpolitiken anpassas kontinuerligt till den 
rådande ekonomiska aktiviteten. Det innebär att penningpolitiken är reaktiv och det finns 
ingen klar plan för hur politiken ska föras utan den byggs och anpassas efter vad som verkar 
vara rimligt givet situationen (Mankiw 2010). 
 
Ett problem med diskretionär penningpolitik är tidsinkonsistensproblemet. Detta innebär att 
konsekvensen av att ingen regel följs över tiden, utan ändras lite hela tiden, skapar ett 
förtroendeproblem i ekonomin. Ingen vet exakt hur centralbanken kommer agera i olika 
situationer och det försvårar möjligheten att förutspå vad som kommer ske i framtiden 
(Mankiw 2010). Alternativet till detta är att använda sig av en penningpolitisk styrregel 
(Taylor 2017). 
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Redan Adam Smith (Smith 1776) argumenterar i sin bok Wealth of Nations att mer 
regelstyrning har förutsättningen att förbättra tillväxten och tillhandahålla större grad av 
ekonomisk stabilitet. Sedan dess har en rad ekonomer förespråkat detta.  
Ett argument för regelstyrd penningpolitik är att det är lättare för allmänheten att följa och 
förstå vad som sker om centralbanken konsekvent följer en regel, snarare än i fallet då nya 
handlingsplaner för respektive tidsperiod sätts upp efter hand (Taylor 2017).   
 
En annan aspekt är att regelstyrd penningpolitik leder till mindre kortsiktig politisk 
inblandning. En regel får generellt mindre motsättningar än en diskretionär handlingsplan. 
Incitamentet att ingripa politiskt blir större om penningpolitiken anses föras ad hoc. Då 
regelstyrd penningpolitik redan i förväg talar om vilka finansiella instrument som kommer 
användas för korrigering av ekonomisk händelse, minskar incitamentet för politisk inbladning 
(Taylor 2017). 
 
Enligt Taylor (1993) har diskussionen om att föra diskretionär eller regelstyrd penningpolitik 
idag nått en konsensus inom modern makroekonomi, i den meningen att det anses ekonomiskt 
mer fördelaktigt att följa en regel. Artikeln belyser även att en penningpolitisk regel inte ska 
ses som ett mekaniskt verktyg och som isåfall hade kunnat utföras av en dator. Regeln ska 
snarare implementeras av centralbanker som kan urskilja på hur de underliggande 
instrumenten reagerar vid förändring i styrräntan. Detta breddar den smala definitionen av att 
strikt följa en penningpolitisk regel (Taylor 1993). 
 
Diskretionär penningpolitik anses ibland vara den snabba och kortsiktiga lösningen. På lång 
sikt jämförs däremot regelstyrd penningpolitik som fördelen den samarbetande parten inom 
spelteori får. För att regeln ska vara trovärdig över flera perioder är det viktigt att 
regelsättarna håller fast vid den (Taylor 1993). En vanlig kritik mot penningpolitik är den 
såkallade ”Lucas-kritiken”. 
 
”As an advice-giving profession we are in way over our heads. ” 
(Robert Lucas, Mankiw 2010, s.450)  

Lucas menar att nationalekonomer inte kan vara helt säkra på effekterna av den 
penningpolitik de för och att centralbanker därför ska vara försiktiga när de utfärdar regler för 
hur penningpolitiken ska föras. Han belyser att regelsättarna måste ta hänsyn till hur framtida 
förväntningar byggs upp till följd av den förda politiken. Förväntningar spelar en viktig roll i 
ekonomin då den genomsyrar all framtida aktivitet. Exempelvis bestämmer vanliga hushåll 
hur mycket de ska spendera baserat på framtida avkastning och företag bygger investeringar 
på hur mycket dessa förväntas generera i framtiden (Lucas 1976).  

Inflationsmålstyrda centralbanker 

I teorin förutspår en inflationsstyrd centralbank hur den framtida inflationen kommer att röra 
sig och jämför denna med det satta inflationsmålet. Skillnaden mellan vad som förväntas och 
verkligheten justeras med hjälp av penningpolitik. Vissa länder har ett definitivt inflationsmål 
och andra har en övre gräns för maximal inflation. Denna typ av penningpolitik klassificeras 
som en kombination av regelstyrd och diskretionär penningpolitik och flexibiliteten anses ofta 
vara en fördel. Huvudelementen består av ett precist numeriskt inflationsmål på medellång 
sikt och ett numeriskt kortsiktigt inflationsmål som svar på ekonomiska chocker. Det är 
således inte ett ständigt fokus på att uppnå inflationsmålet varje tidsperiod, utan det är ett mål 
på medellång sikt, oftast över en 2-3 års period. Det innebär därför att inflationsstyrning är 
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regelstyrt på medelfristig sikt, men att det finns utrymme för diskretionära penningpolitiska 
åtgärder på kort sikt. Således behöver inte centralbanken vara pressad att uppnå det 
medelfristiga inflationsmålet varje enskild tidsperiod (Jahan 2017). 
 
Enligt IMF gäller följande för att klassificeras som inflationsstyrd centralbank: 
Penningpolitiken ska till den mån det går föras självständigt. Ingen centralbank kan vara helt 
självständig från staten, men den ska vara det till den grad att den själv får välja vilket 
finansiellt instrument den väljer att använda sig av vid penningpolitiska åtgärder, för att uppnå 
det statligt bestämda inflationsmålet. Ytterligare krav är att centralbanken inte ska utföra 
någon annan form av inriktning på sin penningpolitik, som exempelvis att justera 
lönesättningen. Är detta uppfyllt kan centralbanker i teorin praktisera inflationsstyrd 
penningpolitik. I praktiken kan fler delar behöva göras. Exempelvis kan centralbanken 
etablera ett specifikt tal för inflationen flera perioder fram i tiden. Informera allmänheten att 
det är inflationsmålstyrning som praktiseras. Dessutom kan det vara fördelaktigt att uppföra 
någon form av modell som kan förutspå framtida inflation och ha en strategi som konsekvent 
följs för att uppnå målet (Jahan 2017). 
 
Fördelar med inflationsstyrd penningpolitik är att det är lätt för allmänheten att förstå och det 
blir på så vis ett transparent styrsätt. Det har även visat sig att tidsinkonsistensproblemet löser 
sig med hjälp av att det medelfristiga inflationsmålet. Detta skapar trovärdighet över tid.   
Nackdelar med inflationsmål har ansetts vara att styrsättet är för rigid och tillåter för mycket 
diskretion (Mishkin 2000).  
 
Idag är det totalt 28 länder som klassificeras som inflationsstyrda enligt IMF. Fem av dessa 
kommer användas i gruppen inflationsstyrda länder i uppsatsen. Alla fem har haft 
inflationsstyrning sedan början på 90-talet eller tidigare. Länderna är Nya Zeeland, 
Australien, Sverige, Storbritannien och Kanada (Jahan 2017).  

Output-styrda centralbanker 

USA, Schweiz, Japan och Danmark kommer i uppsatsen gå under namnet output-styrda 
centralbanker. Detta då dessa länder inte faller under IMFs definition för att vara 
inflationsmålstyrda. USA, Schweiz och Japan har delar i sin penningpolitik som liknar den 
inflationsstyrda, då alla har ett inflationsmål, men centralbankerna använder flera olika 
strategier i sin penningpolitik och kan således inte klassificeras som helt inflationsmålstyrda. 
(Jahan 2017) Danmarks centralbank har som yttersta mål att behålla en stabil växelkurs men 
även de har som mål att hålla en låg inflation (Danmarks Nationalbank, 2018). De output-
styrda länderna har alltså alla en typ av inflationsmål men ländernas centralbanker är 
fokuserade på fler mål än bara att uppnå det satta inflationsmålet.  

Penningpolitiken och finanskrisen  

Framgången med en relativt stabil global ekonomisk situation under 90 och början på 2000-
talet höll inte eftersom finanskrisen 2008 satte världens ekonomi ur balans. Det råder en 
debatt om varför penningpolitikens framgång inte fortsatte och Taylor själv argumenterar för 
att FED, den amerikanska centralbanken, inte följde en penningpolitisk regel utan tog andra 
vägar. Enligt Taylor började detta redan några år innan krisen, då styrräntor enligt honom var 
alldeles för lågt satta. Det ska även så sent som 2016 visat sig att makroekonomiska och 
finansiella gap varit för stora innan krisen, i förhållande till den låga ränta som rådde under 
denna tid (Taylor 2017). 
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Under finanskrisen drabbades banksystem världen över av akut likviditetsbrist. Det sattes 
därmed press på centralbanker att snabbt kunna tillskjuta likviditet in i det finansiella 
systemet. De kortaste interbankräntorna, den ränta bankerna erhåller vid lån med varandra, 
sköt i höjden under augusti 2007. Detta på grund av att banker med överskott av likviditet 
undvek att låna ut på interbankmarknaden. Istället placerades dessa säkert hos centralbanken. 
En avgörande händelse i Europa som följd av bristen på likviditet, var när den franska banken 
BNP Paribas tvingades att stänga ner tre av sina fonder. ECB, europeiska centralbanken, 
svarade samma dag med ett extra interbanklån till den rådande styrränta, vilket ökade 
likviditeten i det europeiska systemet med 95 miljarder euro. Dagen efter skedde den största 
samordnade globala likviditetsåtgärden sedan terroristattacken mot World Trade Center 2001 
med bl.a. deltagande från FED, Bank of Japan och Bank of Canada. Detta var bara början, 
den riktiga smällen kom 2008 när Lehman Brothers gick i konkurs och likviditet för 
finansiering av kortfristiga lån på flera marknader runt om i världen försvann. På 
interbankmarknader skapades globalt kompletterande men även nya lånearrangemang med 
syfte att öka likviditeten. I Sverige emitterades exempelvis ett stort antal korta 
statsskuldsväxlar (Molin 2009).  
 
Konsekvensen av Lehman Brothers konkurs i USA, var att många valde att ta ut sina pengar 
ur fonder. Då samma fonder hade stått för utlåningen av dollar till europeiska banker uppstod 
en stor brist på dollar på den globala marknaden (Molin 2009). Amerikanska centralbanken 
erbjöd då att låna ut amerikanska dollar till omvärldens centralbanker så att dessa i sin tur 
skulle kunna förmedla dem vidare till interbankmarknaden (Elmér, Guiborg, Kjellberg & 
Nessén 2012). Den akuta likviditetskrisen var över i slutet på 2009 och interbankmarknaden 
fick ett bättre utgångsläge tack vare centralbankernas stöd. Vad gäller styrräntorna sattes 
dessa som konsekvens på globalt rekordlåga nivåer (Molin 2009).  
 
Efter finanskrisen när räntorna träffar noll argumenterar Taylor själv för att hans regel inte ska 
var det centrala elementet för korrigering av den rådande ekonomiska situationen. Han menar 
att centralbanker snarare bör fokusera på en regel som ökar penningutbudet (Taylor 2017).  
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Teori/modell: 

I det här avsnittet kommer modellerna som analysen bygger på att presenteras. Huvudmodellen för 
regressionen är Taylor-regeln och Taylor-principen.  
 
 

Taylor-regeln:  

I uppsatsen utgår jag från Taylor-regeln. Denna normativa penningpolitiska regel visar hur 
mycket en förändring i inflation och output får centralbanken att ändra styrräntan. 
Koefficienterna i Taylor-regeln kommer indikera om centralbanksgruppen för en mer 
aggressivt inriktad penningpolitik på inflation eller output förändringar. Det råder ingen 
konsensus om en exakt utformning för Taylor-regeln utan den fungerar mer som ett 
samlingsnamn för en rad penningpolitiska handlingsplaner (Jonsson & Katinic 2017). 
 
I uppsatsen kommer den regel som Taylor (1993) presenterar att användas:  
Ekvation 1: 𝑅! =   𝑟!∗ + 𝜋∗ + 𝛼 𝜋! − 𝜋∗ +   𝛽(𝑦! − 𝑦∗)                           (1)  
 
R=Landets styrränta  
r*= Långsiktig realränta  
π∗ = Inflationsmål 
π! − π∗ = Inflations-gap 
(y! − y∗)= BNP-gap, y! = lnBNP! 
 
r*: Realräntan är den nominella räntan minus inflationen (Fregert & Jonung 2010). En rimlig 
approximation i Taylor-modellen är att sätta den långsiktiga realränta till 2 % (Taylor 1993).  
 
𝜋! − 𝜋∗ :  Inflationsgapet är skillnaden mellan den nuvarande inflationen och landets 

inflationsmål (Riksbanken 2018). 
 
(𝑦! − 𝑦∗): För att kunna beräkna en långsiktig BNP-trend beräknas ett mått på potentiell 
BNP, vilket är en prognos på den BNP nivå ett land skulle kunna uppnå om det rådde fullt 
resursutnyttjande i både arbete och kapital. Potentiell sysselsättning är den viktigaste delen av 
beräkningen och beräknas som antalet arbetade timmar. Begreppet syftar inte till den högsta 
möjliga nivån av sysselsättning i landet, utan till vad som ligger i linje med en stabil 
löneökning och inflation. Output-gapet är faktisk BNP minus potentiell BNP dividerat med 
potentiell BNP (Taylor 1993). Ibland kallas det även BNP-gap, men i uppsatsen kommer 
begreppet output-gap att användas. Ett negativt gap indikerar att ekonomin inte utnyttjar ledig 
kapacitet. Den amerikanska centralbanken FED hade exempelvis som mål efter finanskrisen 
att nå låg arbetslöshet. Det innebär att output-gapet ska vara så nära noll som möjligt (Jahan 
& Mahmud 2013).  
 
Taylor-regeln är ursprungligen baserad på en undersökning, där flera olika simuleringar på 
länder med olika penningpolitiska regler gjordes. Därefter mättes ländernas ekonomiska 
prestation i fråga om pris och output-stabilitet med de olika reglerna som bas. Reglerna 
rangordnades sedan och resultatet blev Taylor-regeln. Testet tog hänsyn till Lucas-kritiken 
(Taylor 1993).   
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Kritik mot Taylor-regeln är att den anses vara för simpel och inte tar hänsyn till tillräckligt 
många variabler. Mer komplicerade modeller togs fram som svar på kritiken. Dessa modeller 
tog hänsyn till mer än bara inflation och output-gap, bland annat togs hänsyn till 
tillgångspriser. Det visade sig att den enkla Taylor-modellen var lika effektiv i frågan att 
användas som styrmedel i penningpolitik. Framförallt har det visat sig att de mer komplexa 
modellerna bara kunde användas i ett visst sammanhang, medan den enklare modellen gick att 
implicera i en större bredd av ekonomiska situationer. Att det var den enklaste regeln som 
fungerade bäst i praktiken förstärkte viljan att applicera den i sin egen penningpolitik. Då 
regeln är enkel att förstå sig på, ökade möjligheten till en mer transparent penningpolitik 
under 80-90 talet. Fram till och med ungefär år 2003 följde många centralbanker denna regel 
och världen upplevde under denna tid en stabil ekonomisk situation (Taylor 2017).  

Intuitionen bakom avvägningen mellan inflation & output-variation  

I teorin beskrivs en avvägning mellan inflation och output-variation. Detta resonemang 
bygger på samma argument som Phillips-kurvan, vilken innebär att lägre arbetslöshet 
genererar högre output då firmor anställer fler när de producerar mer. Detta leder till högre 
inflation och prisnivå. För att illustrera ett exempel tittar jag på en utbudschock som pressar 
upp inflationen. I det läget måste centralbanken ta ett beslut om hur penningpolitiken ska 
svara på chocken. Är centralbanken fokuserad på att hålla sitt inflationsmål kommer räntan att 
höjas rejält för att dämpa inflationshöjningen. Höjda räntor påverkar efterfrågan på varor och 
tjänster negativt. Resultatet blir en recession men inflationen håller sig låg, vilket var det 
primära målet från centralbankens sida. I det andra fallet om centralbanken är mer fokuserad 
på output, kommer räntehöjningen inte vara lika stor och resultatet blir en mindre recession 
men det kommer vara en större ökning i inflationen (Mankiw 2010).  
  
Det förs en debatt huruvida inflationssmålstyrning är en för stram målstyrning på bekostnad 
av output. Lösningen är delvis för centralbanken att ha ett flexibelt inflationsmål då 
centralbanken inte måste svara lika aggressivt på inflationsförändringar varje tidsperiod och 
det behöver på så vis inte drabba output lika hårt. Från flera håll argumenteras det för att 
inflationsstyrda centralbanker inte ens bör ha ett definitivt punktmål för inflationen på 
medelfristig sikt, utan istället sätta ett målintervall (Österholm 2016).  
 
Gruppen inflationsstyrda länder förväntas alltså föra en mer aggressiv penningpolitik mot 
inflationsförändringar och bör således ha en högre koefficient för denna och en lägre 
koefficient framför output-gapet. Tvärtom gäller för de output-styrda.  

Fisher-effekten   

När en låntagare och en utlånare kommer överens om en nominell ränta vet de inte vad 
inflationen över tiden kommer bli. Därför gäller två koncept när det kommer till den reala 
räntan i Fisher-ekvationen, dels den ränta som förväntas när lånet tas och den verkliga ränta 
som sätts. Låntagare och utlånare kan givetvis inte förutspå framtida inflation med 100 % 
säkerhet. Därför beskrivs Fisher-effekten matematiskt som följer:  
𝑖 = 𝑟 + 𝐸𝜋: Den ränta som förväntas att fås när lånet tas definieras som r och 𝐸𝜋 är den 
förväntade inflationen. Det innebär således att den nominella räntan ändras av två 
anledningar, dels på grund av inflationsförändringar men också på grund av förändringar i den 
reala räntan. 1 % ökning i kvantitet på pengar leder till 1 % ökning i inflation vilket i sin tur 
leder till en 1 % ökning i nominell ränta (Mankiw 2010). 
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Taylor-Principen:  

För att ekonomin ska påvisa en stabil inflation måste landets centralbank svara på en ökning i 
inflationen med en ännu större ökning i nominell ränta. Principen bygger på Fisher-effekten. 
För att Taylor-principen ska hålla bör därmed koefficienten framför inflationsgapet vara 
större än ett, annars riskerar inflationen att spåra ur. Argumentet bygger på att en positiv 
efterfrågechock i ekonomin ökar output och således inflationen. Höjs inte den nominella 
räntan tillräckligt kommer den reala räntan att falla. En lägre realränta ökar efterfrågan 
ytterligare vilket sätter ännu mer press på inflationen och konsekvensen kan bli att inflationen 
spårar ur (Mankiw 2010).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	    



	   12	  

Tidigare Forskning: 

I det här avsnittet kommer tre studier att presenteras. Den första studien gjorde Riksbanken 2017 för 
att kontrollera om svensk penningpolitik följer Taylor-regeln, den andra studien är gjord på liknande 
sätt men på fler länder och den sista studien undersöker skillnaden på utfallet av penningpolitiken 
mellan den inflationsstyrda europeiska centralbanken, ECB, och den output-styrda amerikanska 
centralbanken, FED, efter finanskrisen.  
 
 
1) Riksbanken gjorde förra året en undersökning på svensk penningpolitik i frågan citerat 
(Jonsson & Katinic 2017, s. 1) ”Är den svenska penningpolitiken i linje med Taylor-regeln?” 
och kom fram till att styrräntan i Sverige till stora delar legat i linje med Taylor-regeln sedan 
år 1995. Dock påvisade studien några perioder med avvikelser från regeln. Dels under 
finanskrisen 2008 då styrräntan sänktes mer än Taylor-regeln hade förespråkat. Riksbanken 
argumenterar här för att Taylor-regeln inte fångar upp några finansiella variabler i modellen 
och att regeln därför är mindre vägledande vid oroligare tider. Studien belyser även att 
beaktning på osäkerheten kring hur mätningen på inflationen har gått tillväga (Jonsson & 
Katinic 2017).   

2) Bogdanovas och Hoffmans studie från 2012 visar att mellan mitten på 80-talet fram till 
början av 2000-talet låg de flesta centralbankers styrräntor i linje med Taylor-regeln. Många 
länder har följt den mer eller mindre exakt. Denna tidsperiod upplevde generellt låg inflation 
och låg makroekonomisk volatilitet. Mellan ungefär år 2000 fram till utbrytandet av 
finanskrisen 2008, höll däremot en rad länder sin ränta alldeles för låg i förhållande till 
Taylor-regeln. Framförallt efter år 2003 har en systematisk lägre styrräntesättning varit 
dominerande bland världens centralbanker. Studien argumenterar för att denna låga ränta var 
en av faktorerna som byggde upp den obalans i ekonomin som sedan ledde till en ekonomisk 
kris 2008. Det råder dock ingen klar konsensus huruvida detta är fallet eller inte. Efter 2003 är 
det bara under den stora recessionen 2009 som Taylor-regeln någorlunda följts, men efter det 
sattes räntorna återigen för lågt (Bogdanova & Hofmann 2012).  

Vad gäller koefficienterna visar studien ett genomsnitt på inflationskoefficienten 𝛼, på 
ungefär 0,5 för åren 2001- 2012, vilket inte ligger i linje med Taylor-principens förhållande 
mellan inflation och ränta. Studien argumenterar för att detta inte nödvändigtvis behöver 
indikera något dåligt, utan snarare kanske reflekterar att centralbankerna av andra orsaker 
lyckats hålla en stabil och låg inflation under tidsperioden. Även det faktum att inga större 
inflationsförändringar har skett under denna tid, kan vara en anledning till att koefficienten är 
mindre än ett.  

Studiens möjliga förklaringar till varför en systematisk lägre ränta har satts, är att andra 
faktorer än dynamiken mellan inflation och output-gap har påverkat, speciellt den globala 
oron för rörelser i växelkurs och kapitalflöden. Det argumenteras om spillover effekter i den 
mening att länder globalt har följt varandra när det kommer till låga styrräntor. Detta i syfte 
att undvika stora rörelser i växelkurser och förändrade kapitalflöden. Ytterligare en anledning 
är att räntan har nått en lägre långsiktig jämviktsnivå. Dock belyser studien att Taylor-regeln i 
sig, har sina begränsningar, i och med att den bygger på en rad skattade parametrar 
(Bogdanova & Hofmann 2012). 
 
3) En jämförande undersökning mellan ECB, den europeiska centralbanken, och FED, den 
amerikanska centralbanken, gjordes efter finanskrisen 2008. ECB klassificeras som 
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inflationsmålstyrd med ett medelfristigt inflationsmål på 2 % för att uppnå prisstabilitet. 
Medan FED hade ett uttalat mål inriktat på både låg arbetslöshet och stabila priser. Det 
förväntades då att ECBs 𝛼(koefficienten framför inflationen) skulle vara högre och som 
konsekvens skulle förändringarna i styrräntan vara lägre än i FEDs fall. Resultatet blev som 
förväntat, FED sänkte procentuellt räntan mer än vad ECB gjorde. Över tid argumenteras det 
för att ECB bör uppleva större variation i output och mindre i inflation om allt annat hålls 
lika. Detta har de dock inte kunnat bevisas av två anledningar. Dels att ECB inte inrättades 
förrän 1998, så tiden är för kort för att kunna se en långsiktig trend. Men den kanske 
viktigaste anledningen är att alla andra faktorer inte är lika, USA och Eurozonen skiljer sig i 
många fler dimensioner än bara i penningpolitisk inriktning, vilket inte fångas upp av 
modellen (Mankiw 2010).  
 
Sammanfattningsvis kan det ur de tre studierna konstateras att centralbankers penningpolitik 
har legat i linje med Taylor-regeln fram till och med början på 2000-talet, men att länder 
sedan av olika anledningar har avvikit från regeln. Taylor-principen har inte följts under större 
delen av 2000-talet och trots det har inflationen inte spårat ur kontroll. Riksbanken förklarar 
att svensk penningpolitik har avvikit under mer ekonomiskt turbulenta tider med anledning av 
att Taylor-regeln inte fångar upp några finansiella variabler. Att FED sänkte styrräntan mer än 
ECB under finanskrisen bekräftar att det finns en skillnad på reaktionen hos centralbanken 
under en ekonomisk händelse, beroende på vilken inriktning centralbanken tagit i sin 
penningpolitik.    
 
Det som skiljer min undersökning från tidigare forskning är att jag jämför en större grupp av 
centralbanker som för inflationssmålstyrning jämfört med output-styrning och hur 
koefficienterna i Taylor-regeln ändrar sig för respektive styrsätt över krisperioden 2008. 
Dessutom undersöker jag om mer reaktion på inflationsförändringar innebär att landet upplevt 
en historiskt lägre standardavvikelse på inflationen.  
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Data:  

I det här avsnittet kommer källorna till datan som har används att diskuteras. Dessutom kommer en 
beskrivning på hur output-gapet är framtaget att presenteras. 
 
 
I studien har nio länder delats upp i respektive undergrupp för regressionsanalysen. Länderna 
i respektive grupp räknas som homogena och är fördelade med hänsyn till om deras 
respektive centralbank följer en strikt inflationsstyrning eller använder bredare formulerade 
målsättningar. Tidsserien är baserad på kvartalsdata över två tidsperioder. En innan 
finanskrisen, mellan åren 1995 till 2007 och en efter finanskrisen mellan åren 2008 till 2017.  
 
Jag har till den mån det gått använt samma källor till datainsamlingen. Detta för att få så 
likartad data som möjligt för variablerna och på så vis undvika det som felkälla. Vid 
insamlingen av data för Japans inflation uppkom problemet att det under flera tidsperioder 
saknades data. Jag fick komplettera detta med ett annat dataset. Detta kan komma att påverka 
resultatet på regressionen. Dock har data för inflation, styrränta och realränta tagits från olika 
databaser vilket också kan klassas som en möjlig felkälla för resultatet.  
 
Datan för parametern inflation har tagits från OECDs databas (OECD 2018).  
I detta dataset klassas inflation som KPI, det vill säga ett mått på förändringen av prisnivån på 
en varukorg med varor och tjänster ett hushåll köper. Detta mäts som en procentuell ändring i 
index med 2010 som basår.  
 
Datan för styrräntan har tagits från bank for international settlements (BIS 2018) och 
kompletterande data för Japan har tagits från Global Rates (Global Rates 2018). Data för 
realränta har tagits från Federal Reserve Economic Data (Fred 2018).   

Hodrick Prescott Trend:  

Variabeln output-gap konstruerades i Eviews med hjälp av en Hodrick Prescott trend. 
Metoden beräknar en BNP trend genom att jämna ut fluktuationerna i real BNP. Denna BNP 
trend räknas som potentiell BNP. Då datan i undersökning är baserad på kvartalsdata har jag 
använt 𝜆 = 1600 (Enders 2014) Se HP-trend för respektive land i appendix 2.  
 
Trenden hittas med hjälp av att minimera följande summa:   

(𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃!

!

!!!

− 𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃!!"#$%)^2 +   𝜆 [(𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃!!!!"#$%
!!!

!!!

− 𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃!!"#$%) − (𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃!!"#$% − 𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃!!!!"#$%)]^2 
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Förändring över tid:  

I detta avsnitt presenteras grafer på hur inflationen, output-gapet och styrräntan har förändras över tid. 
Dessa speglar respektive land och tidsperiod och är indelad i inflation och output-styrda grupper. En 
period från Q1 1995 till Q4 2007 och en från Q1 2008 till Q3 2017.  
 
 
Diagram 1: Inflationshistorik [1995-2007] 

 
Diagram 2: Inflationshistorik [2008-2017] 

 
Källa: Data från OECD 
 
USA har påvisat den högsta genomgående trenden och Japan den lägsta. Alla länder har en 
inflationsspik precis innan krisen och sjunker sedan kraftigt, men de följer ungefär samma 
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cykler. Idag ligger länderna på liknande nivå. Framförallt Japan, Danmark och Schweiz rör 
sig likartat.  
 
Att Japan avviker beror på den kreditbubbla som sprack i slutet på 80-talet. Konsekvensen av 
det blev att Japan drabbades av både låg tillväxt och inflation. Landet har idag en hög 
statsskuld och Japans intäkter består till ungefär 50 % av lån. Dessutom är befolkningen 
åldrande, vilket pressar statens pensionsfonder som har svårt med avkastningen, då det mesta 
av kapitalet ligger i inhemska värdepapper (Cervenka 2014).  
 
Diagram 3: Inflationshistorik [1995-2007]  

 
Diagram 4: Inflationshistorik [2008-2017] 

 
Källa: Data från OECD 
 
Länderna följer ett liknande mönster i inflationstrenden, men Australien avviker kraftigt runt 
år 2000-2001. Detta berodde delvis på den högkonjunktur som rådde i gruvindustrin, vilket är 
Australiens viktigaste industri. Samt att relationen till Asien och framförallt Kina fick ett stort 
uppsving under denna period. Det sägs även att den skatt som infördes på varor och tjänster år 
2000 ledde till ökade investeringar på bostadsmarknaden (RBA 2011).  
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Mot åren innan finanskrisen ser vi en liknande trend som för den output-styrda gruppen. En 
kraftig ökning strax innan krisen och sedan en djup nergång. Skillnaden här är att länderna 
följer varandra ännu mer och att alla upplever en uppgång i mitten på 2011. Vilket inte kunde 
ses lika tydligt i den andra gruppen då Japan och Schweiz avvek.  
 
Diagram 5: Historiska Output-gap [1995-2007] 

 
Diagram 6: Historiskt Output-gap [2008-2017] 

Källa: Real BNP data från Federal Reserve Bank of ST. Louis. Output-gap konstruerat med hjälp av 
en Hodrick Prescott trend i Eviews.  
 
Diagrammen visar ett tydligt mönster för ländernas cykler som varierar relativt konstant 
mellan 1,5 % och -1,5 %. Dock sker en relativt konstant ökning från 2006 och framåt. Efter 
krisen uppkommer en djup dipp för länderna men som återhämtar sig och rör sig tillbaka mot 
en cykel på ungefär -1,5 % till 1,5 %.  
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Diagram 7: Historiska Output-gap [1995-2007] 

 
Diagram 8: Historiska Output-gap [2008-2017] 

 
Källa: Real BNP data från Federal Reserve Bank of ST. Louis. Output-gap konstruerat med hjälp av 
en Hodrick Prescott trend i Eviews.  
 
Trenden är tydlig, först en variation på runt -1,5 % till 2 % och sedan kommer den stora 
ökningen efter 2003 där alla länder ökar upp mot år 2007.  Även här ser jag ungefär samma 
trend med en rejäl nergång med upp till -6 % och sedan hur det succesivt jobbar sig tillbaka 
till liknande cykler som tidigare. 
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Diagram 9: Historiska Styrräntor [1995-2007] 

 
Diagram 10: Historiska Styrräntor [2008-2017] 

 
Diagram 11: Historiska Styrräntor [1995-2007] 

 
Diagram 12: Historiska Styrräntor [2008-2017] 

 
Källa: Data från Bank of International Settlements 
 
Styrräntorna rör sig också i liknande trender. Första tidsperioden varierar styrräntorna på 
ungefär samma sätt som i tidigare diagram och alla upplever en djup dipp efter finanskrisen. 
En gemensam sänkning av styrräntorna utfördes av USA, Storbritannien, Kanada, Sverige, 

0,0	  
2,0	  
4,0	  
6,0	  
8,0	  
10,0	  
12,0	  

Styrräntor	  (%)	  

Australien	  	  

Nya	  Zeeland	  	  

Storbrittanien	  

Sverige	  

Kanada	  

-‐2,0	  
0,0	  
2,0	  
4,0	  
6,0	  
8,0	  
10,0	  

Styrräntor	  (%)	  

Australien	  	  

Nya	  Zeeland	  

Storbrittanien	  

Sverige	  

Kanada	  

0,0	  
1,0	  
2,0	  
3,0	  
4,0	  
5,0	  
6,0	  
7,0	  
8,0	  

19
95
	  

19
96
	  

19
97
	  

19
98
	  

19
99
	  

20
00
	  

20
01
	  

20
02
	  

20
03
	  

20
04
	  

20
05
	  

20
06
	  

20
07
	  

Styrräntor	  (%)	  

Danmark	  

Japan	  

Schweiz	  

USA	  

-‐1,0	  
0,0	  
1,0	  
2,0	  
3,0	  
4,0	  
5,0	  

Styrränta	  (%)	  
Danmark	  

Japan	  

Schweiz	  

USA	  



	   20	  

Schweiz och Euroområdet den 8 oktober 2008. Det rörde sig om en sänkning på 0,5 
procentenheter. Detta ansågs vara en stor förändring från ursprunglig traditionell 
penningpolitik. Konjunkturen försvårades sedan ytterligare och styrräntorna sänktes ännu 
mer. Sverige som litet exportberoende land uppvisade en av dem större sänkningarna av 
styrräntan, då kollapsen i världshandeln slog Sverige väldigt hårt (Elmér, Guiborg, Kjellberg 
& Nessén 2012). Detta avspeglas tydligt i diagrammet.  
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Metod:   

I det här avsnittet presenteras datasetet, hur regressionen och det empiriska testet är uppbyggt.  
 
 
För att skapa ett användbart dataset till regressionen började jag med att dela in länder i 
inflation och output-styrda centralbanker, enligt IMFs definition. Målet var att välja så 
homogena länder som möjligt för båda grupperna. För de inflationsstyrda länderna valde jag: 
Kanada, Sverige, Nya Zeeland, Australien och Storbritannien. Detta då dessa länder har varit 
inflationsstyrda under hela undersökningens mättid. I den output-styrda gruppen satte jag 
länderna Danmark, Schweiz, USA och Japan. Några begränsningar i valet av länder var 
tvunget att göras. Ett krav var att länderna skulle ha egen valuta. Detta uteslöt exempelvis 
länderna i Eurozonen. Ett land som Norge var tilltänkt i början men fick gå bort då Norge inte 
klassificerades som helt inflationsstyrt förrän år 2001.  

Paneldata:  

Studiens dataset består av en kombination av tvärsnittsdata i tidsserier och är därmed 
klassificerad som paneldata. Då datasetet har observationer för varje tidsperiod och enhet 
klassas det som ett balanserat dataset. Paneldatans främsta användningsområde är att beskriva 
förändring över tid (Dougherty 2016).  
 
Då en jämförelse av koefficienternas storlek skulle göras över två tidsperioder har jag valt att 
använda en multipel OLS regression med lutnings-dummyvariabler. Med hjälp av lutnings-
dummyvariabeln får jag ut hur stor skillnad det är på koefficienternas lutning och kan således 
bekräfta om den inflationsstyrda gruppen fört en mer aggressivt inriktad penningpolitik mot 
inflationsförändringar eller inte. Regressionens utformning är i linje med Taylor-regeln och är 
således en utvidgad version av ekvation 1, som presenterades i teoriavsnittet. Observationer 
för alla länder läggs ihop och det blir till en multipel regressionsmodell. Index k står för de 
enskilda länderna och t står för tiden.  
 
Test 1:  
Då undersökningen går ut på att undersöka förändring i styrräntan till följd av förändring i 
inflation och output, görs detta med tidsfördröjning, d.v.s. jag laggade oberoende variablerna 
inflation och output med ett kvartals fördröjning. Jag bygger argumentet för de laggade 
oberoende variablerna på samma sätt som Wilde (2012), med anledning att bara undersöka 
skillnaden i penningpolitiks reaktion när output och inflation ändras.  
 
Interceptet i regressionen är specificerat som nominell långsiktig realränta plus 
inflationsmålet och dessa förväntas vara samma för alla länder. Inflationsgapet är förenklat till 
rådande inflation, detta då alla länder förväntas ha samma långsiktiga inflationsmål på 2 %, 
vilket behandlas som en konstant.  
 
Regressionen specificeras enligt: 
𝑅!,! = φ!,! + 𝛼 𝜋!!!,! + 𝛽(𝑦!!!,! − 𝑦∗!!!,!)+𝛾!𝑑!𝜋!!!,! + 𝛾!𝑑!(𝑦!!!,! − 𝑦∗!!!,!) +   𝜀!,!     (2) 
 
Interceptet: långsiktig  realränta  plus  inflationsmål  sätts  samman  till:   r!,!∗ + π∗ = φ!,! 
 
 



	   22	  

1) Den inflationsstyrda gruppen tilldelas dummy-variabel 0: 𝑑! = 0  
𝑅!,! = φ!,! + 𝛼 𝜋!!!,! + 𝛽(𝑦!!!,! − 𝑦∗!!!,!)+  𝜀!,!                             (3) 
 
2) Den outputstyrda gruppen tilldelas dummy-variabeln 1: 𝑑! = 1 
𝑅!,! = φ!,! + 𝛼 + 𝛾! 𝜋!!!,! + (𝛽 + 𝛾!)(𝑦!!!,! − 𝑦∗!!!,!)+  𝜀!,!      (4)  
 
Test 2:  
Test 2 är en utvidgad version av original Taylor-regeln som ofta används vid empiriska 
undersökningar. Denna innebär att beroende-variabeln laggas med hänsyn till den gradvisa 
anpassningen av förändring i styrräntan beroende på förändring i inflation och output-gap. 
Detta brukar gå under namnet räntejustering (Wilde 2012) Test 2 görs i syfte att ta hänsyn till 
styrräntans tröghet vid förändring av de oberoende variablerna och då undersöka hur detta 
påverkar koefficienternas storlek.  
 
Regressionen specificeras enligt:  
𝑅!,! = 𝜌𝑅!!,! + 1− 𝜌 [𝜑!,! + 𝛼 𝜋!,! + 𝛽(𝑦!,! − 𝑦∗!,!)]+  𝛾!𝑑!𝜋!" + 𝛾!𝑑!𝜇!,! +   𝜀!,!    (5) 

Medelvärde & Standardavvikelse över tid 

I syfte att kontrollera hur ländernas faktiska medelvärde och standardavvikelse av inflationen 
har sett ut över tid gjordes vanliga medelvärdes och standardavvikelse beräkningar i Excel.  
Medelvärde: M(𝜋)= !!!!!!⋯!!!

!
                         (6) 

Standardavvikelse: STDV(𝜋)=
!!!(! !

!!!
         (7) 
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Resultat: 

För att besvara frågeställningen har flera regressioner gjorts och dessa kommer att presenteras med en 
analys. Avslutningsvis kommer en diskussion om resultaten att föras.  
 
 
För att säkerställa ett trovärdigt resultat har alla modeller testats för stationäritet, 
multikollinearitet, homoskedasticitet och autokorrelation. Datan uppfyller stationäritet och de 
förklarande variablerna uppvisar ingen multikollinearitet, dock hittades både 
heteroskedasticitet och autokorrelation för feltermerna. Detta korrigerades med robusta 
standardfel. Detaljerna för testen hittas i Appendix 1.  

Test 1: Laggade oberoende variabler  

Modell 1: Lutnings-dummyvariabler 
För att kunna undersöka skillnaden på koefficienternas lutning gjordes ett lutnings-dummy 
test på paneldatan över de två tidsperioderna:  
Q1 1995 till Q4 2007 och Q1 2008 till Q3 2017 
Gruppen inflationsstyrda länder: Sverige, Australien, Nya Zeeland, Kanada och 
Storbritannien är i regressionen tilldelade dummy-variabeln: 0  
Gruppen output-styrda länder: USA, Japan, Schweiz och Danmark har blivit tilldelade 
dummy-variabeln: 1.  
 
Tabell 1: Resultat Regression  

 

Modell 1: Gruppindelning enligt 
IMFs definition  
 

Modell 2: Gruppindelning enligt 
historisk standardavvikelse på 
inflationen 

Beroende Variabel: 
Styrränta 

Tidsperiod 1 
(1995-2007) 

Tidsperiod 2 
(2007-2016) 

Tidsperiod 1 
(1995-2007) 

Tidsperiod 2 
(2007-2016) 

Antal observationer:  459 342 449 342 

Konstant 
2,225*** 
(0,0000) 

0,556*** 
(0,000) 

2,042*** 
(0,0000) 

0,138 
(0,150) 

Inflation(-1)  
1,071*** 
(0,0000) 

0,397*** 
(0,0000) 

0,773*** 
(0,0000) 

0,262*** 
(0,0000) 

Output-gap(-1) 
0,391*** 
(0,0009) 

-0,04 
(0,430) 

0,329*** 
(0,0029) 

-0,030 
(0,4921) 

Dummy*Inflation 
-0,443*** 
(0,0000) 

-0,125** 
(0,0366) 

0,467*** 
(0,0000) 

0,700*** 
(0,0000) 

Dummy*Output-
gap 

0,107** 
(0,0108) 

0,368*** 
(0,0004) 

0,315** 
(0,0150) 

0,026 
(0,6275) 

R^2 0,389 0,155 0,425 0,436 
Justerat R^2 0,384 0,145 0,420 0,429 
Anmärkning: p-värden inom parentes. Signifikansnivåer: *p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
 
Period 1: Q1 1995 till Q4 2007 
Regressionen har visat signifikant skillnad i lutningskoefficienten för inflation i den första 
perioden. De inflationsstyrdas koefficient blev 1,07 medan de output-styrdas koefficient blev 
ungefär häften så stor (1,07- 0,443= 0,627). Det innebär att den inflationsstyrda gruppen 
svarar i genomsnitt med en 1,07 % höjning av styrräntan på en 1 % höjning i inflationen. 
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Medan den output-styrda gruppen svarar med 0,63% höjning av styrräntan på en 1 % 
förändring i inflationen. Detta bekräftar tesen att inflationsstyrda länder för en mer aggressiv 
politik mot inflationsförändringar. Koefficienten på 1,07 uppfyller Taylor-principen medan de 
output-styrdas koefficient på 0,63 inte gör det.   
 
Lutningskoefficienten för output-gapet är för båda grupperna signifikant. För den 
inflationsstyrda gruppen är den 0,39 och för den output-styrda gruppen är den 0,49 
(0,39+0,107=0,497) vilket innebär att det är en signifikant skillnad på hur den output-styrda 
gruppen svarar på förändring i output-gapet. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den inflationsstyrda gruppen för en mer aggressivt 
inriktad penningpolitik och att Taylor-principen håller för denna grupp och att den output-
styrda gruppen för en mer aggressivt inriktad penningpolitik på förändring i output.  
 
Period 2: Q1 2008 till Q3 2017 
I den andra perioden är båda koefficienterna signifikanta. För den inflationsstyrda gruppen är 
lutningskoefficienten 0,4 och för den output-styrda gruppen är den 0,27  
(0,397-0,125=0,272). Vilket återigen bekräftar att gruppen inflationsstyrda centralbanker för 
en mer aggressivt inriktad politik mot inflationsförändringar. Dock uppfylls inte Taylor-
principens förhållande mellan inflation och ränta i något av fallen.  
 
Vad gäller lutningskoefficienten för output-gapet är denna inte signifikant. Dock ger resultatet 
en koefficient på -0,04 för den inflationsstyrda gruppen och 0,32 (-0,04+0,369=0,329) för 
den output-styrda gruppen. Dummy-variabeln är signifikant, så det finns en signifikant 
skillnad i reaktionen på förändring i output-gap.  
 
Sammanfattningsvis kan det även för denna tidsperiod bekräftas att den inflationsstyrda 
gruppen för en mer aggressivt inriktad penningpolitik mot inflationsförändringar under 
perioden, men Taylor-principen håller inte för någon av grupperna. Lutningskoefficienten för 
output-gapet är icke signifikant, dock är dummy-variabeln signifikant, vilket indikerar att den 
output-styrda gruppen för en mer aggressiv penningpolitik mot förändring i output. 
Förklaringsgraden R^2 påvisar också stor skillnad mellan tidsperioderna. Den är betydligt 
högre i period ett än i perioden efter finanskrisen.  

Modell 2: Empiriskt test av grupperingen  
Då en del av syftet med uppsatsen var att undersöka avvägningen mellan variation i output 
och inflation, valde jag att göra ett enkelt empiriskt test på standardavvikelserna och 
medelvärdet av inflationen över tid. Med tesen att de inflationsstyrda länderna borde ha en 
lägre standardavvikelse i inflationen. De fem länderna med lägst standardavvikelse delades in 
i den ”Nya Inflationsstyrda” gruppen och resterande länder hamnade i den ”Nya Output-
styrda” gruppen. Se tabell 2. 
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Tabell 2: Resultat empiriskt test 

 

Nya  
Inflationsstyrda 

Nya 
Outputstyrda 

  
Land 

Standardavvikelse 
Inflationen 

Medelvärde 
Inflationen Land 

Standardavvikelse 
Inflationen 

Medelvärde 
Inflationen 

Kanada 0,82 1,8 Sverige 1,18 1,13 
Danmark 0,85 1,85 Nya Zeeland 1,26 2,08 
Schweiz 0,88 0,5 Australien 1,32 2,58 
Japan 1,02 0,1 USA 1,15 2,2 
Storbrittanien 1,05 2 

    
 
Det visade sig att länderna Kanada, Danmark, Schweiz, Japan och Storbritannien var de 
länder med lägst standardavvikelse i inflationen. Detta trots att Danmark, Japan och Schweiz 
inte ingår i gruppen inflationsstyrda länder. Därför gjordes en omgruppering med Kanada, 
Danmark, Schweiz, Japan och Storbritannien som inflationsstyrda och resterande länder i den 
output-styrda gruppen.  
 
Samma regression med lutnings-dummyvariabler gjordes för den nya grupperingen.  
 
Period 1: Q1 1995 till Q4 2007 
Lutningskoefficienterna för inflation period 1 var signifikant. För den nya inflationsstyrda 
gruppen var den ungefär 0,8 och för den nya output-styrda gruppen var den ungefär 1,2 
(0,773+ 0,467=1,24). Inflationskoefficienten för den nya output-styrda gruppen är både högre 
och följer Taylor-principen bättre än för den nya inflationsstyrda gruppen. Detta trots att den 
nya inflationsstyrda gruppen under period 1 visade minst standardavvikelse i inflationen. 
Slutsatsen är att den låga standardavvikelsen på inflation över tid, inte är beroende av 
centralbankens penningpolitiska inriktning. Andra delar som inte Taylor-modellen fångar upp 
måste vara orsaken. Det vill säga, att standardavvikelsens är låg för dessa länder, har 
ingenting med lutningskoefficienten att göra.  
 
För output fick den nya inflationsstyrda gruppen en signifikant koefficient på 0,4 och den nya 
output-styrda gruppen fick en koefficient på 0,64 (0,329+0,315=0,644). Det högre värdet på 
den senare beräknade koefficienten var det som förväntades.  
 
Period 2: Q1 2008 till Q3 2017 
För period två är koefficienterna signifikanta för båda grupperna. Den nya inflationsstyrda 
gruppens koefficient är ungefär 0,26 och den nya output-styrdas är ungefär 0,96 
(0,262+0,7=0,96). Den nya gruppen visar på samma mönster som i första perioden och 
samma slutsats kan bekräftas. Den låga standardavvikelsen på inflationen beror inte på 
penningpolitisk inriktning. Det är andra delar som Taylor-modellen inte fångar upp som har 
gett dessa länder en låg standardavvikelse på inflationen.  
 
Lutningskoefficienten och dummy-variabeln för output-gapet är inte heller denna gång 
signifikant. Det går därför inte att dra några slutsatser angående skillnader i penningpolitisk 
reaktion på output-förändringar.   
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den historiska standardavvikelsen inte är direkt 
kopplad till penningpolitisk inriktning.  
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Test 2: Laggad Beroende Variabel  

Tabell 3: Resultat regression 

 

Modell 1: Gruppindelning enligt 
IMFs definition  
 

Modell 2: Gruppindelning enligt 
historisk standardavvikelse på 
inflationen 

Beroende Variabel: 
Styrränta 

Tidsperiod 1 
(1995-2007) 

Tidsperiod 2 
(2007-2016) 

Tidsperiod 1 
(1995-2007) 

Tidsperiod 2 
(2007-2016) 

Antal Observationer 459 342 459 342 

Konstant  
0,286*** 
(0,0000) 

-0,06 
(0,4385) 

0,253*** 
(0,0000) 

-0,039 
(0,6294) 

Styrränta(-1) 
0,704*** 
(0,0000) 

0,476*** 
(0,0000) 

0,727*** 
(0,0000) 

0,440*** 
(0,0000) 

Inflation 
0,543*** 
(0,0000) 

0,539*** 
(0,0000) 

0,357*** 
(0,0000) 

0,282*** 
(0,0047) 

Output 
0,397*** 
(0,0000) 

0,379*** 
(0,0000) 

0,329*** 
(0,0000) 

0,329*** 
(0,0007) 

Dummy*Inflation 
-0,234*** 
(0,0000) 

-0,292*** 
(0,0000) 

0,120*** 
(0,0000) 

0,337*** 
(0,0000) 

Dummy*Output-gap 
-0,024 
0,7677 

-0,161** 
(0,0210) 

0,129 
(0,1404) 

-0,172* 
(0,0640) 

R^2 0,807 0,593 0,802 0,61 
Justerat R^2 0,805 0,587 0,800 0,60 
Anmärkning: p-värden inom parentes. Signifikansnivåer: *p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
 

Modell 1: Lutnings-dummyvariabler, gruppering enligt IMFs definition 
Det kan även här bekräftas att det är signifikant skillnad i reaktionen på inflationsförändring 
och att denna är högre för den inflationsstyrda centralbanksgruppen. Vad gäller reaktionen på 
output kan ingen signifikant skillnad mellan grupperna påvisas. Taylor-principen håller inte 
för någon av tidsperioderna. Förklaringsgraden minskar avsevärt mellan period 1 och 2.  
Räntejusteringen är i period 1 för båda modellerna hög, d.v.s. styrräntorna förändras långsamt 
till sin nya nivå. I period 2 är räntejusteringen lite snabbare.  

Modell 2: Lutnings-dummyvariabler, gruppindelning enligt egen empirisk studie  
Här bekräftas återigen att den nya inflationsstyrda gruppen med lägst standardavvikelse inte 
har den största koefficienten och således reaktion på inflationsförändringar. Detta bekräftar 
alltså även i detta test att historisk låg standardavvikelse inte beror på penningpolitisk 
inriktning. Räntejusteringen följer ungefär samma mönster som i Modell 1. 
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Diskussion  

I detta avsnitt kommer frågeställningarna var för sig att besvaras och dessa kommer sedan följas av 
punktade argument för utfallet av resultatet. 
 
 
Resultaten från testet med laggade oberoende variabler bekräftade att de inflationsstyrda 
centralbankerna har en högre koefficient för inflationsförändring och det innebär att den 
inflationsstyrda gruppen reagerar starkare på inflationsförändringar. Samma sak gäller för den 
output-styrda gruppen som i båda perioderna visade på signifikant skillnad och mer aggressiv 
penningpolitik mot output-förändringar. Det styrker således argumentet att det finns en 
skillnad och avvägning mellan inflation och output beroende på penningpolitiskt styrsätt. 
Regressionen bekräftar att denna ligger i linje med det styrsätt grupperna använder.  
 
Resultaten i testet med laggad beroende variabel bekräftar också att det finns en signifikant 
skillnad mellan länderna vad gäller reaktionen på inflationsförändringar. Dock återfinns ingen 
signifikant skillnad i reaktion på förändring i output-gapet. Att koefficienterna är lägre kan 
förklaras av det höga värdet på räntejusteringen. Trögheten gör att reaktionskoefficienterna 
blir lägre.   
 
I testet med de laggade oberoende variablerna håller Taylorprincipen för den inflationsstyrda 
gruppen i första tidsperioden men sedan avviker resultatet och som beskrivits i teori-avsnittet 
borde detta indikera att inflationen kan spåra ut och bli väldigt hög. Detta anknyter till tidigare 
studier som också har påvisat en avvikelse från Taylor-principen under 2000-talet. Frågan 
som uppkommer då är varför inflationen inte spårat ur? Länder har snarare upplevt en låg 
inflation sedan finanskrisen 2008.  
 
1) Phillipskurvan & Globalisering 
Flera olika centralbanker menar att Phillipskurvan inte längre är aktuell. Sambandet mellan 
arbetslöshet och inflation skapades 1958 och fram till innan krisen 2008 verkade sambandet 
stämma, det vill säga att inflation och arbetslöshet är negativt korrelerade. Denna negativa 
korrelation har inte skådats efter 2008. En teori för varför den negativa korrelationen inte 
kvarstår, är globaliseringen. Det har blivit svårare att öka priser på samma sätt som tidigare 
när nationell efterfråga på en vara har ökat (The Economist, 2017). Det finns ett globalt 
varuöverskott och stor produktionskapacitet, så när efterfrågan på varor och tjänster ökar i en 
region kan dessa genom teknik, globalisering och frihandelsavtal alltid tillhandahållas. 
Därmed blir det svårt för den nationella inflationen att ”spåra ur”.  
 
2) Förtroende & Ökad lagstiftning 
En annan aspekt är att centralbanker har lyckats skapa ett förtroende hos allmänheten att 
inflationen inte kommer att öka. Det vill säga i Fisher-prinicpen: 𝑖 = 𝑟 + 𝐸𝜋 , innebär det att 
den förväntade inflationen inte är hög. Det finns flera möjliga skäl till varför det skulle kunna 
vara så. En teori är kombinationen av ökad lagstiftning och regelsättning i det finansiella 
systemet efter krisen. Denna ökning av regler skulle kunna ses som en trygghet för 
allmänheten och genom detta har förtroende och förväntningar på att styrräntan kommer 
förbli låg skapats.  
 
3) Felaktigt Mått på Inflation & Miljöförstörelse  
Tidigare studier har riktat kritik mot Taylor och ansett att beräkningen av de icke 
observerbara parametrarna spelar en avgörande roll för hur applicerbar regeln är i 
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verkligheten. En del som jag tror är viktig att ta i beaktning är sättet att beräkna inflationen 
på. KPI, är ett mått som beräknar en varukorg för levnadsomkostnader och hur denna höjs 
varje år. Detta mått missar kostnaden för miljöförstörelsen. Utsläpp och kostnader för 
framtida generationer måste prissättas och borde inkluderas när man beräknar ”kostnaden för 
att leva”. KPI blir helt enkelt för smalt och onyanserat. Framförallt miljöaspekten är en del 
som borde börja tas med vid ekonomiska beräkningar. Dessutom är ofta tjänster och finansiell 
tillgångsinflation underrepresenterade i inflationsmåtten. Med det i beaktning kanske 
inflationen underestimerats till vad den egentligen är.   
 
Det konstateras också att det sker en förändring i penningpolitiken efter finanskrisen 2008. 
Förklaringsgraden R^2 minskar rejält för Taylor-regeln period 2 i båda testen samt att 
koefficienternas storlek ändras rejält. Även detta resultat ligger i linje med gammal forskning 
som påvisat att världens centralbanker avviker med från Taylor-regeln under senaste 
tidsperioden. Vad beror detta avvikande på?  
 
1) Lägre Styrränta  
Det argumenteras för att världens centralbanker systematiskt sätter lägre styrräntor än vad 
Taylor-regeln förespråkar (Bogdanova & Hoffman 2012). Därför blir styrräntan för låg i 
förhållande till det rådande inflation och output-gapet. Förklaringsgraden blir därför naturligt 
lägre i perioden efter krisen och reaktionskoefficienterna lägre värden ligger i linje med denna 
teori.  
 
2) Spillover effekter & Protektionism 
Då inga länder vill uppleva stora svängningar i kapitalflöden och växelkurser kan det 
argumenteras för att vara en av orsakerna till de globalt låga räntorna (Bogdanova & Hoffman 
2012). Det skulle alltså kunna ses som en slags koordinering mellan centralbanker i syfte att 
inte uppleva några stora globala svängningar. I den meningen kan de låga styrräntorna vara en 
spillover effekt mellan världens centralbanker. Detta argument grundar sig i någon slags 
finansiell protektionism och anpassning till globaliseringen där det för centralbankers del 
handlar om att skydda sitt eget ekonomiska ekosystem och upprätthålla landets 
konkurrenskraft. Många länder är starkt sammanlänkade till det globala finansiella systemet 
och ingen centralbank varken vill eller kanske har möjlighet att bedriva en väsentligt 
avvikande penningpolitik.   
 
3) Komplext Finansiellt System  
I ECBs presskonferens från april 2018 diskuteras bland annat frågan om penningpolitikens 
förändring innan och efter den finansiella krisen 2008. Här beskrivs det som att den enkla 
penningpolitiska perioden är över och att den inte kommer att återvända tillbaka till sin simpla 
kontext. Detta byggs på argumentet att den finansiella strukturen har genomgått oerhörda 
förändringar. Exempel på detta är att icke finansiella firmors banklån 2007 bestod till 71 % av 
normala banklån och 2017 har detta sjunkit till 45 %. Vilket innebär att den gamla 
bankfinansieringen nu görs till ungefär 1/3 utanför bankernas balansräkning, i bland annat 
obligationer. Det argumenteras också för att komplexiteten i det finansiella systemet har ökat, 
finansiering från icke bankbaserade parter har vuxit och spektrumet för olika räntor har 
ändrats. Den avgående vice presidenten för ECB argumenterar för att centralbanken behöver 
fundera över att påverka andra typer av räntor och att styrningen borde ske bredare än den gör 
idag. Detta som följd av den mer komplexa miljön centralbankerna befinner sig i (Bloomberg 
2018).  
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Klassificeringen för inflationsstyrda centralbanker ligger inte i linje med hur inflationen 
faktiskt har rört sig. Resultat är inte vad jag hade förväntat mig, då tre av länderna med lägst 
standardavvikelse inte klassificeras som inflationsstyrda länder. Det innebär kanske att IMFs 
definiering bara är ett teoretiskt ramverk som är svår att applicera på verkligheten. 
Omgrupperingen och den nya regressionen gjordes för att undersöka hur koefficienterna 
skulle ändra sig i modell två. Resultaten i modell 2 bevisar att historisk standardavvikelse inte 
beror på penningpolitisk inriktning. Varför är det så?  
 
1) Heterogena länder & olika ekonomiska chocker 
En möjlig anledning skulle kunna vara att olika ekonomiska chocker träffar länder olika. Då 
länder skiljer sig åt på fler plan än bara penningpolitiskt. Länderna som lyckats hålla en 
väldigt låg standardavvikelse kan ha haft motverkande finanspolitik och ett ekonomiskt 
system som är stabilt och flexibelt avseende inflationsförändringar. Det betyder att mitt 
argument för att mina valda länder är homogena kanske inte stämmer med verkligheten. 
Länder ser både geografisk, demografisk och politiskt väldigt olika ut och dessa faktorer 
kanske är mer betydelsefulla när det kommer till historiskt ekonomisk beteende.  
 
2) Lågt medelvärde på inflation 
Både Japan och Schweiz uppvisar ett extremt lågt medelvärde på inflationen. I Japans fall 
beror det på den recessionen som pågått i landet sedan 90-talet, så det är inte oväntat att 
standardavvikelsen är väldigt låg. Schweiz är också känt för att ha ett generellt lågt värde på 
inflationen vilket är delvis länkat till den speciella statusen schweizerfrancen har haft under 
lång tid. Det innebär att länderna inte behövt svara aggressivt på inflationsförändringar, för 
dessa har under hela tidsperioden varit väldigt låga.  
 
3) Indirekt inflationsstyrning 
Det stora frågetecknet är hur Danmark har lyckats hålla en sådan låg standardavvikelse över 
tid utan varken lågt medelvärde på sin inflation och utan att föra inflationsstyrd 
penningpolitik. En möjlig anledning som skiljer Danmark mot resterande länder är att landets 
växelkurs är knuten mot Eurozonen. (Danmarks nationalbank 2015) Jag skulle därför vilja 
argumentera för att Danmark på så vis får ta del av en indirekt inflationsstyrning. Detta då 
Eurozonen enligt IMF är klassificerat som inflationsstyrt.  
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Avslutning:  

Avslutningsvis konstateras det att det finns en signifikant skillnad i Taylor-regeln för 
inflationsstyrda och output-styrda centralbanker. Lutningskoefficienten för inflationen är 
större och indikerar mer aggressivt inriktad penningpolitik på inflationsförändringar av den 
inflationsstyrda gruppen. Detta innebär dock inte att de inflationsstyrda centralbankerna har 
upplevt lägst standardavvikelse i inflationen historiskt. Att kunna fastslå den egentliga 
orsaken till ekonomiskt historiskt inflationsbeteende är ett område för vidare forskning. Mina 
argument bygger på att Japan och Schweiz med sina historiskt låga medelvärden aldrig 
behövt svara kraftigt på inflationsförändringar och därför upplevt en låg historisk 
standardavvikelse. I Danmarks fall är min teori att landet med sin knutna växelkurs till 
Eurozonen, tar del av en indirekt inflationsstyrning. Att det skulle finnas en signifikant 
avvägning mellan inflation och output får stöd i ett av testen men inte i det andra, även detta 
är ett område för vidare forskning.  
 
Taylor-principens förhållande mellan inflation och ränta håller inte för alla perioder men 
inflationen har trots det inte spårat ur. Mina argument för detta är att inflationsförväntningarna 
hos allmänheten är låga, att den skattade parametern inflation inte tar hänsyn till tillräckligt 
många faktorer såsom kostnader för miljöförstörelsen samt, digitalisering och 
globaliseringseffekter.  
 
Det kan också konstateras att det sker en förändring i penningpolitiken efter finanskrisen i den 
mån att länderna avviker mer från Taylor-regeln, då förklaringsgraden i alla testen minskar 
för period 2. Förändringen sägs grunda sig i att världens centralbanker sätter en lägre ränta, än 
den Taylor-regeln förespråkar. Detta kan dels bero på en spillover effekt mellan världens 
centralbanker globalt. Ingen vill uppleva stora förändringar i kapital eller växelkurser och 
därför håller alla sina styrräntor på liknande nivåer. Dessutom argumenteras det för att det 
finansiella systemet har blivit mer komplext efter finanskrisen, så penningpolitikens simpla 
levnadstid sägs vara förbi. Taylor-regeln har tidigare varit en bra normativ styrregel trots sin 
enkelhet. En förbättrad studie hade behövt en mer avancerad regel som tog hänsyn till fler 
delar än bara inflation och output-gap samt inkludera den mer komplexa finansiella miljön 
som utvecklats sedan finanskrisen 2008.    
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Appendix 1:  

Homoskedasticitet:  
Homoskedasticitet innebär att variansen av feltermerna är konstant för alla tidsperioder. I 
uppsatsens regression innebär det: Om beroende-variabeln (styrräntan), skiljer sig mycket åt, 
för de olika tidsperioderna eller för de olika länderna, ska homoskedasticiteten ifrågasättas. Är 
variansen av feltermerna inte konstant för alla tidsperioder klassificeras datan som 
heteroskedasticisk. Konsekvensen av det är att OLS estimatorn inte längre är effektiv, då 
feltermerna blir felskattade. Dock kvarstår att OLS är väntevärdesriktig och konsistent 
(Dougherty 2016). 
 
Då styrräntan är olika för länderna och över tid, genomfördes ett test på paneldatan för 
homoskedasticitet med noll hypotesen: Kvadraten av residualerna påverkas inte av de 
oberoende variablerna, vilket innebär att feltermerna är homoskedastiska. Detta förkastades i 
alla perioder och heteroskedasticitet kunde därför påvisas. För korrigering av detta och 
således få homoskedasticka feltermer, användes robusta standardfel i alla regressioner 
(Dougherty 2016).  
 
Autokorrelation 
Autokorrelation betyder att feltermernas covarians inte är skild från noll och att feltermerna 
därför inte är fördelade oberoende varandra i tidsserien. Konsekvensen av detta är att fel 
värden på standardfel för variablerna kan komma att fås och således blir tolkningen av 
koefficientens signifikans fel. Genom att titta på Durbin-Watson resultatet för regressionerna 
påvisar datan autokorrelation (Dougherty 2016).  
 
Durbin-Watson visar en t-statistik på nollhypotesen: Ingen autokorrelation finns. Det betyder 
att värden mellan 0 och 2 innebär positiv autokorrelation och över 2 innebär negativ 
autokorrelation mellan datans feltermer (Dougherty 2016). För alla tidsperioder och modeller 
återfinns positiv eller negativ autokorrelation mellan feltermerna. För korrigering av detta 
används återigen robusta standardfel.  
 
Tabell 4: Autokorrelation  
  Modell 1: Modell 2: 

Test 1:  Tidsperiod 1 
(1995-2007) 

Tidsperiod 2 
(2007-2016) 

Tidsperiod 1 
(1995-2007) 

Tidsperiod 2 
(2007-2016) 

Durbin-Watson 0,96 1,25 0,61 1,30 
Test 2:      
Durbin-Watson 2,33 2,01 2,32 2,78 
 
 
Stationäritet:  
Är en tidsserie är stationär innebär det att väntevärdet av y (styrräntan) inte får bero av tiden 
samt att väntevärdet ska vara konstant. Givetvis får y variera i värde under tiden men 
väntevärdet av hela tidsserien ska var konstant. Även variansen måste över tid vara konstant 
och får således inte bero av tiden. Likadant för kovariansen som enbart får bero på hur långt 
avstånd det är mellan mätpunkterna (Dougherty 2016).  
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I teorin beskrivs ränta som en beroende variabel som typiskt kan ha ett konstant väntevärde, 
jämfört med BNP som inte har det, då BNP oftast växer över tid. Annars hade ingen 
ekonomisk tillväxt förekommit.  
 
För att kontrollera detta utfördes ett antal olika panel enrotstester med nollhypotesen: 
Tidssserien har en enhetsrot, vilket innebär att datan är icke-stationär. Alla tester visar att 
nollhypotesen kan förkastas och vi kan därför säkerställa att datan är stationär.   
 
Tabell 5: Stationäritet 

Q1 1995-Q3 2017 
Levin Lin 
& Chu-test 

Pesaran & 
Shin Test 

Fisher 
Chi-
square test 

Styrränta -5,94*** 
(0,0000) 

-9,88*** 
(0,0000) 

131,68*** 
(0,0000) 

Inflation 
-9,58*** 
(0,0000) 

-12,48*** 
(0,0000) 

173,37*** 
(0,0000) 

Output-gap 
-12,52*** 
(0,0000) 

-14,27*** 
(0,0000) 

204,1*** 
(0,0000) 

Q1 2008-Q3 2017 
  Styrränta -7,11*** 

(0,0000) 
-11,28*** 
(0,0000) 

147,6*** 
(0,0000) 

Inflation 
-9,18*** 
(0,0000) 

-12,99*** 
(0,0000) 

172,02*** 
(0,0000) 

Output-gap 
-9,15*** 
(0,0000) 

-13,06*** 
(0,0000) 

174,3*** 
(0,0000) 

Anmärkning: p-värden inom parantes. 
Signifikansnivåer: *p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 

 

Multikollinearitet 
Vid data med fler än en förklarande variabler finns alltid en risk för multikollinearitet. I 
uppsatsen regressioner används två förklarande variabler, inflation och output-gap. Därför bör 
variablerna testas för multikollinearitet. Det innebär att de förklarande variablerna är linjära 
kombinationer av varandra. Risken finns då att regressionen visar väldigt höga standardfel, 
även om så inte är fallet. Tolkningen av koefficienterna kan därför bli fel (Dougherty 2016).  
 
Med hjälp av en korrelationsmatris kontrollerar jag hur stor del av output-gapet och 
inflationen som beror av varandra, d.v.s. hur stor del av dessa som är linjära kombinationer av 
varandra. Resultatet blir att det är svag korrelation mellan inflation och output gap och således 
behöver jag inte oroa mig för multikollinearitet.  
 
Tabell 6: Multikolinjäritet 

Korrelationsmatris 
Output-
gap 

Inflation 
(Q1 1995- Q3 2008) 0,1315 
Inflation 
(Q1 2008-Q3 2017) 0,257 
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Appendix 2:  

Australien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danmark: 
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Japan: 

 
 
 
 
Kanada:  
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Nya Zeeland:  
 
 

Schweiz:  
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Storbritannien:  
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