
 

Välkommen till: 

ORUkrim-dagen 2016

 

Tid och plats: Onsdag 21 September 2016 kl. 9.00  15.30 i 

Musikhögskolans Konsertsal, Campus Örebro universitet. 

Studenter, praktiker, forskare träffas och får tillsammans ta del av aktuell kriminologisk 

forskning och projekt från praktiken. Arbetsgivare/verksamheter inom det kriminologiska 

fältet deltar med montrar och visar upp sina verksamheter. För vilka är denna dag 

intressant? T.ex. polis, kriminalvård, socialtjänst, institutionsvård (SiS), psykiatri, 

förskola/skola, privata aktörer som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 

arbete. 

 

Anmälan 

Deltagande i 2016 års ORUkrim-dag är helt kostnadsfritt. Anmälan krävs dock och är 

bindande. Anmäl dig på: www.oru.se/orukrimdagen senast den 27 maj 2016.  

 

Vad är ORUkrim-dagen?  

En årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av CAPS  Center for Criminological and Psychosocial 

Research, och kriminologiämnet vid Örebro universitet. Syftet är att sprida och diskutera aktuell kriminologisk forskning 

samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Under denna dag presenteras också varje år den bästa 

kandidatuppsatsen i kriminologi vid Örebro universitet. 

 

Årets tema är: Unga och brott 

 

Utställare från exempelvis polisen, kriminalvården, Statens 

Institutionsstyrelse (SiS), Socialstyrelsen och 

behandlingsverksamheter, m.fl. välkomnas. 

 

Varmt välkommen!  



Program  

ORUkrim-dagen 2016 
 

21 september Musikhögskolans Konsertsal, Campus Örebro universitet 

 

9.00- 9.30 Inledning om dagen och vad som händer i kriminologi och på CAPS. 

Vad händer på kriminologiprogrammet?  

9.30 - 10.00 Tvillingar i Amerika  

Catherine Tuvblad 

10.00  10.45 Paus och mingel bland utställare  träffa och prata med framtida samarbetspartners 

och arbetsgivare 

10.45  12.15 Aktuell forskning om unga och brott 

Uppförandestörningsdiagnosens utveckling i DSM-  hur 

användbar är den? (Detta föredrag är på engelska) 

Olivier Colins 

 Psykopatiska personlighetsdrag och återfall i brott bland ungdomar dömda för våldsbrott 

Susanne Strand 

Utveckling av problematiska personlighetsdrag och dess roll i utvecklingen av tidigt startande 

normbrytande beteende 

Louise Frogner 

Vad kan förklara att många barns beteendeproblem upphör i tidig ålder? Resultat från en 

doktorsavhandling 

Ida Klingzell 

12.15- 13.15 Lunch. 

13.15  14.15 Aktuell forskning om unga och brott 

Efter en uppväxt med förälder intagen på fängelse 

Åsa Källström Cater & Per-Åke Nylander 

Nya versionen av BBIC i socialtjänsten - hur leder den till bättre kvalitet och vad krävs för en lyckad 

implementering 

Birgitta Svensson 

Sociala insatsgrupper till kriminella ungdomar med multiproblematik - Varför och hur? 

Maria Doyle & Johanna Winberg 

 

14.15  14.45 Paus och mingel bland utställare  träffa och prata med framtida samarbetspartners 

och arbetsgivare 

14.45  15.30 Prisutdelning - årets bästa kandidatuppsats i kriminologi vid Örebro universitet. En 

exceptionellt bra uppsats prisas och presenteras. Juryn består av forskare, praktiker och studenter. 

 

Varmt välkommen! 


