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SAMMANFATTNING 

 

Japan står inför en stor utmaning; en snabbt växande åldrande befolkning i kombination 

med en minskad arbetsför befolkning. Denna uppsats syftar till att försöka förklara vilka 

effekter landets åldrande befolkning får för landets ekonomiska tillväxt, samt vilka fak-

torer som kan dämpa dessa effekter. Analysen görs med hjälp av en modifierad version 

av Solows tillväxtmodell som teoretisk bas. Detta görs för att skapa en förståelse för 

vilka faktorer som påverkar ett lands ekonomiska tillväxt. Med hjälp av denna modell 

tas befolkningens åldersstruktur med som en parameter. Den utvecklade modellen ligger 

sedan till grund för en empirisk analys av hur Japans ekonomiska tillväxt kan komma 

att påverkas som ett resultat av landets åldrande befolkning. Resultaten visar att Japan 

kommer att drabbas av sjunkande tillväxt på grund av den åldrande befolkningen. 

Likväl finns det möjliga lösningar till hands för att dämpa de negativa effekterna, 

exempelvis en ökad sysselsättningsgrad hos kvinnor, ökat humankapital, ökad 

invandring samt en kostnadseffektiv teknologisk utveckling. 
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ABSTRACT 

 

Japan will face a major challenge with regard to its rapidly growing aging population 

combined with a reduction in its working population. This paper aims to explain the im-

pact of Japan's aging population and the country's economic growth, and the factors that 

may mitigate these effects. The analysis is done using a modified Solow growth model 

as a theoretical base. This is done to get a more in-depth understanding of the factors 

that affect a country's economic growth. By using this model, that includes population 

age structure as a parameter, we have the basis for the empirical analysis of how Japan's 

growth may be affected as a result of the aging population. The results show that Japan 

will suffer from declining growth due to its aging population. However, there are 

possible solutions to mitigate the negative effects, such as increasing employment rates 

among women, increased human capital, increased immigration and a cost effective 

technology development. 
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1. INLEDNING 
 

 

1.1 Bakgrund 

Världens tredje största ekonomi, Japan, står inför stora utmaningar vad gäller den demo-

grafiska strukturen. Detta sett till andelen arbetsför befolkning i relation till den ökade 

andel åldrande befolkning, något som kommer påverka Japans tillväxt i framtiden. En 

överblick över Japans demografi visar hur den arbetsföra befolkningen minskar 

samtidigt som den åldrande befolkningen stiger i andel och kommer fortsätta i många år 

framöver enligt National Institute of Population and Social Security Research (2012).  

Den demografiska utmaningen som Japan står inför kan vara allvarlig och konsekven-

serna för framtidens tillväxt kan bli påtagliga. Sedan 2005 har den procentuella 

ökningen av landets befolkning stagnerat för att sedan sjunka. Data från National 

Institute of Population and Social Security Research (2012) visar att Japans befolkning 

kommer att minska, från dagens 126 miljoner till drygt 120 miljoner år 2030 och 107 

miljoner till år 2050.  

Redan under 1950-talet började Japan inta sin position som världens tredje största eko-

nomi. Då hade landet gott om arbetsför befolkning och andelen unga som kunde slussas 

in i arbete var hög. Detta kombinerat med en öppen marknad, där den arbetsföra befolk-

ningen bidrog till produktion och konsumtion. Något som bådade gott för landet och 

som ledde till en stabil och ökad tillväxt. Japans arbetskraft var större i andel räknat av 

den totala befolkningen, vilket bland annat ledde till den kraftiga ökningen av tillväxt 

som landet fick under denna tid.  Dessa faktorer är en uppenbar fingervisning om att den 

demografiska strukturen påverkar utfallet av det ekonomiska läget och tillväxten (M. 

Shirakawa, 2012). 

1.2 Problemdiskussion 

Under de senaste 200 åren har sjukvården utvecklats avsevärt och levnadsstandarden 

ökat, vilket gör att människor i snitt lever längre. Utmaningen som samhället dock nu 

står inför är att anpassa sig efter nya förutsättningar – andelen äldre blir allt högre på 

den demografiska kartan. En äldre befolkning har inte lika stor möjlighet till att bidra 

till arbetskraft. Sjukvård och hälsa blir således en ökad kostnad för statens budget. 

Vidare ska det belysas att äldre människor, i viss mån, konsumerar annorlunda sett till 

resten av åldersgrupperna - vilket påverkar landet makroekonomiskt.  
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Forskning påvisar att länder med god levnadsstandard kommer att möta samma utma-

ningar vad gäller förändring i demografi och därmed en övergång till en högre andel 

äldre befolkning. I vissa länder sker utvecklingen snabbare än i andra länder. Detta 

beror på flertalet variabler, exempelvis invandring och antal nyfödda barn.  

Ett av länderna med snabbast växande andel äldre i befolkningen är Japan. Således blir 

det uppenbart att landet står inför ett demografiskt problem - en minskad befolknings-

mängd i kombination med att man blir allt äldre. Förändringen i den demografiska 

strukturen ser ut att fortsätta. Detta kan förminska Japans arbetsföra befolkning och 

därmed andelen konsumerande invånare, vilket kommer att påverka tillväxten. Frågan 

är dock hur landet egentligen påverkas, sett ur ett makroekonomiskt perspektiv? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera effekterna av Japans demografiska problem, med 

fokus på hur den åldrande befolkningen kan komma att påverka landets framtida ekono-

miska tillväxt. 

1.4 Avgränsning  

Avgränsningen i denna uppsats är i första hand att endast Japans problematik gällande 

dess åldrande befolkning tas upp. Detta fenomen ser man tydliga tecken på i många 

industrialiserade länder dock inte i samma utsträckning som Japan. Faktum är att Japan 

faktiskt är världens tredje största ekonomi gör det till ett mer intressant land att studera 

samt hur det påverkar tillväxten i en redan svalnad ekonomi som landet befinner sig i. 

Rimligen kan många orsaker härledas till det faktum att Japan nått ett svalt ekonomiskt 

läge, detta skulle dock skapa en alltför bred analys. Uppsatsen begränsas således till att 

enbart behandla den åldrande befolkningen och minskande andel arbetsför befolkning 

samt deras påverkan på landets tillväxt. 

1.5 Metod  

Det teoretiska ramverket grundar sig i Solowmodellen och den teoribildningen som pre-

senteras nedan koncentreras därför på denna modell. Modellen visar ekonomisk tillväxt 

över tid genom att titta på kapitalackumulation, befolkningstillväxt, produktivitet och 

teknikutveckling där kärnan av modellen visar produktionsfunktionen. Modellen har 

använts som en teoretisk bas, för att skapa förståelse för ekonomisk tillväxt och vilka 

faktorer som påverkar tillväxten. Sedan har även modellen utvecklats vidare till att visa 

hur en åldrande befolkning påverkar tillväxten genom att inkludera det i grundmodellen 
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av Solow. Den grundläggande förklaringen av teorin ska förenkla förståelsen för de 

makroekonomiska resonemang som ges i analysdelen samt att underlätta redovisningen 

av de empiriska data som tagits fram.  

Vidare har även artiklar och tidigare forskningsstudier lästs gällande effekter av en åld-

rande befolkning med ekonomisk tillväxt, i detta fall Japan. Även studier som har med 

ämnena ”demografisk påverkan på tillväxt”, ”japans demografi” samt ”population 

aging effect on growth” har lästs. För att få en djupare förståelse över den demografiska 

strukturen i Japan och hur denna kommer förändras under en längre tid, har data över 

landets befolkning och dess demografi insamlats. Detta har sedan kopplats till Solow-

modellen.   

Informationsbehovet för att ha kunna utföra denna uppsats har till stor del grundats på 

att hitta siffror över Japans ekonomiska situation för att sedan beskriva den kortfattat 

som bakgrund. Denna information har varit enkel att komma över. De har hämtats från 

diverse hemsidor som fokuserat på statistiska data samt ekonomiska siffror.  

För att hitta relevanta ekonomiska siffror för den empiriska delen så har kopplingen till 

Solowmodellens parametrar varit viktig, samt tidigare studiers framställande av relevant 

empirisk data. Siffror på befolkningsstruktur, andelen arbetskraft, ration mellan arbets-

kraft och befolkning samt statens utgifter och teknologi är några av de mest väsentliga. 

Dessa är siffror som påverkar parametrarna i Solowmodellen och därmed kan denna in-

formation analyseras för att bedöma påverkan på tillväxten.        

Generellt sett har tillgång till information varit god och lättillgängligt. Det har gjort att 

sorteringen av vilka artiklar och statistisk data som skall användas har varit många. 

Således har det krävts tid att välja ut några få som uppsatsen ska använda som stöd och 

hjälp för analysen på tillväxteffekterna på Japan. 

1.6 Tidigare studier  

Som redan nämnts finns det gott om tidigare studier vad gäller ekonomiska effekter på 

grund av en åldrande befolkning.  

En studie där åldrandes påverkan på tillväxten tas upp är i artikeln ”The implications of 

Population aging for economic growth” skriven av Paige Mutteridge (2015) där nio 

regioner jämförs och studeras med hjälp av Solowmodellen som en teoretisk bas för att 

få en förståelse för tillväxt och som sedan utvecklades vidare till en regressionsmodell. 
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Regressionsmodellen som används bygger på en tidigare studie där man har sökt det 

empiriska sambandet mellan åldrande och ekonomisk tillväxt. Författaren i denna 

artikel använder samma metod som den tidigare artikeln, dock jämförs nio regioner med 

varandra för att undersöka effekterna av en åldrande befolkning. Artikeln påpekar att 

olika regioner påverkas beroende på vilken ekonomisk situation som råder i regionen.   

I artikeln ”Demographic change in models of endogenous economic growth” påvisar 

Klaus Prettner och Alexia Prskawetz (2010) olika modeller för att analysera 

demografiska förändringar. Författarna tar upp Solowmodellens bas samt hur modellen 

kan modifieras för att inkludera en åldrande befolkning. Vidare jämförs flera 

ekonomiska modeller gällande tillväxt och demografisk struktur med varandra, för att 

senare redovisa hur modellerna behandlar demografisk påverkan som en parameter och 

att resultatet beror på vilken modell som används.    

Maasaki Shirakawa (2012) skriver om de demografiska utmaningarna som Japan står 

inför med artikeln “Demographic changes and macroeconomic performance”. Där 

redovisas effekterna av den demografiska förändringen landet står inför och den 

påverkan det får på ett makroekonomiskt plan. Tillväxteffekterna tas upp mer allmänt 

och Shirakawa visar dessutom relevanta empiriska data och vilka ekonomiska 

konsekvenser Japan kommer att tampas med. Denna artikel bygger på en konferens i 

Tokyo, där temat har varit demografiska förändringar och den makroekonomiska 

påverkan på Japan. Författaren Maasaki Shirakawa (2012) som vid denna tidpunkt var 

Riksbankschef i Bank of Japan gav en bred och allmän analys över Japans problematik 

och hur det kommer se ut i framtiden, såväl som vilka möjliga lösningar som kan finnas 

för Japans demografiska utmaning. 

I denna uppsats är målet att beskriva problematiken med den åldrande befolkningen i ett 

brett perspektiv. Studien bygger på det vetenskapliga arbete som redan har gjorts 

gällande åldrande och dess påverkan på tillväxten. Bidraget med studien är att möjligen 

stödja den forskning som redan finns inom området och att lyfta upp problematiken 

gällande åldrande befolkning då fenomenet förekommer i många av dagens moderna 

länder, dock inte i samma utsträckning som fallet Japan.      

Dessa tidigare studier kommer framförallt användas för stöd för relevanta empiriska 

data samt för den analytiska delen i denna uppsats. 
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1.7 Disposition 

I de följande avsnitten kommer först teorin visas grundligt för att läsaren skall få en teo-

retisk förståelse. Efter redovisas lämpliga empiriska data som kan kopplas till teorin och 

som är relevant gällande Japans åldrande befolkning. Detta för att få en förståelse för 

situationen i landet både nu och hur det kan se ut i framtiden. I analysavsnitten 

redovisas de möjliga effekterna av en åldrande befolkning och vilka konsekvenser det 

kan få för Japans tillväxt. I senare delen av analysen tas faktorer upp som kan dämpa 

eller möjliggöra lösningar för dom makroekonomiska effekterna. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
 

2.1 Solowmodellen 
För att få en förståelse för Solowmodellen måste först modellens olika delar förklaras 

och hur de påverkas av makroekonomiska händelser. Produktionsfunktionen är då 

kärnan. 

Y=F (K, L) 

Y står för landets totala produktion, vilken är en funktion av kapitalstocken K och 

arbetskraften L. Produktionsfunktionen visar hur totala produktionen förändras 

beroende på faktoringångarna kapital och arbetskraft. När kapitalstock används och 

samtidigt som arbetskraften hålls konstant, d.v.s. arbetskraften är vid fullt 

resursutnyttjande, visar lutningen på produktionsfunktionen hur mycket ökningen blir 

på den totala produktionen om kapitalstocken ökas bit för bit.  

I figur 1 beskrivs hur mycket den totala produktionen påverkas om vi ökar 

kapitalstocken med en enhet. I punkt A ger en ökad enhet kapital större höjning av den 

totala produktionen än i punkt B. Detta sker för att produktionsfunktionens lutning avtar 

och därmed påverkas den totala produktionen mindre och mindre för varje ökad enhet 

kapitalstock. Logiskt sett kan detta förklaras; om landet skulle öka sin kapitalstock från 

en enhet till två skulle produktionen dubbleras. Men att öka kapitalstocken från 49 

enheter till 50 innebär inte lika stor höjning i totalproduktion även om höjningen är som 

innan med en enhet kapitalstock. (Marginalprodukten av kapital) (Solow, 1956). Samma 

tydliga påverkan kan man se om kapitalstocken istället hålls konstant medan 

arbetskraften ökas bitvis. 

Produktionsfunktionen som modell räcker inte för att förklara det som påverkar 

produktionen och dess faktorer. Därför utvecklades en specifik funktion, Cobb Douglas 

produktions funktion, som visar en mer verklighetstrogen modell på hur ekonomier 

fungerar (Solow, 1956). 

Y=AK*L1-* 
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Figur 1. Marginalprodukt av kapital. Källa: Gärtner, M (2013). 

 

Nivån av produktionen Y påverkas, som innan, på Kapitalet K och arbetskraft L samt på 

nivån av teknologi A. Detta påverkar produktionsfunktionen genom att teknologisk ut-

veckling skulle då skjuta upp produktionsfunktion kurvan, se Figur 2, även om kapital-

stock och arbetskraft skulle hållas på en konstant nivå. Detta betyder att högre inkomst-

nivåer kan nås med hjälp av en förbättrad teknologi där kapitalet fungerar mer effektivt 

på grund av den teknologiska förbättring som har skett utan att påverka nivån på arbets-

kraft eller storleken på kapital (Solow, 1956). 

 
Figur 2. Teknologisk utveckling. Källa: Gärtner, M (2013). 
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Solowmodellen är en neoklassisk modell som använder sig av produktionsfunktionen 

som beskrevs innan som basen för modellen där Y står för produktion, L är arbetskraft 

och T står för nivån av teknologi (Mutteridge, 2015).  

Y (t) = F (K, L, T) 

Solowmodellen är uppbyggd av tre kurvor, d.v.s. den tidiga produktionsfunktionen F 

(K, L) där arbetskraften hålls på en konstant mängd.  Funktionen för nödvändiga 

investeringar (n + δk) där (δk) står för deprecieringstakten för kapital, (n) 

befolkningstillväxt, nödvändiga investeringar ökar alltså i takt med dessa faktorer. För 

att hålla kapitalet inom en konstant mängd - på en stadig nivå - så måste faktiska 

investeringar/sparande (s) möta dem nödvändiga investeringarna för att kapitalet ska 

hållas på en konstant nivå och för att förhindra att kapitalet sakta men säkert föråldras 

och förslits. Kapitalförslitning som inte kompenseras med investeringar leder till att 

BNP eller total produktion faller. Investeringar som överstiger nödvändiga investeringar 

leder till att kapitalstocken växer. Se Figur 3. Samtidigt bör man ha i åtanke att 

investeringar, också kallat sparande, i alltför hög grad hämmar konsumtionen. 

Ytterligare förklaring till detta är det så kallade ”golden rule of capital ackumulation”, 

där man menar att investeringar och konsumtion ska hålla en balans. Där konsumtionen 

faktiskt är den primära drivkraften för ekonomisk välfärd och därmed ekonomisk 

tillväxt (Gärtner, 2013). 

 
Figur 3. Solowmodellen. Källa: Gärtner, M (2013). 
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Faktorer som påverkar produktionsfunktionen i Solowmodellen som är viktig att nämna 

är arbetskraften. I tidigare modeller påpekades det att arbetskraften hölls på en konstant 

nivå för att få en enklare överblick över produktionsfunktionens mekanismer. Dock 

leder en ökad arbetskraft till att produktionsfunktionen skjuts upp. Se Figur 4. L0 till L1 

beskriver den nya nivån av arbetskraften, beroende på en ökad befolkningsmängd. 

Denna ökning leder också till att sparandet (s) skjuts upp i förhållande till 

produktionsfunktionens ökning. Om mer produceras per nivå av kapital så sparas det 

mer och investeras det mer i kapitalstocken. Samma mekanism håller för en förbättrad 

teknologisk utveckling där kapitalstocken fungerar mer effektivt och skjuter upp 

produktionsfunktionen. Notera dock att modellen inte säger något om hur per capita-

nivåerna påverkas, utan är en förenkling av verkligheten. Per capita är en mer intressant 

måttstock att analysera (Solow, 1956). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Arbetskraften i Solowmodellen. Källa: Gärtner, M (2013). 
 

För att få bättre användning för Solowmodellen så måste produktionen räknas i per 

capita, för att således få en fingervisning om hur produktivitet faktiskt kan mätas och 

jämföras. Denna version av Solowmodellen mäter kapital och produktion per arbetare.  

y=f (k) 

Funktionen påminner om det som tidigare beskrevs, fast i små bokstäver. Detta för att 

visa att det handlar om per capita-mått. Befolkningstillväxt benämns med (n) och depre-

cieringstakt av kapital (δ)k. En befolkningstillväxt leder till att nödvändiga investeringar 
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ökar då kapitalet sprids över en större mängd arbetskraft samt att depreciering av kapital 

leder till mindre kapital blir tillgängligt för varje enskild arbetare (Solow, 1956). 

 

Figur 5. Populationsökning och depreciering. Källa: Gärtner, M (2013). 
 

Investeringar eller sparande per arbetare sf(k) måste då möta den nödvändiga mängden 

för att hålla kapitalet per arbetare i en konstant mängd. Som Figur 5 ovan visar, så 

skulle populationens ökningstakt påverka produktionen per arbetare om inte kapitalet 

hänger med i samma takt. Så (n1) representerar ett läge då befolkningstillväxten ökar i 

en snabbare takt, detta leder då till att kurvan skär längre ner på sf(k) kurvan. Dessutom 

får vi även ett läge där produktionen per arbetare sjunker - kapitalet sprids ut över fler 

människor än i jämförelse med scenariot innan med en lägre befolknings ökning vid (n) 

(Solow, 1956).  

Hittills har modellen inte förklarat statens roll i tillväxten, vilket också är en del i förstå-

elsen för hur tillväxten påverkas av olika faktorer. Den största ekonomiska drivkraften 

och den viktigaste komponenten inom makroekonomi är konsumtionen. I många ekono-

miers motorer, där varor och tjänster köps och säljs och bidrar till en så kallad 

ekonomisk tillväxt. Ser vi till staten så finns det injektioner och så kallade läckage i 

ekonomin (Solow, 1956).  

I + (EX – IM) = S + (T- G) 
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I detta fall utelämnas påverkan från utlandssektorn och fokus ligger på statens roll i ek-

vationen och i Solowmodellen. 

I = S+T – G 

Investeringar beror på privata sparandet (S) av den disponibla inkomsten. Statens 

budget över eller underskott (T – G) T står för skatteintäkter och G står för statens 

utgifter.  

Om det antas att alla individer sparar en konstant del (s) av den disponibla inkomsten 

där s = 1 – c. 

I = s(Y–T) + T – G 

Som tidigare nämnts är deprecieringen av kapital K = I – δK. Adderar vi då in denna i 

den föregående ekvationen och använder oss av produktionsfunktionen Y = F (K, L).  

K = sF (K, L) + (1 - s) T – G – δK 

 δK =  sF (K, L) + (1- s) T – G 

δK står för deprecieringen av kapital som är lika med totala nationella sparandet. I 

figuren ses tydligt hur staten och sparandet kan påverka kapitalstocken och därmed den 

totala produktionen. Har exempelvis staten en väldigt hög nivå av skatteintäkter s, så 

leder det till att sparande skjuts uppåt. Se A i Figur 6 nedan. Därmed hamnar landet 

högre upp i produktionsfunktionen och får en högre total produktion med ett 

budgetöverskott. Det som dock ska noteras är att en väldigt hög nivå av skatt påverkar 

konsumtionen negativt, vilket är den variabeln man egentligen vill maximera, sett ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Om däremot staten skulle öka G, alltså statens utgifter, så 

påverkar det nationella sparandet negativt. Detta leder till vi hamnar på en lägre nivå av 

kapitalstock och därmed en lägre total produktion samt ett budgetunderskott. Se B i 

Figur 6 nedan. Det finns en del aspekter som ekonomer måste ta hänsyn till gällande 

modellen - detta är en förenkling av verkligheten modellen visar upp. Bland annat så har 

statens roll i modellen beskrivits som att man endast konsumerar då budgeten ligger i 

underskott. Ofta så går dock statens budget till investeringar såsom vägar och utbildning 

som faktiskt skulle kunna höja landets möjliga totala produktion (Gärtner, 2013).  
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Figur 6. Statens påverkan i Solowmodellen. Källa: Gärtner, M (2013). 
 

Kapital har också en icke-materiell dimension. Förutom det som har nämnts innan, ex-

empelvis maskiner, bilar och datorkraft som hjälper tillväxt och total produktion, så är 

en viktig faktor det så kallade humankapitalet. Något som vi människor besitter i form 

av erfarenheter, kunskap, utbildning och lärande. Detta är en viktig del i analysen för 

tillväxten i ett land där faktiskt människor står för det mesta gällande ett lands tillväxt. 

Solowmodellen tar detta i åtanke, där humankapital kan förändra den totala 

produktionen och tillväxt som landet kan få. Produktionsfunktionen kan skiftas upp om 

landet har en välutbildad befolkning, som då bidrar till en mer effektiv marknad där 

varje individ blir mer effektiv. Detta leder till att varje enskild person då kan producera 

mer jämfört med samma förutsättningar där bara humankapitalet skulle vara skillnaden 

(Solow, 1956).  

I Solowmodellen kan man se skillnaden mellan länder som har olika mängd humankapi-

tal, arbetskraft samt vanligt kapital. Produktionen är då en funktion av kapitalet K 

humankapitalet H och arbetskraft L. 

Y = F(K, H, L) 

Och i per capita mått där vi delar båda sidor med arbetskraften får vi då ekvationen 

nedan. 

y = f (k, h) 
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Antag då att vi jämför flera länder med varandra som har samma produktionsteknologi 

men med olika nivå av humankapital. Då kan man se att exempelvis USA, som har en 

lägre andel kapital per capita, ändå håller sig överst i produktionsfunktionen. Detta tack 

vare en mer effektiv arbetskraft som då kan utnyttja en mindre andel kapital per capita 

på ett mer effektivt sätt. Därmed kan man klämma ut mer produktion ur det kapital som 

tillhandahålls. Japan har i denna figur mer kapital per person att använda sig av, men är 

inte lika effektiva att använda dem som USA. Om varje individ då har en högre nivå av 

humankapital, så får det positiva konsekvenser för landet. Dock så är kunskap, 

erfarenhet och utbildning inte enkelt att mäta. Vidare är det svårare att greppa 

matematiskt direkt hur hög effekten blir (Solow, 1956). Se Figur 7. 

 

Figur 7. Humankapital. Källa: Gärtner, M (2013). 

 

2.2 Populationens åldrande i Solowmodellen 

I basmodellen av Solow beskrivs arbetskraften som en faktor för tillväxten. Dock så 

saknas specifikt den åldrande befolkningen i modellen som en parameter, vilket är 

viktigt för förståelsen av dess påverkan på tillväxten. Enligt Prettner och Prskawetz 

(2010) som har undersökt och jämfört flera teoretiska modeller gällande just den 

demografiska förändringen nämner författarna en faktor som introducerar parametern 

”åldrande befolkning” i Solowmodellen. Sett till tidigare Solowmodellen som beskrevs i 

förra kapitlet som bas, där vi använde oss av tillväxten per capita som mått, ser 

ekvationen ut som följande:  
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y = α [skα-1 A1- α – (n + δ)] + (1- α) A 

y står för tillväxten per capita, s för sparandet och n står som tidigare förklarat för 

populationens tillväxt (vilket i Solowmodellen är förenklat till att det ska motsvara 

arbetskraften), δ är deprecieringstakten och A står för den stundande teknologin. 

Alfatecknet α symboliserar andelen kapital som bidrar till tillväxten och A för 

teknologisk utveckling (Prettner och Prskawetz, 2010). 

Solowmodellen avslöjar att en populationstillväxt minskar tillväxten per capita eftersom 

kapitalstocken sprids ut över fler människor, vilket påverkar kapitalintensiteten. När 

landet når ett långvarigt stabilt läge så kommer inget påverka per capita-tillväxten 

förutom A, den teknologiska tillväxten (Prettner och Prskawetz, 2010). 

y = A  

På lång sikt påverkas således inte per capita-tillväxten av populationens tillväxt. 

Solowmodellen som beskrevs tidigare har inte vägt in åldrande befolkning, d.v.s. den 

icke arbetsföra befolkningen, i beräkningen. Parametrarna teknologisk tillväxt A, 

sparandet s och befolkningstillväxt är bestämt exogent och inte i modellen (Prettner och 

Prskawetz, 2010). 

Prettner och Prskawetz (2010) presenterar därmed en metod där populationens åldrande 

faktiskt påverkar Solowmodellen. Modellen separerar arbetskraften och andelen som 

inte tillhör arbetskraften. Detta med hjälp av att introducera ”dependency ratio”, vilket 

står för ration mellan arbetskraften och befolkningen  

D = N-L/L 

 N står för populationen, L för arbetskraften och D symboliserar ”dependency ratio”. 

Därmed skrivs Solowmodellen om enligt nedan:  

y = α [skα-1 A1- α (1+D) - (1- α) – (n + δ)] - (1- α) (1+D) + (1- α) A 

(1+D) motsvarar tillväxten i ”dependency ratio”. Nu påverkas alltså tillväxten per 

capita beroende på hur arbetskraften och populationen är uppbyggda. Notera (1+D) - (1- 

α) visar att beroende på ”dependency ratio” så påverkas sparandet. Alfatecknet α 

symboliserar andelen kapital som bidrar till tillväxten som tidigare. Om ”dependency 

ratio” ligger på en hög nivå påverkas sparandet negativt, vilket i sin tur påverkar 

kapitalintensiteten och därmed en försämrad per capita-tillväxt.  
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Ännu en effekt är av detta är - (1- α) (1+D)-förhållandet som påvisar att en ökad 

”dependency ratio” leder till en försämrad tillväxt per capita beroende på minskad 

arbetskraft (Prettner och Prskawetz, 2010). Populationens tillväxt har två effekter menar 

Prettner och Prskawetz (2010). ”Dependency ratio” minskar om populationens tillväxt 

ökar, vilket är positivt för tillväxten. Dock så minskar kapitalintensiteten. Summan blir 

att en allmänt hög ”dependency ratio” påverkar tillväxten negativt.  

Sett till det långsiktiga så visar modellen, till skillnad från den traditionella 

Solowmodellen (där den tekniska tillväxten endast påverkade per capita-tillväxten), att 

nu med den ”modifierade” modellen påverkas per capita-tillväxten negativt av en 

åldrande befolkning som därmed höjer ”dependency ration”.  

y = A - (1- α) (1+D)   

Jämfört med Solowmodellen där tekniska tillväxten endast påverkade per capita tillväx-

ten på lång sikt. 

     y = A          

Detta innebär att även om landet har en teknologisk tillväxt A så kan en hög 

”dependency ratio” D, bromsa tillväxten per capita sett till ekvationens uppbyggnad då 

y parametern får ett lägre värde. 
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3. EMPIRISK ANALYS 
 

3.1 Empiriska utgångspunkter 

Teorin gällande Solowmodellen och den modifierade modellen som inkluderar åldrande 

som en parameter ger en vägledning till den relevanta empiri som måste lyftas gällande 

Japan och dess demografiska utmaningar.  

Det första intressanta datat är befolkningsmängden i Japan som förändras över tid. Detta 

kommer att påverka produktionsfunktionen i basmodellen av Solow, som i sin teori för-

enklar arbetskraften till att motsvara den totala befolkningen.  Detta kommer påverka 

den totala produktionen och därmed tillväxten, vilket är intressant att se hur det 

förändras över tid.  

Den modifierade Solowmodellen förtydligar och förbättrar det antagandet till att faktiskt 

motsvara landets arbetskraft och därmed hur den åldrande befolkningen påverkar 

tillväxten. Därför är data över andelen 15-64 åringar intressant och relevant att titta på 

då dessa motsvarar den egentliga arbetskraften.  

Kvinnors andel i arbetskraften är också en viktig detalj som bör undersökas. Många ar-

tiklar gällande Japans demografiska läge diskuterar hur deltagandet bland kvinnor i ar-

betskraften är lågt jämfört med andra länder. En jämförelse mellan Japan och flera andra 

länders siffror gällande andelen kvinnor i arbetskraften är relevant då arbetskraften kan 

förändras till det bättre. 

Förutom andelen i arbetsför ålder är andelen personer i landet som är 65+ intressant att 

se över, då dessa inte inkluderas i arbetskraften. Vidare är det tydligare att se 

förändringen av andelen äldre i befolkningen över tid. Samtidigt är prognoser över 

framtidens äldre andel av befolkningen intressant och relevant för den empiriska delen.  

Den modifierade Solowmodellen tar upp ”age dependency ratio” som en parameter i 

modellen där ration mellan befolkning och arbetskraft räknas ut. Denna påverkar 

tillväxten beroende på hur hög nivån av ration är. Dessa empiriska data är relevanta att 

redovisa för just Japan och hur ration förändras beroende på hur den demografiska 

strukturen förändras.  

Konsumtionen, vilket är en av de viktigaste drivkrafterna för tillväxt, är en relevant 

faktor att ta upp i den empiriska delen eftersom en åldrande befolkning sannolikt har ett 



21 
 

förändrat konsumtionsbeteende. Om empirisk data visar att det finns en stor förändring i 

konsumtionen kommer tillväxten att påverkas.  

Statens roll tas upp i Solowmodellen. Tillväxten i landet förändras beroende på statens 

budget - skatteintäkter och budgetunderskott förändrar och påverkar skattetryck, 

sparande och därmed kapitalstocken som i sin tur påverkar tillväxten. Med en åldrande 

befolkning är det intressant att kolla på hur statens budget påverkas, där hälsa och 

sjukvårds kostnader bör vara i fokus. Hur förändras kostnaden för staten över tid då 

landets invånare blir äldre? 

Vidare är det intressant att undersöka humankapitalet i Japan, humankapital är inte grip-

bar på samma sätt som ekonomiska siffror då den är icke materiel. Dock påvisar Solow-

modellen att humankapital påverkas av kunskap, utbildning och lärande. Då är siffror 

över genomsnittlig utbildningslängd för landets invånare intressant att undersöka. Om 

utbildningslängden i snitt ökar bör kunskapsnivåer per capita öka och därmed en 

effektivare arbetsmarknad som påverkar tillväxten positivt.  

 

3.2 Tillväxt och åldrande i Japan 

Som tidigare nämnts kommer Japans totala befolkning att sjunka. Detta är en 

konsekvens av en åldrande befolkning och lågt antal nyfödda i landet. Hur det ser ut i 

siffror är en intressant början till de statistiska data som kommer visas i denna del av 

uppsatsen. Befolkningen totalt samt i de olika åldersgrupperna har det gjorts prognoser 

på. Gällande Japan har National Institute of Population and Social Security Research 

(2012) gjort denna analys år 2010 om hur just populationen skulle se ut för landet fram 

till år 2060 och förändringen av åldersgrupperna i den totala befolkningen.  

Grafen i Figur 8 nedan visar siffrorna i tusental. För det första ser vi att populationen 

under år 2010 låg på 128 miljoner till dagens faktiska 126 miljoner. Prognosen visar 

sedan befolkningen sjunka ända fram till år 2060, där den ligger på 86 miljoner samt de 

olika åldersgrupperna mätt i procent sett till den totala befolkningen. Åldersgrupperna 

65-74 samt 74+ ökar konstant i andel av den totala befolkningen som sjunker. Totala 

personer i arbetsför ålder sjunker också i andel. En närmare titt på graferna över 

åldersgrupperna kommer längre ner i denna del av kapitlet, då denna prognos ger en 

överblick över situationen Japan befinner sig i. 
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Figur 8. Japans demografiska utveckling. 1920-2060. 
     Källa: National Institute of Population and Social Security Research of Japan (2012). 

 

Den demografiska förändringen som kommer att ske i Japan är ett faktum. Tittar man på 

andelen befolkning i arbetsför ålder mellan 15 – 64 år (se figur 9) som OECD har som 

måttstock, visar grafen att Japan har under de senaste 20 åren upplevt en ganska snabb 

förminskning av denna andel. Datat som har tagits från OECD (2013) visar 

förändringen mellan åren 1955 till 2013 och procentuell andel arbetsför ålder i x axeln. 

Den röda linjen motsvarar Japan och jämförts med OECD-ländernas genomsnitt i den 

svarta linjen. Japan har gått från drygt 70 % i arbetsför ålder år 1990 till 62 % år 2013, 

vilket är en stor förändring. 

 

Figur 9: Procentuell arbetsför befolkning i Japan. 

Källa: OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (2016). 
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I den arbetsföra delen av befolkningen så är specifikt också andelen Kvinnor i 

arbetskraften viktigt att undersöka gällande Japan. Maasaki Shirakawa (2012) nämner 

detta gällande Japan då deltagandet bland kvinnor i arbetskraften anses vara låg jämfört 

med i-länder samt asiatiska länder i närområdet. Kollar man vidare i statistisk data 

gällande kvinnor över 15 års ålder (se figur 9.1 nedan) som deltar i arbetskraften ser vi 

att Japan (den grå linjen) ligger under både OECD snittet samt under Sveriges nivå. 

Japan har alltså i 2014 års nivå 48.7% kvinnor över 15års ålder i arbetskraften i 

jämförelse med OECDs snitt på 50.9 % och Sverige som ligger strax över 60 %.  

 

Figur 9.1: Procentuell andel av alla Kvinnor 15+ i arbetskraften     

  Källa: The World Bank – Labor force participation rate (2016) 

Det låga antalet deltagande av kvinnor i arbetskraften har flera förklaringar. Vissa av 

dessa är både kulturella där kvinnor oftare har rollen som den som tar hand om hemmet 

samt familjens barn. Även så finns det enligt statistik en obalans gällande inkomstnivåer 

mellan kvinnorna i landet jämfört med männen och att högre positioner inom företag är 

dominerat av män, detta är också en anledning till att incitamentet till att jobba länge 

och utbilda sig en längre tid sänks. Siffran på skillnad i medianlön ligger på ungefär på 

27%  enligt OECD Economic survey Japan (2015). Om deltagandet av kvinnor skulle 

öka med hjälp av insatser från staten skulle Japans bortfall av arbetskraft dämpas, samt 

enligt statistik från undersökningen så skulle BNP nivån för Japan år 2030 ligga ungefär 

20% högre om kvinnornas deltagande i arbetskraften skulle konvergera mot männens 

nivå. 

Ser man vidare i statistisk data är det intressant att se hur stor andel av Japans 

befolkning som är äldre än 65 år (se Figur 10). OECD statistiska data mäter antalet 65 
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åringar och äldre av den totala befolkningen i landet procentuellt (OECD, 2013). Likt 

den förra grafen motsvarar den röda linjen Japan och resterande av de gråa linjerna 

representerar de enskilda länderna i OECD var för sig. I detta fall är det intressant att se 

Japans utveckling där från 1990-talet, där andelen låg på cirka 11% jämfört med år 2014 

års siffra på 25% andelen befolkning på 65 år och äldre. De senaste 24 åren är 

skillnaden en 14% högre andel äldre befolkning i Japan, vilket är höga siffror. Jämförs 

den röda linjen med resten av OECD-länderna visar Japan en mer stegrande lutning.  

 

Figur 10: Andel av Japans befolkning äldre än 65, angivet i procent. 
Källa: OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (2016). 

 

Vad gäller framtida prognoser av den äldre befolkningen, så har det i januari år 2012 

utformats prognoser (Department of Population Dynamics Research, 2012), där man har 

räknat tre scenarion för hur framtiden kan se ut. Dessa scenarion baseras på fertilitetsni-

våer, där befolkningen kan utvecklas på tre olika höga nivåer. Man har mätt låg, medel 

och hög nivå av fertilitet för att kunna få en så korrekt analys som möjligt. Vidare har 

man även antagit att mortalitet är konstant i de tre scenariona. Resultatet som fås är att 

dagens nivå av cirka 25%, det vill säga 31,5 miljoner människor som är 65 år och äldre, 

väntas att inom till år 2020 öka till cirka 36,12 miljoner. Därefter ökar siffrorna 

ytterligare till år 2042, där siffran visar 38,78 miljoner. Det som ska noteras är att den 

totala befolkningen sjunker under hela denna period. Runt perioden för år 2042 kommer 

befolkningen alltså vara cirka 110 miljoner jämfört med dagens 126 miljoner.   

Siffrorna visar att Japan börjar utveckla en tydligt åldrande befolkning och den 

påverkan som det kan få för tillväxten. När befolkningen minskar samtidigt som den 
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äldre andelen ökar gör det även skillnad i det så kallade ”age dependency ratio”. Denna 

räknar hur många personer i den arbetsföra åldern som får bära ”bördan” för en person 

som är yngre än 15 år och 65+ och äldre (Department of Population Dynamics 

Research, 2012). Då den arbetsföra befolkningen blir mindre och mindre samtidigt som 

den större delen av befolkningen blir äldre, så blir bördan på den arbetsföra 

befolkningen större för varje år. År 1991 var siffran på ”age dependency ratio” på 43,5. 

Detta betyder att 100 personer i arbetsför ålder fick bära bördan för 43,5 personer i icke-

arbetsför ålder. Samma siffra ligger idag på 63. Detta beror på den ökade åldrande delen 

av befolkningen (The World Bank, 2016).  

Ännu en faktor som kan vara av intresse är konsumtionen hos den äldre delen av befolk-

ningen. Som nämnts innan, så är konsumtion den viktigaste drivkraften för ekonomin 

(Gärtner, 2013) och hur påverkas den då i ett land där den äldre andelen av 

befolkningen enbart blir större och större? Tidigare forskning som har bedrivits inom 

detta område visar att på grund av Japans relativt höga ersättningar för pensionärer, gör 

så att på kort sikt efter pensionen så ändras inte konsumtionen av varor och tjänster 

nämnvärt (Unayama och Stephens, 2012). Detta kan bero på de löneförmåner som 

pensionärer främst som har jobbat inom större privata företag får. Detta leder till att 

individer vid pensionen kan använda löneförmånerna för att släta ut sin konsumtion 

under en längre tid (Unayama och Stephens, 2012). Individer som har jobbat i mindre 

stora företag har inte haft samma chans till att få bonusar har undersökningen visat att 

konsumtionen faller för dem delen av befolkningen. Den stora konsumtions-

förändringen skulle drabba matkonsumtionen samt den jobbrelaterade konsumtionen, 

där man ser tydligast en sjunkande andel. Undersökningen av dessa gjordes dock under 

en kortare tid, hur det ser ut längre fram i pensionsåldern är ett mer osäkert kort menar 

Unayama och Stephens (2012).  

En åldrande befolkning innebär också en förändring gällande kostnaden för sjukvården i 

Japan. Ju äldre befolkning, desto större kommer kostnaden bli för en sjukvård som skall 

fungera samt att kunna hantera den större andel äldre människor som lär vara i större 

behov av sjukvård och medicin.  

Statens kostnader gällande sjukvården lär höjas för varje år där vi ser en ökning av 

andelen äldre Japaner. År 2014 skrev Nozaki, Kashiwase och Saito en artikel där denna 

problematik tas upp och vilka kostnader Japan kommer att få gällande sjukvården. Två 
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tredjedelar av sjukvårdkostnaden har bara ökat mellan 1990-2011. Detta ska ha berott 

på åldrande och kommer att fortsätta att öka i framtiden. Datat som visas i Figur 11 

nedan är taget från denna rapport och där kan man se den tydliga ökningen av 

pensionskostnader samt sjukvårdskostnader i andel av BNP mellan åren 1990 till 2011. 

Just sjukvårdskostnader i andel av BNP låg på 4.5% av BNP år 1990 till att ligga på 

cirka 10% år 2011. Även om datat är någorlunda gammalt, så är det relevant för att få 

en förståelse för den effekt som en åldrande befolkning kan få för statens inkomster och 

dess utgifter. 

 

Figur 11: Statens inkomster och utgifter. 
Källa: Kashiwase, Nozaki och Saito (2014). 

 

Sparandet i ekonomin är en viktig faktor som tas upp i Solowmodellen, vilket påverkar 

kapital och investeringar. I en utredning som finansdepartementet gjort, En åldrande be-

folknings konsekvenser för svensk ekonomi, nämner författarna Bucht, Bylund och 

Norlin (1999) att åldersspannet 50-64 åringar bidrar mest till BNP tillväxten då deras 

högre sparande gynnar uppbyggande av kapital samt att investeringar också sker i en 
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högre grad. I detta åldersspann belastas offentliga utgifter minst då sjukvårdskostnader 

samt utbildningskostnader inte behövs i samma grad.  

Detta i kombination med få pensionärer skulle få en positiv effekt på tillväxten menar 

utredningen. Dock beror det på hur åldersstrukturen ser ut. Även om denna utredning är 

gjord i Sverige bör detta också kunna appliceras till Japans situation.   

För Japans del skulle detta vara exakt tvärtom där åldersspannet 50-64 minskar i andel 

medan pensionärerna procentuellt blir fler och fler. Detta skulle inte gynna kapitalacku-

mulationen och därmed bör investeringarna också hämmas. Hämmas investeringar 

kommer det även påverka utvecklingen av ny teknik och introduktionen av ny teknik 

som är en av de viktiga pelarna i Solowmodellen för en stabil tillväxttakt i ekonomin. 

Ännu en aspekt som nämndes i teoridelen är vikten av humankapital för att kunna 

undersöka eventuella effekter denna faktor skulle kunna ha på Japans demografiska 

utmaningar. Forskning visar tydligt att industrialiserade länders befolkning i snitt föder 

färre och färre barn vilken kan tillskrivas en anledning till den minskade befolkning 

Japan också tampas med. Om varje familj i landet har mindre antal barn i snitt, så räcker 

de privata medlen till att sätta barnen i skola under en längre period samt att föräldrar 

har större medel att betala barnens utbildning. (Bloom, Canning och Fink, 2010) Detta 

leder till att varje barn därmed får högre utbildning och längre utbildning. Humankapital 

är som beskrivet ett mått för individers nivå av erfarenhet och kunskap och detta 

påverkas av nivå av utbildning, desto längre och högre utbildning leder därmed till ökad 

humankapital och mer produktiva individer i arbetsmarknaden. 

Bloom, Canning och Fink (2010) använder utbildningsnivåer för OECD-länder som en 

måttstock för att se hur det har utvecklats under en längre period. Samma metod är 

intressant att undersöka för Japans del. Japans genomsnittliga längd av utbildning hos 

befolkningen bör ge en bild av hur humankapitalet kan ha utvecklats över tid. Datat är 

taget från United Nations Developement Programme (2013) där siffror över 

genomsnittlig utbildningslängd för 25 åringar och äldre finns redovisat för de flesta 

länder i världen. I detta fall är självklart Japan intressant att kolla på. 

I Figur 12 är data över Japans genomsnittliga utbildningslängd för 25 åringar och äldre 

redovisat under olika årtal. Under 1980 så var den genomsnittliga utbildningsnivån 8.9 

år för att sedan öka till 9.4 år 1985. Sedan följer en stabil ökning där fem år senare 1990 

är genomsnittet 10.2 år. Tio år senare år 2000 har snittet ökat till 10.8 och för att i 
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dagens nivå ligga runt 11.5 år 2013. Även om data är några år gammalt så bör dagens 

nivå ligga strax runt 11.5 eller lite högre om trenden följs. Denna trend bör innebära att 

allt eftersom befolkningens utbildningsnivå höjs bör Japan också få en allt mer 

produktiv arbetsmarknad där varje individ har högre kunskapsnivå samt erfarenhet i 

bagaget. Då bör Japans humankapital öka enligt tidigare teori. 

 
Figur 12: Genomsnittlig utbildning för individer 25 år och äldre. 

        Källa: United Nations Developement Programme (2013). 

En ytterligare faktor som en effektivare arbetsmarknad kan leda till som Bloom, 

Canning och Fink (2010) nämner är ökade inkomstnivåer då landets invånare i snitt har 

utbildat sig längre. Det ökade inkomstnivåerna kan leda till att bördan av en åldrande 

befolkning kan minska där statens utgifter på hälsa och sjukvård kan kompenseras av de 

ökade inkomstnivåerna och därmed behöver inte tillväxten inte bli pressad i samma 

utsträckning. Ökade inkomstnivåer leder till ökade inkomster till staten som i sin tur 

inte behöver bli lika påverkade av ökade utgifter på hälsa och sjukvård som Japan 

kommer få då trenden av ökad åldrande befolkning kommer hålla i sig. Hur stor denna 

minskade börda blir är svårt att säga men den finns där och bör tas med i analysen 

längre fram i tiden. 
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4. ANALYS 
 

4.1 Möjliga effekter  

Den första konsekvensen för Japans tillväxt är populationens effekt, där Japans totala 

befolkning minskar i antal sett till tidigare visad data. En mindre befolkning leder till att 

Japan kommer ha mindre arbetskraft i förfogande. Shirakawa (2012) menar också att ut-

budet på arbetskraft i samma veva kommer att sjunka, vilket är naturligt sett till populat-

ionens minskade antal. I Solowmodellen så förenklar man arbetskraften för att den mot-

svarar landets befolkning och inte åldersgruppen 15 till 65 år, som är den faktiska 

arbetsföra befolkningen (Shirakawa, 2012). Dock betyder det inte att modellen inte kan 

appliceras på Japans situation, då den totala befolkningen minskar vilket kommer att 

leda till at produktionsfunktionen kommer att sjunka för Japan. Effekten kommer bli 

tydligare då tidigare data visar att den arbetsföra befolkningen minskar samt att Japan 

samtidigt får en alltmer större del av en äldre befolkningsmängd. 

Om vi skulle använda den modifierade Solowmodellen, där åldrande och den faktiska 

arbetskraften tas i beräkning, skulle tillväxten per capita och produktionsfunktionen 

sjunka – d.v.s. leda till samma resultat. Tillväxten/totala produktionen i landet skulle få 

samma resultat som basteorin av Solowmodellen och sjunka. Denna sjunkande trend 

kommer fortsätta i många år framöver, sett till endast befolkningen och antalet 

människor i arbetskraften. Shirakawas (2012) samt OECD Economic surveys Japan 

(2015) analys av situationen visar ännu en anledning till den sjunkande andelen 

människor i landets arbetskraft, vilket beror på kvinnornas deltagande i arbetskraften då 

japanska kvinnor inte har lika hög medverkan i arbetskraften jämfört med andra I-

länder. Detta är en förlust för Japan, där den faktiska situationen kunde ha förbättras om 

det skulle finnas större andel kvinnor i arbetskraften och därmed en mildare negativ 

påverkan på utbudet av arbetskraft. Inte bara arbetskraften skulle bli påverkad utan 

statens skatteintäkter, om kvinnornas andel i arbetskraften inte förändras så går landet 

miste om skatteintäkter från kvinnor i arbetsmarknaden.   

Människor inom arbetskraften har naturligtvis också större andel disponibel inkomst 

jämfört med äldre andelen av befolkningen. När större delen av landets befolkning går 

över till att bli äldre minskar disponibel inkomst och därmed konsumtion för den delen 

av befolkningen. Totalt sett borde konsumtionen på lång sikt minska totalt sett för 

landets invånare även om (Unayama, 2012) i sin forskning menade att det inte är en stor 
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skillnad på kort sikt. Unayama (2012) påpekar att det är svårt att se resultatet då endast 

undersökningen har gjorts på kort sikt. Gällande konsumtionen så kommer större delen 

av landets konsumenter vara äldre människor utanför arbetskraften. Detta leder till att 

konsumenternas efterfråga på varor och tjänster också kommer att förändras. Sjukvård 

och medicin kommer att efterfrågas i större mängd och detta kommer ställa större börda 

på statens utgifter. Japan måste ställa om större och större del av sin budget för 

invånarnas behov av sjukvård. Shirakawa (2012) påvisar också detta problem och menar 

att förutom den ökade kostnaden för staten så påverkas ju skatteintäkterna för landet 

sedan tidigare, beroende på den minskade andelen arbetsför befolkning. Dessa effekter 

gör att tillväxten får en ytterligare smäll beroende på dessa faktorer. Statens roll i 

Solowmodellen har tidigare beskrivits ovan. Om staten skulle öka G, d.v.s. statens 

utgifter, så påverkas det nationella sparandet negativt. Detta leder till vi hamnar på en 

lägre nivå av kapitalstock och därmed en lägre total produktion samt ett budget-

underskott.  

Vidare går det att fastställa att det kommer läggas en stor börda på den japanska arbets-

kraften.  När befolkningen minskar samtidigt som den äldre andelen ökar, så får det 

även skillnad i ”age dependency ratio”. Ration för att bära personer utanför arbets-

marknaden ökar för varje år som går. För att bära bördan måste den arbetsföra delen av 

befolkningen förmodligen betala mer av sin inkomst i form av skatter, vilket hämmar 

sparandet och därmed investeringar. Mindre andel investeringar leder till att kapital-

stocken förminskas vilket i sin tur påverkar tillväxten i Solowmodellen. När en större 

del av inkomsten också förmodligen går till skatter, så kommer konsumtionen att 

minskas. Detta på grund av en mindre andel disponibel inkomst som arbetskraften 

kommer att ha i förfogande, vilket i sin tur påverkar kapitalstocken och därmed en lägre 

tillväxt enligt Solowmodellen. 

Det som ska noteras är att Solowmodellen gällande statens roll visar att ökade skattein-

täkter leder till att kapitalstocken växer på grund av ökat sparande, men det måste finnas 

en balans mellan skattetryck och förmågan att kunna konsumera hos privatpersoner. 

Tanken kan vara god att staten kan öka skatteintäkterna för att kapitalstocken ska öka, 

men då hämmas konsumtionen, vilket är en av ekonomins största drivkrafter (Gärtner, 

2013).  
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Författarna (Bucht, Bylund och Norlin 1999) påvisade också att åldersspannet 50-64 

åringar bidrog mest till BNP tillväxten på grund av det höga sparandet som gynnade in-

vesteringar och kapitalackumulation. Som beskrevs innan så har Japan en alltmer mins-

kande andel av detta åldersspann som borde slå hårt mot byggandet av kapital. Det som 

sker i Japan är att totalt sett minskar befolkningen och därmed behövs det inte lika hög 

grad av kapital för att underhålla mängden av befolkningens behov, men det som 

drabbas i det fallet är investeringar i ny teknik. Tekniken behövs för att ersätta förlorad 

fysisk arbetskraft i både industrier företag och naturligtvis inom sjukvården. Företagens 

och industriers incitament till nya investeringar och expansioner i landet påverkas 

negativt. Problemet är när både åldersstrukturen och befolkningen inte är gynnsamt så 

påverkas företagens och marknadens trygghet inför framtiden. Rekrytering av ny 

arbetskraft försvåras vilket i sig gör att investeringar blir svåra då företagen inte kan få 

tag på mängden av fysisk arbetskraft som behövs. Osäkerhet bland företag gör att dessa 

kan vänta med investeringar och bygga upp ”förråden” för att framtiden är osäker, eller 

förflytta sig och expandera i andra delar av världen. Detta påverkar tillväxten negativt 

då investeringarna sker utanför landets gränser eller i vissa fall utesluts helt.        

Analysen av Japans framtid ser inte ljus ut sett till det som har nämnts i analysen. Men 

finns det något som forskningen ser som kan vara positivt sett till tillväxten trots av en 

ökad åldrande befolkning?  

 

4.2 Möjliga lösningar 

Enligt Mérette och Fougère (1999) kan påverkan av arbetskraften gentemot kapital-

stocken få en påverkan på hur människor kommer investera sin portfolio. Sedan tidigare 

har uppsatsen visat att kapitalstocken faller, på grund av en minskad budget hos staten, 

en åldrande befolkning, de ökade kostnaderna för hälsa och sjukvården samt den 

förändrade situationen för den arbetsföra befolkningens inkomster. Detta leder till att 

ration mellan arbetskraft och kapital förändras. Arbetskraften sjunker mer totalt sett än 

vad kapitalstocken gör, då påverkas avkastningen på kapital. Även om det satsas på att 

öka kapitalstocken, så påverkas inte tillväxten nämnvärt. Detta då ytterligare en enhet 

kapital inte ökar den totala produktionen nämnvärt och därmed den avkastningen på 

kapital. Detta leder istället för att satsa på kapital, så övergår människor till att re 

allokera sina investeringar på utbildning och därmed öka kunskapen och erfarenheten 

hos arbetskraften (Mérette och Fougère, 1999). En ökning av humankapitalet hos 
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arbetskraften skulle leda till en mer produktiv arbetsmarknad, där varje individ 

producerar mer effektivt. Detta i sig skjuter upp produktionsfunktionen. Därmed skulle 

Japans sjunkande andel i arbetskraften inte påverka tillväxten i samma höga grad om 

humankapitalet hos landets arbetsföra befolkning ökar. Detta är dock en förändring som 

sker i Japan i nuläget. Empirisk data visar att Japans befolkning i snitt faktiskt utbildar 

sig under en längre tid. Därmed ökar Japans humankapital sett till utbildningslängd och 

i effekt bör landet erhålla en mer effektiv arbetsmarknad där utbildningslängd och ökad 

erfarenhet leder till ökade inkomstnivåer per capita.  

Japans arbetskraft har potential att förändras och förbättras, tack vare kvinnornas 

potential till att tillträda i högre andel än vad som siffror visar idag. Shirakawa (2012) 

och data från OECD Economic surveys Japan (2015) menar att det kan vara en enkel 

metod till att öka Japans arbetskraft och därmed minska den negativa effekten av den 

åldrande befolkningen. Ökat flöde av kvinnor i arbetsmarknaden skulle gynna skatte-

intäkter, investeringar samt en ökad disponibel inkomst hos dessa individer skulle 

innebära ökad konsumtion.  

Ännu en effekt för att höja andelen är att öka invandringen, för att kompensera bortfallet 

av arbetskraften. Invandringen kan leda till att den arbetskraftens påverkan på tillväxten 

dämpas samt till att produktionsfunktionen i Solowmodellen inte får en lika kraftig för-

ändring som förutspåddes innan. Dock medför invandring inte en direkt effekt. Det tar 

tid för de nyanlända att acklimatisera sig och komma tillrätta med språk, myndigheters 

funktion samt lagar och regler som råder i landet för att sedan slussas in på arbets-

marknaden. 

Ytterligare en lösning är den tekniska utvecklingen, vilket rapporten inte har diskuterat 

detalj. Sedan industrialismen har behovet av fysisk arbetskraft minskat på grund av att 

fordon, maskiner och datorer har ersatt de positionerna och många gånger bidragit till 

ökad produktivitet och därmed tillväxt. Enligt Solowmodellen ökar produktionsfunkt-

ionen tack vare en förbättrad teknologi. Det arbetskraftsbortfall Japan kommer att 

tampas med kan ersättas med högteknologiska maskiner, datorer och fordon som skulle 

kunna utföra uppgifter som människor är kapabla till.  Då skulle den minskade 

arbetsföra befolkningens påverkan på tillväxten dämpas ytterligare. Den tekniska 

utvecklingen kan dock hämmas av det facto att Japans åldersstruktur inte gynnar en 

uppbyggnad av investeringar. Författarna (Bucht, Bylund och Norlin 1999) som 
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nämndes innan påvisade att åldersspannet 50-64 åringar bidrog mest till BNP tillväxten 

då deras högre sparande gynnade uppbyggande av kapital och därmed investeringar. 

Men Japan har förutsättningarna då det är ett högteknologiskt land och kunskapen om 

teknik finns redan där. Kvinnors ökande deltagande i arbetskraften skulle gynna och 

underlätta. Dock så måste utvecklingen ske kostnadseffektivt, då statens budget redan är 

pressat på grund av ökade utgifterna samt att åldersstrukturen måste förändras för att 

gynna investeringar.  
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5. SLUTSATS 
 

Slutsatsen av denna uppsats är att Japan definitivt står för stora utmaningar då deras be-

folkning blir äldre samtidigt som befolkningen och arbetskraften minskar. Bördan på 

den arbetsföra befolkningen kommer ökas för varje år och trenden fortsätter. Tillväxten 

för Japan kommer att minska sett till Solowmodellen och därmed kommer landets 

ekonomi påverkas negativt. Dock så finns det möjligheter att dämpa denna effekt. Med 

hjälp av ökad arbetskraft hos kvinnor och ökat humankapital blir arbetskraften i landet 

mer effektiv tack vare kunskap och lärande. Ökad invandring är en lösning då 

arbetskraft kan slussas in utifrån samt att den teknologiska förbättringen som sker i vår 

moderna värld sänker efterfrågan på fysisk arbetskraft. 

Dock är det svårt att förutspå om dessa positiva faktorer skulle helt dämpa tillväxteffek-

terna av en åldrande befolkning? Det återstår att se. Det behövs ytterligare forskning 

inom detta område, där dessa faktorer vägs upp mot det tillväxtbortfall en åldrande 

befolkning ger. Solowmodellen är också en väldigt förenklad modell av verkligheten 

och bör ses på med källkritiska ögon. Ytterligare modeller måste också testas för att se 

vilka tillväxteffekterna verkligen blir på en mer specifik nivå. 
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