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GP granskar: De utsatta arbetarna 

– Har de plötsligt fått ett minnes
förlustvirus, tänkte jag. Alberts har hela 
tiden, självklart, vetat att våra städare 
varit anställda i Polen, säger Anastasiia 
Pleva.

I telefonintervjun med Victor Albertsson, 
ställer GP frågor om lönerna för de stä
dare som jobbar genom Björks. Detta är 
helt nya uppgifter hävdar han senare och 
bryter sin förbindelse med under
leverantören. 

Mot bakgrund av vad som står i den 
broschyr som Alberts delar ut till sina 
hemstädskunder – att personalen alltid 
har ”schyssta villkor”, ställer GP frågan:
Så alla som städar med Alberts
loggan på tröjan har schyssta  
villkor?

– Ja, det har vi ju reglerat med våra 
underleverantörer, så det hoppas jag.
Ok. Men du har inte kollat upp 
det?

– Vi har ju fått indikationer genom 
åren när de sakerna i avtalet inte har 
följts, och då har vi vid flera tillfällen 
brutit med de underleverantörerna.
Men vad tjänar städarna?

– Det får du ju ta med det företaget. 
Du får ta det med rätt företag.
Det är inget som ni lägger er i då?

– Nej, men man kan väl säga som så 
här: Vi hör ju ganska snabbt när det gnys 
ute hos personalen. Då brukar det kom
ma till oss. De brukar meddela det till 
kunder eller till vår personal på kontoret 
eller nånting. Får vi nånting till oss så 
kollar vi upp det.
Vad har ni för krav på exempelvis 
löner och villkor i avtalen med  
underleverantörerna?

–  Det är ingenting som jag går ut med. 
Det är en företagshemlighet vad som står 
i våra avtal. 
Jag har trovärdiga uppgifter att 
folk har jobbat för mellan 55 och 
70 kronor i timmen åt Alberts.

– Inte hos oss. Det finns inte en chans.
Alltså i Alberts kläder via under
leverantör.

– Då får du gärna ge mig de uppgifter

na vem det är, så får jag prata med den 
underleverantören. Vi tog precis över en 
underleverantör via Alberts Personal, 
med 40 stycken, och det var inte en enda 
där som hade under 115 kronor i timmen. 
Men om det är någon enstaka, vi har över 
20 underleverantörer, som ligger på de 
prisnivåerna så behöver du inte skita ned 
vårat namn för det. Om du vill skriva om 
det städbolaget hur de sköter sina löner 
får du gärna göra det. Men du skriver 
inte att vi betalar ut de lönerna, för det 
stämmer inte.
Nej, för ni betalar ju inte ut några 
löner eftersom inga städare har 
varit anställda hos er.

– Nej, men vi betalar väl en faktura till 
underleverantören som i sin tur betalar 
ut lönen.
Jag förmodar att det är det som 
kallas handelsvaror i er bokföring?

– Ja, det är en bokföringsteknisk detalj. 
När telefonintervjun görs har Alberts 

inte brutit med Björks, som vi ställer 
frågor om.
Hur är det med Björks städ. Jobbar 
de fortfarande för er?

– De jobbar för oss.
Är städarna anställda hos Björks?

– Det får du ju fråga han om.
Det är inget du har funderat över?

– Det tar jag väl för givet när vi anlitar 
honom för ett städuppdrag, att de är an
ställda hos honom.
Det är ju ni som så att säga är top
pen av näringskedjan här.

– Vad spelar det för roll? Det finns väl 

många toppar i många näringskedjor, 
som har en hutlöst massa underleveran
törer, i stora byggnationer och annat. De 
går väl inte in och petar i andra bolag. 
Man har väl ett samarbetsavtal och så 
länge det följs, och man inte får indika
tioner på att det inte följs, så går man väl 
inte in och petar i det.
Och du har inte fått några indika
tioner på att det inte följs hos 
Björks?

– Nej, tvärt om.

En knapp timme efter telefonintervjun 
ringer Victor Albertsson upp:

– Jag blev fan lite orolig över de upp
gifterna du ringde om. De här löne
nivåerna är helt okända för oss, och de är 
helt oacceptabla om de nu stämmer, säger 
Victor Albertsson, och tillägger att han 
ska göra en ”internutredning”, och träf
fa GP om några dagar.

Albertsson säger också att det är otillå
tet för en underleverantör att i sin tur 
anlita underleverantörer.

– Det är ett kontraktsbrott utan dess 
like. Det kan de bli stämda för, och att vi 
upphör med våra betalningar.

Att kontraktet brutits och betalning
arna upphört var också det beskedet 
städarna fick på tisdagsmorgonens möte.

Däremot har Victor Albertsson med
delat att han inte vill träffa GP och inte 
ställer upp i en ny telefonintervju.

På fredagen, två dagar efter GP:s telefon
intervju med Victor Albertsson och veck
an före morgonmötet med städarna, 
skickar han ett mejl där han skriver att 
han ”konfronterat” Björks, omgående 
avbrutit samarbetet och överväger att 
inleda en legal process.

Efter att GP fått detta mejl ringer vi 
ägaren till Björks som är helt ovetande, 
och säger att samarbetet med Alberts 
”fungerar mycket bra”.

I övrigt vill han inte svara på några 
frågor om städarnas löner, utan hänvisar 
till det polska bolag varifrån han ”köper 
in den tjänsten”. Vilket detta bolag är, 
vill han inte uppge.
Ni skyller på varandra. Du pekar 
till Polen och Victor Albertsson pe
kar på dig. Och så snurrar ni runt 
på det sättet. Jag tycker det låter 
tämligen oseriöst.

– Absolut inte. Om jag köper en tjänst, 
som NCC eller så, det är inga konstighe
ter med det. Jag förstår inte varför du 
tycker att vi skyller på varandra. Alberts 
ger mig uppgiften och jag köper in den 
tjänsten, och så är det klart och färdigt 
med det. Jag undrar vem som gett dig de 
här uppgifterna.
Det kan jag tänka mig att du und
rar. Men nu är det så att en del av 
de svartarbetande ukrainskorna 
är rädda för att åka fast för poli
sen, åtminstone var de det innan 
kriget, och de är rädda för att bli 
avskedade om det kommer fram 
att de pratat med mig.

– För det första så har vi inga som är 
svartarbetare. Och när det gäller det pol
ska företaget får ni prata med dem, så att 
de gör det de ska för det har vi som krav 
mot dem.

Björks vill inte uppge hur många in
hyrda städare de har i arbete åt Alberts.
100 – kan det vara ett rimligt antal?

– Som kommer och går under tid, 
mycket möjligt. Vissa stannar bara två 
eller tre veckor. Men nej, inte samtidigt.
Hälften så många kanske?

– Ja max, kanske.
Varför tar ni in folk från Polen?

– Det är arbetsamma människor. De 
personer vi arbetat med från Ukraina är 
väldigt duktiga människor; pålitliga, 
generösa, duktiga, arbetsamma, fantas
tiska människor.
Har det nåt att göra med ekono
min?

– Med tanke på den pengen vi betalar 
hade jag lika gärna kunnat betala för dem 
här hemma. Men med tanke på att det 
fungerar och de jobbar väldigt duktigt …  
Men vi har diskuterat innan kriget bröt 
ut att vi skulle söka folk direkt från 
Ukraina för att jobba här i Sverige.

På måndagen, dagen före städarnas 
möte, ringer Björks ägare upp GP och 
berättar att de  ”av olika anledningar” 
nu ligger i tvist med Victor Albertsson.
Har han sagt upp er?

– Jag kan inte gå in på det i dag. Jag har 
en process mot Victor Albertsson.

GP:s granskning avslöjar hur kunder 
 köper hemstädning av ett bolag som på 
pappret har alla dokument i ordning och 
vars städare uppträder med företagets 
logga på bröstet. Men bolaget köper i sin 
tur städtjänsten via flera nivåer av un
derleverantörer, där lönerna betalas ut 
av ett bolag i Polen.

Alberts städservice har givits möjlighet 
att kommentera GP:s uppgifter. Företa
get hävdar att man följer svenska lagar 
och att underleverantörer som under
låter att betala skatt eller anställer per
soner som inte får arbeta i Sverige bryter 
mot de avtal som finns.I samband med 
vår granskning har Alberts anställt stä
dare i ett eget dotterbolag för städare.

Alberts har brutit alla kontrakt med 
Björks städservice. Det gäller även hyres
kontrakten för de lokaler där städerskor 
inkvarterats. 

Björks städservice har liknande avtal 
med sina polska underleverantörer, och 
hävdar att skatter skall betalas i Polen.

Maksym Harets, företrädare för Kwest 
GTS i Polen, bedyrar för GP att han 
 betalar skatt för sina städare. 

Men han är inte beredd att skicka 
 dokument som kan styrka detta.

Dock understryker han att arrange
manget med åtskilliga skikt av under
leverantörer mellan honom och Alberts 
varit välkänd.

– 2020 skickade jag en assistent från 
Warszawa till Alberts kontor. Björks hade 
inte betalat oss i tid. Mötet tog kanske 
en minut. De svarade ”Det intresserar 
oss inte”.

GP har frågat hur det kan komma sig 
att Alberts saknar vetskap om upplägget 
där lågbetalda ukrainska städerskor bor 
i företagets lägenheter, när bilder inifrån 
bostäderna lagts ut på rekryteringssajter 
där lönen anges till 70 kronor timmen.

”Det förefaller orimligt att Alberts 
städservice ska ha kännedom om vad som 
händer på webbplatser utanför Sverige”, 
svarar företagets advokat i ett mejl.

Per Sydvik
per.sydvik@gp.se

Bild:  
Thomas Johansson
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" Om du vill skriva om det 
städbolaget hur de sköter 
sina löner får du gärna 
göra det. Men du skriver 
inte att vi betalar ut de 
lönerna, för det stämmer 
inte.
Victor Albertsson
Ägare Alberts städservice

" De här lönenivåerna är 
helt okända för oss, och 
de är helt oacceptabla 
om de nu stämmer.
Victor Albertsson
Ägare Alberts städservice

Victor Albertsson äger Alberts städservice. Han hävdar att det arit okänt för honom att 
de som städat för hans bolag arbetat utan tillstånd till löner långt under kollektivavtal. 
Kontrakten med underleverantören har därför brutits.
 

Bolagen skyller på varandra  
– städare blir utan lön

Nästa del: 
Efter massflyktsdirektivet – ingen  
kontrollerar villkoren för de  
arbetande ukrainarna.


