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Undersøgelsen af de økonomiske fordele ved ligestilling 
er enestående i EU-sammenhæng. Den er den første af 
sin art, der anvender en solid økonometrisk model til vur-
dering af en bred vifte af makroøkonomiske fordele ved 
ligestilling på flere brede politiske områder såsom ud-
dannelse, arbejdsmarkedsdeltagelse og lønforhold. Den 
kommer også ind på de demografiske konsekvenser af 

sådanne forbedringer. Der er ikke ved nogen tidligere un-
dersøgelse blevet forsøgt at anvende økonomisk model-
lering af en så bred vifte af virkninger af ligestilling i EU.

Den metodologiske tilgang i denne undersøgelse invol-
verede tre vigtige trin som vist i figur 1.

Økonomiske fordele 
ved ligestilling i EU

Hvordan dokumentationen blev tilvejebragt: 
den teoretiske ramme og model

Figur 1. Vigtige metodologiske trin

Trin 1: Valg af model-
leringsramme

� Den makroøkonomiske 
model E3ME
� Empirisk model, der er 

skræddersyet til 
analyse i alle 
EU-medlemsstater

Trin 2: Valg af vigtige 
forløb

� Omfattende 
litteraturgennemgang 
med henblik på at 
identi�cere vigtige 
forløb, i hvilke ligestilling 
påvirker økonomien
� De fem valgte vigtige 

forløb

Trin 3:
Modelvirkninger

� Prognose over 
potentielle forbedringer 
i ligestillingen
� Økonometrisk modelle-

ring af ændringer 
i ligestillingen i E3ME

Trin 1: Valg af makroøkonomisk modelleringsramme

I forbindelse med denne undersøgelse blev den makro-
økonomiske model E3ME anvendt til at anslå de økono-
miske virkninger af forbedringer af ligestillingen. E3ME 
er en empirisk makroøkonomisk model, der er specielt 
skræddersyet til modelresultater på EU-plan og med-
lemsstatsplan. Modellen giver et detaljeret billede af 

arbejdsmarkedet og registrerer samspil på sektorielt og 
nationalt plan.

E3ME-modelrammens vigtigste træk og begrænsninger 
er sammenfattet i figur 2 nedenfor.

Træk ved modellen
Model baseret på empirisk analyse 
af data frem for teoretiske antagel-
ser
Detaljeret dækning af arbejds-
markedet i EU (arbejdsmarkeds-
deltagelse, beskæftigelse, lønfor-
hold) 
Detaljeret modellering af sektori-
elle og nationale virkninger
Streng modellering af politiske 
virkninger, herunder økonomiske 
multiplikatorer, med henblik på 
registrering af indirekte politiske 
virkninger

Begrænsninger ved modellen
Begrænset detaljeringsniveau 
(fokus på virkninger, der er doku-
menteret på makroøkonomisk 
plan)
Visse forenklinger af arbejds-
markedsmæssige samspil
Baseret på traditionelle økono-
miske indikatorer (dvs. BNP), der 
ikke registrerer alle virkninger af 
ligestilling
Tager kun hensyn til data, der er 
harmoniseret mellem EU-medlems-
staterne, og som er tilgængelige 
over lange historiske perioder

Den makroøkonomiske
model E3ME

E3ME er en makroøkonome-
trisk model for den samlede 
økonomi, der dækker hver 
enkelt EU-medlemsstat for 
sig. Det er en veletableret 
model i EU-sammenhæng — 
den anvendes f.eks. til de 
årlige prognoser vedrørende 
kvali�kationer i Cedefop-
sammenhæng.

Figur 2. E3ME-modelleringsrammen



Trin 3: Modellering af de økonomiske virkninger af forløbet

Det første trin gik ud på at udarbejde en prognose for 
potentielle forbedringer i ligestillingen med hensyn 
til arbejdsmarkedsdeltagelse, uddannelsesdeltagelse 
og lønforhold. Der blev også udarbejdet en prognose 
vedrørende demografiske ændringer som følge af så-
danne forbedringer, der afspejler den dokumentation, 
ifølge hvilken højere grad af ligestilling generelt øger 
fertilitetskvotienten.

Disse prognoser var baseret på en detaljeret analyse af 
de potentielle virkninger, der kunne opstå efter vedtagel-
sen og gennemførelsen af ligestillingsforanstaltninger på 
tværs af de modellerede forløb. De analyserede forløb re-
sulterer i forbedringer i situationen for kvinder sammen-
lignet med mænd, fordi de fokuserer på områder, hvor 
kvinder står over for betydelige vanskeligheder.

Disse prognoser blev derefter indlæst i E3ME-modellen 
med henblik på at vurdere de bredere socioøkonomiske 
virkninger af ligestilling for BNP, beskæftigelsen og andre 
vigtige økonomiske indikatorer. Prognoserne blev ind-
læst separat for hvert forløb eller resultat, for at der kunne 
foretages et skøn over de socioøkonomiske virkninger af 
hvert individuelt forløb eller resultat, og for at undgå dob-
belttælling. De kumulative virkninger af de kombinerede 
forløb 1 til 3 og resultat 4 indgik også i modelleringen for 
at give et samlet skøn over de økonomiske virkninger på 
tværs af alle forløb og analysere deres mulige samspil.

Virkningerne blev anslået ved at sammenligne det fremti-
dige økonomiske resultatet baseret på fortsatte historiske 
udviklingstendenser (referencescenarie) med scenarier, 
hvor der forventes forbedringer i ligestillingen. Vurde-
ringsmetoden er beskrevet nærmere i figur 4.

Forløb identi�ceret ved 
litteraturgennemgangen

� Arbejdsmarkedsdeltagelse
� Uddannelse
� Kønsbestemt lønforskel
� Tidsforbrug
� Virksomhedsledelse
� Politisk lederskab
� Vold mod kvinder
� Sundhed
� Migration

Modellerede forløb
� Forløb 1: �ernelse af de 

kønsbestemte forskelle inden 
for videregående uddannelse
� Forløb 2: �ernelse af de 

kønsbestemte forskelle
i arbejdsmarkedsdeltagelsen
� Forløb 3: �ernelse af den 

kønsbestemte lønforskel
� Resultat 4: demografisk 

ændring som følge af mindre 
kønsbestemte forskelle 
� Forløb 5: kombineret virkning 

af forløb 1 til 3 og resultat 4

Udvælgelse af forløb, som 
skal indgå i modelleringen

Udvælgelseskriterier
� Kvantitativ dokumentation 

for makroøkonomiske 
virkninger
� Sammenlignelige historiske 

data, der er tilgængelige for 
de seneste år
� Høj grad af tydelige kønsbe-

stemte forskelle

Figur 3. Udvælgelse af forløb

Trin 2: Valg af forløb, gennem hvilke ligestillingen indvirker på 
økonomien

Ved den omfattende litteraturgennemgang blev der 
identificeret en række mulige forløb/resultater (1), gen-
nem hvilke ligestilling kan påvirke økonomien positivt. 
De socioøkonomiske virkninger af ligestilling blev drøftet 
med et forum af uafhængige eksperter for at udvælge de 

virkninger, der kunne indgå i modelleringen på makro-
økonomisk plan. I sidste ende blev der udvalgt syv forløb 
og ét resultat baseret på tre hovedkriterier, sådan som det 
fremgår af figur 3 nedenfor.

(1) Udtrykket »forløb« henviser til en vis kønsbestemt forskel, for hvilken der i litteraturen i det mindste er etableret en teoretisk forbindelse med makroøkonomiske 
resultater. Udtrykket »resultat« henviser til potentielle følger af ligestilling (dvs. ændring i fertiliteten), der kan påvirke økonomiens resultater.



Figur 4. Metode til modellering af makroøkonomiske virkninger af ligestilling
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Forløb 2:
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forskelle

Forløb 5: 
forløb 1 til 3 og 

resultat 4 
i kombination

Flere kvinder, der 
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i STEM-fag

§ Forbedret 
produktivitet 

i arbejdsstyrken
§ Øget output og 

lavere priser
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i konkurrence-

evnen og stigning
i BNP
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i arbejdsløsheden, 

hvis faldet
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§ Stigning

i husholdningernes 
forbrug

§ Stigning afbødet 
af, at virksomhed-

erne sætter 
priserne op

§ Kombineret 
virkning af forløb 1 

til 3 og resultat 4

Stigning
i arbejdsudbud-

det af kvinder

Stigning
i kvinders løn

Stigning
i fertilitets-
kvotienten

Kombinerede 
virkninger af alle 

forløb

§ Højere forbrug på 
grund af �ere børn 

(på kort sigt) 
§ Større

arbejdsudbud
(på lang sigt)
§ Tilsvarende 

virkning for forløb 2 
på lang sigt

1. Økonomisk referencescenarie: forventede økonomiske resultater uden forbedringer i ligestillingen

2. Modelleringscenarier: forventede økonomiske resultater i tilfælde af forbedringer i ligestillingen

3. Forventede virkninger: beregning af forskellen i centrale makroøkonomiske indikatorer mellem 
scenarierne og referencescenariet
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Om undersøgelsen
Undersøgelsen af de økonomiske fordele ved ligestilling er enestående i EU-sammenhæng. Den er den første af sin art, 
der anvender en solid økonometrisk model til vurdering af en bred vifte af makroøkonomiske fordele ved ligestilling på 
flere brede områder såsom uddannelse, arbejdsmarkedsdeltagelse og lønforhold.

De samlede resultater af undersøgelsen viser, at mere ligestilling ville medføre:

 ■ mellem 6,3 og 10,5 millioner yderligere job i 2050, hvoraf ca. 70 % ville blive besat af kvinder
 ■ positive virkninger for BNP, som vil blive øget over tid
 ■ en stigning i BNP pr. indbygger på op til næsten 10 % i 2050.

I forbindelse med undersøgelsen blev den makroøkonomiske model E3ME anvendt til at anslå de økonomiske virk-
ninger af forbedringer af ligestillingen. E3ME er en empirisk makroøkonomisk model, der er specielt skræddersyet til 
modelresultater på EU-plan og medlemsstatsplan.

Resultaterne af undersøgelsen af de økonomiske fordele ved ligestilling i EU omfatter ni publikationer:

1. Litteraturgennemgang: eksisterende dokumentation om sociale og økonomiske fordele ved ligestilling og metodo-
logiske tilgange (Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and method-
ological approaches)

2. Oversigter fra EU og EU-medlemsstaterne (EU and EU Member State overviews)
3. Rapport om den empiriske anvendelse af modellen (Report on the empirical application of the model)
4. Hvordan dokumentationen blev tilvejebragt: orienterende note om den teoretiske ramme og model (How the evi-

dence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model)
5. Hvordan dokumentationen blev tilvejebragt: faktablad om den teoretiske ramme og model
6. Økonomiske virkninger af ligestilling i relation til den politiske situation i EU: orienterende note
7. Økonomiske virkninger af ligestilling: orienterende note
8. Hvordan ligestilling inden for STEM-uddannelse fører til økonomisk vækst: orienterende note
9. Hvordan mindskelse af kønsbestemt arbejdsmarkedsdeltagelse og lønforskelle fører til økonomisk vækst: oriente-

rende note

Alle publikationer, detaljerede undersøgelsesresultater og metoder findes på EIGE’s websted.
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