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Forbedring af ligestillingen har mange positive virknin-
ger for både den enkelte og samfundet som helhed. Et 
EU med mere ligestilling ville have stærke, positive virk-
ninger for BNP, som ville blive øget over tid, medføre et 
højt beskæftigelses- og produktivitetsniveau og kunne 
være svaret på udfordringerne med den aldrende be-
folkning i EU.

I en undersøgelse fra Det Europæiske Ligestillingsin-
stitut (EIGE) om de økonomiske fordele ved ligestilling 

fremlægges solid, ny dokumentation, der viser de positi-
ve virkninger ved at mindske de kønsbestemte forskelle 
inden for uddannelse i STEM-fag (naturvidenskab, tek-
nologi, ingeniørvirksomhed og matematik), arbejdsmar-
kedsdeltagelse og lønforhold. Den viser også, at tack-
lingen af forskellige aspekter af kønsbestemte forskelle 
under ét sandsynligvis vil føre til flere positive virkninger, 
end hvis man tackler hvert aspekt af kønsbestemte for-
skelle hver for sig, da ligestilling på ét område har afsmit-
tende virkninger på andre områder.

Hvad er de økonomiske fordele ved 
ligestilling?

Højere beskæftigelse og flere job

Beskæftigelsesfrekvensen i EU ville stige væsentligt, hvis 
kvinder havde flere lige muligheder inden for STEM-ud-
dannelse og på arbejdsmarkedet. Dette ville føre til en 
vækst i beskæftigelsesfrekvensen i EU på 0,5-0,8 pro-
centpoint frem til 2030 og på 2,1-3,5 procentpoint frem 
til 2050. I 2050 ville beskæftigelsesfrekvensen i EU nå op 
på næsten 80 %, hvis der skete væsentlige forbedrin-
ger i ligestillingen. Hvis flere kvinder deltager i arbejds-
styrken og/eller får uddannelse på områder, hvor der er 
mangel på kvalificeret arbejdskraft, og hvor der er gode 

fremtidsudsigter for beskæftigelsen, såsom STEM, vil de 
sandsynligvis finde beskæftigelse og yde et væsentligt 
bidrag til økonomien. Et sådant skridt ville bidrage til at 
øge indtjeningen og mindske lønforskellen for kvinder. 
Mindskelsen af de kønsbestemte lønforskelle kan også 
spille en vigtig rolle med hensyn til at tiltrække flere kvin-
der til arbejdsstyrken.

Mindskelse af de kønsbestemte forskelle i EU ville skabe 
lige så mange nye job, som der er i et mellemstort 
europæisk land.

Økonomiske fordele ved ligestilling 
i Den Europæiske Union

Samlede økonomiske virkninger af ligestilling

Figur 1. Virkningen af forbedret ligestilling for beskæftigelsen

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Hurtig forbedring Langsom forbedring

Pr
oc

en
tp

oi
nt

� Forbedring i beskæfti-
gelsesfrekvensen med 
0,5-0,8 procentpoint

� Forbedring i beskæfti-
gelsesfrekvensen med 
2,1-3,5 procentpoint

Stigning i antallet af job (langsom forbedring)

2,9 millioner 
job til mænd

1,8 millioner 
job til mænd

7,6 millioner 
job til kvinder

4,5 millioner 
job til kvinder

10,5 millioner 
job

6,27 millioner 
job

Stigning i antallet af job (hurtig forbedring)Beskæftigelsesfrekvens over tid



Forbedringer i ligestillingen vil føre til yderlige 10,5 millio-
ner job i 2050 til gavn for både kvinder og mænd. Ca. 70 % af 
disse job ville blive besat af kvinder, men beskæftigelses-
frekvensen for kvinder og mænd når op på samme niveau 
på lang sigt, nemlig 80 % inden 2050. Antallet af nye job 
svarer omtrent til antallet af job i Nederlandene.

Nye job, der bliver besat af kvinder, er særlig vigtige, da 
de kan bidrage til at reducere fattigdom, der er en af de 
vigtigste prioriteter i Europa 2020-strategien. Som det 
fremgår af konklusionerne af EIGE’s nylige undersøgelse 
om kvinder og mænd, rammes kvinder generelt hyp-
pigere af fattigdom end mænd på grund af de ringere 
beskæftigelses- og lønudsigter (EIGE, 2016). Det at være 
i beskæftigelse mindsker således risikoen for fattigdom 
for kvinder.

Øget BNP

Ligestilling har stærke, positive virkninger for BNP, der vil 
blive øget over tid, og kan overstige virkningerne af andre 
arbejdsmarkeds- og uddannelsesforanstaltninger.

I 2050 ville en forbedring af ligestillingen føre til en stig-
ning i EU’s BNP pr. indbygger på 6,1-9,6 % svarende til 
1,95-3,15 bio. EUR. Stigningen ville allerede være tydelig 
i 2030, hvor BNP pr. indbygger ville være steget med op 
til 2 %. Denne stigning skyldes primært den forbedrede 
beskæftigelsesfrekvens for kvinder og deres stærkere po-
sition inden for mere produktive STEM-job.

Sammenlignet med arbejdsmarkeds- og uddannelses-
politikken har ligestillingspolitikken en stærk indvirkning 
på BNP. Derfor er ligestilling en meget relevant politisk 
foranstaltning for fremme af økonomisk vækst. F.eks. vis-
te en nylig undersøgelse fra GD for Uddannelse, Unge, 
Idræt og Kultur, at forbedringer i uddannelsesniveauet 
i EU-medlemsstaterne ville føre til en stigning i EU’s BNP 
på 2,2 % i 2050 (GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kul-
tur, 2016), hvilket er meget lavere end den forventede 
virkning af ligestillingsforbedringer.

Medlemsstater, der øger ligestillingen, 
vil opnå større fordele

De forventede virkninger af øget ligestilling for BNP va-
rierer betydeligt mellem medlemsstaterne afhængigt af 
de resultater, der på nuværende tidspunkt er opnået på 
ligestillingsområdet. Samlet set er resultaterne meget 
positive, idet visse individuelle medlemsstater oplever en 
vækst i BNP på ca. 4 % og andre en vækst på over 10 %.

De største virkninger er typisk i medlemsstater, hvor lige-
stilling (1) har lav prioritet. Undersøgelsen viser, at disse 
medlemsstater ville vinde meget ved at sætte ligestilling 
på dagsordenen. Dette er navnlig vigtigt i relation til 
inklusiv vækst i EU, der har til formål at mindske skæv-
hederne mellem regionerne og sikre, at fordelene ved 
vækst når ud til alle dele af EU.

(1) Gruppeinddelingen af medlemsstaterne er baseret på EIGE’s 
kønsligestillingsindeks.

Figur 2. Virkningen af forbedret ligestilling for BNP pr. indbygger
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Figur 3. Virkningen af ligestilling: forskelle i BNP mellem medlemsstaterne i 2030

Medlemsstater med meget plads til forbedringer kan 
opnå betydelige økonomiske forbedringer som følge af 
mere ligestilling. I gennemsnit forventes forbedret lige-
stilling i disse medlemsstater at føre til en stigning i BNP 
på ca. 12 % frem til 2050.

De medlemsstater, der på nuværende tidspunkt har 
begrænsede ligestillingsforanstaltninger, vinder mest ved 
at mindske de kønsbestemte forskelle.

De medlemsstater, der klarer sig bedst på ligestillings-
området, har allerede opnået høje ligestillingsniveauer 
og nyder derfor allerede godt af nogle af de fordele, der 
er forbundet hermed. Yderligere forbedringer i ligestillin-
gen kan dog medføre yderligere økonomiske gevinster 
selv i disse medlemsstater, der ofte når op på ca. 4 % af 
BNP.

Gruppe 1: store virkninger af ligestilling
Gruppe 2: moderate virkninger af ligestilling
Gruppe 3: små virkninger af ligestilling
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Store forbedringer i konkurrenceevnen

Forbedret ligestilling kunne sætte skub i EU-økonomiens 
langsigtede konkurrenceevne.

Ligestillingsforanstaltninger kunne føre til en stigning 
i økonomiens potentielle produktionskapacitet og til la-
vere priser. Som følge af denne udvikling ville EU blive 
i stand til at producere flere varer og tjenesteydelser in-
ternt i EU og ville også blive mere konkurrencedygtigt på 
de internationale markeder. Det ville føre til forbedringer 
i handelsbalancen, hvor EU’s eksport ville stige med 1,6-
2,3 %, og importen ville falde med 0,4-0,7 % i 2050. Det 
ville således bidrage til at opretholde den internationa-
le handel som en af de vigtigste faktorer for EU’s vækst 
i tråd med Europa 2020-strategien.

Tackling af udfordringer med den 
aldrende befolkning i EU

Forbedret ligestilling inden for uddannelse, arbejdsmar-
kedsdeltagelse og en mere ligelig fordeling af ubetalt ar-
bejde mellem kvinder og mænd forventes at føre til en 
stigning i fertiliteten, hvilket afspejler de seneste forsknings-
resultater på området. Højere fertilitetskvotienter fører igen 
til et højere befolkningstal og en stigning i arbejdsudbud-
det på lang sigt. Det blev som led i undersøgelsen bereg-
net, at fertilitetskvotienterne ville stige med 0-8 % frem til 
2030. Frem til 2050 forventes den øgede fertilitet at føre til 
en stigning i beskæftigelsen på 1,3-2,6 millioner personer. 
Flere personer i beskæftigelse er navnlig vigtigt i lyset af de 
nuværende demografiske fremskrivninger på EU-plan, der 
forudser en betydelig stigning i antallet af ældre, som ikke 
er aktive på arbejdsmarkedet (Europa 2020-strategien).

Kønsbestemte forskelle: en forpasset 
mulighed for makroøkonomisk vækst?

Den Europæiske Union har i lang tid været politisk enga-
geret i ligestilling. Der er dog fortsat kønsbestemte for-
skelle på flere områder, som undergraver kvinders øko-
nomiske muligheder og berører den samlede økonomi.

En kombination af faktorer i løbet af en kvindes liv bidra-
ger til vedvarende ulighed:

 ■ kønsopdelte uddannelsesvalg

 ■ lav deltagelse i arbejdsstyrken

 ■ lavere løn

 ■ usikre ansættelsesforhold

 ■ ulige fordeling af ubetalte forpligtelser i husstanden.

Vedvarende ulighed er forbundet med betydelige om-
kostninger for kvinder og mænd, arbejdsgivere og sam-
fundet som helhed og indebærer, at en stor talentmasse 
ikke udnyttes.

Kønsbestemte forskelle i Europa: vigtigste 
fakta og tal (2015)

 ■ Kvinder er fortsat underrepræsenteret i STEM-sek-
torer. På disse områder er 75 % af de studerende 
mænd.

 ■ Den kønsbestemte beskæftigelsesforskel udgør 
i gennemsnit 11,6 % i EU og stiger med antallet af 
børn i husstanden.

 ■ Kvinders overrepræsentation inden for deltids-
arbejde berører ikke kun deres deltagelse på 
arbejdsmarkedet, men også deres risiko for fat-
tigdom eller social udstødelse. I 2015 havde i gen-
nemsnit 32,1 % af kvinderne deltidsbeskæftigelse 
mod 8,9 % af mændene.

 ■ Andelen af deltidsbeskæftigede kvinder stiger 
også i takt med antallet af børn, de har. 39 % af 
kvinderne i EU oplyste, at den vigtigste årsag til 
ikke at søge beskæftigelse var, at »de skulle tage 
sig af børn eller umyndiggjorte personer«, mens 
dette kun var tilfældet for 4 % af mændene.

 ■ Kvinder tjener i gennemsnit 16,1 % mindre end 
mænd i EU, hvilket betyder, at de skulle arbejde 
ca. 40 dage mere om året (eller indtil udgangen 
af februar) for at tjene det, som mændene havde 
tjent ved udgangen af det foregående år (Eurostat, 
2016a, 2016b).
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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. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological 
approaches (Litteraturgennemgang: eksisterende dokumentation om sociale og økonomiske fordele ved ligestilling 
og metodologiske tilgange)

2. EU and EU Member State overviews (Oversigter fra EU og EU-medlemsstaterne)
3. Report on the empirical application of the model (Rapport om den empiriske anvendelse af modellen)
4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (Hvordan dokumentationen 

blev tilvejebragt: orienterende note om den teoretiske ramme og 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: orienterende 

note

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


