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Yttrande gällande SOU 2016:70 Ett starkt 
straffrättsligt skydd mot människohandel och 
annat utnyttjande av utsatta personer 
Refnr: Ju2016/07656/L5 

Sammanfattning 

TCO har getts möjlighet att yttra sig gällande SOU 2016:70 Ett starkt 
straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av 
utsatta personer. TCO begränsar sitt yttrande till att endast gälla 
förslagen om utnyttjande av utsatta personer i andra fall än vid 
människohandel, och de aspekter som gäller tvångsarbete och 
arbetskraftsexploatering. 

4.7 Överväganden och förslag - tvångsarbete eller 
exploatering för annan verksamhet i en situation som 
innebär nödläge för den utsatte 

Utredningen föreslår införande av straffansvar vid tvångsarbete eller 
annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte. 
Som exempel på annan verksamhet anges bland annat 
arbetskraftsexploatering, däribland skuldsättningsarrangemang där 
arbetstagaren i praktiken binds till arbetsgivaren. Det särskilda 
straffansvaret föreslås begränsas till sådana fall där ett otillbörligt 
medel har använts.  

TCO anser att det är motiverat att införa ett straffansvar för de 
former av tvångsarbete och arbetskraftsexploatering som 
utredningen redogör för. TCO tillstyrker därför införandet av ett 
straffansvar. 

Utredningen utgår från ILO:s definition av tvångsarbete. TCO 
välkomnar att utredningen anser att det straffrättsliga skyddet på 
området, särskilt vad gäller tvångsarbete, enligt Sveriges 
internationella åtaganden, bör stärkas. Utredningen skulle dock med 
fördel ha kunnat innehålla en mer utförlig analys av i vilken 
utsträckning de förslag som presenteras bidrar till att uppfylla detta. 

Utredningen anger att befintliga straffbestämmelser, såsom ocker 
och bedrägeri, inte fullt ut beaktar utnyttjandemomentet i 
tvångsarbete, och att de därutöver ger begränsade möjligheter till 
skadestånd. Ur arbetstagarsynpunkt är möjligheter till skadestånd en 
viktig fråga. Det hade därför varit önskvärt att utredningen redogjort 
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för praxis utifrån gällande rätt och vilka utökade möjligheter till 
skadestånd förslaget innebär för att vidare kunna avgöra huruvida 
ytterligare bestämmelser vore lämpliga.  

4.8 Otillbörliga ekonomiska utnyttjanden av personer som 
befinner sig i en utsatt situation 

Utredningen föreslår att det straffrättsliga skyddet bör förstärkas vid 
otillbörliga ekonomiska utnyttjanden av personer som befinner sig i 
en utsatt situation. 

TCO tillstyrker förslaget. 
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