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Abstract 

The rate of inflation has been low in many countries since the financial crisis in 2008. In 

attempts to increase the inflation rate, central banks have lowered their interest rates to 

historically low levels. In Denmark, Switzerland and Sweden, the central banks key interest 

rates have been negative. In 1993, John B Taylor proposed a macroeconomic rule with the aim 

of providing a forecast for the key interest rate. According to the Taylor rule, the policy rate 

can be explained by the inflation rate and gross domestic product of previous periods. 

This paper aims to investigate the empirical relevance of the Taylor rule in Denmark, 

Switzerland and Sweden during the period 2000 to 2018. To do this, two tests are performed. 

The first is that, with a linear regression model, investigate the relationship between the key 

interest rate, the inflation gap and the GDP gap. The second is a Granger causality test to see 

if the implicit causality of the Taylor rule is correct. The Granger test is based on the results of 

a vector autoregression. The results of this paper show that there is a correlation between the 

rate of inflation and the key interest rate, but not between the GDP gap and the key interest rate 

in the selected countries during the investigation period. Furthermore, the results show that 

causality goes from the inflation gap and the GDP gap towards the key interest rate, as the 

Taylor rule suggests. The result does not suggest that negative key interest rates would affect 

the relevance of the Taylor rule. 

 

Keywords: Taylor rule, key interest rate, rate of inflation, GDP gap, OLS, VAR, Denmark, 

Switzerland, Sweden   
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Sammanfattning 

Inflationen har i många länder varit låg sedan finanskrisen 2008. I försök öka inflationstakten 

har centralbanker sänkt sina räntor till rekordlåga nivåer. I Danmark, Schweiz och Sverige har 

styrräntorna varit negativa. John B Taylor föreslog 1993 en makroekonomisk regel med syfte 

att kunna ge en prognos för styrräntan. Enligt Taylorregeln kan styrräntan förklaras av tidigare 

perioders inflationstakt och bruttonationalprodukt. Denna uppsats syftar till att undersöka 

Taylorregelns empiriska relevans i Danmark, Schweiz och Sverige under perioden 2000 till 

2018. Två tester genomförs. Det första är att, med en linjär regressionsmodell, undersöka 

sambandet mellan styrränta, inflationsgap och BNP-gap. Det andra är ett Granger-

kausalitetstest för att se om den implicerade kausaliteten i Taylorregeln stämmer. Granger-

testet bygger på resultaten från en vektor autoregression. Resultaten i denna uppsats visar att 

det finns ett samband mellan inflationstakt och styrränta, men inte mellan BNP-gap och 

styrränta i de valda länderna under undersökningsperioden. Vidare visar resultaten att 

kausaliteten går från inflationsgap och BNP-gap mot styrränta, som Taylorregeln föreslår. 

Resultatet lyckas inte påvisa att negativa styrräntor skulle påverka Taylorregelns relevans.  

 

Nyckelord: Taylorregeln, styrränta, inflation, BNP-gap, OLS, VAR, Denmark, Schweiz, 

Sverige 
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Inledning & Frågeställning 

I finanskrisens spår följde en lågkonjunktur i stora delar är världen. Låg tillväxt, hög 

arbetslöshet och risk för deflation hotade många ekonomier. I ett försök att nå sina 

inflationsmål har flera länder sänkt sina räntor till rekordlåga nivåer. Sedan 2014 har tre länder 

haft negativa styrräntor. Dessa är Danmark, Schweiz och Sverige. I samtliga tre länder har 

inflationstakten ökat sedan införandet av negativa styrräntor. 

John B Taylor är en amerikansk ekonom som (1993) föreslog en makroekonomisk regel som 

prognosverktyg för styrräntan. Givet inflationstakten och BNP-gapet ska regeln kunna ge en 

indikation på vad styrräntan kommer sättas till. Taylors bidrag har skapat en debatt om hur 

regler med standardiserade variabler kan förutse vad centralbanker kommer sätta räntan till. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken empirisk relevans Taylorregeln har i 

Danmark, Schweiz och Sverige under åren 2000 till 2018. 
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Bakgrund 

 

Vägen till negativa styrräntor 

Finanskrisen 2008 startade i USA med konkursen av investmentbanken Lehman Brothers. 

Detta ledde till en kraftig inbromsning i världsekonomin. Förtroendet för det finansiella 

systemet föll och den aggregerade efterfrågan minskade drastiskt, bland annat, på grund 

finansieringssvårigheter. För att stimulera ekonomin har centralbanker sänkt sina styrräntor 

och ökat penningmängden (Ohlin 2018). Centralbankerna i Danmark, Schweiz och Sverige har 

sänkt sina styrräntor till negativa nivåer. 

 

Danmark 

Danmarks centralbank, Nationalbanken, har som huvudsakligt mål att hålla danska kronan fast 

mot euron (Nationalbanken 2017). Den danska BNP föll med 5 procent 2009 vilket var 6 

procentenheter lägre än vad den danska centralbanken, Nationalbanken, hade prognosticerat 

ett år tidigare (Nationalbanken 2010) Efter lågkonjunkturen som föranleddes av finanskrisen 

2008 har Nationalbanken precis som många andra centralbanker sänkt sina styrräntor för att 

stimulera ekonomin. 2012 blev Nationalbanken tvungen att sänka styrräntan till -0,2 procent 

eftersom spekulationer på den danska kronans tryckt valutakursen uppåt, vilket försvårade 

Nationalbankens uppgift att bibehålla den fasta växelkursen. (Nationalbanken 2013).  

 

Schweiz 

Den schweiziska centralbanken, Swiss national bank (hädanefter SNB), har som övergripande 

mål att säkra prisstabiliteten och agera i enlighet med landets intressen (SNB 2019a). SNB ser 

prisstabilitet som ett grundläggande villkor för tillväxt och välstånd. SNB likställer en årlig 

tvåprocentig ökning av konsumentpriserna med prisstabilitet (SNB 2019b). Schweiz var som 

många andra europeiska länder drabbade av finanskrisen. De tre sista kvartalen 2008 minskade 

tillväxten, arbetslösheten ökade och förväntningarna för tillväxten 2009 dämpades (SNB 

2008). SNB sänkte under 2008 styrräntan 2,2 procentenheter från 2,3 till 0,1 procent (Ibid). 

SNB (2012) meddelade att den schweiziska francen fortsatt lägsta växelkurs skulle vara en 
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franc per 1,2 euro. En appreciering av den schweiziska francen skulle äventyra prisstabiliteten 

i landet (Ibid).  År 2015 blev det för kostsamt att behålla den fasta växelkursen och SNB lät 

francen flyta. Vid frisläppande apprecierade francen direkt gentemot andra valutor och SNB 

prognosticerade att francens övervärdering skulle korrigeras över tid. SNB beslutade att sänka 

styrräntan ytterligare till -0,75 procent för att dämpa francens attraktionskraft (SNB 2015). 

 

Sverige 

Sveriges centralbank, Riksbanken, ska i enlighet med riksbankslagen upprätthålla ett fast 

penningvärde. I praktiken innebär detta att se till att inflationstakten är 2 procent per år 

(Riksbanken 2018a). Riksbanken sänkte styrräntan i tre omgångar från 4,25 till 1,5 procent 

under hösten 2008. Riksbanken motiverar styrräntesänkningen med”….att den globala 

nedgången i konjunkturen och den finansiella krisen fortsätter att sätta djupa spår i 

utvecklingen i Sverige” (Riksbanken 2009. s. 7). Riksbanken bedömde att lågkonjunkturen 

riskerade att bli den värsta i OECD-området på flera decennier och att ytterligare sänkningar 

var att vänta under 2009 för att uppnå inflationsmålet. Riksbanken uppfattade lågkonjunkturen 

som svårbedömd eftersom få historiska paralleller kunde kopplas till förloppet (Riksbanken 

2009). År 2013 bedömde Riksbanken att världsekonomin fortfarande återhämtade sig från 

lågkonjunkturen 2008 och att tidigare års låga inflationstryck skulle förbli lågt fram till 2015 

(Riksbanken 2013). Första kvartalet 2015 sänkte Riksbanken styrräntan till -0,1 procent. 

Sänkningen motiverades av omvärldens ojämna finansiella återhämtning, det låga oljepriset 

samt det fortsatt låga inflationstrycket (Riksbanken 2015). 
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Fig. 1 Graf gjord med data från. Nationalbanken (2018); SNB (2018); Riksbanken (2018b). 

 

Dagens låga räntenivåer är inget unikt fenomen. Låga räntor präglade den japanska ekonomin 

under hela 1990-talet. En lågkonjunktur 1992 gjorde att tillväxten i landet kraftigt bromsades 

in och för att stimulera ekonomin och öka inflationstakten sänktes styrräntan till historiskt låga 

nivåer. Under en 10-årsperiod var räntan nära noll procent. Trots det var inflationstakten och 

BNP-tillväxten mycket låg (Nakaso 2001). 

Att sänka styrräntan till, eller nära, noll procent är omdiskuterat. Bland annat eftersom att ett 

land kan ställas inför en likviditetsfälla. John Hicks (1937) skapade IS-LM modellen som 

beskriver sambandet mellan styrränta och den totala produktionen i ett land. Modellen 

beskriver även problematiken vid en likviditetsfälla. Vid en likviditetsfälla har en ökning av 

penningmängden inte någon inverkan på prisnivån (Ibid). Likviditetsfällan uppstår när 

centralbankernas styrräntor rör sig mot eller är på 0 procent (Svensson 2000). Keynes (1936) 

beskriver likviditetsfällan som när räntan är så låg att människor tenderar att ta ut sina 

besparingar från banken för att hålla kontanter istället eftersom banken inte kan garantera 

någon avkastning på det insatta kapitalet. Skulle inflationen inte pressas uppåt av den låga 

styrräntan hamnar centralbankerna i en mycket prekär situation eftersom det blir svårt att sänka 

räntan ytterligare (Svensson 2000).  
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Liten öppen ekonomi 

Danmark, Schweiz och Sverige kan beskrivas som en små öppna ekonomier (Nationalbanken 

2012;Querron-Quintana 2013;Bäurle & Kaufmann 2014). Mankiw (2013) beskriver en liten 

öppen ekonomi där dess invånare har tillgång till världens finansiella marknader och lätt kan 

förflytta kapital mellan olika marknader. Med ”liten” menas att landets ekonomiska 

transaktioner endast är en försumbar del av den totala världsekonomin och att landet inte 

motsätter sig att internationell utlåning (Mankiw 2013).   

 

Växelkursregimer 

Sverige och Schweiz valutor har en rörlig växelkurs. En sänkning av styrräntan betyder att 

valutan deprecierar eftersom färre utländska spekulanter kommer välja att investera i valutan 

eftersom avkastningen minskar. Ursprungslandet blir relativt sett fattigare eftersom det nu 

krävs mer inhemsk valuta för att köpa utländsk valuta. Exportföretag gynnas av en 

valutadepreciering eftersom den köpande utländska parten kan köpa fler varor med köparens 

utländska valuta (Mankiw 2013). 

Den danska kronans växelkurs är, i januari 2019, satt till att 100 euro är 746,55 danska kronor 

(Nationalbanken 2019). Valutan tillåts fluktuera plus/minus 2,25 procent runt det målet. 

Nationalbanken måste vid en hög omvärldsränta minska sina utländska valutareserver för att 

stödköpa sin egen valuta för att fixera den vid det uppsatta målet. Vid en låg omvärldsränta 

jämfört med den danska inhemska räntan kommer kapital att flöda in i landet och centralbanken 

måste då köpa utländsk valuta för att undvika att danska kronan stiger i värde (Nationalbanken 

2017). 

 

Inflation & inflationsmål 

Riksbanken har ett mål på tvåprocentig årlig inflationstakt (Riksbanken 2018a). Schweiz mål 

är att inflationstakten inte får överstiga en tvåprocentig årlig inflationstakt (SNB 2019a). 

Danmark har sin valuta fixerad mot euron. Den europeiska centralbanken har, i sin tur ett mål 

för euroländerna om en årlig inflationstakt som ska vara nära, men inte överstiga två procent 

(ECB 2019). I samtliga tre länder har man, under åren 2000 – 2018, haft svårt nå 

inflationsmålen.  
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Fig. 2. Graf gjord med data från FED (2018a); FED (2018b); FED (2018c). 

 

Figur 2 visar ländernas årliga procentuella inflationstakt. Inflationen är uppmätt med 

konsumentprisindex.  
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Teoretisk bakgrund 

 

Styrränta (𝒊𝒕) och stabiliseringspolitik 

De första årtiondena på 1900-talet ansåg ledande ekonomer att centralbanker eller statliga 

aktörer inte bör intervenera i ekonomin. Uppfattningen bland nationalekonomer var att den fria 

prisbildningen per automatik alltid strävar mot jämvikt. Till exempel sågs arbetslöshet endast 

som en signal på att lönenivån är för hög vilket gör efterfrågan på lönearbete blir större än 

företagens utbud, som skapar arbetslöshet (Eklund 2017).   

John Maynard Keynes är en av 1900-talets mest kända ekonomer. Keynes ägnade stora delar 

av 1920 och 30-talen åt att formulera en teori om penningpolitik, sedermera återgiven i boken 

”The General Theory of Employment, Interest and Money” (1936). Fokus för keynesianska 

ekonomer är att politiken ska generera full sysselsättning. Genom penningpolitik bör, enligt 

keynesianska ekonomer, centralbanker sätta räntorna så att full sysselsättning nås. När 

ekonomin behöver stimuleras, det vill säga när vi inte har full sysselsättning, bör styrräntan 

sänkas. När ekonomin är överhettad, det vill säga att det finns fler arbeten än arbetstagare, bör 

centralbanker höja styrräntan för att dämpa den ekonomiska konjunkturen (Keynes 1936). Efter 

andra världskriget dominerades den ekonomiska politiken strävan mot full sysselsättning 

(Eklund 2017).  

 

Knut Wicksell och den naturliga räntan (𝒓𝒕) 

Knut Wicksell (1851–1926) är en av Sveriges mest kända nationalekonomer. Wicksells största 

bidrag till penningpolitiken kom genom ”Penningräntans inflytande på varupriser” 1 . Där 

föreslår Wicksell att en stabil prisnivå borde vara penningpolitikens främsta målsättning och 

att alla skulle gynnas av det målet (Jonung 1990). Wicksells teori baseras på kvantitetsteorin 

men inriktar sig på att, genom att visa på hur räntor och priser hade ett nära samband, kunna 

förklara inflationstryck. Detta kom senare att kallas den kumulativa processen (Jonung 1977). 

Investerare förväntar sig en viss avkastning när de investerar sitt kapital, denna kapitalränta är 

                                                           

1 Egen översättning av Geldzins und Güterpreise 
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den naturliga räntan. När den naturliga räntan är högre än bankräntan blir det således 

fördelaktigt att finansiera nyinvesteringar och enligt Wicksell ska då banker minska sina 

monetära reserver för att möta den ökade efterfrågan på kapital. Denna ökning av den monetära 

basen ska då i enlighet med kvantitetsteorin öka prisnivån. Ifall bankräntan är högre än den 

naturliga räntan kommer investerare minska sitt lånekapital och penningmängden i ekonomin 

minskar vilket leder till deflation (Ibid). Wicksells regel blir då att centralbanker genom 

styrräntan sätts till dess att bankräntorna motsvarar den naturliga räntan och på så sätt skulle 

en konstant prisnivå kunna upprättas (Ibid). 

 

Olika skolors syn på inflation (𝜋𝑡) 

 

Monetarism och inflation 

Friedman & Schwartz (1963) anser att inflation endast är ett monetärt fenomen som ska 

hanteras av centralbanker genom att kontrollera den penningmängd som finns i omlopp. Teorin 

hur penningmängden påverkar ekonomin på lång sikt kom till redan på 1600-talet och 

utvecklades vidare av bland annat den skotske filosofen David Hume (Mankiw 2013).  

För att förstå sambandet mellan penningmängden och inflation använder man sig av 

kvantitetsteorin. Den ser ut som följande:  

 

𝑀𝑡 𝑉𝑡 = 𝑃𝑡  𝑌𝑡        (I) 

 

𝑀𝑡 representerar penningmängden i ekonomin, 𝑉𝑡  står för i vilken takt penningmängden 

använts i transaktioner per år. 𝑃𝑡  är den allmänna prisnivån i ekonomin och den reala 

bruttonationalprodukten är variabeln 𝑌𝑡 (Jones 2014). Inflation mäts genom att den allmänna 

prisnivån har höjts och för att implementera kvantitetsteorin i inflationstermer görs en 

algebraisk omskrivning. 𝑉𝑡 anses vara en konstant och kan exkluderas (Jones 2014; Mankiw 

2013).   
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Inflationen, eller förändringen av prisnivån representeras av 𝑔𝑃 . Ekvationen ser ut enligt 

följande: 

 

𝑔𝑃 = 𝑔𝑀 − 𝑔𝑌      (II) 

 

𝑔𝑀  representerar tillväxttakten av penningmängden och 𝑔𝑌 tillväxttakten i den reala 

bruttonationalprodukten. Så inflationen bestäms av den procentuella förändringen av 

penningmängden minus procentuella förändringen i den reala bruttonationalprodukten (Jones 

2017). 

 

Keynes syn på inflation 

Enligt Keynes (1936) uppstår inflation när efterfrågan och produktionskostnad ökar utan en 

motsvarande produktionsökning. Inflationshöjningen kräver även att full sysselsättning 

uppnåtts, därefter kommer varje investering utlösa en stegring av penningpriserna som pressar 

inflationen uppåt (Ibid). 

 

Nykeynesiansk syn på inflation 

När stagflation drabbade flera länder på 1970-talet fallerade Keynes makroteori eftersom den 

inte kunde förklara det fenomenet (Gordon 2009). Till exempel hade keynesianska ekonomer 

förklarat inflation genom Phillipskurvan, som beskriver sambandet mellan arbetslöshet och 

inflationstakt. Phillipskurvan är resultatet av en empirisk studie (Phillips 1958). Ekonomer 

stöpte om Keynes teori.  Den nykeynesianska teorin beskriver att inflationen kan förklaras av 

tre stycken faktorer. Den första är efterfrågechock, är när ekonomin befinner sig på en 

kapacitetsnivå som överstiger den fulla sysselsättningen vilket skapar ett tryck på prisnivån. 

Ifall full sysselsättning inte uppnås så minskar trycket på prisnivån och inflationstakten blir 

väldigt låg (Gordon 2011). Efterfrågechocken kan till exempel skapas av ökade offentliga 

utgifter eller en ökad penningmängd. Den andra faktorn är kostnadsinflation. Kostnadsinflation 

inträffar när producenter höjer priser kraftigt på grund till exempel ökade 

produktionskostnader, denna uppskruvade prisspiral kan förklara stagflationen i USA på 1970-

talet (Ibid). Den tredje faktorn är förväntningarna på inflationen, eller den inbyggda inflationen. 
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Människors förväntningar på ekonomins bygger på ekonomins tidigare inflationstryck och 

lönestegringar. Skulle det föras en restriktiv monetär eller finanspolitik vid en lågkonjunktur 

är förväntningarna kvar på tidigare förd politik vilket skapar ett mycket lågt inflationstryck 

eller deflationstryck (Gordon 1978).                        

 

Inflationsbekämpning och inflationsmål (π∗) 

Friedman & Schwartz (1963) anser att centralbankerna ska kontrollera penningmängden som 

primär uppgift. Styrräntan förväntas påverka penningmängden. Monetarister, som Friedman, 

delar den keynesianska synen på att penningmängden påverkar inflationstakten, dock skiljer 

sig deras åsikter om hur starkt sambandet är. Monetarister hävdar ett starkt samband mellan 

penningmängd och inflation och att inflationsbekämpning bör prioriteras över full 

sysselsättning för en effektiv stabiliseringspolitik (Eklund 2017). Enligt den monetaristiska 

skolan bör centralbankers primära uppgift vara att kontrollera penningmängden och hålla 

inflationstakten på en låg, stabil nivå (Schön 2010). Centralbanker tolkar vad låg och stabil 

nivå är på olika sätt. Exempelvis har riksbanken ett mål, som bygger på historiska data, om två 

procent (Riksbanken 2018a). 

 

BNP-gap (𝑦𝑡
∗), potentiell BNP och faktiskt BNP 

Bruttonationalprodukten (BNP) är det samlade värdet på de varor och tjänster som produceras 

i ett land under ett år. BNP-gap skattas till det positiva eller negativa värde som skiljer mellan 

vad en ekonomi faktiskt producerar och potentiellt kan producera. Produktionsgapet kan även 

benämnas som BNP-gapet. Potentiellt BNP, vilket är en teoretisk konstruktion, estimeras 

utifrån olika indikatorer och statistiska metoder. De olika metoderna skiljer sig åt och ingen 

generell metod praktiseras (Promemoria 2016). BNP-gapet beräknas genom att ta den 

procentuella skillnaden mellan faktisk BNP och procentuellt BNP. 

 

𝑌𝑡 =
(𝑦𝑡−𝑦𝑡

∗)

𝑦𝑡
        (III) 
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Under lågkonjunktur skapas ett negativt produktionsgap som betyder att den aggregerade 

efterfrågan sjunker något som vid en längre tids minskad efterfrågan kan leda till att 

bruttonationalprodukten faller, vilket i sin tur minskar inflationstrycket. När BNP-gapet är 

positivt innebär det att ekonomin befinner sig i en högkonjunktur och producerar över sin 

kapacitet. Detta pressar ner arbetslösheten och genererar ökad inflatiostakt (Jahan & Saber 

Mahmud 2013).  

 

Taylorregeln 

Taylor (1993) föreslår en regel för vad styrräntan bör sättas till givet det makroekonomiska 

läget. Regeln är en reaktionsfunktion där styrräntan beror på jämnviktsräntan, inflationstakten 

och BNP-gapet. 

 

𝑖𝑡 = 𝑟𝑡 +  𝛼𝜋(𝜋𝑡 − 𝜋∗) + 𝛼𝑦𝑌𝑡        (IV) 

 

Där 𝑖𝑡  är styrräntan, 𝑟𝑡  den naturliga räntan, 𝜋𝑡 − 𝜋∗skillnaden mellan faktisk inflation och 

inflationsmål och 𝑌𝑡 BNP-gapet. 𝛼𝜋 och 𝛼𝑦 är parametrar för inflationsgap respektive BNP-

gap. En höjning av styrräntan ska dämpa den ekonomiska aktiviteten och inflationstrycket och 

en sänkning ska medföra en motsatt effekt. Denna kontrainflatoriska metod kallas 

Taylorprincipen (Mankiw 2013).  

Taylors (1993) anser att med en enkel reaktionsfunktion som verktyg för styrränta blir 

penningpolitiken transparent och förutsägbar. Förväntningarna på ekonomin blir rationella 

vilket gynnar prisstabiliteten och konjunkturerna.  

McCallum & Nelson (2004) skriver att Taylorregeln skapar rationella förväntningar på 

ekonomin. Dock så anser de att fler variabler bör läggas till för att få mer långsiktiga effekter 

på ekonomin och att rationella förväntningar snabbt kan förändras och då behövs en effektivare 

metod. 

Svensson (2003) skriver att en reaktionsfunktion gör beslutsprocessen för styrräntan för enkel 

och mekanisk och att målregler som inflationsmål fungerar bättre för centralbanker. Svensson 

(2005) utvecklar resonemanget med att faktorer som är svåra att mäta, som exempelvis den 
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mänskliga faktorn, exkluderas i en sån modell. När diskretionär penningpolitik förs används 

inte endast en förutbestämd formel med givna variabler som underlag för styrräntebeslut. 

Taylor (1993) skriver att hans regel bör ses som ett komplement till diskretionär penningpolitik.  
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Tidigare studier 

Taylor (1993) har inspirerat en stor mängd forskare och ett antal forskningsartiklar om 

Taylorregeln har publicerats. Debatten består främst i hur väl regeln förklarar centralbankers 

beteende. Se tabell 1 för ett urval av dessa studier.  

 

Tabell 1 Resultat från tidigare studier 

 

Namn Skattningsmetod Region 𝛽𝜋 𝛽𝑦 Data från 

 

Taylor 1993 

 

 

OLS 

 

USA 

 

1,5 

 

0,5 

 

1987 - 1992 

Orphanides 2001 

 

OLS USA 1.51 0,6 1987 - 1992 

 

 

Gerlach-Kristen 

2003 

 

OLS 

 

EMU 0,628 0,266 1988 - 2002 

 TSLS 

 

EMU 0,473 0.19 1988 - 2002 

 

 

Österholm 2005 OLS USA 1,182 0,636 1987 - 1999 

  Australien 0,333 -0,138 1993 - 2001 

 

 

 Sverige 0,938 -0,281 1992 - 2002 

Branch 2014 OLS USA 1,94 0,82 1993 - 2008 

 

Taylor (1993) skattade parametrarna för USA mellan åren 1987 och 1992. Parametrarna för 

inflationsgap och BNP-gap skattades till 0,5 vardera. Den amerikanska centralbanken hade vid 

den tidpunkt undersökningen genomfördes ett inflationsmål om två procent.  Konstanten i 

Taylors skattning blev lika med ett. Taylor föreslog följande numeriska utryck av ekvationen.  
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𝑖𝑡 = 1 +  0,5(𝜋𝑡 − 2) + 0,5𝑌𝑡
∗         (V) 

 

Orphanides (2001) diskuterar informationsproblem som kan uppstå vid användandet av enkla 

målregler inom penningpolitiken. Han skattar parametervärdena i Taylorregeln och finner 

värden som är snarlika de Taylor skattade. Han drar slutsatsen att enklar reaktionsfunktioner, 

som till exempel Taylorregeln, kan ge en bra grund till diskussioner för penningpolitiska beslut. 

Vidare påpekar Orphanides att använda andra metoder kan ge förbättrade resultat.  

Gerlach-Kristen (2003) skattar regeln för EMU-länderna. Där skiljer sig parametrarna från 

Taylor. Ett av skälen, enligt Gerlach-Kristen, är att tidigare studier inte tar hänsyn till att dessa 

data är i tidsserieformat, och regressionerna blir därmed instabila.  

Österholm (2005) använder data från USA, Australien och Sverige. Studien finner att 

parametrarna, främst för Australien och Sverige, skiljer sig från Taylors skattning. Österholm 

kritiserar att tidigare studier inte tar hänsyn till tidsseriedatas egenskaper, som till exempel 

risken för att variablerna är icke-stationära. 

Både Gerlach-Kristen (2003) och Österholm (2005) påpekar bristerna i att använda sig av OLS 

för att skatta betavärdena. För att kunna göra en rättvisande estimering behöver man ta hänsyn 

till att tidsseriedata kan vara icke-stationär. Detta innebär att, till exempel, variansen eller 

medelvärdet förändras över tid (Studenmund 2017). 

Branch (2014) skriver att styrräntan i USA under visa perioder avviker från den styrränta som 

Taylorregeln föreslår. Artikeln presenterar estimerade parametervärden med data från åren 

1993 – 2008. Branch föreslår en modell som tar hänsyn till antaganden om vilken information 

som finns tillgänglig för centralbanker när de sätter styrräntan.  

Andra modeller som vektor autoregression, VAR, tar hänsyn till tidsseriedatas möjligt icke-

stationära egenskaper och resultaten blir därmed mer pålitliga. Stock och Watson (2001) skattar 

genom VAR inflationstakt, arbetslöshet och styrränta. De påpekar att de estimerade 

betavärdena från en VAR är svårtolkade och att efterestimeringstester är mer informativa. 

Stock & Watson (2001) utför ett Granger-kausalitettest där resultatet blir att kausaliteten går 

från inflation och arbetslöshet mot styrräntan. (Hädanefter Grangerorsakar). Detta kan tolkas 

som en indikation på att den implicerade kausaliteten i Taylorregeln är riktig. Brancaccio et al. 
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(2015) genomför ett Granger-kausalitetstest där de kommer fram till att BNP-gap 

Grangerorsakar tremånaders räntan i euroområdet, vilket styrker Taylorregeln empiriska 

tillämpbarhet.   
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Metod & Modell 

 

Metod 

För att undersöka Taylorregelns tillämpbarhet utförs i denna uppsats två test. Det första är att, 

med minsta kvadratmetoden, OLS, skatta parametervärden i formeln för att se om det finns 

någon samband mellan variablerna i regeln. Vidare kan vi se om våra estimat överensstämmer 

med de tidigare forskningsresultaten. Om resultatet visar att det finns ett samband skulle detta 

tyda på att regeln har en viss tillämpbarhet i de valda länderna. Trots problemen som kan uppstå 

vid användandet av OLS när data är i tidsserieformat, genomförs modellen i denna 

undersökning. Ett heroiskt antagande att den data som används är stationär när detta test 

genomförs. Österholm (2005) använder OLS som ett första steg vid analys av data från 

Australien, USA och Sverige för att sedan applicera ytterligare metoder. 

Att använda OLS som skattningsmetod när data är i tidsserieformat är emellertid problematiskt. 

Som tidigare nämnts så visar flertalet tidigare studier visat på att regressionerna inte blir 

tillförlitliga. Anledningen till detta är att tidsseriedata kan vara icke-stationär, då uppfylls ej 

kraven för att kunna använda sig av OLS och regressionen blir ej tillförlitlig.  

Om den data som används i denna uppsats är icke-stationär så kan den andra modellen, Vektor 

autoregression, hantera detta på ett bättre sätt än den linjära regressionsmodellen. De 

estimerade betavärdena från en VAR är i sig inte speciellt informativa, men 

efterestimeringstester kan vara det. Det andra testet vi gör för att undersöka regelns 

tillämpbarhet är Granger-kausalitetstest, som utgår från resultaten från VAR. Snarare än att 

endast testa om det finns ett samband, visar Granger-kausalitetstest vilken variabel som 

Grangerorsakar förändring de andra variablerna, alltså i vilken ordning det sker. Om resultatet 

blir att både inflationsgap och BNP-gap Grangerorsakar förändringar i styrränta skulle det tyda 

på att regeln har en viss tillämpbarhet i de valda länderna.  
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Linjära regressionsmodellen 

Det första testet går ut på att se om parametervärdena i Taylorregeln är relevanta för de valda 

länderna i den valda tidsperioden. Den klassiska linjära regressionsmodellen används för att 

göra detta. Modellen skrivs som följande:  

 

𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝜀        (VI) 

 

α är konstanten och β är koefficienterna framför variablerna. Med OLS estimeras den räta linjen 

𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 på ett sådant sätt så att summan av feltermerna, 𝜀 , i kvadrat blir så liten som 

möjligt (Studenmund 2017). En regression sätts upp där styrräntan beror på inflationstakt och 

BNP-gap. Taylorregel skrivs som följande regression: 

 

𝑟𝑡 = 𝛼 +  𝛽𝜋𝜋𝑡 + 𝛽𝑦𝑦𝑡 + 𝜀𝑡        (VII) 

 

Där 𝛼 är den naturliga räntan, 𝑟𝑡 är styrräntan period t, 𝜋𝑡 skillnaden mellan inflationstakten 

och inflationsmål period t och 𝑦𝑡  är BNP-gapet period t. Syftet med modellen är att skatta 𝛽𝜋 

och  𝛽𝑦. Taylor skattade dessa parametrar till 0.5 för inflationstakten och 0.5 för BNP-gapet. 

Om våra skattningar väsentligt skiljer sig från de Taylor skattade kan vi påstå att Taylorregeln 

ej väl beskriver räntenivåerna i de länder som undersökts. Data som har analyserats är från åren 

2000 - 2018. Den data som används är i tidsserieformat en tidsperiod är ett kvartal.  En 

regression görs för varje land. 

Om Taylorregeln ska ha någon empirisk relevans bör tecknet framför samtliga estimeringar av 

betavärdena förväntas vara positiva.  

 

Vektor autoregressionsmodellen 

Modellen hanterar tidsseriedata på ett bättre sätt. Eftersom en variabels värde en period med 

stor sannolikhet beror på värdet under tidigare perioder i tidsseriedata, görs en autoregression 

som tar med värden från tidigare perioder i beräkningen. När fler än en variabel är i 
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tidsserieformat kan VAR användas. I en VAR skrivs varje variabel, period t, som en funktion 

av sina egna tidigare värden och de andra variablernas tidigare värden (Stock & Watson 2001). 

En modell med två variabler, Y och X, samt två tidslaggar, t-1 och t-2, skrivs: 

 

𝑌𝑡 = 𝛼1  + 𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝛽2𝑋𝑡−1 + 𝜀1  

𝑌𝑡 = 𝛼1 + 𝛽3𝑌𝑡−2 + 𝛽4𝑋𝑡−2 + 𝜀2  

𝑋𝑡 = 𝛼2 + 𝛽5𝑌𝑡−1 + 𝛽6𝑋𝑡−1 + 𝜀3  

𝑋𝑡 = 𝛼2 + 𝛽7𝑌𝑡−1 + 𝛽8𝑋𝑡−1 + 𝜀4         (VIII) 

 

Precis som i den linjära regressionsmodellen är α konstanten och β är koefficienterna framför 

variablerna. 

I en VAR görs två val (Schenck 2016). Det första är vilka variabler som ska finnas med. I 

denna uppsats används, givetvis, de variabler som finns med i Taylorregeln, det vill säga; 

styrränta, inflationsgap och BNP-gap. De andra är valet av antal tidslaggar. Här används det så 

kallade sannolikhets förhållandet, LR, för att bestämma detta. LR-testet rekommenderade, 

utifrån den data som används, 7 tidslaggar. VAR modellen i denna uppsats ser ut som följande: 

 

𝑟𝑡 = 𝛼1  + 𝛽1𝑟𝑡−1 + 𝛽2𝜋𝑡−1 + 𝛽3𝑌𝑡−1 +  𝜀1  

. 

. 

𝑟𝑡 = 𝛼1  + 𝛽20𝑟𝑡−7 + 𝛽21𝜋𝑡−7 + 𝛽22𝑌𝑡−7 +  𝜀7        (IX) 

 

Och likadant för variablerna 𝜋𝑡  och 𝑦𝑡 . Betavärdena i varje enskild regression skattas med 

OLS. I denna VAR-modell skattas 67 stycken betavärden för varje land. Med hjälp av resultatet 

från VAR kan efterestimeringstester göras som kan ge värdefulla insikter om egenskaper hos 

data. En VAR görs för varje land. 
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Det efterestimeringstest som görs i denna uppsats är ett Granger-kausalitetstest (Granger 1969). 

Det används för att se om en eller flera variabler Grangerorsakar en annan variabel givet 

tidslaggarna i modellen. Grangertestet tar fram ett p-värde som visar hur stor sannolikhet det 

är att förändring i den exkluderade variabeln orsaka förändring i den beroende variabelns 

ekvation. Nollhypotesen är att det inte går att utesluta att den exkluderade variabeln inte orsakar 

förändring i den beroende variabeln. Det krävs ett p-värde på mindre än 0,05 för att kunna 

avvisa nollhypotesen.  

Om Taylorregeln överhuvudtaget är relevant bör resultatet bli att det finns kausalitet enligt 

Granger från inflationsgap och BNP-gap mot styrräntan.   
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Data 

 

Beskrivning av data 

Den beroende variabeln i Taylorregeln är styrränta. Data för styrränta är hämtad från respektive 

centralbanks hemsida. I denna uppsats används kvartalsperioder. Detta beräknas genom att ta 

det aritmetiska medelvärdet av tre, på varandra följande, månaders räntenivå.  

Den första oberoende variabeln är inflationstakten. Det finns olika sätt att mäta inflation. 

Det vanligaste är konsumentprisindex, KPI. Detta mått tas fram genom att följa 

prisförändringen på ett urval av vissa konsumtionsvaror. I denna uppsats används KPI som 

mått på inflation. Data är hämtad från den amerikanska centralbankens, FED, databas. KPI 

visar prisernas årliga förändringshastighet per kvartal. Data som används är säsongsrensad, 

detta för att inte riskera att svängningar i inflationen per kvartal ska bli överdrivet stora. 

Inflationsgapet är skillnaden mellan faktisk inflationstakt och målinflation. För alla tre länder 

används två procent som inflationsmål. 

Den andra oberoende variabeln är BNP-gap. Data för BNP och potentiellt BNP behövs för att 

kunna ta fram utbudsgapet. Det finns olika sätt att mäta BNP. Utgiftsmetoden mäter landets 

totala utgifter. Dessa utgifter delas in i konsumtion, investeringar, statliga utgifter och 

nettoexport. Produktionsmetoden mäter värdet på samtliga färdiga produkter som producerats 

ett land. Endast de slutgiltiga produkterna räknas med för att undvika att räkna värdet av en 

och samma produkt flera gånger. Ett tredje sätt att mäta nationalräkenskaper är med hjälp av 

inkomstmetoden, som mäter alla inkomster i ekonomin. Vid användandet av denna metod 

måste man justera för att viss inkomst kan komma från utlandet. Dessa tre beräkningar bör ge 

samma resultat om de är korrekt utförda (Hall & Papel 2005). Den data vi använder är hämtad 

från Eurostats databas. BNP är mätt med utgiftsmetoden och är säsongsrensad. Eftersom att 

BNP här är kvartalsvis bör den vara säsongsrensad. Denna data är även justerad för inflation, 

det är med andra ord verklig BNP som används här. De BNP data som används i denna uppsats 

uppmäts med miljontals euro, så som värdet var på valutan i januari 2018. 

BNP-gapet, se ekvation III, definieras som skillnaden mellan verklig BNP och potentiell BNP. 

produktionsgapet för varje period, t, beskrivs som faktiskt BNP procentuella avvikelse från 

potentiellt BNP. Där verkligt BNP, 𝑦𝑡 , är hämtad från Eurostats databas. Potentiellt BNP, 𝑦𝑡
∗, 
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är den estimerade trenden. Metoden, av Hodrick och Prescott (1997), som används i denna 

uppsats innefattar att en jämn trend av dataobservationer estimeras. Det erhållna decimaltalet 

för BNP-gap, 𝑌𝑡, multipliceras med 100 för att få värden i procentuell form. Detta görs eftersom 

att de andra, i estimeringen ingående variablerna, redovisas i procent. Nedan illustreras 

produktionsgapet i de tre länderna mellan första kvartalet 2000 och andra kvartalet 2018. 

  

 

Fig. 3 Egen graf med data från Eurostat (2018a). 
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Beskrivande statistik 

Följande tabell redovisar medelvärde, varians, standardavvikelse samt minimum och 

maximumvärden för varje variabel och varje land.  

 

Tabell 2 Beskrivande statistik 

 
Medel Varians Standardavvikelse Max Min 

      
Danmark 

     
Styrränta 1,72 3,74 1,93 5,40 -0,75 

Inflationsgap -0,26 0,85 0,92 2,18 -1,87 

BNP-gap -0,02 2,37 1,54 3,80 -4,79 

      
Schweiz 

     
Styrränta 0,55 1,25 1,12 3,27 -0,75 

Inflationsgap -1,51 0,82 0,90 0,97 -3,37 

BNP-gap -0,13 11,03 3,32 9,59 -7,21 

      
Sverige 

     
Styrränta 1,78 2,59 1,61 4,53 -0,50 

Inflationsgap -0,75 1,36 1,17 2,28 -3,42 

BNP-gap -0,17 21,88 4,68 6,68 -17,69 

Sammanställning gjord med data från Eurostat (2018a); FED (2018a); FED (2018b); FED (2018c); 

Nationalbanken (2018); Riksbanken (2018b); SNB (2018). 

 

Utifrån data som används i denna uppsats är Schweiz det land som haft lägst genomsnittlig 

styrränta. Både Schweiz och Danmark har haft -0,75 procent som lägsta notering för styrränta. 

Sveriges lägsta styrräntenivå är -0,5 procent. Danmark är det land som haft högst styrränta 

under perioden, 5,4 procent. Danmark är också det land, vars styrränta uppvisar högst varians 

och standardavvikelse från medelvärdet. 

Alla tre länderna har haft en genomsnittlig inflationstakt som är under målet om två procent. 

Både Schweiz och Sverige har haft ett inflationsgap på mer än minus tre procentenheter, vilket 

alltså betyder att de har haft perioder med deflation. Danmarks lägsta notering för 
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inflationsgapet är -1,87 procent. Sverige uppvisar det högst uppmätta inflationsgapet på 2,28 

procentenheter över målet.  

Samtliga tre länder har ett negativt BNP-gap, i genomsnitt, under undersökningsperioden. 

Sverige har haft det lägsta genomsnittliga BNP-gapet på -0,17 procent. Sverige har också haft 

den största BNP-gapet på -17,69 procent, detta värde uppmättes under finanskrisen år 2009. 

Även variansen och standardavvikelse från medelvärdet är som störst för Sverige.  

BNP avviker inte mer än 0,17 procent i något av undersökningsländerna. Att länderna 

producerar nära potentiellt indikerar att arbetslösheten är låg. Vi observerar den årliga 

procentuella arbetslösheten i Danmark, Schweiz och Sverige. Figur 4 visar de 28 EU ländernas 

genomsnittliga arbetslöshet åren 2002 – 2017. 

 

 

Fig. 4 Graf gjord med data från Eurostat (2018b). 

 

Samtliga tre länder ligger under EU:s genomsnittet. Detta är en indikation på att 

sysselsättningen är relativt hög.  
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Resultat 

 

Linjär regression med OLS 

Nedanstående tabell redovisar resultatet för estimeringen av parametrarna i Taylorregeln från 

regressionen med OLS som skattningsmetod.  

 

Tabell 3 estimering av parametrarna i Taylorregeln 

 (Danmark) (Schweiz) (Sverige) 

 Styrränta Styrränta Styrränta 

Inflationsgap 1.315*** 0.748*** 0.749*** 

 (6.62) (6.35) (5.10) 

    

BNP-gap 0.102 0.000905 0.00416 

 (0.85) (0.03) (0.11) 

    

Konstant 2.069*** 1.680*** 2.343*** 

 (11.52) (8.10) (12.15) 

 

Observationer 

 

74 

 

74 

 

74 

 

Adj. 𝑅2 

 

0.4211 

 

0.3463 

 

0.2793 

    

t statistik i parenteser * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

I alla tre regressioner blir resultaten för inflationsgap statistiskt signifikanta på 0,1 

procentsnivå. Betavärdena för inflationsgap i Schweiz och Sverige blir snarlika varandra på 

omkring 0,75. Betavärdet för inflationsgap i Danmark är högre på 1,315. Resultaten för BNP-

gap uppvisar ej statistisk signifikans i något av länderna. Konstanten ska motsvara den 
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naturliga räntan. 𝑅2  för regressionen gjord med data från Sverige är så låg som 0,2793. 

Samtliga betavärden är som förväntat positiva.  

 

Vektor autoregression 

I denna VAR modell estimeras 67 betavärden för varje land. En för varje variabel och tidslag. 

Resultatet presenteras i tabell 1 till 3 i appendix. Varje enskilt betavärde är i sig inte speciellt 

informativt. Mer intressant är 𝑅2 värdet, som beräknas i varje lands regression. 

 

Tabell 4 𝑅2 för regressionerna från VAR 

regression r π Y 

    

Danmark    

𝑅2 0,9854 0,8855 0,8087 

Schweiz    

𝑅2 0,9440 0,8731 0,7407 

Sverige    

𝑅2 0,9818 0,9084 0,8720 

 

𝑅2  värdena visar att resultaten från VAR förklara feltermerna relativt väl. Samtliga 

regressionerna gjorda med styrränta som beroende variabel har ett 𝑅2 värde på över 0,9. I 

regressionerna för Danmark och Sverige är värdet över 0,98.  

 

Granger-kausalitetstest 

Testet går ut på att undersöka vilken variabel som sannolikt Grangerorsakar de andra 

variablerna. P-värdet beskriver hur stor sannolikhet det är att nollhypotesen stämmer.  
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Tabell 5 Resultat från Granger-kausalitetstest 

Ekvation exkluderad P - värde 

   

Danmark   

Styrränta Inflationsgap 0,000 

Styrränta BNP-gap 0,000 

Styrränta Alla 0,000 

Inflationsgap Styrränta 0,083 

Inflationsgap BNP-gap 0,000 

Inflationsgap Alla 0,003 

BNP-gap Styrränta 0,005 

BNP-gap Inflationsgap 0,475 

BNP-gap Alla 0,002 

   

Schweiz   

Styrränta Inflationsgap 0,000 

Styrränta BNP-gap 0,109 

Styrränta Alla 0,002 

Inflationsgap Styrränta 0,000 

Inflationsgap BNP-gap 0,570 

Inflationsgap Alla 0,001 

BNP-gap Styrränta 0,921 

BNP-gap Inflationsgap 0,126 

BNP-gap Alla 0,384 

   

Sverige   

Styrränta Inflationsgap 0,002 

Styrränta BNP-gap 0,001 

Styrränta Alla 0,000 

Inflationsgap Styrränta 0,004 

Inflationsgap BNP-gap 0,031 
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Inflationsgap Alla 0,001 

BNP-gap Styrränta 0,004 

BNP-gap Inflationsgap 0,003 

BNP-gap Alla 0,005 

 

För att kunna avvisa 𝐻0 krävs ett p-värde på under 0,05. Resultatet för data från Danmark visar 

på att inflationsgapet och BNP-gapet, både var för sig och tillsammans, orsakar förändringar i 

styrräntan. Även data från Sverige ger resultat att inflationsgap, BNP-gap och dessa båda 

tillsammans orsakar förändringar i styrräntan. Data från Schweiz visar på att inflationsgapet 

Grangerorsakar styrräntan. 𝐻0 accepteras för testet där BNP-gap är den exkluderade variabeln. 

Dock så visar testet att inflationsgap och BNP-gap tillsammans leder styrräntan. 
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Diskussion  

Tabell 2 visar att samtliga tre länder haft en inflationstakt som är under målet, i genomsnitt, 

under undersökningsperioden. Att styrräntorna i dessa tre länder har varit låga är inte 

förvånande med tanke på att samtliga tre länders centralbanker har, direkt eller indirekt, ett 

inflationsmål. En trolig förklaring är alltså att centralbankerna använder styrräntan i försök att 

öka inflationstakten. Även resultatet från den linjära regressionsmodellen med OLS som 

skattningsmetod visar på att detta samband finns i de tre länderna. Detta bekräftar hypotesen 

att dessa länder använder styrräntan för att nå ett direkt eller indirekt inflationsmål. 

Betavärdena för inflationsvariaben blir, som Taylorregeln föreslår, positiva. Dessa tre 

estimeringar är statistiskt signifikanta på 0.1 procentsnivå. 

De skattade betavärdena för BNP-gap är inte statistiskt signifikanta. Vi kan, i denna modell, 

inte avvisa nollhypotesen för något av ländernas BNP-gap. Vi kan inte utesluta att det inte finns 

något samband mellan Styrränta och BNP-gap. Keynes (1936) teori om att med 

penningpolitiska medel kunna påverka sysselsättningen, och därmed BNP, verkar alltså inte 

tas under övervägande av centralbankerna i dessa länder. Som den beskrivande statistiken och 

figur 4 visar så är inte sysselsättningsgraden ett problem för Danmark, Schweiz och Sverige. 

Även detta kan vara en motivation till varför centralbankerna i dessa länder inte verkar ha BNP-

gapet i åtanke när styrräntan sätts.   

De estimerade parametervärdena för inflationsgap och BNP-gap liknar inte 0,5 som 

Taylorregeln föreslår. Resultatet i denna uppsats visar på att det överhuvudtaget inte finns 

något samband mellan BNP-gap och styrränta. Inte heller konstanten som ska motsvara den 

naturliga räntan överensstämmer Taylorregelns naturliga ränta. Taylorregeln lyckas alltså inte 

beskriva styrräntan i de valda länderna under undersökningsperioden. Även Österholm (2005) 

och Branch (2014) skattar parametervärdena i Taylorregeln och får resultat som inte är lika 

Taylors rekommendation. 

Taylorregeln med, med de parametrar som skattas i denna uppsats, lyckas inte väl beskriva 

räntenivån i Danmark, Schweiz och Sverige. 
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Fig. 5 Graf gjord med data från Nationalbanken (2018). 

Figur 5 visar Danmarks faktiska styrränta under undersökningsperioden och styrräntan enligt 

Taylorregeln med de skattade parametrarna från resultatet i den linjära regressionen. Prognosen 

och den faktiska styrräntan rör sig i samma riktning fram till år 2010. Efter 2010 skiljer de sig 

åt. Modellen föreslår inte negativa styrräntor i Danmark.  

 

 

Fig. 6 Graf gjord med data från SNB (2018). 
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Figur 6 visar Schweiz faktiska styrränta under undersökningsperioden och styrräntan enligt 

Taylorregeln med de skattade parametrarna från resultatet i den linjära regressionen. Den 

faktiska styrräntan i Schweiz är inte lika volatil som den styrränta som Taylorregeln föreslår. 

Prognosen och styrräntan rör sig ej i samma riktning, förutom under perioden 2009 – 2011. 

Modellen föreslår inte negativa styrräntor i Schweiz.  

 

 

Fig. 7 Graf gjord med data från Riksbanken (2018b). 

 

Figur 7 visar Sveriges faktiska styrränta under undersökningsperioden och styrräntan enligt 

Taylorregeln med de skattade parametrarna från resultatet i den linjära regressionen. Prognosen 

rör sig i samma riktning som den faktiska styrräntan i Sverige fram till 2015. Under perioden 

2000 – 2010 kan prognosen argumenteras vara en relativt bra beskrivning av styrräntan. 

Modellen föreslår inte negativa styrräntor i Sverige.  

De estimerade betavärdena som presenteras i denna uppsats kan argumenteras vara en bra 

representation av verkligheten då dessa tre länders centralbanker har inflationsmål men inte 

sysselsättningsmål. Att Taylor (1993) och Orphanides (2001) hittar ett samband mellan BNP-

gap och styrränta i USA kan förklaras av att den amerikanska centralbanken har både ett 

inflationsmål och ett sysselsättningsmål (Board of Governors of the Federal Reserv System 

UÅ).  
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I denna studie har det gjorts ett heroiskt antagande om att den data som används är stationär. 

Om tidsseriedata är icke-stationär är OLS ej en optimal metod att använda. Det finns en risk 

att resultatet från regressionen inte är tillförlitligt. Resultatet bör alltså tolkas med försiktighet. 

Att Taylor (1993) använde denna metod, och fick bra resultat med den data han använde, 

behöver inte nödvändigtvis betyda att den är tillämpbar i alla situationer. Bland annat 

Österholm (2005) konstaterar att en enkel linjär regressionsmodell med OLS sannolikt inte är 

optimal när data är i tidsserieformat.   

Taylorregeln är en reaktionsfunktion. Den beskriver vad styrräntan bör sättas till givet 

inflationsgapet och BNP-gapet i ett land. Förändring i de två sistnämnda variablerna borde 

alltså, enligt Taylorregeln, tillsammans orsaka förändring styrräntan. Resultatet från Granger-

kausalitetstest i denna uppsats visar att inflationsgapet och BNP-gapet Grangerorsakar 

styrräntan i samtliga tre länderna. Även dessa variabler orsakar, enligt Granger-testet, 

styrräntan var för sig i alla test, utom ett; I Schweiz där 𝐻0 inte kunde avvisas för att BNP-gap 

skulle leda styrräntan. Detta tyder på att Taylorregeln har viss relevans. Det verkar som att 

styrräntan sätts beroende på vad inflationen och BNP har varit under föregående perioder. 

Centralbankerna i dessa tre länder skulle alltså vara reaktiva, precis som Taylorregeln föreslår.   

Att centralbanker uteslutande skulle använda sig av en enkel reaktionsfunktion, som 

Taylorregeln, vid penningpolitiska beslut ter sig osannolikt. Svensson (2003) argumenterar för 

att centralbanker förmodligen tar fler saker i hänsyn än endast inflationstakt och BNP. 

Danmark (och Schweiz före 2015) har en fast växelkursregim. Alltså föreligger det i dessa fall 

ytterligare skäl att misstänka att centralbankerna har andra motiv, än att endast motverka för 

hög inflation och positiva BNP-gap, när de justera styrräntan.  

De använder sannolikt styrräntan för att hålla växelkursen på en stabil nivå. Vår beskrivande 

statistik i tabell 2 kan dock varken stärka eller avvisa en sådan hypotes. Vi nöjer oss med att 

påpeka det faktum att i länder med fast växelkurs kan styrräntan också bli ett medel för att 

säkerställa växelkursen. 

Vidare visar tabell 2 att Sverige hade ett väldigt lågt lägsta värde för BNP-gap på -17,69 

procent. Denna observation uppmätes under finanskrisen 2009. Varken Danmarks eller 

Schweiz BNP avvek från potentiellt BNP lika mycket någon gång under de undersökta 
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perioderna. Denna studie syftar inte till att jämföra de tre länderna i detta avseende men vi vill 

uppmärksamma läsaren på vissa skillnader mellan länderna i den beskrivande statistiken. 

En vanlig tillämpning av VAR modeller är att göra prognoser. Stock och Watson (2001) gör 

prognoser för inflation, arbetslöshet och styrränta med så kallade impuls-svars tester. Ett 

förslag på framtida studier är att göra liknande prognoser men med Taylorregelns variabler; 

inflation, BNP-gap och styrränta.  
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Slutsats 

Flera år under 2000-talet har Riksbanken inte lyckats nå inflationsmålet om två procent. Vi har 

i Sverige, Schweiz och Danmark haft negativa styrräntor. Denna uppsats undersöker sambandet 

mellan styrränta, inflation och BNP-gap, med ett särskilt fokus på länder som likt Sverige valt 

att under långa perioder ha negativ styrränta. 

Enligt Taylorregeln ska styrräntan sättas reaktivt beroende på vad inflationen och BNP har 

varit under tidigare perioder. Styrräntan bör enligt denna regel vara den naturliga räntan plus 

0,5 gånger inflationsgapet plus 0,5 gånger BNP-gapet. Vi undersöker Taylorregelns empiriska 

relevans i Danmark, Schweiz och Sverige under åren 2000 – 2018. Dessa tre länder kan 

beskrivas som små öppna ekonomier. Under delar av undersökningsperioden har dessa tre 

länders styrränta varit negativ.  

Två tester har utförts. Den ena är att skatta parametrarna i Taylorregeln för att se om det finns 

något samband mellan variablerna. Resultatet visar att det finns ett samband mellan 

inflationsgap och styrränta. Dock skiljer sig våra parametrar från de värden som Taylor (1993) 

rekommenderar. Vi finner dock inget samband mellan BNP-gap och styrränta. Regeln, med de 

parametrar som rekommenderas av Taylor (1993), lyckas inte väl beskriva styrräntan i 

Danmark, Schweiz och Sverige åren 2000 – 2018. 

 Resultatet bör tolkas med försiktighet då att den data som används kan vara icke-stationär. 

Som Gerlach-kristen (2003) påpekar, riskerar estimat från felaktigt utförd ekonometri att bli 

missvisande. En VAR genomfördes, där hänsyn tas till möjliga problem med tidsseriedata. 

Utifrån en VAR-modell kan Granger-kausalitetstest genomföras för att avgöra om den 

implicerade kausaliteten i Taylorregeln stämmer. Resultatet blir att de två oberoende 

variablerna sannolikt Grangerorsakar styrräntan. Detta tyder att, precis som Taylorregeln 

föreslår, styrräntan sätts reaktivt.  

Resultaten i denna uppsats tyder på att Taylorregeln kan användas som en tumregel för att 

avgöra i vilken riktning styrräntan kommer sättas beroende på vad inflationsgapet och BNP-

gapet har varit under de föregående perioderna.  

Vidare kan det konstateras att resultatet i denna uppsats liknar resultaten från tidigare studier 

med länder som inte haft negativa styrräntor, se tabell 1. Vi kan inte påvisa att negativa 

räntenivåer skulle ha någon inverkar på Taylorregelns tillämpbarhet.  
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Appendix 

Appendix Tabell 1: Resultat vektor autoregression, Danmark 

Equation           Parms RMSE R-sq chi2     P>chi2 

 

dk_rate               22 .256055 0.9854 4510.294   0.0000 

dk_inf_gap         22 .368172 0.8895 539.413   0.0000 

dk_gdp_pro        22 .849247 0.8087 283.3197   0.0000 

No. of obs           67 

 

 

 Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

      

dk_rate  

dk_rate  

L1. 1.428032 .1101524 12.96 0.000 1.212137 1.643926 

L2. -.7593401 .1844306 -4.12 0.000 -1.120817 -.3978628 

L3. .463377 .2090557 2.22 0.027 .0536353 .8731187 

L4. -.1484676 .2144683 -0.69 0.489 -.5688179 .2718826 

L5. -.014806 .2120239 -0.07 0.944 -.4303652 .4007533 

L6. -.0522466 .1938615 -0.27 0.788 -.4322082 .327715 

L7. .0905358 .1077671 0.84 0.401 -.1206838 .3017554 

  

dk_inf_gap  

L1. .1156757 .095113 1.22 0.224 -.0707424 .3020938 

L2. -.2731836 .1406326 -1.94 0.052 -.5488184 .0024512 

L3. .0959469 .1438357 0.67 0.505 -.1859658 .3778596 

L4. -.1013645 .1396295 -0.73 0.468 -.3750334 .1723043 

L5. -.0678968 .141384 -0.48 0.631 -.3450044 .2092108 

L6. .4913284 .1404931 3.50 0.000 .2159669 .7666899 

L7. -.3227764 .09227 -3.50 0.000 -.5036223 -.1419305 

  

dk_gdp_pro  
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L1. .1304881 .0440162 2.96 0.003 .0442179 .2167582 

L2. -.1360543 .0531071 -2.56 0.010 -.2401424 -.0319663 

L3. .1382308 .0521601 2.65 0.008 .0359988 .2404628 

L4. -.1250973 .0516089 -2.42 0.015 -.2262488 -.0239457 

L5. .1068377 .0516225 2.07 0.038 .0056595 .2080159 

L6. -.1313186 .047598 -2.76 0.006 -.224609 -.0380283 

L7. .007256 .0399498 0.18 0.856 -.0710442 .0855563 

  

_cons -.0934173 .0640771 -1.46 0.145 -.2190062 .0321716 

       

dk_inf_gap  

dk_rate  

L1. -.0755807 .1583843 -0.48 0.633 -.3860082 .2348469 

L2. .0017322 .2651864 0.01 0.995 -.5180236 .521488 

L3. .0733234 .3005941 0.24 0.807 -.5158301 .6624769 

L4. .049934 .3083767 0.16 0.871 -.5544733 .6543412 

L5. .2830828 .3048619 0.93 0.353 -.3144356 .8806012 

L6. -.5494712 .2787468 -1.97 0.049 -1.095805 -.0031374 

L7. .2947892 .1549546 1.90 0.057 -.0089163 .5984946 

  

dk_inf_gap  

L1. 1.07385 .1367598 7.85 0.000 .8058058 1.341894 

L2. -.1749865 .2022108 -0.87 0.387 -.5713124 .2213394 

L3. -.133838 .2068164 -0.65 0.518 -.5391907 .2715146 

L4. -.1168768 .2007685 -0.58 0.560 -.5103759 .2766223 

L5. .0931721 .2032913 0.46 0.647 -.3052714 .4916157 

L6. .1832837 .2020103 0.91 0.364 -.2126491 .5792166 

L7. -.147579 .1326719 -1.11 0.266 -.4076112 .1124531 

  

dk_gdp_pro  

L1. .0907901 .0632894 1.43 0.151 -.0332548 .214835 

L2. -.0238534 .0763609 -0.31 0.755 -.1735181 .1258112 

L3. .1021473 .0749993 1.36 0.173 -.0448486 .2491432 

L4. -.3038153 .0742066 -4.09 0.000 -.4492576 -.1583729 
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L5. .1391458 .0742262 1.87 0.061 -.0063349 .2846265 

L6. .0922703 .0684395 1.35 0.178 -.0418687 .2264093 

L7. -.0975133 .0574425 -1.70 0.090 -.2100985 .0150719 

  

_cons -.2313054 .0921343 -2.51 0.012 -.4118854 -.0507254 

       

dk_gdp_pro  

dk_rate  

L1. 1.26271 .3653384 3.46 0.001 .54666 1.97876 

L2. -1.87973 .6116942 -3.07 0.002 -3.078628 -.6808311 

L3. 1.156156 .6933674 1.67 0.095 -.2028194 2.515131 

L4. .092347 .7113193 0.13 0.897 -1.301813 1.486507 

L5. -.1353225 .703212 -0.19 0.847 -1.513593 1.242948 

L6. -.3185629 .6429734 -0.50 0.620 -1.578768 .9416418 

L7. -.1558181 .3574272 -0.44 0.663 -.8563625 .5447263 

  

dk_inf_gap  

L1. -.16877 .3154579 -0.54 0.593 -.787056 .4495161 

L2. .3100322 .466431 0.66 0.506 -.6041557 1.22422 

L3. -.0276404 .4770545 -0.06 0.954 -.9626501 .9073693 

L4. -.0608918 .4631042 -0.13 0.895 -.9685594 .8467757 

L5. -.778478 .4689232 -1.66 0.097 -1.697551 .1405947 

L6. .970322 .4659684 2.08 0.037 .0570407 1.883603 

L7. -.3395765 .3060286 -1.11 0.267 -.9393816 .2602285 

  

dk_gdp_pro  

L1. .9121657 .1459869 6.25 0.000 .6260367 1.198295 

L2. -.341899 .1761385 -1.94 0.052 -.687124 .0033261 

L3. .1687809 .1729977 0.98 0.329 -.1702882 .5078501 

L4. -.3805466 .1711693 -2.22 0.026 -.7160322 -.0450609 

L5. -.0330133 .1712144 -0.19 0.847 -.3685875 .3025608 

L6. .2278334 .1578665 1.44 0.149 -.0815793 .5372461 

L7. -.0040566 .1325002 -0.03 0.976 -.2637522 .2556389 
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_cons .0976194 .2125223 0.46 0.646 -.3189168 .5141555 

 

Appendix tabell 2: Resultat vektor autoregression, Schweiz 

Equation           Parms RMSE R-sq chi2     P>chi2 

    

ch_rate                22 .247282 0.9440 1129.244   0.0000 

ch_inf_gap          22 .386431 0.8731 460.9055   0.0000 

ch_gdp_pro        22 2.10376 0.7407 191.3451   0.0000 

No. of obs           67    

 

       

 Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

       

ch_rate  

ch_rate  

L1. .9553616 .1256258 7.60 0.000 .7091395 1.201584 

L2. .1413096 .1727398 0.82 0.413 -.1972543 .4798735 

L3. -.2204891 .1722692 -1.28 0.201 -.5581304 .1171523 

L4. .2689714 .1720021 1.56 0.118 -.0681465 .6060893 

L5. -.2299926 .1711736 -1.34 0.179 -.5654867 .1055014 

L6. -.255883 .166347 -1.54 0.124 -.5819172 .0701512 

L7. .1091364 .1100627 0.99 0.321 -.1065826 .3248554 

  

ch_inf_gap  

L1. -.1370379 .0707265 -1.94 0.053 -.2756593 .0015835 

L2. .1941504 .1054509 1.84 0.066 -.0125296 .4008304 

L3. -.1250607 .1087967 -1.15 0.250 -.3382984 .0881769 

L4. .2045421 .1060088 1.93 0.054 -.0032314 .4123156 

L5. -.0607856 .1122209 -0.54 0.588 -.2807345 .1591633 

L6. .1211862 .1041038 1.16 0.244 -.0828536 .3252259 

L7. .0287188 .0698464 0.41 0.681 -.1081776 .1656151 

  

ch_gdp_pro  
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L1. .0088632 .014588 0.61 0.543 -.0197287 .0374552 

L2. .020955 .0191123 1.10 0.273 -.0165044 .0584145 

L3. -.0364959 .0193549 -1.89 0.059 -.0744308 .0014391 

L4. .0327989 .02024 1.62 0.105 -.0068708 .0724685 

L5. -.0215294 .0209525 -1.03 0.304 -.0625955 .0195368 

L6. -.0017689 .0207933 -0.09 0.932 -.0425231 .0389853 

L7. .0296779 .0152238 1.95 0.051 -.0001602 .0595159 

  

_cons .4400981 .1456502 3.02 0.003 .154629 .7255672 

       

ch_inf_gap  

ch_rate  

L1. .7980024 .196317 4.06 0.000 .4132282 1.182777 

L2. -.5142192 .2699427 -1.90 0.057 -1.043297 .0148587 

L3. .1580972 .2692071 0.59 0.557 -.3695391 .6857335 

L4. -.2192396 .2687898 -0.82 0.415 -.7460579 .3075787 

L5. -.2506776 .267495 -0.94 0.349 -.7749582 .2736031 

L6. .1438298 .2599525 0.55 0.580 -.3656679 .6533274 

L7. .2932439 .1719964 1.70 0.088 -.0438628 .6303507 

  

ch_inf_gap  

L1. 1.077634 .1105252 9.75 0.000 .8610084 1.294259 

L2. -.291842 .1647894 -1.77 0.077 -.6148234 .0311394 

L3. -.040555 .170018 -0.24 0.811 -.3737841 .2926741 

L4. -.2072257 .1656613 -1.25 0.211 -.5319159 .1174645 

L5. -.0184561 .175369 -0.11 0.916 -.362173 .3252607 

L6. .2886037 .1626843 1.77 0.076 -.0302517 .6074592 

L7. -.3691157 .1091498 -3.38 0.001 -.5830454 -.1551861 

  

ch_gdp_pro  

L1. .0017678 .0227969 0.08 0.938 -.0429132 .0464488 

L2. -.0329828 .029867 -1.10 0.269 -.0915211 .0255555 

L3. .0362325 .0302461 1.20 0.231 -.0230488 .0955139 

L4. -.043688 .0316293 -1.38 0.167 -.1056802 .0183043 
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L5. .0080189 .0327427 0.24 0.807 -.0561556 .0721934 

L6. .0143652 .032494 0.44 0.658 -.0493219 .0780523 

L7. -.0082639 .0237904 -0.35 0.728 -.0548922 .0383643 

  

_cons -1.055915 .2276093 -4.64 0.000 -1.502021 -.6098086 

       

ch_gdp_pro  

ch_rate  

L1. -1.138211 1.068762 -1.06 0.287 -3.232945 .956523 

L2. 1.948141 1.469584 1.33 0.185 -.9321916 4.828473 

L3. -.4914802 1.46558 -0.34 0.737 -3.363964 2.381003 

L4. -.1487181 1.463308 -0.10 0.919 -3.016749 2.719312 

L5. .3005793 1.456259 0.21 0.836 -2.553636 3.154795 

L6. -.289405 1.415197 -0.20 0.838 -3.063141 2.484331 

L7. -.0847505 .9363587 -0.09 0.928 -1.91998 1.750479 

  

ch_inf_gap  

L1. .2748769 .6017057 0.46 0.648 -.9044447 1.454198 

L2. -.8783467 .8971237 -0.98 0.328 -2.636677 .8799834 

L3. .3237119 .9255881 0.35 0.727 -1.490408 2.137831 

L4. -1.216964 .9018702 -1.35 0.177 -2.984597 .5506691 

L5. 1.926445 .9547192 2.02 0.044 .0552302 3.797661 

L6. -2.006688 .8856633 -2.27 0.023 -3.742556 -.2708201 

L7. 1.079153 .5942181 1.82 0.069 -.0854925 2.243799 

  

ch_gdp_pro  

L1. .8443234 .1241075 6.80 0.000 .6010772 1.08757 

L2. -.0928678 .162598 -0.57 0.568 -.411554 .2258184 

L3. -.0246382 .1646618 -0.15 0.881 -.3473695 .298093 

L4. -.0477859 .1721917 -0.28 0.781 -.3852755 .2897036 

L5. .0250017 .1782532 0.14 0.888 -.3243683 .3743716 

L6. -.1151746 .1768994 -0.65 0.515 -.4618911 .2315418 

L7. -.1164936 .1295162 -0.90 0.368 -.3703406 .1373534 
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_cons -.9039369 1.239119 -0.73 0.466 -3.332565 1.524691 

 

Appendix tabell 3: Resultat vektor autoregression, Sverige 

Equation Parms RMSE R-sq chi2 P>chi2 

      

se_rate 22 .252691 0.9818 3624.226 0.0000 

se_inf_gap 22 .440451 0.9084 664.3588 0.0000 

se_gdp_pro 22 2.07298 0.8720 456.4781 0.0000 

      

No. Of obs 67 

 

 

 Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

       

se_rate  

se_rate  

L1. 1.39324 .1546583 9.01 0.000 1.090115 1.696365 

L2. -.6395488 .2506639 -2.55 0.011 -1.130841 -.1482565 

L3. .5466809 .2561888 2.13 0.033 .0445601 1.048802 

L4. -.2525448 .2589917 -0.98 0.330 -.7601593 .2550696 

L5. .0708079 .245811 0.29 0.773 -.4109728 .5525887 

L6. -.0259232 .2186001 -0.12 0.906 -.4543716 .4025252 

L7. -.0887777 .1430416 -0.62 0.535 -.369134 .1915787 

  

se_inf_gap  

L1. .076123 .073522 1.04 0.300 -.0679775 .2202234 

L2. -.2589034 .1014829 -2.55 0.011 -.4578063 -.0600005 

L3. .2884433 .1031059 2.80 0.005 .0863595 .490527 

L4. -.3124623 .1093995 -2.86 0.004 -.5268815 -.0980432 

L5. .0994702 .1155548 0.86 0.389 -.1270131 .3259534 

L6. .0850873 .1120702 0.76 0.448 -.1345663 .3047408 

L7. -.0923531 .0702644 -1.31 0.189 -.2300688 .0453626 
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se_gdp_pro  

L1. .0725191 .0181117 4.00 0.000 .0370208 .1080173 

L2. -.0730146 .0224111 -3.26 0.001 -.1169396 -.0290896 

L3. -.0140578 .0236963 -0.59 0.553 -.0605016 .032386 

L4. .012943 .0231052 0.56 0.575 -.0323423 .0582283 

L5. -.009394 .0215405 -0.44 0.663 -.0516126 .0328247 

L6. .0042583 .0216933 0.20 0.844 -.0382598 .0467763 

L7. -.0090674 .0142429 -0.64 0.524 -.036983 .0188481 

  

_cons -.1264335 .0840775 -1.50 0.133 -.2912224 .0383553 

       

se_inf_gap  

se_rate  

L1. .7254901 .269576 2.69 0.007 .1971309 1.253849 

L2. -.3860575 .4369178 -0.88 0.377 -1.242401 .4702857 

L3. -.0419921 .4465479 -0.09 0.925 -.9172099 .8332257 

L4. -.2974947 .4514335 -0.66 0.510 -1.182288 .5872987 

L5. .0928957 .428459 0.22 0.828 -.7468685 .9326599 

L6. .5563912 .3810293 1.46 0.144 -.1904125 1.303195 

L7. -.6147121 .2493275 -2.47 0.014 -1.103385 -.1260391 

  

se_inf_gap  

L1. .8893415 .1281519 6.94 0.000 .6381684 1.140515 

L2. -.2445912 .176889 -1.38 0.167 -.5912874 .1021049 

L3. .3631465 .1797179 2.02 0.043 .0109059 .7153871 

L4. -.7314847 .190688 -3.84 0.000 -1.105226 -.3577431 

L5. .3508132 .2014169 1.74 0.082 -.0439566 .745583 

L6. .1411311 .1953431 0.72 0.470 -.2417344 .5239966 

L7. -.1461697 .1224738 -1.19 0.233 -.386214 .0938745 

  

se_gdp_pro  

L1. .0192204 .0315694 0.61 0.543 -.0426545 .0810954 

L2. -.0853802 .0390635 -2.19 0.029 -.1619433 -.008817 

L3. .0079535 .0413036 0.19 0.847 -.073 .0889071 
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L4. .0266291 .0402733 0.66 0.508 -.052305 .1055633 

L5. -.0169061 .037546 -0.45 0.653 -.090495 .0566827 

L6. -.0275545 .0378123 -0.73 0.466 -.1016653 .0465562 

L7. -.0111916 .024826 -0.45 0.652 -.0598496 .0374664 

  

_cons -.2596531 .1465506 -1.77 0.076 -.546887 .0275809 

       

se_gdp_pro  

se_rate  

L1. .8068867 1.268758 0.64 0.525 -1.679834 3.293607 

L2. -1.412757 2.056352 -0.69 0.492 -5.443133 2.617619 

L3. 4.59767 2.101676 2.19 0.029 .4784604 8.716879 

L4. -1.069788 2.12467 -0.50 0.615 -5.234065 3.094489 

L5. -3.309504 2.016541 -1.64 0.101 -7.261851 .6428434 

L6. 3.054933 1.793313 1.70 0.088 -.4598959 6.569762 

L7. -2.659434 1.173459 -2.27 0.023 -4.959372 -.3594967 

  

se_inf_gap  

L1. -.8854799 .6031465 -1.47 0.142 -2.067625 .2966655 

L2. -.9058837 .8325276 -1.09 0.277 -2.537608 .7258403 

L3. 1.394361 .8458416 1.65 0.099 -.2634581 3.05218 

L4. -1.718254 .8974723 -1.91 0.056 -3.477268 .0407591 

L5. .1853459 .9479678 0.20 0.845 -1.672637 2.043329 

L6. .8451705 .9193817 0.92 0.358 -.9567846 2.647126 

L7. -.1483101 .5764225 -0.26 0.797 -1.278078 .9814573 

  

se_gdp_pro  

L1. 1.128704 .1485813 7.60 0.000 .8374902 1.419918 

L2. -.1925517 .1838524 -1.05 0.295 -.5528957 .1677924 

L3. -.4441956 .1943952 -2.29 0.022 -.8252031 -.0631881 

L4. .0271708 .189546 0.14 0.886 -.3443326 .3986742 

L5. -.2217605 .1767101 -1.25 0.210 -.568106 .124585 

L6. .3480423 .1779635 1.96 0.051 -.0007597 .6968443 

L7. -.2723841 .1168433 -2.33 0.020 -.5013928 -.0433755 
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_cons -.5409718 .68974 -0.78 0.433 -1.892837 .8108937 

 

 

 

 


