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Sammanfattning 

 

Utifrån Taylorregeln beräknar vi fyra alternativa räntebanor till Svenska Riksbankens reporänta 

under finanskrisen 2008. Här konstaterar vi att Riksbanken hamnade i en likviditetsfälla och att 

ytterligare sänkningar av reporäntan hade varit önskvärda. Då detta inte var möjligt, på grund av 

rådande räntegolv, beräknar vi de dödviktsförluster som uppstått i ekonomin samt vilka 

konsekvenser detta har haft för arbetslöshetsnivån. Vidare prövas hur ett höjt inflationsmål ex 

ante hade gett Riksbanken större möjligt att stimulera ekonomin ytterligare. 

 

Nyckelord:  Likviditetsfälla, Taylorregel, Inflationsmål 
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1. Introduktion  

I och med den globala finanskrisen 2008 hamnade stora delar av världsekonomin i en allvarlig 

recession. Som ett litet, öppet och exportberoende land drabbades även Sverige hårt av denna 

negativa efterfrågechock. För att mildra effekterna av recessionen använde centralbanker världen 

över expansiva penningpolitiska åtgärder, främst i form av sänkningar av kortsiktiga styrräntor. 

Den Svenska Riksbanken (Riksbanken) var inget undantag. I syfte att stimulera efterfrågan i 

ekonomin började Riksbanken i september 2008 med sänkningar av sin nominella styrränta, 

reporäntan. Denna expansiva penningpolitik nådde sin kulmen när räntan i juli 2009 nådde den 

historiskt sett ovanligt låga nivån på 0,25 procent. Nivån bibehölls i ungefär ett år framåt. Trots 

denna mycket expansiva penningpolitik blev bokslutet för den svenska ekonomin en negativ 

tillväxt på -5,3 procent för år 2009 (IMF 2011). 

Vid denna exceptionellt låga räntenivå hamnade Riksbanken i vad som i nationalekonomiska 

termer benämns som en likviditetsfälla. Då ytterligare sänkning av reporäntan inte längre var 

möjlig kunde således den konventionella penningpolitiken inte utöka likviditeten i ekonomin och 

därmed inte heller stimulera efterfrågan om så hade varit behövligt.  

I denna uppsats försöker vi genom John B Taylors (1993) väletablerade Taylorregel härleda 

huruvida ytterligare penningpolitisk stimulans hade varit önskvärd under krisperioden. Genom att 

samla in och analysera data för inflation samt resursutnyttjande (BNP-gap) för den svenska 

ekonomin under denna period härleder vi genom Taylorregeln fyra alternativa banor 

(policyräntor) för Riksbankens reporänta. 

Utifrån denna analys konstaterar vi att ytterligare penningpolitisk stimulans hade varit 

nödvändig för att mildra effekten av den recession som drabbat den svenska ekonomin. Därefter 

undersöker vi huruvida Riksbanken, med ett 2 procent högre inflationsmål ex ante, hade kunnat 

undvika den likviditetsfälla som uppstod och på så vis haft möjlighet stimulera att den svenska 

ekonomin ytterligare. Vidare gör vi en enkel överslagsberäkning kring hur stora kostnaderna för 

likviditetsfällan var i termer av högre arbetslöshet.  

I avsnitt 2 beskrivs problematiken samt riskerna med en likviditetsfälla och några av de 

åtgärder som prövats för att ta sig ur en sådan. Vidare i avsnitt 3 beskrivs utförligt innebörden av 

Taylorregeln samt dess egenskaper för utvärdering av respektive centralbankers penningpolitiska 

beslut. I avsnitt 4 presenteras kortfattat data över inflation och BNP-gap som sedermera används 

i avsnitt 5 där vi härleder de policyräntor som utifrån Taylorregeln skulle varit önskvärda under 

den finansiella krisen. Här konstaterar vi att Riksbanken hade behövt sänka reporäntan ytterligare 

för att stimulera ekonomin. Då detta inte var möjligt i och med att Riksbanken nått sitt räntegolv 

och befann sig i en likviditetsfälla, uppskattar vi de “dödviktsförluster” som uppstått samt vilka 
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konsekvenser detta kan ha haft för arbetslösheten. Vidare undersöker vi huruvida Riksbanken, 

med ett högre inflationsmål ex ante, hade kunnat undvika att hamna i likviditetsfällan och på så 

sätt minskat dödviktsförlusterna. I avsnitt 6 presenteras slutligen de slutsatser vi anser oss kunna 

dra utifrån vår studie av Taylorräntan i Sverige. 

 

2. Likviditetsfällan 

Efter att Riksbanken tidigare bedrivit en restriktiv penningpolitik under 2008 reagerade således 

även de på oroligheterna i världsekonomin och penningpolitiken lades om till en mer expansiv 

sådan. Styrräntan nådde i juli 2009 nivån 0.25, där majoriteten av riksbanksledamöterna ansåg att 

det så kallade räntegolvet var nått (se Riksbanken 2009a).1 Trots dessa styrräntesänkningar var 

den ekonomiska tillväxten fortfarande negativ och då räntegolvet var nått var en fortsatt 

konventionell penningpolitik verkningslös. Man skulle kunna uttrycka det som att Riksbanken vid 

nollränta hade slut på ammunition i sitt främsta vapen. De var således fast i en så kallad 

likviditetsfälla. 

Teorin om likviditetsfällor har sina rötter i de klassiska verken av Keynes (1936) och Hicks 

(1937).2 Ramverket för diskussionen är uppbyggt kring Hicks IS LM-modell. Modern teori, bland 

annat Paul Krugman (1998), lägger till ett antal komplement i form av framförallt förväntningars 

roll som den klassiska IS-LM modellen saknar. 

En likviditetsfälla kan definieras som en situation där konventionell, expansiv penningpolitik 

blivit verkningslös och inte längre kan stimulera ekonomin (Blanchard 2009 s. 498). Detta beror 

på att den kortsiktiga nominella räntan är noll3, och således inte kan sänkas ytterligare. En ökning 

av den monetära basen, genom öppna marknadsoperationer, skulle inte längre ha någon verkan 

(Krugman 1998 s. 141). Vidare kan den nominella räntan inte vara negativ då detta skulle kunna 

resultera i att ” …  hushåll, företag och investerare kan ta ut kontanter från sina konton och hålla 

stora mängder sedlar i madrassen, i kassaskåp och i resväskor”4 (Riksbanken 2009a s. 10) vilket är 

en situation som bankerna inte skulle kunna hantera. 

Penningpolitiken påverkar ekonomin via så kallade transmissionsmekanismer som ger effekt 

på investeringar och konsumtion. I en likviditetsfälla fungerar dock inte dessa normalt vilket kan 

betyda att penningpolitiken inte får önskvärd effekt i ekonomin. 

                                                             
1 De uppskattade räntegolven för olika centralbanker varierar från 0 - 1 % beroende på var gränsen går för 
interbankmarnadernas överlevnad (Beechey & Helmer 2009). 
2 För en mer detaljerad åtskillnad mellan Hicks och Keynes, se Hicks (1937).  
3 I den teoretiska litteraturen används benämningen ”nollränta” som det samlade begreppet för centralbankernas 
räntegolv.  
4 I praktiken skulle troligen kostnaderna av att hålla pengarna kontant vara så pass stor att företag hushåll och 

investerare ändå väljer att ha kvar sina pengar på banken trots den negativa avkastningen. I teorin brukar man dock 

anta att den nominella räntan inte kan vara negativ.   
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En likviditetsfälla kan illustreras diagrammatiskt genom IS-LM modellen, där kurvorna 

relaterar den nominella räntan med output. 

 

 

 Figur 2.1 Likviditetsfällan illustrerad i en IS-LM modell 
 Källa: Blanchard (2009) 

 

I diagrammet är ekonomin ursprungligen i jämviktspunkt A där IS- och LM-kurvan korsas, med 

output Y och med ränta i. Detta är under den naturliga nivån av output, Yn. Om centralbanken 

sänker räntan ytterligare skiftar LM-kurvan nedåt från LM till LM‟, med ny jämviktspunkt B, med 

output Y’ och en ränta på noll. Ytterligare sänkning av den nominella räntan, med ett skifte från 

LM‟ till LM‟‟, är nu inte längre möjlig. Samtidigt befinner sig ekonomin fortfarande under sin 

naturliga nivå med en för låg efterfrågan för att få igång ekonomin.   

Sänkningar av den nominella styrräntan påverkar den reala räntan, som har en central roll för 

hur den expansiva penningpolitiken stimulerar ekonomin. Det är genom realräntan investerare 

och konsumenter kan se det ”verkliga” värdet av pengar. Således är realräntan avgörande om 

investeringar och konsumtion skall göras i period ett, idag, eller om det är mer värt att spara och 

istället konsumera och investera i period två, imorgon. Givet att ekonomin behöver stimulans 

krävs det därav att investeringar och konsumtion sker idag, och inte imorgon, vilket i sin tur 

kräver en låg realränta. Realräntan kan specificeras genom den så kallade Fischerekvationen,  

r = i – πe                                                  (2.1) 

där r är realräntan, i den nominella räntan och πe förväntad inflation. En sänkning av den 

nominella räntan leder således till en sänkning av den reala räntan. Då den nominella räntan är 

noll kan realräntan endast sänkas genom höjda inflationsförväntningar. Genomgående är hushåll 

och företags förväntningar centrala för vilken effekt penningpolitiken har på ekonomin. Om 
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inflationsförväntningarna är låga i en recession kan detta ge en realränta som är för hög för att 

stimulera ekonomin, även då realräntan är negativ. Om realräntan är för hög leder det till att 

investeringar och konsumtion är mer attraktiva imorgon, snarare än idag, samtidigt som 

styrräntan är verkningslös och inte kan sänkas ytterligare för att påverka detta. 

Då det enda sättet att sänka realräntan när den nominella räntan har nått sitt golv är genom 

höjda inflationsförväntningar innebär detta ett problem för en centralbank som befinner sig i en 

likviditetsfälla. Detta på grund av att det finns ett inneboende trovärdighetsproblem. Vanligtvis, 

utan att befinna sig i en likviditetsfälla, innebär trovärdighetsproblemet att en centralbank kan ha 

svårigheter med att övertyga marknaden om att man kan hålla fast vid inflationsmålet. 

Trovärdighetsproblemet i en likviditetsfälla kan beskrivas som det inversa. Nu saknar marknaden 

förtroende för att centralbanken kommer kunna skapa en så pass hög inflation att målet uppnås. 

Då centralbanken har incitament att utlova hög inflation, i syfte att sänka realräntan, är 

marknaden medveten om att när inflationen faktiskt går upp vore det önskvärt för centralbanken 

att återgå till det ursprungliga inflationsmålet. Här uppstår ett så kallat moral hazard problem för 

centralbanken, som nu istället har incitament att ”fuska” och inte fullfölja det utställda löftet. Det 

som händer är att centralbanken inte uppfattas som trovärdig i ett sådant läge och höjda 

inflationsförväntningar uteblir (Svensson 2003a s. 150). 

 Situationen kan förvärras ytterligare om det uppstår förväntningar om negativ inflation, alltså 

deflation. Deflation i Fisherekvationen blir följaktligen 

r = i –(- πe)                                               (2.2) 

En negativ inflation påverkar således realräntan positivt vilket i sin tur påverkar efterfrågan 

negativt vilket medför fortsatt lägre inflationsförväntningar. Detta kan leda ekonomin in i en så 

kallad deflationsspiral vilket kan göra recessionen ännu djupare. En likviditetsfälla är således 

svårhanterlig och allvarlig.  

  

2.2 Okonventionella åtgärder 

Då konventionell penningpolitik har blivit ineffektiv kan den ersättas med en okonventionell 

sådan i syfte att försöka höja inflationsförväntningarna, skapa tillväxt i ekonomin och komma ur 

likviditetsfällan. Några av de mest omfattande okonventionella åtgärderna som prövats har främst 

bestått av så kallade finanspolitisk stimulans och kvantitativa lättnader.  
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2.2.1 Finanspolitisk stimulans 

Finanspolitiska medel med ökade statliga utgifter alternativt sänkta skatter syftar till att stimulera 

den aggregerade efterfrågan och därigenom skapa tillväxt i ekonomin. Detta kan innebära olika 

former av stimulanspaket. Sådana kan dock leda till en betydande ökning av statsskulden, särskilt 

om de finanspolitiska stimulanserna inte kompenseras av en ökad efterfrågan (Blanchard 2009 s. 

509).  

Finanspolitiska stimulanser användes i stor utsträckning i Japan under den recession som 

drabbade landet under 1990-talet. Den japanska ekonomin hamnade under en lång period i en 

likviditetsfälla kombinerat med deflation (Svensson 2003a s. 148). Stimulanserna ledde till en 

betydande ökning av statsskulden från att år 1991 ha varit 67 procent av BNP till att år 2005 

uppgå till 192 procent av BNP (IMF 2011). I och med finanskrisen använde även USA stora 

finanspolitiska stimulanspaket vars statsskuld i likhet med Japan har ökat dramatiskt. Från att år 

2007 ha varit 62 procent av BNP har den nu ökat till 85 procent och förväntas passera 100-

procentsnivån år 2011 (Ibid.).  

Vidare har vissa studier visat på att en så kallad Richardiansk ekvivalens skulle kunna vara 

gällande i den japanska ekonomin. Effekten av offentlig konsumtion på den aggregerande 

efterfrågan verkar avta ju högre det japanska budgetunderskottet är samt att de skattesänkningar 

som gjorts för den japanska befolkningen, i syfte att stimulera efterfrågan, nästan helt tycks sakna 

effekt på tillväxten (Walker 2002 s. 298f). Detta då medborgarna förväntar sig att i framtiden 

behöva betala tillbaka för de skattesänkningar de fått och därför, istället för att konsumera, börjar 

spara pengar inför framtida skattehöjningar. Wu och Zhang hävdar dock att den Richardianska 

ekvivalensen inte skulle vara gällande i Japans fall och att dess finanspolitiska ”[…] misslyckande 

beror på likvida restriktioner” (Wu et.al 2010 s. 1830 f.ö.). 

Härvidlag tycks det finanspolitiska vapnet vara ett relativt kostsamt sätt att försöka rädda sig 

ur likviditetsfällan särskilt då dess effektivitet starkt har ifrågasatts av bland annat Svensson 

(2003a s. 147f).  

 

2.2.2 Kvantitativa lättnader 

Kvantitativa lättnader innebär en expandering av den monetära basen i syfte att öka investeringar 

och konsumtion (Benford et. al. 2009 s. 91). Genom att centralbanken köper statsobligationer och 

andra tillgångar, från banker och den privata sektorn, expanderas på så vis den monetära basen. 

Detta blir en förlängning av centralbankens konventionella marknadsoperationer för att få ut 

ytterligare likviditet i ekonomin (Ibid. s. 91).  
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Figur 2.2 Skisserad bild av transmissionsmekanismerna bakom kvantitativa lättnader 
Källa: Benford (2009) 

 

För att operationen skall vara effektiv måste den ta sig igenom de så kallade 

transmissionsmekanismerna. I kvantitativa lättnader består dessa av tillgångskanalen, 

penningutbudskanalen och förväntningskanalen. Via den så kallade tillgångskanalen pressar 

centralbankens köp av obligationer upp priset på dessa, vilket även medför att den förväntade 

avkastningen sjunker. Detta medför i sin tur att lånekostnaderna för hushåll och företag blir lägre 

vilket vidare borde ge ökade investeringar och konsumtion. Högre obligationer pressar även upp 

priset på aktier och andra tillgångar. Eftersom högre tillgångspriser ger innehavarna av dessa 

tillgångar en större förmögenhet borde även konsumtionen öka ytterligare. (Ibid. s. 92f)  

Via penningutbudskanalen ökar bankernas reserver och banksystemen blir mer likvida till följd 

av centralbankens köp av tillgångar. Med högre likviditet och lägre avkastning borde således även 

bankernas utlåning till hushåll och företag öka.   

Över dessa två kanaler sträcker sig förväntningskanalen. Om centralbankens användande av 

kvantitativa lättnader lyckas påverka inflationsförväntningarna påverkas de långa realräntorna 

negativt och därav tillväxten positivt (Ibid. s. 95). Om centralbanken visar att de gör allt i sin 

makt för att uppnå inflationsmålet kan på så sätt inflationsförväntningarna hållas kring målet 

istället för på lägre nivåer. Högre inflationsförväntningar ger dessutom en förbättrad 

framtidsutsikt vilket skapar incitament för hushåll och företag att börja inverstera och konsumera. 

Med högre inflationsförväntningar vågar även företag sätta högre priser vilket påverkar 

inflationen mer direkt. Således stimuleras ekonomin via de tre transmissionsmekanismerna som 

pressar upp priserna och därmed inflationen. (Ibid. s. 93) 

I USA har The Federal Reserve (FED) sedan 2009 lagt stor vikt vid att använda kvantitativa 

lättnader för att ingripa i de marknader som behöver förbättras. Särskilt stödköptes 

bostadsobligationer för att stabilisera bostadssektorn (Ibid. s. 92). Kreditmarknadernas 
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skuldsättning i USA har således bidragit till en stor expandering av den monetära basen som 

aldrig har ökat så mycket som under 2008 (Fred 2011a). Sett till samma tidsperiod skedde 

däremot ingen motsvarande ökning i de amerikanska bankernas utlåning (Fred 2011b). 

Bank of Japan inledde kvantitativa lättnader redan 2001 då finanspolitisk stimulans inte tycktes 

fungera effektivt. Under 2003 ökade den monetära basen i Japan med 50 procent men med 

fortsatta förväntningar om deflation förblev den reala räntan för hög (Svensson 2003a s. 148). 

I allmänhet är det dock osäkert vilka effekter kvantitativa lättnader faktiskt har haft. 

Tidsperioden att analysera anses vara relativt kort och det har påpekats att den empiriska 

forskningen inte är tillräcklig (Ugai 2007 s. 4). En del resultat har visat att vissa tillgångspriser i 

USA har ökat, men om detta gett någon effekt på tillväxt och inflation är dock osäkert (Benford 

et al. 2009 s. 96). Effekten på tillväxt och inflation har även i Japan visats vara mycket svag och 

osäker (Kimura et.al. 2003 s. 305, 309). 

 Genom att studera bredare mått av de monetära aggregaten kan man se huruvida injiceringen 

av likvida medel i den monetära basen lyckats ta sig igenom transmissionsmekanismerna ut till 

realekonomin. Risken finns att tillskottet av likviditet inte kommer längre än till bankernas 

reserver (Krugman 1998 s. 140, Blanchard 2009 s. 497f). Att injiceringen når ut i realekonomin är 

därför avgörande för om åtgärden skall ha någon effekt.  

En ytterligare problematik finns i det inneboende trovärdighetsproblemet. Detta betyder att 

en ökning av den monetära basen idag inte nödvändigtvis ses som en ökning av pengautbudet i 

framtiden (Svensson 2003a s. 153). Så fort likviditetsfällan är över och då den nominella räntan 

återigen stiger har centralbanken inte längre incitament att ha kvar en lika stor monetär bas. Detta 

för att minska risken för hyperinflation (Ibid. s. 153). Det leder till att marknaden inte heller 

förväntar sig en högre inflation och att realräntan förblir för hög, vilket i sin tur leder till att 

investeringar och konsumtion skjuts på framtiden.  

Kvantitativa lättnader som lösning på likviditetsfällans problem tycks således vara förknippade 

en rad svårigheter.  

 

2.2.3. Höjt inflationsmål  

Ett annat sätt att ta sig ut en likviditetsfälla kan vara att försöka höja marknadens 

inflationsförväntningar genom att annonsera ett nytt högre inflationsmål. Dock kvarstår 

trovärdighetsproblemet då marknaden har föga anledning att tro på att det nya målet kan 

uppfyllas. Ett annonserande av ett högre inflationsmål löper således risk att bli verkningslös då 

det likt de andra okonventionella åtgärderna genomförs ex post när centralbankens förtroende är 

förbrukat.   
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Ett högre inflationsmål ex ante kan däremot minska risken att hamna i en likviditetsfälla redan 

från början. Genom att lösa ut den nominella räntan i ekvation (2.1) får vi, 

i = r + πe                                               (2.3) 

Vidare gör vi ett antagande om en konstant realränta på 2 procent, r = 2.5 Vi antar även att 

Riksbankens inflationsmål på 2 procent anses som fullt trovärdigt vilket i så fall ger πe = π* = 2. 

Detta eftersom centralbanken ex ante inte har samma brist på trovärdighet. Med dessa 

antaganden får vi således utifrån ekvation (2.3) en ”naturlig” nominell ränta på 4 procent. Utifrån 

detta kan vi även se att ett högre inflationsmål, allt annat lika, ger en högre ”naturlig” nominell 

ränta. Spannet ner till räntegolvet blir således större, vilket ger Riksbanken större möjlighet att 

sänka styrräntan när ekonomin behöver fortsatt stimulans.6 Detta samtidigt som risken för att 

hamna i en likviditetsfälla minskar. 

 

3. Taylorregeln 

Frågan om vad som är ”bra penningpolitik” är minst sagt komplex och har gett upphov till stor 

diskussion och mängder av forskning. På senare tid har dock en så kallad flexibel penningpolitik, 

att stabilisera inflationen kring en låg nivå med viss hänsyn till den realekonomiska utvecklingen, 

blivit allt vanligare bland centralbanker världen över.   

Så kallad regelbaserad penningpolitik har haft stora framgångar inom den monetära politiken 

då trovärdighet och öppenhet blivit allt viktigare. Tydliga regler och mål anses göra 

centralbankerna mer förutsägbara vilket således ger dem större trovärdighet. På så sätt antas 

marknaderna bli mindre volatila, vilket allmänt anses gynna investeringar och konsumtion i 

ekonomin.  

Den regelbaserade penningpolitiken kan i huvudsak delas in i två underkategorier. Antigen 

förbinder sig centralbanken, som Riksbanken har gjort, till en ”målregel” (targeting rule), som har 

till syfte att stabilsera inflationen kring ett visst mål (vanligtvis omkring 1-3 procent för 

industriländer, mätt i KPI (Berg 2005 s. 20)).7 Alternativet är att centralbanken förbinder sig till 

en så kallad policyregel som föreslår en viss styrränta utifrån vissa ekonomiska variabler. Den 

troligtvis mest inflytelserika och använda policyregeln är den så kallade Taylorregeln. Denna 

policyregel föreslår en centralbanks styrränta givet förändringar i två variabler, inflation och real 

BNP.  

                                                             
5 I avsnitt 3 förklaras detta antagande mer utförligt. 
6 Detta argument har bland annat framförts av professor Lars Calmfors (DN 20110905). 
7 För en internationell jämförelse kring inflationsmålspoltiken se Berg (2005). 
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Figur 3.1 FED:s styrränta i jämförelse med föreslagen policyränta 
Källa: Taylor 1993 

 

John B Taylor visade i sin artikel Discretion versus policy rules in practice (1993) att den amerikanska 

centralbankens (FED) beslut om styrräntans nivå under 1987-1992 kunde beskrivas som 

”förvånansvärt bra” (Taylor 1993 s. 202 f.ö.) genom användandet av hans policyregel (se figur 

3.1). Taylorregeln kan specificeras enligt följande,  

i = r + π* + ßπ(πt – π*) + ßyxt    (3.1) 

Där i är den nominella styrräntan, r är jämvikts realränta, πt – π* är avvikelsen från inflationsmålet 

π* i period t. Vidare är xt  ≡ yt – y*, där yt är utfallet av BNP i period t och y* potentiell BNP. xt är 

således ett mått på BNP-gapet. ßπ och ßy är koefficienter som avser den vikt centralbanken fäster 

vid inflation samt den realekonomiska utvecklingen. Skulle till exempel ßy = 0 tar centralbanken 

ingen hänsyn till realekonomin och för därmed en så kallad strikt inflationsmålspolitik. 

Vid en strikt tolkning kan dessa koefficienter något förenklat ses som varje enskild 

centralbanks avvägning mellan uppfyllelse av inflationsmålet kontra värdet av realekonomin. 

Därav kan koefficienterna variera för olika centralbanker och försök till skattningar av dessa har 

gjorts i flertalet studier.8 Taylor själv påpekade att det inte rådde någon utbredd samsyn kring 

dessa värden men ansåg att koefficienterna, i ”[…] andan av tidigare forskning […]” (Taylor 1993 

s. 202 f.ö.), kunde antas vara 1,5 respektive 0,5. 

                                                             
8 Se till exempel Gorter et.al (2008) för ECB, Österholm (2005) för amerikanska FED samt Riksbanken. 
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Realräntan (r) i jämvikt kan inom neoklassisk teori ses som en funktion av tillväxttrenden i 

BNP under en viss tidsperiod (Clark et.al 2005 s. 396). Detta samband har dock på senare tid visat 

sig vara förhållandevis svagt då studier observerat att den reala jämviktsräntan kan variera 

avsevärt över tid. Att göra korrekta skattningar av jämviktsrealräntan är dessutom förknippade 

med betydande svårigheter då resultaten visar upp en väsentlig varians beroende på vilken modell 

som använts. (Ibid. s. 396f) Taylorregeln tycks dock enligt Trehan och Wu (2007) vara relativt 

robust mot eventuella förändringar i jämviktsrealräntan. I Taylor (1993) antas således en konstant 

jämviktsrealränta där r = 2 är baserat på en tillväxttrend för åren 1984:Q1 till 1992:Q3. 

Tillsammans med ett inflationsmål på π* = 2 leder detta till en Taylorregel enligt följande, 

i = 4 + 1,5(πt – 2) + 0,5xt    (3.2) 

Utifrån denna Taylorregel bör centralbanken höja styrräntan om inflationen överstiger det två-

procentiga målet. Då koefficienten ßπ > 1 skall styrräntan höjas mer än avvikelsen från målet 

enligt den så kallade Taylorprincipen. Vidare bör räntan även höjas då den reala BNP:n överstiger 

den potentiella, (xt > 0).  Det motsatta gäller därför även det omvända scenariot om BNP-gapet 

skulle vara negativt (xt < 0) eller om inflationen skulle vara lägre än sitt mål. Utifrån denna 

specificering kan vi även notera att den ”naturliga” nominella räntan, när inflation och 

resursutnyttjande är på sina respektive nivåer (πt = π* ; yt = y), ligger på 4 procent (i = 4). Detta 

stärker ett antagande om en realränta på 2 procent (r = 2) då Riksbanken uttryckligen bedömt att 

den normala reporäntan på lång sikt bör ligga runt cirka 4 procent (Riksbanken 2010 s. 46).  

I den markoekonomiska litteraturen råder stor diskussion huruvida policyregler, och versioner 

av Taylorregeln i synnerhet, är lämpliga att använda vid utförandet av penningpolitik. Enkla, 

algebraiska policyregler så som Taylorregeln kan vara allt för onyanserade i sina normativa 

propåer. Policyregeln är inte nödvändigtvis optimal under alla ekonomiska omständigheter och 

ett förbindande till regeln lämnar inget utrymme för specifika bedömningar av den ekonomiska 

kontexten (Svensson 2003b s. 441). Om penningpolitik vore så enkel som Taylorregeln deklarerar 

skulle den i praktiken kunna skötas av ”[…] en kamrer beväpnad med en simpel formel och en 

miniräknare” (Bennet T. McCallum citerad i Svensson 2003b s. 428 f.ö.).  

Detta har ofta ansetts som en befogad kritik mot strikta policyregler i allmänhet. Därav har det 

föreslagits att en mindre strikt tolkning av policyregler skulle kunna appliceras då policyskapare 

bevisligen inte kan, eller vill, följa reglerna mekaniskt både av tekniska och praktiska skäl (Taylor 

1993 s. 208). Taylor hävdar därför att, 
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"[a] policy rule can be implemented and operated more informally by policymakers who recognize 

the general instrument responses that underline the policy rule, but also recognize that operating the 

rule requires judgment and cannot be done by computer." (Taylor 1993 s. 198). 

Taylor menar att en blind tolkning av policyregeln inte är önskvärd utan regeln bör appliceras i 

sin givna ekonomiska kontext. Avsteg från policyregeln är således fullt möjligt. Därav ser Taylor 

inte någon anledning till varför en sådan policyregel inte bör användas inom det penningpolitiska 

beslutsfattandet. Särskilt då ett förbindande till en sådan tydlig policyregel skulle ge 

centralbankerna ökad trovärdighet (Ibid. s. 198f). 

En sådan användning av policyregler, där dessa används mer som härledning (gudieline), 

medför dock vissa problem enligt Svensson (2003b). Det hävdas att en sådan tolkning gör 

reglerna ofullständiga då en ”viss avvikelse är tillåten, men det finns inga regler för när avvikelse 

från instrumentregeln är lämplig” (Svensson 2003b s. 428 f.ö.).9 Därför uppnås aldrig det 

fundamentala syftet med policyregeln, att skapa trovärdighet för centralbanken, då de trots allt 

ges möjlighet att avvika från den. Möjligen är det också därför som ingen centralbank hittills 

explicit varken förbundit sig till eller uttryckt sig härledas av någon specifik policyregel. Snarare 

har många framstående centralbanksbanksdirektörer ställt sig skeptiska till sådana typer av regler 

(Ibid. s. 466).  

Oberoende av hur pass användbar Taylorregeln är när det gäller utförandet av optimal 

penningpolitik har den dock överlag visat sig vara förhållandevis robust vad gäller att deskriptivt 

och empiriskt utvärdera penningpolitik och centralbankers agerande (se till exempel Judd et.al 

1998 och Clarida et.al 1998). De föreslagna policyräntorna förefaller i stor utsträckning samvariera 

med den verkliga styrräntan. Vissa studier har dock visat på sämre precision när utvärderingen 

genomförts på små, öppna ekonomier med inflationsmål (se Österholm 2003). Detta kan 

möjligen bero på det faktum att sådana typer av ekonomiers penningpolitik i större utsträckning 

är mer beroende av omvärlden. Då variabler som exempelvis real växelkurs, ”terms of trade” och 

utländsk räntenivå inte inkluderas i Taylorregeln blir den således mindre robust för de små, 

öppna ekonomierna.10 Det deskriptiva användandet av Taylorregeln för Sverige kan således visa 

sig vara mindre exakt, i jämförelse ett med motsvarande användande för USA. Dock förefaller 

Taylorregeln vara det naturliga alternativet vid en härledning av alternativa räntebanor för 

Riksbankens reporänta. Detta då ingen motsvarande policyregel tycks användas i samma 

utsträckning. 

                                                             
9 Svensson (2003b) använder sig här av begreppet ”instrument rule” när han beskriver en kortsiktig användning av 
policyregeln.  
10 Dessa uteblivna variabler för Svensson (2003b s. 442) fram som ett skäl till varför Taylorregler inte bör användas i 
någon vidare utsträckning av centralbanker vid penningpolitiska beslut i små öppna ekonomier. 
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Athanasios Orphanides, styrelseledamot hos FED, anser att Taylorregeln är ett bra verktyg då, 

”Taylor rules offer a simple and transparent framework with which to organize the discussion of 

systematic monetary policy. Their adoption as a tool for policy discussions has facilitated a welcome 

convergence between monetary policy practice and monetary policy research and proved an 

important advance for both positive and normative analysis.” (Orphanides 2007 s. 11). 

Taylormodellen används även i stor utsträckning inom den moderna penningpolitiken av både 

forskare och centralbanker som ett instrument till ” …  jämförelse och referensram för 

utövandet av den egentliga policyn och dess utvärdering” (Svensson 1999 s. 616 f.ö.).  

I vår uppsats fungerar således Taylorregeln som ett deskriptivt verktyg för härledningen av 

alternativa räntebanor till Rikbankens reporänta. 

 

4. Data11 

Riksbanken har ett flertal mått för inflation varav det mest använda och välkända torde vara 

konsumentprisindex (KPI) vilket även är det mått som inflationsmålet är uttryckt i. KPI beräknas 

genom att Statistiska centralbyrån (SCB) kontrollerar priset på en specifik ”varukrog” och genom 

att hålla denna varukorg konstant går det att observera förändringar i prisnivån. KPI kan dock 

vara relativt känsligt för förändringar i efterfrågan och pris på specifika varor och riskerar därför 

att bli missvisande för prisökningstakten i ekonomin i sin helhet. Därför använder sig Riksbanken 

även av mått på så kallad underliggande inflation. Ett exempel på detta är KPIF som avser KPI med 

en fast bostadsränta. (Riksbanken 2011a)  

Då bostadsräntor utgör en ansenlig del av hushållens utgifter (och därav även en stor del i 

KPI:s varukorg) så kan förändringar i reporäntan skapa stora förändringar i KPI. Lägre 

bostadsräntor betyder således lägre räntekostnader vilket minskar inflationstrycket mätt i KPI. 

Detta kan under perioder med låga räntor skapa betydande skillnader mellan KPI och KPIF (se 

figur 4.1). Både KPI och KPIF mäts och presenteras i den ursprungliga datan månadsvis. Vi har i 

vår undersökning räknat om dessa data till kvartalsinflation för att få dessa att passa ihop med de 

mått på BNP-gap som presenteras nedan. Således är inflationen som presenteras ett genomsnitt 

av tre månaders inflation mätt i KPI respektive KPIF.  

                                                             
11 All BNP- och inflationsdata är hämtade från sifferunderlaget för Riksbankens penningpolitiska rapport från 
oktober 2011 (Riksbanken 2011b) om inget annat anges. 
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Figur 4.1 KPI i jämförelse med KPIF 
Källa: Riksbanken 

 

 Under perioden 09Q2 till 09Q4 uppstod deflation mätt i KPI. Noterbart är dock att KPIF 

fortfarande håller sig på en någorlunda stabil nivå. Av detta kan vi dra slutsatsen att den negativa 

KPI-inflation som uppstått under denna period till stor del kan förklaras av de låga räntenivåer 

som var gällande under perioden.  

BNP-gapet är, som nämnts i avsnitt 3, skillnaden mellan faktiskt BNP och potentiell BNP. 

Med potentiell BNP menas ”[…] den nivå på BNP som är förenlig med ett utnyttjande av 

tillgängliga resurser som är långsiktigt hållbart och som inte driver upp inflationen” (Riksbanken 

2009c). Således kan BNP-gapet ses som ett mått på resursutnyttjandet i ekonomin. Dessa 

estimeringar är dock förknippade med betydande mätsvårigheter och osäkerhet (Svensson 2003b 

s. 428). På grund av dessa osäkerheter har vissa ekonomer avrått från att använda BNP-gap som 

mått på resursutnyttjande (se till exempel Orphanides 2010).  

Riksbanken presenterar två typer av mått för BNP-gap. Ett där uppskattningen av gapet görs 

genom ett så kallat Hodrick Prescott-filter (HP) samt ett där bruttonationalproduktens avvikelse 

från sin trend beräknas med en produktionsfunktion (PF).12 

 

                                                             
12 För en mer detaljerad genomgång kring dessa mått samt andra metoder för att skatta BNP-gap se Hjelm (2010). 
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Figur 4.2 BNP-gap (HP) samt (PF) 
Källa: Riksbanken  

 

5. Empirisk undersökning av Taylorräntan i Sverige  

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av Taylors (1993) originella policyregel som härletts i 

avsnitt 3. Denna var följande, 

i = 4 + 1,5(πt – 2) + 0,5xt    (5.1) 

Genom att modifiera månatlig inflationsdata till kvartalsdata samt använda kvartalsdata för 

BNP-gap för Sverige mellan åren 2004 – 2011, kan vi beräkna en nominell policyränta för denna 

period. Liksom i Taylor (1993) används denna sedan till att jämföra och utvärdera centralbankens 

(i det här fallet Riksbankens) räntebeslut. I denna uppsats använder vi oss således av en så kallad 

explicit Taylorregel med postdata (Svensson 1999 s. 614). 

Vi använder oss av två typer av mått för inflation och två mått för BNP-gap och får således 

fyra olika policyräntor. Dessa presenteras i två olika figurer varav ett med KPIF (figur 5.1) och ett 

annat med KPI (figur 5.2). Dessa diagram visar i sin tur två olika policyräntor baserade på de två 

måtten för BNP-gap (PF och HP). Detta då måtten på BNP-gap inte uppvisar en lika stor varians 

sinsemellan.  

 

5.1 Policyränta med KPIF 

De föreslagna policyräntorna med KPIF tycks generellt sett samvariera med den verkliga 

reporäntan, om än med större volatilitet och överlag med viss överskattning av reporäntan. 
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Specifikt för ”krisperioden”13 08Q4 – 10Q2 ser vi en viss skillnad mellan policyräntorna mätt i 

HP respektive PF, där (PF, KPIF) uteslutande ligger lägre än reporäntan. Detta medan 

policyräntan (HP, KPIF) i större utsträckning följer Riksbankens reporänta. Båda policyräntorna 

förordar dock en lägre styrränta än den som Riksbanken haft under denna period (med undantag 

för (HP, KPIF) i period 09Q2). 

 

 

Figur 5.1 Riksbankens reporänta i jämförelse med två typer av policyräntor mätt med KPIF. 
 
I krisens djupaste stund 09Q3, med ett negativt BNP-gap på -5,96 (HP) och -7,27 (PF), 

hamnar de föreslagna policyräntorna på 0,105 respektive -0,55. Enligt dessa hade reporäntan 

således behövt sänkas med ytterligare 0,145 respektive 0,8 procentenheter under Riksbankens 

antagna räntegolv på 0,25. Båda dessa mått stärker således argumentet att Riksbanken under 

denna period hamnade i en likviditetsfälla. Även i period 09Q4 rekommenderar (PF, KPIF) en 

lägre ränta än reporäntan. Denna hamnar på -0,28 med en differens från reporäntans nivå samt 

räntegolv på -0,53. 

Området där den föreslagna policyräntan understiger reporäntan är således summan av de 

föreslagna räntesänkningarna i varje kvartal. Då dessa räntesänkningar uteblivit tolkar vi denna 

yta som en form av “dödviktsförlust” för ekonomin. Dödviktsförlusten kan med andra ord ses 

som ett mått på utebliven ekonomisk aktivitet som orsakats av att reporäntan inte sänkts. Vidare 

skiljer vi på två olika dödviktsförluster. Den ena dödviktsförlusten är den som uppstått på grund 

av att reporäntan nått sitt räntegolv och således inte kunnat sänkas ytterligare, med andra ord den 

dödviktsförlust som uppstått enbart på grund av likviditetsfällan. Den andra dödviktsförlusten är 

                                                             
13 Vi definierar här ”krisperioden” som den period där BNP-gapet är lägre än -2% av BNP. 
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den som uppstått där Riksbanken faktiskt har haft möjlighet att sänka reporäntan till 

policyräntans nivåer, men valt att inte göra så. Det vill säga vid de nivåer då den föreslagna 

Taylorräntan är under reporäntan men över 0,25. Den totala dödviktsförlusten är således hela den 

yta där policyräntan understiger reporäntan. 

Den totala dödviktsförlusten uppgår med (PF, KPIF) till 3,06 utbrett över fem kvartal. Detta 

innebär att Taylorregeln föreslår en sänkning av reporäntan med i genomsnitt 0,61 

procentenheter i varje kvartal. Här beräknas 1,42 av den totala dödviktsförlusten på 3,06 ha 

uppstått på grund av likviditetsfällan. Mätt med (HP, KPIF) uppgår dödviktsförlusterna till 0,41 

utbrett över två kvartal, med ett genomsnitt på 0,2. Av de 0,41 är likviditetsfällans del 0,15. 

Utifrån dessa beräkningar av Taylorregeln med (PF, KPIF) kan vi således konstatera att 

ytterligare stimulanser hade varit önskvärda under halvårsperioden 09Q3 - Q4 medan (HP, 

KPIF) inte visar på något större behov av ytterligare stimulanser. 

 

5.2 Policyränta med KPI 

Vid beräknandet av de föreslagna policyräntorna mätt med KPI som inflationsvariabel finner vi 

betydligt lägre Taylorräntor med större volatilitet än både Riksbankens reporänta samt 

policyräntorna mätt med KPIF. De lägsta punkterna observeras numera i period 09Q4 och 

noteras till -4,885 (PF) samt -4,24 (HP). Differensen från Riksbankens reporänta är således -5,135 

(PF) respektive -4,49 (HP). Vidare föreslås en betydligt lägre ränta under en längre period jämfört 

med KPIF. Policyräntan indikerar här en önskvärt lägre reporänta under hela 2009 och in i första 

kvartalet av 2010. Detta visar på att betydligt större stimulanser hade varit önskvärda under 

denna period än vad analysen utifrån KPIF visat.  

 

Figur 5.2 Riksbankens reporänta i jämförelse med två typer av policyräntor mätt med KPI. 
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Även denna beräkning, liksom den av Taylorregeln med KPIF, stärker teorin om att 

Riksbanken under denna period befann sig i en likviditetsfälla. De totala dödviktsförlusterna är 

hela 5 (PF) respektive 32 (HP) gånger större än jämförbar Taylorränta mätt med KPIF och 

uppgår nu till 16,63 (PF) och 13,34 (HP) utslaget över 5 kvartal. Detta ger ett genomsnitt på 3,35 

(PF) respektive 2,67 (HP). De specifika dödviktsförluster som uppstått på grund av 

likviditetsfällan noteras till 14,97 (PF) samt 11,68 (HP). Krisen och likviditetsfällan tycks således 

vara betydligt djupare och allvarligare vid användning av KPI som mått på inflation.  

Taylorregeln med KPI som inflationsvariabel kan dock vara missvisande och möjligen 

överskatta behovet av extra stimulanser. Då KPI i sin varukorg inkluderar förändringar i 

hushållens räntekostnader påverkas måttet därför i stor utsträckning av Riksbankens egna 

justeringar av reporäntan. En låg reporänta innebär lägre räntekostnader för hushållen och därav 

lägre KPI-inflation. Då KPI även beräknas proportionerligt enligt hushållens konsumtionsvanor, 

och då räntekostnader vanligtvis står för en betydande del av hushållens utgifter, får det låga 

ränteläget ett stort negativt genomslag i KPI. Därav kan vi misstänka att Taylorregeln med KPI 

som inflationsvariabel ger propåer om en för låg styrränta. Vidare blir den styrränta vi önskar 

förklara och utvärdera via vår beroende variabel även en oberoende vid ett användande av KPI 

som mått på inflation. Med andra ord skulle den föreslagna policyräntan delvis förklaras av den 

redan fastställda reporäntan istället för den “verkliga” inflationen. Detta skapar således en viss 

problematik då policyräntans syfte är att utvärdera reporäntan utifrån de rådande ekonomiska 

omständigheterna utan att inkorporera dess redan fastställda nivå.  

Inflationsmålet mäts dock mot KPI vilket ger oss anledning att undersöka KPI:s potentiella 

validitet under denna period innan vi utesluter måttet för vidare analys. Riksbanken konstaterar 

att ” i  perioder med stora ränteförändringar ger inflationsmått som inte inkluderar 

räntekostnader, som till exempel KPIF-inflationen, en bättre bild av inflationstrycket” 

(Riksbanken 2011c). Således förefaller Riksbanken tveksamma till en användning av KPI som 

mått på inflation under denna krisperiod. Dessutom tycks Riksbanken ha frångått KPI, vilket till 

viss del även bekräftas av vår Tayloranalys med KPI, då denna visar på ett stort behov av 

ekonomiska stimulanser som sedermera uteblev. 

 

5.3 Konsekvenser för arbetslöshet  

Då styrräntan inte kunde sänkas ytterligare samtidigt som ekonomin behövde stimulans uppstod 

dödsviktsförluster som tidigare redovisats i avsnitt 5.1 och 5.2. För att tydligare förstå hur dessa 

har påverkat den svenska ekonomin gör vi en enkel överslagsberäkning av vad dessa 

dödviktsförluster har kostat i termer av arbetslöshet.  
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Eftersom vi inte har tillgång till Riksbankens egna modeller över ränteförändringarnas 

påverkan på arbetslösheten skapar vi därför en egen förenklad modell utifrån Riksbankens 

prognoser (Riksbanken 2011b).  

 

5.3.1 Modellbeskrivning 

Genom att studera Riksbankens prognoser för den framtida reporäntan samt dess alternativa 

scenarion (figur 5.3a) räknar vi ut hur pass stor den genomsnittliga differensen är mellan 

reporäntans huvudscenario och den lägre nivån under perioden 11Q3 - 14Q4.14 Vidare gör vi 

samma sak för Riksbankens prognoser för framtida arbetslöshet (figur 5.3b) där vi jämför 

arbetslöshetens nivå i huvudscenariot kontra den lägre nivån. 

 

 

Figur 5.3 Riksbankens alternativa prognoser för a) reporäntan samt b) arbetslöshet. 
Källa: Riksbanken 

 

Räntedifferensen mellan huvudscenariot och den lägre räntenivån i figur 5.3a är i genomsnitt 

-0,08 procentenheter medan differensen mellan arbetslöshetsnivån i huvudscenariot och den 

lägre nivån i genomsnitt är -0,11 procentenheter. Något förenklat kan vi säga att en räntesänkning 

med 0,08 procentenheter i genomsnitt genererar en sänkning av arbetslösheten med 0,11 procent. 

Av detta får vi således fram en kvot som generellt visar reporäntas effekt på arbetslösheten. 

Denna kvot blir, 0,11/0,08 = 1,375.  

Genom att anta att modellen är linjär, det vill säga att en procentenhets räntesänkning har 

samma effekt på arbetslösheten oavsett från vilken nivå den sänks, kan vi med hjälp av denna 

kvot studera hur våra olika Taylorräntors föreslagna räntesänkningar hade påverkat 

arbetslöshetsnivån. Detta görs genom att multiplicera denna differens för varje period där 

policyräntan ligger under reporäntan, med kvoten för reporäntans effekt på arbetslösheten. 

Vidare tar vi ett genomsnitt av dessa perioder för att förenklat kunna uttrycka hur mycket 

                                                             
14 Då vi studerar effekten av en sänkt styrränta på arbetslösheten har vi således valt genomsnittet mellan den lägre 

räntebanan och huvudscenariot. 
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sysselsättning de respektive dödviktsförlusterna innehåller. Detta är således ett enkelt sätt att 

ungefärligt beräkna hur arbetslösheten påverkades av likviditetsfällan. Då vår modell baseras på 

genomsnittliga antaganden, och inte har möjlighet att ta hänsyn till effekternas profil över tid, bör 

resultaten tolkas med viss försiktighet.  

 

5.3.2 Resultat 

Vid ett beräknande av dödviktsförlusterna som uppstått vid mätningen av policyräntorna mätt i 

KPI uppskattas den genomsnittliga arbetslösheten ha kunnat vara mellan 3,7 - 4,6 procent lägre i 

fem kvartal beroende på vilket mått av BNP-gap som används. Av detta beräknas 3,2 - 4,1 

procent enbart bero på att Riksbanken inte kunnat sänka sin reporänta då de befann sig i en 

likviditetsfälla. Då vi tidigare noterat att KPI under perioder med stora räntesänkningar tenderar 

att ge en missvisande bild av inflationens verkliga nivå vilket resulterar i för låga policyräntor 

torde även dessa uppskattningar av lägre arbetslöshet, i stor utsträckning, vara missvisande.  

Vid en analys av dödviktsförlusterna med KPIF uppskattas den genomsnittliga arbetslösheten 

kunnat vara mellan antigen 0,3 procent lägre i två kvartal eller 0,8 procent lägre i fem kvartal. Här 

beräknas likviditetsfällan orsakat 0,2 procent högre arbetslöshet i 1 kvartal eller 0,7 procent högre 

i tre kvartal. Återigen beror detta på vilket mått av BNP-gap som används. Dessa uppskattningar 

med KPIF ger troligen en mer relevant bild än den med KPI. 

 

5.4 Effekter av ett högre inflationsmål 

I avsnitt 2.4 visade vi hur ett nytt högre inflationsmål, allt annat lika, ger en högre “naturlig” 

styrränta. Genom detta antagande kan vi således testa vår frågeställning, huruvida den 

Riksbanken med ett högre inflationsmål ex ante hade kunnat undvika att hamna i en 

likviditetsfälla. I och med de brister som påvisats i analysen med KPI som inflationsvariabel 

använder vi oss i fortsättningen uteslutande av KPIF.  

I period 09Q3 visar vår policyränta (PF, KPIF) en önskad negativ ränta på -0,55 procent vilket 

ger en differens från räntegolvet på -0,8 procentenheter. En höjning av inflationsmålet med 2 

procentenheter ger således, allt annat lika, även en höjning av vår policyränta med 2 

procentenheter. Detta illustreras med ett skifte uppåt av policyräntan i figur 5.5.  
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Figur 5.4 Riksbankens Reporänta i jämförelse med policyränta med ett inflationsmål på 4 procent mätt i 
PF och KPIF. 

 
I och med detta kan vi notera att med ett höjt inflationsmål till 4 procent hade Riksbanken 

kunnat undvika den likviditetsfälla som uppstod under finanskrisen. Nu undgås den 

dödviktsförlust på 1,42 (PF) respektive 0,15 (HP) som uppstått enbart på grund av 

likviditetsfällan. Riksbanken hade således med ett högre inflationsmål, allt annat lika, kunnat 

sänka räntan med ytterligare 0,8 procentenheter vilket hade resulterat i en reporänta på 1,45.  

Detta hade således ökat Riksbankens svängrum ner till räntegolvet och risken för att hamna i en 

likviditetsfälla torde ha minskat.  

Intäkterna av ett höjt inflationsmål tycks däremot inte vara lika betydande när vi ser till samma 

analys gjord med (HP, KPIF) då denna policyränta aldrig är på en negativ nivå (se figur 5.1). 

Detta innebär att Riksbanken teoretiskt sett hade haft möjlighet att sänka reporäntan till den 

föreslagna nivån för (HP, KPIF). Det råder en viss oenighet kring huruvida Riksbankens 

räntegolv verkligen ligger på 0,25 procent och en del skulle hävda att Riksbanken kunnat göra 

detta även i praktiken.15 På så vis hade i alla fall 0,2 procents lägre arbetslöshet i ett kvartal varit 

möjligt mätt med HP som BNP-gap och givet att Riksbanken kunnat sänka reporäntan till noll. 

Således kan vi ana att intäkterna av ett höjt inflationsmål mätt i (HP, KPIF) torde vara små vid 

en potentiell avvägning mellan intäkter och kostnader av en allmänt högre inflationsnivå. Vi kan 

dock med säkerhet säga att intäkterna är betydligt större om en sådan avvägning skulle göras med 

(PF, KPIF).   

 

                                                             
15 Riksbanksledamoten Lars E.O Svensson förespråkade länge en sänkning ner till noll av Riksbankens reporänta. (se 

till exempel Riksbanken 2009a och 2009b) 
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6. Slutsatser  

I denna uppsats har vi genom användandet av John B Taylors Taylorregel visat på att ytterligare 

penningpolitiska stimulanser hade varit nödvändiga för Sverige under den finansiella kris som 

drabbade världsekonomin 2008. Alla de mätningar vi har gjort indikerar i varierande utsträckning 

att en lägre reporänta hade varit önskvärd under denna period för att ytterligare stimulera 

ekonomin. Då en sådan uteblev, eller i vissa fall inte ens var möjlig på grund av rådande 

räntegolv, uppstod dödviktsförluster i den svenska ekonomin. Vi beräknar dessa 

dödviktsförluster genom att summera de föreslagna räntesänkningarna i varje kvartal. Detta 

tolkas sedan som ett mått på utebliven ekonomisk aktivitet. Vid beräknandet av storleken på 

dessa dödviktsförluster visar det sig att valet av mått på inflation får en avgörande betydelse för 

utfallet. Vid ett användande av KPI som inflationsvariabel uppskattas de totala 

dödviktsförlusterna uppgå till hela 13,34 - 16,63 beroende på vilket mått av BNP-gap som 

används. Samma analys gjord med KPIF visar på en betydligt mindre förlust på 0,41 - 3,06.   

Vi konstaterar att denna skillnad till stor del beror på att ett användande av KPI som mått på 

inflation inte ger en särskilt bra bild av den verkliga inflationen under denna period för analys. Då 

KPI inkluderar hushållens räntekostnader som påverkas negativt av en sänkt styrränta blir således 

KPI-inflationen en grav underskattning av det verkliga inflationstrycket. Således kan vi konstatera 

att ett mått på inflation med fast boränta, som KPIF, ger en bättre bild av det verkliga 

inflationstrycket i ekonomin under perioder med stora styrränteförändringar. Under denna period 

tycks KPI således ha varit ett relativt dåligt mått på inflation vilket även Riksbanken gett uttryck 

för (Riksbanken 2011c). Enligt vår analys av Taylorregeln mätt i KPI verkar det även som att 

Riksbanken har frångått detta mått under krisen. Frågan är alltså huruvida KPI är en lämplig 

målvariabel för inflationsmålet när den under perioder av ekonomisk turbulens överges av 

Riksbanken då den blir missvisande.  

Då KPIF tycks ge en bättre bild av det verkliga inflationstrycket beräknas de totala 

dödviktsförlusterna till 0,41 - 3,06. Av dessa beräknas 0,15 - 1,42 vara orsakande enbart av 

likviditetsfällan. Genom en egen modell, byggd på genomsnittliga antaganden utifrån 

Riksbankens prognoser, uppskattar vi konsekvenserna av dessa dödviktsförluster för 

arbetslöshetsnivån. Dessa beräknas till 0,3 procents lägre arbetslöshet i genomsnitt i två kvartal 

alternativt 0,8 procents lägre arbetslöshet i genomsnitt i fem kvartal beroende på val av mått för 

BNP-gap. 

Huruvida Riksbanken kunnat undvika den likviditetsfälla som uppstod i denna finanskris, 

genom att ex ante ha ett högre inflationsmål på 4 procent, är enligt vår analys mycket troligt. Med 

ett inflationsmål på 4 procent hade spannet ner till räntegolvet varit större, vilket hade gett 
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Riksbanken möjlighet att sänka reporäntan ytterligare till de nivåer vi visat var önskvärda för att 

stimulera ekonomin. De specifika dödviktsförlusterna på mellan 0,15 - 1,42 som enbart orsakats 

av likviditetsfällan hade inte kunnat undvikas med ett 2 procentigt inflationsmål. Detta då 

räntegolvet var nått och Riksbanken således inte kunde sänka reporäntan ytterligare. Enligt vår 

uppskattning av Taylorräntan mätt med KPIF hade dessa dödviktsförluster därför enbart kunnat 

undgås genom ett höjt inflationsmål. 

Huruvida ett högre inflationsmål torde vara lämpligt i praktiken är dock en annan fråga. 

Visserligen visar vår studie att viss dödviktsförlust hade kunnat undvikas men studien saknar en 

analys kring vilka kostnaderna för detta är. I denna studie har enbart intäkterna av ett potentiellt 

högre inflationsmål analyserats. Intäkterna varierar även beroende på vilken typ av data som 

används vid analysen. Vi har visat på att intäkterna beräknade med ett BNP-gap mätt med en 

produktionsfunktion (PF) torde vara av viss betydelse medan intäkterna mätt med ett Hodrick 

Prescott-filter (HP) som BNP-gap visar sig vara betydligt mindre. 

Kostnaderna för ett högre inflationsmål kan tänkas öka ju mindre frekvent allvarliga 

recessioner medför en likviditetsfälla. Detta medan intäkterna troligtvis ökar desto oftare sådana 

inträffar. Vidare forskning behövs kring hur frekvent dessa allvarliga recessioner uppstår och 

leder in i en likviditetsfälla. Det krävs även ytterligare studier kring vilka kostnaderna är för en 

allmänt högre inflationsnivå. Möjligen är ett höjt inflationsmål ett dyrt pris att betala för att få 

tillbaka de arbetstillfällen som tycks ha uteblivit på grund av likviditetsfällan.  
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