
Inbjudan till

DETEKTIVSEMINARIUM 
torsdag 19 april 2018

Ett unik tillfälle att lära sig 
att tänka som en privatdetektiv 

Leia företagshotell, Storgatan 43, Umeå
Välj mellan kl 10-12, kl 13-15 eller kl 18-20

Seminarium med Tullan Holmqvist, privatdetektiv i New York 
i samarbete med Umeås detektivbyrå Detecta International



Om Tullan Holmqvist

Tullan Holmqvist har arbetat som privat-
detektiv i New York i 18 år, bl a på en inter-
nationell privatdetektivbyrå specialiserad 
i företagsutredningar, due-diligence (före-
tagsbesiktningar), bedrägeri och konstfall.

Hon har en Master i Statsvetenskap från 
Florens Universitet, talar flera språk och har 
arbetat på en tankesmedja i Kalifornien och 
inom teater och film.

Född i Sverige och uppvuxen i olika delar av världen, lärde hon sig tidigt att 
observera människor och anpassa sig i olika kulturer. Hon älskar att fundera på 
hur människor tänker och frågar alldeles för mycket.

Avgift och anmälan

Kostnad
350 kronor exkl moms.

Anmälan
kirsi.abrahamsson@itelligent.se 
eller telefon 076-842 07 25 senast 1 april 
(obs begränsat antal platser). Ange vilken 
tid du vill delta samt faktureringsadress.

Arrangörer
Tullan Holmqvist-Spinelli, www.tullanh.com
Kirsi Abrahamsson, Detecta International



Tänk som en privatdetektiv 
– redskap, tips och anekdoter, att användas i eget arbete 

Information finns överallt – för mycket, för lite, överväldigande, 
opålitlig – hur kan vi få fram andvändbar information för att kunna 
ta bättre beslut på kortare tid?

Lämpligt för företag, utredning, personal, due-diligence och forskningsavdel-
ningar. Om en journalist kan hitta informationen, vill vi hinna före. 

Redskap och lösningar från riktiga fall
Hur vi kan tänka som en privatdetektiv i vårt eget arbete? 

Redskap – vem, vad, när och var?
Tekniker – hur?
Kunskap, erfarenhet – varför – syntetisera och koppla samman. 
Tidsplanering – använda tiden på mest effektiva sätt, steg för steg.

Exempel från bakgrundsprofiler, sökning 
efter försvunnen person, stulen konst, 
försnillade pengar, bedrägeri, internut-
redningar, internationella fall, hemliga 
familjeband, person med vanligt namn, 
offentlig information och veta när det är 
dags att sluta. Checklista – vad man kan 
göra om man har en, fem eller tio timmar.

Svårigheter från verkliga fall, bl a hur vet 
man om man har hittat rätt företag eller 
person, problem för nyanställning, vad 
reagerar headhunters och rekryterare 
på, hur skriver man ett bra CV, vad ska 
tas med/inte tas med på CV/intervjuer, 
tekniker att få någon att prata, kropps-
språk, söktips och metoder att hitta fram 
information.




