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Situationell brottsprevention är en av de mest populärar formerna för
brottsprevention. Den har lämnat viktiga bidrag till det brottsförebyggande
arbetet. Som en allmän brottsförebyggande strategi har den dock klara
begränsningar. Den bygger på en bristfällig kunskap om vad som får människor
att begå brott och ett särskilt problem är att den ignorerar individens
(brottslingens) roll i analysen av brottslighetents orsaker. Situationell
brottsprevention har ofta som slogan ”tillfället gör tjuven” men utifrån vad vi
vet om brottslighetens orsaker är brott snarast en fråga om att ”tjuvar tar
tillfället i akt”.
Syftet med dagen att öka förståelsen av betydelsen av samspelet mellan
människa och miljö i det brottsförebyggande arbetet. Vilka är de centrala
individ- och miljöfaktorerna vi ska påverka? Varför är vissa människor mer
brottsbenägna än andra? Varför är vissa miljöer mer kriminogena än andra?
Vad kan vi gör åt det? Professor Wikström introducerar Situationell
Handlingsteori, redovisar dess starka stöd i empirisk forskning och diskuterar
dess implikationer för att utforma ett effektivare brottsförebyggande arbete.
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