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Studien om de ekonomiska fördelarna med jämställdhet 
är unik i EU-sammanhang. Den är den första i sitt slag där 
en robust ekonometrisk modell används för att uppskat-
ta ett brett spektrum av makroekonomiska fördelar med 
jämställdhet inom flera breda områden som utbildning, 
deltagande på arbetsmarknaden och löner. Den tar även 
hänsyn till de demografiska konsekvenserna av sådana 

förbättringar. Det finns ingen tidigare studie där man an-
vänt ekonometrisk modellering av ett så brett spektrum 
av jämställdhetseffekter i EU.

Metoden för denna studie omfattade tre nyckelsteg, vilka 
visas i figur 1.

Ekonomiska fördelar med 
jämställdhet i EU

Hur materialet togs fram:  
den teoretiska ramen och modellen

Figur 1. Nyckelsteg inom metoden

Steg 1: Val av
modellram

� Den makroekonomiska 
modellen E3ME
� Empirisk modell som 

anpassats för analys
i alla EU-medlems-
stater

Steg 2: Val av
nyckelvägar

� En bred genomgång av 
litteraturen för att 
fastställa nyckelvägar 
där jämställdhet 
påverkar ekonomin
� Fem nyckelvägar valdes

Steg 3: Modelleffekter

� Förutspå potentiella 
förbättringar av 
jämställdhet
� Ekonometrisk 

modellering av 
förändringar av 
jämställdheten i E3ME

Steg 1: Val av den makroekonomiska modelleringsramen

I denna studie används den makroekonomiska model-
len E3ME för att uppskatta de ekonomiska effekterna 
av förbättringar av jämställdheten. E3ME är en empirisk 
makroekonomisk modell skräddarsydd för att modellera 
resultat på EU- och medlemsstatsnivå. Modellen inbegriper 

en detaljerad representation av arbetsmarknaden och in-
fångar samverkan på sektorsnivå och nationell nivå.

Nyckelfunktionerna och begränsningarna för E3ME-mo-
delleringsramen sammanfattas i figur 2 nedan.

Modellens särdrag
Modell baserad på empirisk analys 
av data snarare än teoretiska 
antaganden
Grundlig täckning av EU:s 
arbetsmarknad (aktivitetsnivå, 
sysselsättning, löner) 
Detaljerad modellering av sektori-
ella och nationella effekter
Rigorös modellering av policy-
effekter, inklusive ekonomiska 
multiplikatorer för att infånga 
indirekta policyeffekter

Modellbegränsningar
Begränsad detaljnivå (fokus på 
effekter på makroekonomisk nivå)
En viss förenkling av samverkan 
på arbetsmarknaden
Förlitan på traditionella ekonomis-
ka indikatorer (dvs. BNP) som inte 
infångar alla effekter av jämställd-
het
Beaktar endast data som harmo-
niserats i EU-medlemsstaterna 
och som finns tillgängliga under 
långa historiska perioder

Den makroekonomiska
modellen E3ME

E3ME är en makroekonomisk 
modell av den totala 
ekonomin för varje enskild 
EU-medlemsstat. Det är en 
väletablerad modell
i EU-sammanhang – den 
används t.ex. för Cedefops 
årliga kompetensprognoser.

Figur 2. E3ME-modelleringsramen



Steg 3: Modellering av vägarnas ekonomiska effekter

Det första steget var att utveckla en prognos om poten-
tiella förbättringar av jämställdhet inom arbetsmarknads-
aktivitet, utbildningsdeltagande och löner. En prognos 
om demografiska förändringar som härrörde från sådana 
förbättringar utvecklades också, vilket visar att högre jäm-
ställdhet tenderar att öka födelsetalen.

Dessa prognoser grundades på en detaljerad analys av 
potentiella effekter som kan uppstå efter det att man har 
antagit och genomfört jämställdhetsåtgärder inom de 
modellerade vägarna. De analyserade vägarna leder till 
förbättringar av kvinnors situation jämfört med män, ef-
tersom de fokuserar på områden där kvinnor drabbas av 
stora nackdelar.

Dessa prognoser infördes sedan i E3ME-modellen för 
att bedöma de större socioekonomiska effekterna av 

jämställdhet på BNP, sysselsättning och andra viktiga 
ekonomiska indikatorer. Prognoserna infördes separat för 
varje väg eller resultat för att möjliggöra en uppskattning 
av de socioekonomiska effekterna av varje enskild väg 
eller resultat och för att undvika dubbelräkning. De ku-
mulativa effekterna av de kombinerade vägarna 1–3 och 
resultat 4 modellerades också för att ge en heltäckande 
beräkning av de ekonomiska effekterna av alla vägar och 
för att analysera deras eventuella samverkan.

Effekterna uppskattades genom att jämföra framtida eko-
nomiska resultat baserat på fortsatta historiska tendenser 
(grundscenario) med scenarier som förutspår förbättring-
ar av jämställdheten. Tillvägagångssättet för bedömning-
en beskrivs närmare i figur 4.

Vägar som fastställts vid 
genomgång av litteraturen
� Deltagande på arbets-

marknaden
� Utbildning
� Lönegap mellan kvinnor och 

män
� Tidsanvändning
� Ledarskap i näringslivet
� Politiskt ledarskap
� Våld mot kvinnor
� Hälsa
� Migration

Modellerade vägar
� Väg 1: Komma till rätta med 

könsklyftan inom högskole-
utbildning
� Väg 2: Komma till rätta med 

könsklyftan inom arbets-
marknadsaktiviteten
� Väg 3: Komma till rätta med 

lönegapet mellan kvinnor 
och män
� Resultat 4: Demografiska 

förändringar på grund av 
minskade könsklyftor 
� Väg 5: Vägarna 1–3 och 

resultat 4 kombinerat

Val av vägar som ska
modelleras

Urvalskriterier
� Kvantitativa bevis på 

makroekonomiska effekter
� Jämförbara tillgängliga 

historiska data för senare år
� Hög grad av klyftor mellan 

könen är uppenbar

Figur 3. Val av väg

Steg 2: Val av vägar genom vilka jämställdhet påverkar 
ekonomin

En rad möjliga vägar/resultat (1) genom vilka jämställdhet 
kan påverka ekonomin positivt fastställdes i en omfat-
tande genomgång av litteraturen. De socioekonomiska 
effekterna av jämställdhet diskuterades sedan med ett 

forum av oberoende experter för att välja effekter som 
skulle kunna modelleras på makroekonomisk nivå. Slutli-
gen valdes fyra vägar och ett resultat utifrån tre huvudkri-
terier, som visas i figur 3 nedan.

(1) Termen ”väg” avser en viss klyfta mellan könen för vilken åtminstone en teoretisk koppling till makroekonomiskt resultat har fastställts i litteraturen. Termen 
”resultat” avser potentiella konsekvenser av jämställdhet (dvs. förändring i födelsetal) som kan påverka ekonomins resultat.



Figur 4. Tillvägagångssätt för modellering av makroekonomiska effekter av jämställdhet

Modellerade 
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e�ekter

Konsekvens-
bedömning

Väg 1: Komma 
till rätta med 
könsklyftan 

inom högskole-
utbildning

Väg 2: Komma till 
rätta med 

könsklyftan inom 
arbetsmarknads-

aktiviteten

Väg 3: Komma 
till rätta med 

lönegapet 
mellan kvinnor 

och män

Resultat 4: 
Demografiska 

förändringar på 
grund av 
minskade 

könsklyftor

Väg 5: Vägarna 
1–3 och resultat 

4 kombinerat

Fler kvinnor 
examineras inom 

STEM

§ Förbättrad 
arbetskrafts-
produktivitet
§ Ökade resultat 

och minskade 
priser
§ Stärkt

konkurrenskraft 
och ökad BNP

§ Ökad
sysselsättning
§ Ökade resultat

§ Stärkt
konkurrenskraft
och ökad BNP

§ Sänkning av löner
§ Potentiell ökning 
av arbetslösheten 

om lönesänkningen 
är liten

§ Omfördelning av 
resurser från 

företag till hushåll
§ Ökning av 
hushållens 

konsumtion
§ Ökning dämpas 

genom företag som 
höjer priserna

§ Kombinerad 
effekt av vägarna 
1–3 och resultat 4

Ökning av den 
kvinnliga 

arbetskraften

Ökning av 
kvinnornas 

löner

Ökning av 
födelsetalen

Kombinerade 
effekter av alla 

vägar

§ Högre konsum-
tion på grund

av fler spädbarn
(kort sikt) 

§ Större arbets-
kraftsutbud
(lång sikt)

§ Liknande effekt 
på väg 2 på lång 

sikt

1. Ekonomiskt grundscenario: Förutspådd ekonomisk utveckling i avsaknad
av förbättringar av jämställdhet

2. Modelleringsscenarier: Bedömd ekonomisk utveckling vid förbättringar av jämställdhet

3. Bedömningse�ekter: Beräkna skillnaden i makroekonomiska nyckelindikatorer mellan
scenarierna och grundscenariot
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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. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approach-

es (Litteraturöversikt: befintliga bevis på de sociala och ekonomiska fördelarna med jämställdhet och metoder).
2. EU and EU Member State overviews (Översikter – EU och EU-medlemsstaterna).
3. Report on the empirical application of the model (Rapport om modellens empiriska tillämpning).
4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (Hur materialet togs fram: infor-

mationsdokument om den teoretiska ramen och modellen).
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.
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