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– Det är betydligt mer än det jag 
 tjänade när jag jobbade i Ukraina, och 
dubbelt mot vad jag fick i Polen.

Samtidigt är hon förbittrad över den 
lönesänkning hon fick i fjol, när hon 
plötsligt inte längre fick betalt för res
tiden mellan städuppdragen. Med runt 
30 platser att städa varje vecka, försvann 
på ett bräde 1 000 kronor i veckan när 
närmare en fjärdedel av det som fram till 
dess varit betald tid inte längre var det.
Varför tror du att Björks främst 
anlitar ukrainare?

– Jag förmodar att det handlar om 
pengar. Vi är billiga. Och många av oss 
arbetar som hästar, många timmar i veck
an. Jag gör det, för jag behöver pengarna.

Då är det värt att jobba helt utanför 
systemet, och inte våga uppsöka den 
svenska sjukvården av rädsla för att bli 
avslöjad som ”illegal”.

Eftersom hon är papperslös, och inte 
ens har samordningsnummer, betalas 
ingen skatt för henne i Sverige.
Görs det i Polen?

– Neej …
GP:s granskning visar att ukrainskor 

som städat för Alberts inte haft tillstånd 
att arbeta i Sverige. Men vi vet inte om 
Alberts underleverantörers underleve

rantörer eventuellt betalat skatt och 
 avgifter i Polen. Om inte utnyttjas alltså 
de papperslösa ukrainskorna också i 
svart arbete.

Städarna som rengör exempelvis Fitness 
24Sevengymmen och villor och lägen
heter i Göteborgstrakten på kontrakt 
med Alberts, har kommit hit via rekry
teringsfirmor i Ukraina och Polen.

Samma formuleringar finns hos firmor 
i båda länderna när de söker städare av 
”privata hus och fitnesscenter i Göteborg: 
Du jobbar från ett polskt företag, inte 
direkt /…/70 SEK, 7 euro per timme.”

När städarens första lön betalas ut ska 
förmedlingsbyrån ha 230 euro.

Detta står att läsa på flera sociala me
dier, bland annat på en instagramsida 
som drivs av en ukrainsk kvinna, verk
sam som personalrekryterare i Warszawa.

Men det som tydligt fogar ihop Alberts 
städservice med Ukraina och rekryte
ringsfirman Colibri work i Kiev är det 
som finns på företagets sociala medier: 
bilder och filmklipp som visar var stä
darna ska bo.

Ett av dessa klipp är filmat på 
Lekstorps vägen i Gråbo. Detta radhus 
såldes  visserligen i januari men ligger i 
maj kvar på den ukrainska förmedling
ens  hemsida.

Fram till försäljningen ägdes radhuset 
av Alberts fastighetsbolag, samma före
tag som äger radhuset i Mölndal där 
Larysa bodde.

Andra bilder är tagna inifrån ett hus 
på Lillhagsvägen på Hisingen. Där bor 
ukrainska städare som arbetar för Al
berts, via Björks städservice.

Ytterligare bilder på den ukrainska 
jobbsajten är tagna inifrån en industri
lokal med adress Kontrabasgatan i Frö
lunda. Där bor också ukrainska städare.

Hyreskontraktet för lokalen innehas 
av ett byggföretag där Victor Albertsson 
är suppleant.

Det i övrigt speciella med boendet i 
denna kontorslokal är att det ligger i en 
industrifastighet som inte är godkänd 
för boende.

En revisionsbyrå är närmaste granne 
till lokalen där städarna bor.

– För ungefär två månader sedan ring
de två kvinnor med resväskor på vår dörr. 
”Vi ska bo här”, sa de. Jag tror de var ru
mäner, men jag kan minnas fel, säger en 
av delägarna till revisionsbyrån.

Hon bedömer att grannlokalen varit 
uthyrd till städare i ungefär tre år.

– Jag har sett Björks städs firmabil här, 
och de var här och erbjöd oss handsprit 
när pandemin bröt ut.

GP har fått tillgång till ett antal vecko
scheman för de ukrainska städarna hos 
Björks.

Städarna är schemalagda sex dagar i 
veckan. Arbetsdagarna är kortare på lör
dagarna, andra dagar kan de pågå i  

GP granskar: De utsatta arbetarna 

GP:s Per Sydvik och Anastasiia  
Palchyk har träffat ukrainska  
kvinnor som utnyttjats för städjobb  
med löner långt under kollektivavtal. 
Kvinnorna vittnar om en ständig rädsla 
för att åka fast och deporteras. 
 BILD: ANDERS YLANDER

 

Firma x

Firma x

Firma x

Firma x

Firma x
Firma x

Firma x

Firma x

Firma x

Firma x

Björks städservice
Personalleverantör  
åt Alberts städservice.

Quality rent & bygg
Personalleverantör åt 
Alberts sedan juni 2018.  
Omsätter drygt 11 miljoner.  
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Ukraina och Polen: Städare 
rekryteras via bland annat  

Colibri work i Kiev i Ukraina.  
De anställs därefter av någon  

av firmorna i Polen.

Sverige: Svenska företag, så kallade 
underleveran törer, förser Alberts  

städservice med städare. Björks städ
service och Quality rent & bygg är två av 
dem. GP känner till ytterligare cirka tio.

 Alberts till kunderna: 
”Vi ser alltid till att våra anställda 
har konkurrenskraftiga löner och  
arbetsvillkor och att de får rätt  
utbildning och information innan 
de utför uppdrag i ditt hem.”

Rekryterings-
företag,  
Ukraina

Fakta: Svartjobb och illegal arbetskraft
Många av de ukrainska städerskor GP haft kontakt med saknar arbetstillstånd i Sverige. De har inget  
samordningsnummer och får inte jobba och betala skatt i Sverige. Svartjobb innebär, enligt Skatteverkets  
definition, att löner betalas ut utan att arbetsgivaren betalar skatt eller sociala avgifter. Privatpersoner  
uppmanas att kolla om företaget har F-skatt, är registrerat för moms och sociala avgifter. Men om företaget 
köper tjänsten av underleverantörer som i sin tur utnyttjar underleverantörer i andra länder är det svårare att 
kontrollera om underleverantören betalat skatter och avgifter. 

139* 
kronor  

i timmen  
första  

månaden

PRIVATPERSONER  
BETALAR

Bland kunderna  
till Alberts  

städservice finns:

Privatpersoner

Kooperativa  
förskolor

Gym

Svenska kyrkan

Wellside,  
Lublin

Callidus 
Group, Lublin

Kwest GTS, 
Warszawa

Onyks,  
Lublin

Städpersonal från Ukraina  
utlovas boende i Göteborg,  

till exempel på Lekstorpsvägen  
i Gråbo, Lillhagsvägen  

på Hisingen, Kontrabasgatan  
i Frölunda, Per Jonsvägen  

i Gråbo och Rävekärrsgatan  
i Mölndal. 

55-70  
kronor  

i timmen

LÖN

Ingen övertidsersättning.

Ingen restidsersättning.

Bostad i lokaler ej  
avsedda som bostad.

Knappt hälften av lägstalön 
vid kollektivavtal.

Jobbar sex dagar/vecka.

Städaren:

städuppdrag per  
månad uförs av  

Alberts städservice.

6 000 Alberts städare: Anställda av en  
underleverantör till under leverantören

*Enligt erbjudande på 
sajten mitten maj 2022. 

Förekommande villkor:
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