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Oron växer nu för att flyktingar från Ukraina ska bli systematiskt utnyttjade  
i Sverige. De har rätt att arbeta här, men på Migrationsverket finns inga  
planer på att kontrollera att lönerna och villkoren inte leder till exploatering. 
– Det är inget vi har koll på. Arbetsmarknaden i stort måste ta tag i den  
delen, säger enhetschef Kicki Kjämpe på Migrationsverket.

Ukrainare inom städbranschen 
har arbetat utan arbetstillstånd i 
Göteborg för 70 kronor i timmen. 
Det har GP:s granskning visat.

Ukrainare som kommit till Sve-
rige efter krigsutbrottet har nu rätt 
att stanna och arbeta här i ett år.

– Vad jag har sett finns ingen läg-
stanivå för vad som ska gälla för 
dem som kommer hit enligt mass-
flyktsdirektivet. Det kommer tra-
giskt nog bli många som blir 
exploa terade här, säger en handläg-
gare på Migrationsverket, under 
löfte om anonymitet.

Polisintendent Marianne 
Paulsson på Gränspolisen i väs-
tra Sverige har liknande farhå-
gor:

– Det finns anledning att oroa 
sig över att oseriösa företag får 
luft under vingarna nu.

Månaderna innan kriget bröt 
ut blev runt 15 städare utan 
arbets tillstånd avvisade från 
Göteborg till Ukraina, efter 
beslut av Gräns polisen. Då 
gällde andra regler.

Många av de som togs av 
Gränspolisen var anmälda som ut-
stationerade. Majoriteten av dem 

kom från städföretag knutna till 
Alberts städservice, säger Marianne 
Paulsson, som uppger att utstatio-
nering inom städbranschen var ett 
nytt fenomen under fjolåret.

– Det är samma modell som länge 
tillämpats i byggbranschen: polska 
bemanningsföretag direktrekryte-
rar arbetare från Ukraina eller Bel-
arus och skickar dem direkt hit för 
att de är billig arbetskraft. Så är 
reglerna inte tänkta att fungera.

Utstationeringsregistret  hanteras av 
Arbetsmiljöverket, som enbart 
kontrollerar att det finns ett före-

tag med det namn som anmälts. 
Någon kontroll av arbetstillstånd 
görs inte, säger handläggaren Albin 
Bäckehag:

– Det är Migrationsverkets sak, 
och även Gränspolisens. Det kont-
rolleras när vi är ute på de myndig-
hetsgemensamma kontrollerna. Vi 
kvalitetssäkrar inte själva innehåll-
et i registret. Det ska stämma när vi 
väl ser dem (arbetarna) där ute.

Polisintendent Marianne Pauls-
son anser att utstationeringen miss-
brukas:

– Det är inte tänkt att man ska 
plocka hit billig arbetskraft som 

inte bor i det utstationerande 
landet. Men det görs ingen 
kontroll. Jag skulle kunna 
utstationera Kalle Anka, Mus-
se Pigg och Janne Långben.

Efter Rysslands anfall får nu 
flyktingar från Ukraina uppe-
hålls- och arbetstillstånd en-
ligt EU:s massflyktsdirektiv.

Därefter har ukrainska och 
polska rekryteringsfirmor fort-
satta att annonsera om städ-
arbeten i Göteborg, fortsatt 

med en timlön på sju euro.

När ukrainska flyktingar kommit 
hit, efter krigsutbrottet, är de ga-
ranterade arbetstillstånd. De om-
fattas dock inte av Migrations-
verkets vanliga regler för den som 
vill anställa en person: att ”erbjuda 
en lön som är på minst samma nivå 
som svenska kollektivavtal eller vad 
som är brukligt inom yrket eller 
branschen”.

För polisintendent Marianne 
Paulsson vid Gränspolisen reser 
detta två frågor:

– Får man ge de här människorna 
hur jäkla låg lön som helst? Hur ska 
man kontrollera det?

Sara Sjudin är sektionschef på Mig-
rationsverket i region väst. När GP 
kontaktar henne ber hon att få åter-
komma. Därefter kommer ett mejl 
från verkets kommunikations-
enhet, som skriver att den svarar på 
hennes uppdrag:

”Massflyktsdirektivet har aldrig 
förr aktiverats och vi har ingen 
praxis sedan tidigare att falla till-
baka på. Mycket av det som är oklart 
i nuläget angående hur vissa delar 
ska tolkas kommer att klarna fram-
över.”

Migrationsverket citerar därefter 
delar av Artikel 12 i massflykts-
direktivet. Där slås fast att den som 
fått tillfälligt skydd har rätt att ar-
beta ”med beaktande av de bestäm-
melser som reglerar verksamheten”. 
Där står också att ”Den gängse lag-
stiftningen i medlemsstaterna om 
ersättning, tillgång till sociala 

trygghetssystem vid verksamhet 
som anställd eller egenföretagare 
samt övriga villkor skall tillämpas.”

Av detta drar kommunikations-
enheten/Sara Sjudin följande slut-
sats:

”Så, en person som har rätt att 
arbeta under massflyktsdirektivet 
ska inte kunna utnyttjas mer än 
någon annan på svensk arbetsmark-
nad, utan de ska omfattas av samma 
regler och skydd.”

Nästa fråga blir: 
Hur och av vem ska detta 
kontrolleras?

GP granskar: De utsatta arbetarna

Polisintendent Marianne Paulsson anser att utstationeringen missbrukas. ”Det finns anledning att oroa sig över att oseriösa företag får luft under vingarna”, säger hon.

GP granskar:  
De utsatta arbetarna 

I en serie artiklar granskar GP den del av 
arbetslivs kriminali teten som brukar  
kallas arbetskrafts exploatering: anställda  
som  utsätts för mycket låga löner, orimligt 
långa arbets  tider och dålig arbetsmiljö.

Vi tar också upp fall som inte är brottsliga  
men där arbets givarens agerande har  
effekten att kränka den anställde. 
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GP:s tipstelefon: 031-17 20 10 
Publicerade tips belönas.

N är de ryska grana terna bör-jade slå ned i 21-åriga Lary sa Hliievas hemby, insåg hon att det var dags att fly. Någ-ra veckor senare satt hon  i ett radhus i Mölndal, ägt av Victor  Albertsson, samme man som äger  Alberts städservice. Dit hade hon kommit för att arbeta åt Alberts underleverantör Björks städ service, via den ukrainska rekryte-ringsfirman Colibri work i Kiev, och en agentur i polska staden Lublin. Hon hade fått besked att hon hade rätt att ar-beta i Sverige, men väl på plats insåg hon att inte hade de tillstånd som behövs.– Jag förstod ganska snabbt att det var illegalt arbete. Sådant vill jag inte syssla med, så jag lämnade radhuset efter två dagar, säger Larysa när vi träffar henne på en av Migrationsverkets flykting-förläggningar i Västsverige.
Alberts städservice är ett av de större  företagen i Göteborgstrakten inom hem-städning. Enligt egen uppgift har före-taget 6 000 städuppdrag i månaden, med anställda som alltid har konkurrens-

kraftiga löner och ”schyssta villkor”. Men GP:s granskning visar att ukrai-nare som städat i Alberts namn varken haft det ena eller det andra. Och när Al-berts påstår att deras anställda städare har ”schyssta villkor”  – då ska man veta att företagets affärsidé varit att inte ha anställda städare.

Dessa förhållanden blev Larysa medveten om under dagarna i radhuset på Räve-kärrsgatan i Mölndal.
–  Lönen skulle vara sju euro i timmen, till ett konto i Polen, och vi var lovade en månadslön på 1 200 euro. Men de som bodde i huset berättade att den faktiska lönen ofta var 800 euro i månaden. Och då jobbade man hårt. Det var lätt att få böter för olika saker: om man kom för sent eller om något gick sönder. Och om man slutade innan tre månader gått, fick man böter på 300 euro. 

Larysa blev inkvarterad i källaren i radhuset där hon säger att det bodde 14 ukrainska städare.
En ukrainsk kvinna vid namn Anna 

presenterades som koordinator och kom till radhuset och instruerade Larysa att ladda ned Time Wave-appen, som Alberts använder som bokningssystem. Larysa skulle bli ”person26” i systemet.Efter två dagar på Rävekärrsgatan, sön-dag 10 april, hade Larysa fått nog och tog sig till Migrationsverket och sökte asyl.–  Jag ville inte vara en del av detta  illegala. Städarna är hela tiden  stressade, rädda att bli tagna av polisen. Jag fick reda på att sedan i september, och fram till  kriget började, hade många blivit deporterade hem till Ukraina från den här firman. 
Larysa berättar att hon träffat en  ukrainsk kvinna som bodde på ett  annat ställe i Göteborg:
– Hon hade blivit  deporterad en gång, men hade på något sätt lyckats komma tillbaka hit och jobbade nu för Björks och Alberts.

Larysa hade under hösten 2021 arbetat tre månader i ett lager hos en klädaffär i Tjeckien. Hon kom hem till Ukraina 

igen strax före nyår. Då hade hon betalat 250 euro till den ukrainska rekryterings-firman för visum till Polen, med sikte på städjobb i Sverige. 
9 mars hade kriget gjort situationen  i hembyn Varivsk åtta mil nordväst om Kiev outhärdlig, och Larysa sms:ade en fråga till sin kontakt på rekryterings-firman. 

–  Jag fick svar att alla  visumcenter var stängda, men att jag kunde åka till  Sverige utan visum.
Sina 250 euro, en vanlig månadslön  i Ukraina före kriget, har Larysa inga  förhoppningar om att få tillbaka.Du kände inte till att du som flyk-ting har rätt att arbeta i Sverige enligt massflyktsdirektivet?–  Det var inget jag hört talas om förrän de berättade det för mig på Migrations-verket.

Fungerade rekryteringsfirman i Kiev även efter krigsutbrottet?– Ja, de var i full gång. De kunde för-svinna några dagar, men sedan var de tillbaka igen, berättar Larysa. 

GP granskar: De utsatta arbetarna 

I annonser visas Alberts städare upp med företagets loggor på bröstet. Priset är uppseendeväckande lågt, 139 kronor per städtimma, efter rutavdrag.  Lägstalönen i Fastighets kollektivavtal är 143 kronor per timma. Trots loggor på bröstet har de ukrainska städarna inte varit anställda av Alberts städservice. De har rekryterats av ett företag  i Ukraina och får lönen på 70  kronor per timma av ett företag  i Polen, som säljer tjänsten till  någon av Alberts svenska underleverantörer. På frågan om de betalar skatt någonstans svarar städare: “Nej”. 

Ukrainskor  
städar för  
svältlön – bor  
i industrilokaler
En räcka fönster är upplysta i industriområdet i Frölunda. Bakom en gardin skymtar en  
kvinna som bor där. Hon är en av uppskattningsvis 100 ukrainskor som arbetar med  
hemstädning för Alberts städservice, ett av Västsveriges  största städföretag.  Men ingen av dem har varit anställd av företaget.  GP granskar städbranschen – och kan visa hur personalimporten går till i en bransch som  

hålls under armarna av statliga skatteavdrag, samtidigt som städarna tjänar småpengar  
i slavliknande arbetsförhållanden. 

GP granskar:  
De utsatta arbetarna 
I en serie artiklar granskar GP den del av arbetslivskriminali teten som brukar kallas arbetskrafts exploatering: anställda  som  utsätts för mycket låga löner, orimligt långa arbetstider och dålig arbetsmiljö. 

Vi tar också upp fall som inte är brottsliga men  där arbets givarens agerande har effekten att kränka den anställde.

Text: Per Sydvik Bild: Anders Ylander och Thomas Johansson

Det är natt i ett industriområde i Västra Frölunda. I ett tänt fönster skymtar en kvinna. Här får man egentligen inte bo. Men bland arbetare som arbetar utan tillstånd är  

upplägget inte ovanligt. Med industriområdet som bas arbetar städarna med scheman som inkluderar privata hem och arbetsplatser i Göteborgsområdet. BILD: ANDERS YLANDER

Larysa flydde från Ukraina när ryssarna anföll hennes by och sköt sönder hennes hus.
 

BILDER: ANDERS YLANDER OCH SKÄRMDUMP FRÅN ALBERTS STÄDSERVICE HEMSIDA

GP:s granskning av Alberts  
städservice 29 maj.

Stor risk att de ukrainska  
flyktingarna blir utnyttjade

" Det är inte tänkt att 
man ska plocka hit 
billig arbetskraft  
som inte bor i det  
utstationerande  
landet. Men det görs 
ingen kontroll. 
Jag skulle kunna  
utstationera Kalle 
Anka, Musse Pigg  
och Janne Långben.
Marianne Paulsson
Polisintendent, Gränspolisen  
västra Sverige


