
Förbättrad jämställdhet har många positiva effekter för 
enskilda personer och även för samhället som helhet. 
Ett mer jämställt EU skulle få starka, positiva BNP-effekter 
som växer över tiden, en högre sysselsättning och pro-
duktivitet och skulle kunna vara svaret på utmaningarna 
med den åldrande befolkningen i EU.

En studie från Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) 
om ”ekonomiska fördelar med jämställdhet” lägger fram 

starka nya bevis för de positiva effekterna av att öka jäm-
ställdheten inom STEM-utbildning (vetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik), arbetsmarknads-
deltagande och löner. Den visar också att hantering av 
olika aspekter av klyftor mellan könen tillsammans som 
en helhet sannolikt kommer att få mer positiva effekter 
än att hantera varje sådan aspekt var för sig, eftersom 
jämställdhet på ett område får spridningseffekter på an-
dra områden.

Vilka är de ekonomiska fördelarna med 
jämställdhet?
Högre sysselsättning och fler jobb

Sysselsättningsgraden i EU kommer att öka avsevärt om 
kvinnor har fler lika möjligheter inom STEM-utbildningen 
och på arbetsmarknaden. Detta skulle leda till en tillväxt 
av EU:s sysselsättningsgrad på 0,5–0,8 procentenheter till 
år 2030 och med 2,1–3,5 procentenheter till år 2050. År 
2050 skulle EU:s sysselsättningsgrad nå nästan 80 pro-
cent om det sker stora jämställdhetsförbättringar. Om fler 
kvinnor ingår i arbetskraften och/eller utbildar sig inom 

områden med kompetensbrist som har goda framtida 
sysselsättningsmöjligheter, t.ex. STEM, kommer de san-
nolikt att hitta en anställning och ge betydande bidrag 
till ekonomin. Ett sådant steg skulle bidra till högre lö-
ner och därmed minskade löneskillnader för kvinnor. Att 
minska könsklyftorna för löner kan också spela en viktig 
roll för att locka fler kvinnor till arbetsmarknaden.

En ökning av jämställdheten i EU skulle skapa så många 
nya jobb som det finns i ett medelstort europeiskt land.

Ekonomiska fördelar med 
jämställdhet i EU

Ekonomiska effekter av jämställdhet

Figur 1. Effekten av förbättrad jämställdhet på sysselsättningen
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Förbättringar av jämställdheten skulle leda till ytterligare 
10,5 miljoner jobb 2050, vilket skulle gynna både kvinnor 
och män. Omkring 70 procent av dessa jobb skulle gå 
till kvinnor, men kvinnliga och manliga sysselsättnings-
grader möts på lång sikt och når en sysselsättningsgrad 
på 80 procent senast 2050. Mängden nya jobb motsvarar 
ungefär antalet jobb i Nederländerna.

Nya jobb som går till kvinnor är särskilt viktiga eftersom 
de kan bidra till att minska fattigdomen, en av de vikti-
gaste prioriteringarna i Europa 2020-strategin. Som fram-
går av resultaten från jämställdhetsinstitutets färska stu-
die om kvinnor och fattigdom påverkas kvinnor oftare av 
fattigdom än män på grund av lägre sysselsättnings- och 
löneutsikter (EIGE, 2016). Att ha ett jobb minskar därför 
risken för kvinnor att drabbas av fattigdom.

Ökad BNP

Jämställdhet har starka, positiva effekter på BNP, som 
växer över tid och kan överstiga effekterna av andra 
arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.

År 2050 skulle förbättrad jämställdhet leda till en ökning 
av EU:s BNP per capita på 6,1–9,6 procent, vilket är lik-
tydigt med 1,95–3,15 biljoner euro. Ökningen skulle vara 
tydlig redan 2030, då BNP per capita skulle ha ökat med 
upp till 2 procent. Ökningen är främst ett resultat av den 
förbättrade sysselsättningsgraden för kvinnor och deras 
framsteg inom de mer produktiva STEM-jobben.

Jämfört med arbetsmarknads- och utbildningspolitiken 
har jämställdhetspolitiken en stark inverkan på BNP. Där-
för är jämställdhet en mycket relevant politisk åtgärd för 
att främja ekonomisk tillväxt. En studie från GD Utbild-
ning, ungdom, idrott och kultur visade exempelvis att 
förbättringar av utbildningsresultatet i EU-medlemssta-
terna skulle leda till en ökning med 2,2 procent av EU:s 
BNP år 2050 (GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur, 
2016), vilket är mycket lägre än konsekvensprognosen för 
jämställdhetsförbättringar.

Medlemsstater som ökar jämställdheten 
kommer att uppnå större fördelar

De uppskattade BNP-effekterna av ökad jämställdhet 
varierar kraftigt mellan medlemsstaterna, beroende på 
den nuvarande nivån på jämställdhet. Sammantaget är 
resultaten mycket positiva. Vissa enskilda medlemsstater 
får en BNP-ökning på omkring 4 procent och andra på 
över 10 procent.

De största effekterna sker typiskt i medlemsstater där 
jämställdheten (1) är lågprioriterad. Studien visar att 
dessa medlemsstater skulle tjäna mycket på att sätta 
jämställdheten på dagordningen. Detta är särskilt viktigt 
i samband med inkluderande tillväxt i EU, som syftar till 
att minska skillnaderna mellan regioner och se till att för-
delarna med tillväxt når alla delar av EU.

(1) Grupperingen av medlemsstaterna baseras på EIGE;s jämställd-
hetsindex.

Figur 2. Effekten av förbättrad jämställdhet på BNP per capita
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Figur 3. Effekter av jämställdhet: skillnader mellan medlemsstater avseende BNP år 2030

Medlemsstater med mycket utrymme för förbättring 
kan uppnå betydande ekonomiska förbättringar till följd 
av ökad jämställdhet. I genomsnitt förväntas ökad jäm-
ställdhet i dessa medlemsstater leda till en ökning av BNP 
på cirka 12 procent år 2050.

Medlemsstater som för närvarande vidtar begränsade 
jämställdhetsåtgärder får ut mest av att minska 
könsklyftorna.

De mest framgångsrika medlemsstaterna på jämställd-
hetsområdet har redan uppnått god jämställdhet och 
har därför redan fått vissa ekonomiska fördelar. Ytterliga-
re förbättringar av jämställdheten kan dock generera 
hög re ekonomiska vinster även i dessa medlemsstater, 
som ofta når en BNP på omkring 4 procent.

Grupp 1: höga effekter av jämställdhet
Grupp 2: måttliga effekter av jämställdhet
Grupp 3: små effekter av jämställdhet
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Stärka konkurrenskraften

Förbättrad jämställdhet kan öka EU-ekonomins 
långsiktiga konkurrenskraft.

Jämställdhetsåtgärder kan leda till en ökning av ekono-
mins potentiella produktionskapacitet och lägre priser. 
Efter denna utveckling skulle EU kunna producera mer 
varor och tjänster inom unionen och även bli mer kon-
kurrenskraftigt på de internationella marknaderna. Det 
skulle leda till förbättringar i handelsbalansen där EU:s 
export skulle öka med 1,6–2,3 procent och importen 
skulle minska med 0,4–0,7 procent år 2050. Det skulle så-
ledes bidra till att upprätthålla internationell handel som 
en av nyckelmotorerna för EU:s tillväxt, i linje med Europa 
2020-strategin.

Hantera utmaningarna med en åldrande 
befolkning i EU

Förbättrad jämställdhet i utbildningen, deltagande på 
arbetsmarknaden och en mer balanserad delning av 
obetalt arbete mellan kvinnor och män förmodas leda 
till högre födelsetal, vilket återspeglar de senaste forsk-
ningsresultaten på detta område. Högre födelsetal leder 
i sin tur till en större befolkning och en ökning av den 
långsiktiga arbetskraften. Studien beräknade att födelse-
talen skulle öka med 0–8 procent fram till 2030. År 2050 
uppskattas ökade födelsetal leda till en sysselsättnings-
ökning med 1,3–2,6 miljoner människor. Fler personer 
med jobb är särskilt viktigt mot bakgrund av nuvarande 
EU-demografiska prognoser, vilka förutspår en betydan-
de ökning av antalet äldre som inte är aktiva på arbets-
marknaden (Europa 2020-strategin).

Klyftor mellan kvinnor och män: ett missat 
tillfälle för makroekonomisk tillväxt?
Jämställdhet har länge varit ett politiskt åtagande för EU. 
Det finns dock ihållande klyftor mellan könen på åtskil-
liga områden, vilket undergräver kvinnors ekonomiska 
möjligheter och påverkar den globala ekonomin.

En kombination av faktorer under en kvinnas liv bidrar till 
bestående ojämlikheter:

 ■  Könsuppdelade utbildningsval.

 ■  Lågt deltagande på arbetsmarknaden.

 ■  Lägre lön.

 ■  Osäker anställning.

 ■  Oättvis uppdelning av obetalt ansvar i hushållet.

Ihållande klyftor mellan könen innebär en betydande 
kostnad för kvinnor och män, arbetsgivare och samhället 
som helhet, och skapar en stor mängd underutnyttjad 
kompetens.

Klyftor mellan kvinnor och män i Europa: 
fakta och statistik (2015)

 ■ Kvinnor är fortfarande underrepresenterade 
inom STEM-områdena. På dessa områden är 
75 procent av studenterna män.

 ■ I genomsnitt är könsklyftan inom sysselsättning 
11,6 procent i EU, och den vidgas med antalet 
barn i hushållet.

 ■ Kvinnors överrepresentation inom deltidsarbete 
påverkar inte bara deras deltagande på arbets-
marknaden utan även deras risk för fattigdom 
eller social utestängning. År 2015 arbetade i ge-
nomsnitt 32,1 procent av kvinnorna deltid, jäm-
fört med 8,9 procent av männen.

 ■ Deltidsanställningarna för kvinnor ökar också 
med det antal barn de har. 39 procent av kvin-
norna i EU rapporterade att huvudorsaken till att 
inte söka arbete var att ”ta hand om barn eller 
oförmögna vuxna”, medan detta var fallet för en-
dast 4 procent av männen.

 ■ Kvinnor tjänar i genomsnitt 16,1 procent mindre 
än män i EU, vilket innebär att de skulle behöva ar-
beta ungefär 40 dagar mer per år (eller till slutet av 
februari) för att tjäna vad männen hade gjort i slu-
tet av det föregående året (Eurostat, 2016a, 2016b).
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Om studien
Studien om de ekonomiska fördelarna med jämställdhet är unik i EU-sammanhang. Det är den första i sitt slag där en 
robust ekonometrisk modell har använts för att uppskatta ett brett spektrum av makroekonomiska fördelar med jäm-
ställdhet inom flera breda områden som utbildning, deltagande på arbetsmarknaden och löner.

De övergripande resultaten av studien visar att mer jämställdhet skulle leda till

 ■ mellan 6,3 miljoner och 10,5 miljoner fler jobb år 2050, och att cirka 70 procent av dessa jobb går till kvinnor,
 ■ positiv utveckling av BNP som förbättras över tiden,
 ■ en ökning av BNP per capita på upp till nästan 10 procent år 2050.

I studien användes den makroekonomiska modellen E3ME för att bedöma de ekonomiska effekterna av förbättringar 
av jämställdheten. E3ME är en empirisk makroekonomisk modell skräddarsydd för att modellera resultat på EU- och 
medlemsstatsnivå.

Resultatet av studien om ekonomiska fördelar med jämställdhet i EU omfattar nio publikationer:

1. Litteraturöversikt: befintliga bevis på de sociala och ekonomiska fördelarna med jämställdhet och metoder (Literature 
review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches).

2. Översikter – EU och EU-medlemsstaterna (EU and EU Member State overviews).
3. Rapport om modellens empiriska tillämpning (Report on the empirical application of the model).
4. Hur materialet togs fram: informationsdokument om den teoretiska ramen och modellen (How the evidence was 

produced: briefing paper on the theoretical framework and model).
5. Hur materialet togs fram: faktablad om den teoretiska ramen och modellen.
6. Ekonomiska effekter av jämställdhet i EU:s politiska sammanhang: informationsdokument.
7. Ekonomiska effekter av jämställdhet: informationsdokument.
8. Hur jämställdhet i STEM-utbildning leder till ekonomisk tillväxt: informationsdokument.
9. Hur minskade könsklyftor avseende arbetsmarknadsdeltagande och löner leder till ekonomisk tillväxt: 

informationsdokument.

Alla publikationer, detaljerade studieresultat och metoder finns på institutets webbplats.


