
SF 133 – Interna utredningar 

Välkomna till ännu ett intressant symposium – Denna gång på temat Interna utredningar. 

Vi kan alla drabbas av olika typer av händelser som kräver att en utredning görs. Oavsett 
händelse är det viktigt att få fram alla detaljer i händelseförloppet och den uppkomna 
situationen. 

För att kunna göra din utredning på bästa möjliga sätt kan vi erbjuda dig en eftermiddag med 
intressanta föreläsare där vi gör en djupdykning i ämnet interna utredningar. Du får värdefulla 
tips och råd om hur du gör din utredning på ett professionellt sätt så att du kan använda den 
som ett bra beslutsunderlag för vidare åtgärder internt samt att den också fungerar som ett 
underlag för polisanmälan och samverkan med polis. 

Marcus Qvennerstedt, Säkerhetschef på Botkyrka Kommun, kommer att förse dig med 
konkreta verktyg för att bedriva en utredning på bästa sätt varvat med värdefulla tips och råd. 
Marcus har tidigare arbetat som polis i 16 år, bland annat bedrägeriroteln i City, 
Säkerhetspolisen samt Finanspolisen som tillhör Rikskriminalpolisen. Marcus undervisar 
även på Företagsuniversitetet. 

Vid en utredning om intern brottslighet är det viktigt att veta vilka eventuella juridiska 
möjligheter och begränsningar som finns. 

Tomas Wiberg ger oss en inblick i vad du som säkerhetschef kan göra enligt lag. Thomas är 
advokat på Holmberg & Wiberg AB och undervisar parallellt med advokatverksamheten på 
bl.a. Stockholms universitet och IHM Business School. 

Ämne:   Interna Utredningar 
Datum:   Torsdagen den 15 oktober 2009 
Tid:   13:00 – 17:00 
Plats:   Tegeluddsvägen 100, Stockholm 
Symposieansvarig:   Jeanette Lesslie & Annika Brändström 
Välkommen med din anmälan! 
  
Kostnad: Medlem 400 kr, medlems gäst 600 kr 
  
Anmälan, senast den 13 oktober, till: 

Annika Brändström 

annika.brandstrom@ssf.nu 
  
  

 
 

  
SF 133 – PROGRAM 
  
12:45 – 13:00 Samling Tegeluddsvägen 100, Stockholm 



  
13:00 – 13:10 Inledning Ordförande i SäkForum - Jeanette Lesslie 

  
13:10 – 14:10 Interna Utredningar Marcus Qvennerstedt, Säkerhetschef på Botkyrka 

Kommun. 
  
Du får värdefulla tips och råd om hur du gör din 
utredning på ett professionellt sätt så att du kan 
använda den som ett bra beslutsunderlag för vidare 
åtgärder internt samt att den också fungerar som ett 
underlag för polisanmälan och samverkan med 
polis. 
  
Marcus har tidigare arbetat som polis i 16 år, bland 
annat bedrägeriroteln i City, Säkerhetspolisen samt 
Finanspolisen som tillhör Rikskriminalpolisen. 
Marcus undervisar även på Företagsuniversitetet.  
  

14:10 – 14:30 Paus / Fika   
  

14:30 – 15:30 Interna Utredningar 
Fortsättning. 

Marcus Qvennerstedt 
  
  

15:30 – 15:45 Paus   
  

15:45 – 16:45 Juridik - Vad kan du som 
säkerhetschef göra? 

Tomas Wiberg, Advokat på Holmberg & Wiberg. 
  
Vid en utredning om intern brottslighet är det 
viktigt att veta vilka eventuella juridiska möjligheter 
och begränsningar som finns. 
  
Thomas ger oss en inblick i vad du som 
säkerhetschef kan göra enligt lag. Thomas 
undervisar parallellt med advokatverksamheten på 
bl.a. Stockholms universitet och IHM Business 
School. 
  

16:45 – 17:00 Avslutning 
 


