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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektorn 
(2012/2046(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska 
unionen (FEU) och av artikel 8, artikel 153.1 led i) och artikel 157 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (FEUF),

– med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 april 2012 med titeln ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning” (COM(2012)0173), 

– med beaktande av kommissionens förslag av den 6 oktober 2011 till Europaparlamentets 
och rådets förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social 
innovation (COM(2011)0609), 

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020), som antogs av 
Europeiska rådet i mars 20111,

– med beaktande av kommissionens rapport från 2011 om utvecklingen av jämställdheten 
mellan kvinnor och män under 2010, utarbetad på basis av arbetsdokument 
SEC(2011)0193,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010 med titeln 
”Strategi för jämställdhet 2010–2015” (COM(2010)0491),

– med beaktande av förslaget till rådets beslut om ”riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik – Del II av de integrerade riktlinjerna för Europa 2020” 
(COM(2010)0193), 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 8 juni 2009 om ”flexicurity i kristider”, 

– med beaktande av direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden2, 

– med beaktande av direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen 
om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning)3, 

– med beaktande av 2008 års rapport från Europeiska fonden för förbättring av arbets- och 
levnadsvillkor, med titeln ”Att arbeta i Europa: Skillnader mellan könen”, 

                                               
1 Bilaga till rådets slutsatser av den 7 mars 2011.
2 EUT L 376, 26.12.2006, s. 36.
3 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– med beaktande av 2007 års rapport från Europeiska fonden för förbättring av arbets- och 
levnadsvillkor med titeln ”Arbetsvillkor inom EU ur ett genusperspektiv”, 

– med beaktande av FN:s konvention av den 18 december 1979 om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2012 om jämställdheten mellan kvinnor 
och män i Europeiska unionen – 20114, 

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om fattigdom bland kvinnor i 
Europeiska unionen5,

– med beaktande av sin resolution av den 19 oktober 2010 om kvinnor med otrygga 
anställningsförhållanden6,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Många länder har upplevt en övergång till en tjänsteekonomi, vilket innebär att 
tjänstesektorn står för majoriteten av sysselsättningen och är den sektor som i störst 
utsträckning bidrar till landets BNP. I EU representerade tjänstesektorn under 2010 i 
genomsnitt nästan 70 procent av den sammanlagda sysselsättningen, medan industrin stod 
för närmare 25,4 procent och jordbruket för 5,2 procent.

B. Den största delen av den kvinnliga arbetskraften är anställd inom tjänstesektorn: under 
2010 registrerades i EU ett medelvärde på 83,1 procent jämfört med 58,1 procent av den 
manliga arbetskraften.

C. Kvinnor brukar vara oproportionerligt representerade inom flexibla arbetstillfällen, 
förmodligen eftersom man fortfarande anser att deras huvudsakliga ansvar är att ta hand 
om familjen, och följaktligen anses kvinnor vara bättre lämpade än män för tidsbegränsad 
sysselsättning och tillfälliga arbeten, arbeten med reducerad arbetstid och för arbete i 
hemmet.

D. På alla utbildningsnivåer är procentandelen anställda män högre än den för kvinnor.

E. Nästan 60 procent av alla universitetsutbildade är kvinnor, men dessa är dock 
oproportionerligt lågt representerade på beslutsfattande positioner inom tjänstesektorn, 
framför allt när det gäller de allra högsta posterna.

F. Kvinnor har ofta de lägsta tjänsterna inom tjänstesektorn när det gäller kompetens, status 
och lön, och således har kvinnor mycket osäkrare anställningsförhållanden än män. 

                                               
4 Antagna texter, P7_TA(2012)0069.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0086.
6 EUT C 70E, 8.3.2012, s. 1.
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G. För att kvinnor ska kunna integreras i tjänstesektorn är det mycket viktigt att de kan 
kombinera familj och arbete.

H. Våldet mot kvinnor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna som påverkar alla 
sociala, kulturella och ekonomiska samhällsskikt.

I. Det finns fortfarande ojämlikheter mellan kvinnor och män när det gäller tillgången till 
och användningen av ny teknik och internet, vilket brukar kallas för den ”digitala klyftan 
mellan män och kvinnor”.

1. Europaparlamentet framhåller att det finns en stark horisontell segregering eller så kallad 
könsbestämd arbetsindelning inom tjänstesektorn: nästan hälften av de yrkesverksamma 
kvinnorna återfinns i tio av de 130 yrkeskategorierna enligt ILO:s internationella 
yrkesindelning: försäljare eller demonstratörer inom detaljhandeln, hushållspersonal, 
städare, tvättare och strykare, vård- och omsorgspersonal, övrig kontorspersonal, arbete 
som kräver kortare högskoleutbildning inom tjänstesektorn, hotell- och 
restaurangpersonal, sekreterare och textbehandlare, chefer/ledare vid mindre företag, 
arbete som kräver kortare högskoleutbildning inom företagsekonomi och administration 
samt sjuksköterskor och barnmorskor.

2. Europaparlamentet betonar även att den kvinnliga sysselsättningen koncentreras till den 
offentliga sektorn, där 25 procent av arbetstagarna är kvinnor jämfört med 17 procent 
män. 

3. Europaparlamentet understryker vikten av att bekämpa de stereotyper inom tjänstesektorn 
som utgår från att det finns mansyrken och kvinnoyrken. De sistnämnda förknippas med 
det arbete som kvinnorna utför i hemmet och ses som en förlängning av detta (textil och 
konfektion, undervisning, sjukvård, städtjänster etc.).

4. Europaparlamentet uppmärksammar att deltidssysselsättningen (19,2 procent av all 
sysselsättning i EU under 2010) fortsätter att domineras av kvinnor. Under 2010 arbetade 
31,9 procent av alla yrkesverksamma kvinnor i EU deltid jämfört med bara 8,7 procent av 
de yrkesverksamma männen, vilket innebär att kvinnorna står för 78 procent av allt 
deltidsarbete.

5. Europaparlamentet noterar att det blir allt vanligare med flexibla arbetstider: helgarbete, 
oregelbundna och oförutsägbara arbetstider och dessutom längre arbetsdagar, och med 
tanke på att flexibiliteten i störst utsträckning påverkar de deltidsanställda, som oftast är 
kvinnor, innebär detta att fler kvinnor än män har arbetstider som varierar från vecka till 
vecka, vilket gör det ännu svårare för kvinnor att kombinera familj och arbete. 

6. Europaparlamentet konstaterar att 14,5 procent av alla yrkesverksamma kvinnor i EU 
hade tidsbegränsade anställningsavtal 2010, en något högre andel än de yrkesverksamma 
männen (13 procent).

7. Europaparlamentet vill ännu en gång framhålla att kvinnorna även inom tjänstesektorn 
tjänar mindre än männen, i genomsnitt 17,1 procent. Parlamentet betonar att kvinnorna 
alltså inte får samma lön, i stor utsträckning för att de inte har samma tjänster på grund av 
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den vertikala och horisontella yrkesmässiga segregationen och för att de oftare arbetar
deltid.

8. Europaparlamentet beklagar den negativa och ganska vanliga traditionen att tilldela män 
och kvinnor olika yrkestitlar för ett och samma arbete. Exempelvis kallas män inom 
städbranschen ofta för underhållstekniker och kvinnor för städhjälp, vilket dessutom 
sänker kvinnornas löner.

9. Europaparlamentet noterar att kvinnornas höjda utbildningsnivåer inte alltid innebär att de 
avancerar i arbetshierarkin eller att deras arbetsvillkor förbättras, vilket gör att man skulle 
kunna tala om en överkvalificering hos den kvinnliga befolkningen.

10. Europaparlamentet framhåller att endast en av sju ledamöter i de ledande europeiska 
företagens bolagsstyrelser var kvinnor 2010 (13,7 procent) och att bara 3,4 procent av de 
största företagens bolagsstyrelser leds av en kvinna. 

11. Europaparlamentet konstaterar att inom tjänstesektorn återfinns oftast de kvinnliga 
cheferna inom försäljnings- och hotellbranschen, men utvecklingen går framåt inom 
mindre traditionella sektorer som försäkrings- och bankbranschen. I de flesta fall leder 
kvinnorna små företag eller företag utan löntagare. Parlamentet noterar även att i större 
organisationer kan kvinnor endast nå högre befattningar inom områden av mindre relevans 
för företaget, t.ex. personal- och administrationsavdelningarna.

12. Europaparlamentet framhåller den dolda ekonomins betydelse inom den kvinnliga 
sysselsättningen inom tjänstesektorn är större än inom den manliga sysselsättningen, till 
viss del eftersom de sektorer där kvinnor av tradition hamnar, såsom hushållssektorn, 
omsorgen etc., kännetecknas av en större avreglering. Som ett resultat av krisen har man 
dessutom sett att den dolda ekonomin har ökat, men det är mycket svårt att fastställa 
omfattningen av denna då det inte finns några tillförlitliga uppgifter om dess utbredning 
och betydelse. 

13. Europaparlamentet oroas över situationen för de kvinnliga invandrare som arbetar inom 
tjänstesektorn, vilka till stor del arbetar svart inom hushållssektorn med mycket låga löner 
och utan sociala rättigheter.

14. Europaparlamentet påpekar att den ekonomiska krisen leder till att 
jämställdhetsåtgärderna minskar, vilket i kombination med det faktum att 
arbetsmarknadssituationen avseende männens arbetstillfällen tenderar att återhämta sig 
snabbare är kvinnornas har en mycket negativ inverkan på kvinnors arbeten inom 
tjänstesektorn.

15. Europaparlamentet framhåller behovet av lämpliga strategier för att kombinera familjeliv 
och arbete, och efterlyser i synnerhet tillräckligt utbyggd och billig barn- och 
anhörigomsorg som är anpassad till de flexibla arbetstider som håller på att införas inom 
tjänstesektorn.

16. Europaparlamentet uppmanar rådet att godkänna ändringen av direktivet om 
mammaledighet och att godta den flexibilitet som föreslagits av Europaparlamentet så att 



PR\900054SV.doc 7/10 PE487.913v01-00

SV

EU på bättre sätt kan skydda rättigheterna och förbättra arbetsvillkoren för gravida 
arbetstagare eller arbetstagare som nyligen har fött barn.

17. Europaparlamentet framhåller behovet av att bekämpa alla typer av våld mot kvinnor 
inom tjänstesektorn, i synnerhet trakasserier på arbetsplatsen, sexuella övergrepp och även 
människohandel.

18. Europaparlamentet bekymras över att det bakom omvårdnadstjänster där man erbjuder 
massage och bastubad i många fall i själva verket döljer sig tjänster av sexuell natur som 
ofta utförs under tvång och kontrolleras av nätverk som bedriver människohandel.

19. Europaparlamentet konstaterar att även om man ser en ökning av antalet kvinnor med 
grundläggande dator- och internetkunskaper är den digitala klyftan fortfarande stor, vilket 
försämrar kvinnornas möjlighet att söka och hitta kvalificerat arbete. Parlamentet önskar 
följaktligen att man främjar kvinnors användning av ny teknik genom att ge dem företräde 
till gratis utbildningskurser.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar.
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MOTIVERING

Under 2010 stod tjänstesektorn för 69,4 procent av all sysselsättning i EU, medan industrin 
uppgick till 25,4 procent och jordbruket till 5,2 procent. Den största andelen yrkesverksamma 
kvinnor är anställda inom tjänstesektorn: 83,1 procent jämfört med 58,1 procent av de 
yrkesverksamma männen.

Könsbestämd arbetsindelning eller horisontell segregering
Nästan hälften av den kvinnliga arbetskraften finns inom tio av de 130 yrkeskategorierna 
enligt den internationella yrkesindelningen: försäljare eller demonstratörer inom 
detaljhandeln, hushållspersonal, städare, tvättare och strykare, vård- och omsorgspersonal, 
övrig kontorspersonal, arbete som kräver kortare högskoleutbildning inom tjänstesektorn, 
hotell- och restaurangpersonal, sekreterare och textbehandlare, chefer/ledare vid mindre 
företag, arbete som kräver kortare högskoleutbildning inom företagsekonomi och 
administration samt sjuksköterskor och barnmorskor. Denna horisontella segregering hör ihop 
med de stereotyper som är fast förankrade i samhället, vilka utgår från att det finns 
mansyrken och kvinnoyrken, varav de sistnämnda förknippas med det arbete som kvinnorna 
utför i hemmet och som ses som en förlängning av detta (textil och konfektion, undervisning, 
sjukvård, städtjänster etc.). Europaparlamentet konstaterar även att den kvinnliga 
sysselsättningen koncentreras till den offentliga sektorn, där 25 procent av kvinnorna arbetar 
jämfört med 17 procent av männen.

Flexibilitet
Majoriteten av alla anställda med flexibla arbetstider är kvinnor. Detta beror bl.a. på att 
kvinnornas främsta ansvar fortfarande anses vara att ta hand om hemmet och familjen. Enligt 
detta synsätt tenderar alltså kvinnor att acceptera färre eller flexibla arbetstimmar och 
tillfälliga eller tidsbegränsade arbeten. Under de senaste åren har de flexibla arbetstiderna
blivit allt vanligare inom tjänstesektorn: helgarbete, mer oregelbundna och längre arbetstider 
etc. Detta hör ihop med den ökade sysselsättningen inom industrier med anknytning till 
nöjesbranschen och avregleringen av fasta öppettider för handeln i flera medlemsstater.

I nuläget domineras deltidssysselsättningen (19,2 procent av all sysselsättning i EU under 
2010) fortfarande av kvinnor. Under 2010 hade 31,9 procent av de kvinnliga arbetstagarna i 
EU deltidsanställningar jämfört med bara 8,7 procent av de manliga arbetstagarna. Alltså står 
kvinnorna för 78 procent av deltidsarbetet.

Dessutom har det även blivit vanligt med tidsbegränsad anställning i EU. Under 2010 hade 
14,5 procent av de yrkesverksamma kvinnorna tidsbegränsade anställningsavtal, vilket är 
något högre än de yrkesverksamma männens 13 procent. 

Löneskillnader
I EU tjänar kvinnorna 17,1 procent mindre än männen, även om skillnaden mellan männens 
och kvinnornas löner varierar mellan 3,2 procent och 30,9 procent i medlemsstaterna. Trots de 
många lagstiftningsinitiativ som kräver lika lön finns klyftan kvar och utvecklingen går 
mycket långsamt. Löneskillnaderna förklaras delvis av att kvinnorna inte har samma typer av 
tjänster som männen på grund av den horisontella segregeringen eller den så kallade 
könsbestämda arbetsindelningen, den vertikala segregeringen i form av det så kallade 
glastaket och av att fler kvinnor arbetar deltid. De flesta låga löner och i stort sett alla mycket 
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låga löner hör ihop med deltidsarbete och nästan 80 procent av dessa lågavlönade arbetstagare 
är kvinnor. En annan avgörande faktor är användningen av olika yrkeskategorier för ett och 
samma arbete. Inom städbranschen anställs t.ex. männen inom en högre kategori, som 
underhållstekniker, medan kvinnorna återfinns i en lägre kategori i form av städhjälp eller 
liknande. Av dessa anledningar har man inom ramen för arbetsrätten gått från att kräva lika 
lön för lika arbete till att kräva lika lön för likvärdigt arbete.

Glastaket: vertikal segregering
Trots att 60 procent av alla universitetsutbildade är kvinnor är den kvinnliga representationen 
på beslutsfattande positioner inom ekonomiområdet oproportionerligt låg, framför allt när det 
gäller de allra högsta tjänsterna: endast en av sju ledamöter i de ledande europeiska företagens 
bolagsstyrelser är kvinnor (13,7 procent). Detta är en liten förbättring jämfört med 
11,8 procent under 2010. Med denna takt kommer det emellertid att ta omkring 40 år att 
uppnå en korrekt balans mellan män och kvinnor. Antalet kvinnliga styrelseledamöter i 
ledande europeiska företag har till och med minskat, från 3,4 procent i januari 2010 till 
3,2 procent under 2012. Kommissionen uppmanande i mars 2011 de börsnoterade företagen 
att underteckna ett frivilligt avtal för att öka antalet kvinnliga styrelseledamöter till 30 procent 
senast 2015 och till 40 procent senast 2020. Efter ett år hade dock bara 24 företag 
undertecknat det. Av denna anledning har kommissionen inlett ett samråd för att undersöka 
vilka typer av åtgärder som borde vidtas för att rätta till situationen. Hittills har de bästa 
resultaten uppnåtts i de länder som har infört obligatorisk könskvotering. När det gäller den 
horisontella segregeringen finns de kvinnliga cheferna inom tjänstesektorn oftast i 
försäljnings- och hotellbranschen, men det har skett framsteg inom mindre traditionella 
sektorer, t.ex. försäkrings- och bankbranschen. I de flesta fallen är kvinnorna chefer för 
mindre företag eller företag utan löntagare. Inom större organisationer når kvinnorna 
vanligtvis endast höga befattningar vid avdelningar av mindre relevans för företaget, som 
personal- och administrationsavdelningarna.

Den dolda ekonomin och krisen
Vikten av den dolda ekonomin för den kvinnliga sysselsättningen inom tjänstesektorn är 
större än för den manliga sysselsättningen, till viss del eftersom de sektorer där kvinnor av 
tradition hamnar, t.ex. hushållssektorn eller omsorgen, kännetecknas av en större avreglering. 
Dessutom bidrar även särskilda regler som verkar diskriminerande mot kvinnor till att 
förvärra denna situation. Till följd av krisen har man sett att den dolda ekonomin ökar, men 
denna är mycket svår att utvärdera då det saknas tillförlitliga uppgifter om dess utbredning 
och betydelse. 

I Europeiska kommissionens rapport från 2012 om jämställdhet mellan män och kvinnor 
framhåller man att det, trots framstegen, fortfarande finns ojämlikheter på 
sysselsättningsområdet, och kommissionen uttrycker oro över att den ekonomiska krisen 
bidrar till att förvärra situationen genom att minska eller undanröja jämställdhetsåtgärderna. 
Kommissionen påpekar även att den manliga sysselsättningen tenderar att återhämta sig 
snabbare än den kvinnliga, vilket ökar risken för att kvinnorna inte hittar någon annan 
anställning.

Att kombinera arbete och familj
Det är viktigt att framhålla behovet av lämpliga strategier för att kombinera privatliv, 
familjeliv och arbetsliv, och i synnerhet en tillräckligt utbyggd och billig barn- och 
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anhörigomsorg (äldre, funktionshindrade) som är förenlig med de flexibla arbetstider som 
håller på att införas inom tjänstesektorn.

Invandrarkvinnor
Migrationsströmmarna omfattar allt fler kvinnor, inte bara på grund av familjeåterföreningar, 
utan även för att kvinnorna själva vill migrera. Invandrarna tvingas acceptera arbeten med 
lägre samhällsstatus och sämre löner, och de flesta invandrarkvinnor arbetar inom 
hushållssektorn och omsorgen, oberoende av utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Utöver 
problem med självförtroendet och det missnöje som denna situation kan medföra leder detta 
till ofta till allvarliga ekonomiska och sociala svårigheter eftersom kvinnorna tvingas 
acceptera arbeten utan anställningsavtal eller några sociala rättigheter. Dessutom, vilket är 
ännu värre, döljer det sig ofta sexuella tjänster bakom olika typer av omsorgstjänster, som ofta 
utförs under tvång och kontrolleras av människohandelsnätverk.

Överkvalificering bland kvinnor
Kvinnornas höjda utbildningsnivåer innebär inte alltid att de avancerar i arbetshierarkin eller 
att deras arbetsvillkor förbättras, vilket gör att man kan tala om en överkvalificering hos den 
kvinnliga befolkningen, något som är särskilt tydligt bland arbetande invandrarkvinnor. 
Oavsett utbildningsnivå är procentandelen män med anställning högre än den för kvinnor.

Den digitala klyftan mellan kvinnor och män
Med digital klyfta mellan män och kvinnor menas de befintliga ojämlikheterna mellan män 
och kvinnor när det gäller användningen av ny teknik och internet. Även om antalet kvinnor 
med grundläggande dator- och internetkunskaper ökar är den digitala klyftan mellan män och 
kvinnor fortfarande stor, vilket försämrar kvinnornas möjligheter att söka och hitta 
kvalificerat arbete. I samtliga åldersgrupper är andelen kvinnor med omfattande it-kunskaper 
mycket lägre än den för män, även bland de yngsta. Likaså är andelen yrkesverksamma
kvinnor på it-området mycket låg och utvecklingen går mycket långsammare än för männen.

Könsrelaterat våld
Slutligen vill vi hänvisa till kampen mot alla typer av könsrelaterat våld, vilket är den 
vanligaste kränkningen av de mänskliga rättigheterna i världen och förekommer inom alla 
sociala, kulturella och ekonomiska miljöer och alla åldersgrupper. Inom tjänstesektorn oroas 
man särskilt över trakasserier och sexuella övergrepp på arbetsplatsen, och även över 
människohandeln. Många invandrare emigrerar i tron att de ska utföra ett avlönat arbete, men 
blir i själva verket offer för människohandel och sexuellt utnyttjande.


