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Föreläsaren

Stefan Lundberg
• 35 år inom rättsväsendet

• Jurist - handläggare brottsförebyggande arbete på 
Polismyndigheten/NOA/Nationellt bedrägericentrum 
(NBC) 

• Tidigare chefsåklagare på EBM

stefan.lundberg@polisen.se
070-341 98 92
Linkedin: Stefan Lundberg 
Twitter: @PMYLundberg
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Agenda
• Vad är en målvakt 
• Kort beskrivning – penningmålvakt och styrelsemålvakt
• Typologi – styrelsemålvakter
• Checklistor
• Lästips – målvakter inom organiserad brottslighet
• Skydda dig från att bli insatt som styrelsemålvakt
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Vad är en målvakt?
• En målvakt är den som syns utåt när kriminella vill dölja vilka de 

är och sina ekonomiska förehavanden. 
• Det är ofta målvakten som får stå till svars för brotten som begås. 
• När det gäller penningtvätt finns det två typer av målvakter –

penningmålvakter och styrelsemålvakter.
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Beskrivning olika målvaktstyper

• Styrelsemålvakten
– Uppgiften är att veta så lite som möjligt om bolaget. Hen är 

ibland inte ens medveten om att hen sitter i styrelsen. Kliver 
oftast in i styrelsen efter det att brottsligheten är avslutad och 
innan bolaget ska gå i konkurs. 

• Penningmålvakten
– Benämns ibland även som ”bankkontomålvakt” och är en 

person som tvättar pengar genom att t.ex. upplåta sitt konto 
och hjälper till att flytta, ta ut eller föra över pengar som 
kommer från brottslig verksamhet.
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Typologi - målvakter
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Beskrivning av 9 olika målvaktsprofiler – del 1
1. Den hemlöse

– Uteliggartypen med missbruksproblem
– I behov av snabba pengar
– Småskaliga brott ex stöld, rattfylleri eller narkotika
– Finns oftast många varningssignaler kopplat till personen ex bet.anm, skulder m.m.

2. Den nyanlände
– Nyligen invandrat till Sverige ex från Syrien, Baltikum, Afghanistan eller Rumänien
– Utsatt person som utnyttjas av kriminella aktörer
– Svårt att förstå innebörden av styrelseuppdragen pga språkförbistring
– Många telefonnummer/abonnemang
– Oftast ingen negativ historik ex inga bet.anm eller dömd i domstol

3. Den utlandsregistrerade
Alt 1:

– Har inget svenskt personnummer men sitter i svenska styrelser
– Har ”0000” i slutet på sitt ”personnummer”

Alt 2:
– Svenskt personnummer men utvandrad till ”okänt land”
– I flertalet fall inträder hen i styrelser efter utvandringen
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Beskrivning av 9 olika målvaktsprofiler – del 2

4. Den nästan osynlige
– Ser bra ut vid en första granskning och kan förväxlas med en vanlig företagare
– Ofta låg inkomst
– Målvaktsrollen framkommer vid granskning av historiskt företrädarskap

5. Den gamle
– Ofta avvikande folkbokföring 
– Yrkeskriminell stora delar av sitt liv. Oftast småskaliga brott ex narkotika eller stöld
– Ibland inte medveten om att hen sitter i styrelsen. Kan bli utnyttjad
– Behov av att dryga ut den låga pensionen

6. Den notoriske
– Socialt utsatt och agerat målvakt under stora delar av sitt liv 
– Kännetecknas av att personen suttit i många företagskonkurser
– Yrkeskriminell med gediget brottsregister. Framförallt inom ekonomisk brottslighet
– Finns oftast många varningssignaler kopplat till personen ex bet.anm, skulder m.m
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Beskrivning av 9 olika målvaktsprofiler – del 3
7. Den närstående

– Nära relation till den kriminelle
– Fru, exfru, sambo, barn, föräldrar, kompis etc
– Omedveten om vilka konsekvenser styrelseuppdragen kan få

8. Den likgiltige
– Bryr sig inte om någonting. Bara personen får pengar
– Oftast väldigt stora skulder hos KFM
– Inte ovanligt att individen även är bilmålvakt

9. Den unge
– Naiv och lättpåverkad person med låg inkomst
– Kriminell i tidig ålder och strulig uppväxt
– Ser upp till sina ”idoler” eller står i skuld till äldre kriminella
– Även unga, nyanlända personer kan utnyttjas som målvakter
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Exempel rekrytering ung bankontomålvakt

David käkade middag när en av vännernas telefon ringde. Det var en bekant som sökte 
arbetskraft inom byggbranschen.
– Jag ville gärna jobba och tjäna pengar. Han som ringde sa inte vad han hette utan förklarade 
bara att han hade byggföretag. Det lät intressant berättar David som valde att söka jobbet.

Enligt instruktioner skickade David sina personuppgifter och sitt bankkontonummer till den 
blivande arbetsgivaren. Sedan hörde han inget mer om byggjobbet – förrän han fick oväntade 
löneutbetalningar på sitt konto. David rådfrågade kompisen, som sa att det hade blivit ett 
missförstånd och att pengarna måste överföras tillbaka till arbetsgivaren, till ett visst konto. 
David följde instruktionerna.

- Byggnadsarbetaren.se, 21 maj 2021



11
2022-11-18

Exempel på en ”närstående”-målvakt

Eventuella konsekvenser om du agerar målvakt:

• Du tar på dig både det straffrättsliga och det 
personliga ansvaret i företaget.

• Du kan bli delaktig i annan brottslighet som 
bokföringsbrott eller bedrägerier. Följden kan bli 
fängelse.

• Kan du inte betala dina skulder kan du få en 
bet.anm vilket kan göra det svårt för dig att få ex 
banklån eller en lägenhet.

- Polisen
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Checklistor - bra hjälpmedel 
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Checklistor – företrädare/målvakter

EBM:s checklista - undvik oseriösa aktörer Dun & Bradstreets checklista (InfoTorg) 
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De vanligaste kännetecknen för en styrelsemålvakt 
är kombinationen av:

1. Avvikande folkbokföring (ex hemlös eller utvandrad)

2. Styrelseuppdrag i olika branscher



15
2022-11-18

Lästips – målvakter inom organiserad brottslighet

Lägesbeskrivning MGL 2021

• Penningtvätt – brottsvinster tvättas i det legala systemet ex 
fastighetsköp eller genom kontomålvakter

• Företag i gråzon mellan legal och illegal verksamhet

• Anonymitet i den legala samhällssfären (Fiktiv värld)
– Företag – målvakter skyddar huvudmännen från att synas
– Digitalt - personnummer, samordningsnummer, 

bank-id och e-legitimation används för att begå brott
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Skydda dig från att bli (ofrivillig) styrelsemålvakt

Spärra dig själv från att bli inregistrerad som styrelseledamot 
i företag eller ekonomiska föreningar genom att registrera dig 
hos Bolagsverket.

https://bolagsverket.se/foretag/skyddadittforetag/bliinteutnyttj
adsomstyrelsemalvakt/sparradigfranattutnyttjassommalvakt.1
225.html

Tipsa dina kunder eller kollegor att registrera sig!
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Tack!


