Criminological Highlights – påverkar fängelse brottsligheten?
Av de särskilda sammanställningarna från Criminological Highlights handlar två om
fängelse, båda sammanställda av Anthony Doob, Cheril Marie Webster och Rosemary
Gartner, och utgivna 2014. En av rapporterna rör framför allt allmänpreventiva effekter av
fängelse (https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/DWGGeneralDeterrenceHighlights14Feb2013.pdf ). Det som tas upp är särskilt studier av
dödsstraffet i USA, three strikes och mandatory minimum sentences – studier som främst
utgår från speciell lagstiftning i USA och därför är mindre kriminalpolitiskt relevanta för
Sverige.
Författarna sammanfattar forskningen om straffets allmänt avskräckande effekt:
”Vi tror det är rimligt att säga att vi inte känner till någon ansedd
kriminolog som noggrant har granskat den samlade forskningslitteraturen om ’avskräckning genom dömande’ som tror att brottsfrekvenser kan minskas genom avskräckning genom att öka strängheten i de straff som ges i domstolar.” +åp
Denna slutsats gäller alltså den avskräckande effekten av hårdare domar, inte av
sannolikheten för upptäckt och lagföring. Författarna framhåller även att studierna bygger på
mindre skillnader i domarnas stränghet och säger inget om avskräckningseffekten är större av
tio års fängelse än av en månads. Lagstiftning och dömande rör sig dock om gradvisa
förändringar i praktiken inom relativ snäva gränser varför drastiska jämförelser är mindre
relevanta för kriminalpolitiken.
Vissa studier kommer också fram till att straffen kan ha en allmänt avskräckande effekt. Det
är oftare bland ekonomer än bland sociologer och kriminologer som denna slutsats dras och
kan hänga samman med skillnader i metod. En sammanställning på svenska har utförts av
ekonomen Mikael Priks på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO),
https://eso.expertgrupp.se/rapporter/20154-verksamma-insatser-mot-brott/. Effekterna är
dock i allmänhet på marginalen. De stora förändringarna i brottslighetens utveckling låter sig
knappast förklaras av förändringar i lagstiftningen eller straffens stränghet. Hanns von Hofers
studie av den historiska utvecklingen av brott och straff i Sverige illustrerar detta väl,
https://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.326408.1490705782!/menu/standard/file/Brott
%20och%20Straff%20i%20Sverige.pdf.
Den andra rapporten om fängelset rör de individualpreventiva effekterna, främst mätt som
sannolikheten för återfall inklusive om straffet ges i form av ett alternativ till
frihetsberövande. Rapporten tar också upp fängelsestraffets effekter på andra som barn till
föräldrar som dömts till fängelse, https://criminology.utoronto.ca/wpcontent/uploads/2013/09/DWG-EffectsImprisonmentHighlights14Feb2013.pdf.
Så gott som alla studierna visar att fängelse inte reducerar återfallsrisken jämfört med icke
frihetsberövande påföljder. Samtidigt visar forskningsgenomgången att de alternativa
påföljderna mer sällan ger bättre resultat än fängelse. De mindre ingripande påföljderna kan
då ändå berättigas med hänvisning till ekonomiska kostnader och humanitära principer.

Några aktuella studier om effekter av straffhot från Danmark och Sverige kan bifogas listan
från Criminological Highlights:
Bäckman, Olof, Estrada, Felipe & Nilsson, Anders, Locked up and locked out? The impact of
imprisonment on labour market attachment. http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1161740/FULLTEXT01.pdf
Larsen, Britt Østergaard, Educational outcomes after serving with electronic monitoring:
Results from a natural experiment. https://link.springer.com/article/10.1007/s10940-0169287-8 ,
Damm, A.P., Larsen, B.Ø., Nielsen, H.S. and Simonsen, M., Lowering the minimum age of
criminal responsibility: Consequences for juvenile crime and education. Planned submission
to economic journal.
http://vbn.aau.dk/ws/files/263098659/PHD_Britt_Ostergaard_Larsen_E_pdf.pdf
Pettersson, Tove, ”Betydelse av öppenhet under institutionstiden för ungdomar dömda till
sluten ungdomsvård”

Fängelse allmänt, återfall
Bör fängelsevistelsen göras hårdare så att fångarna kommer att avskräckas?
Är de som inte tycker att fängelset är särskilt avskräckande mindre benägna att bli avskräckta
av ett fängelsestraff? Nej, inte om man kontrollerar för deras brott och tidigare brottslighet.
Vol. 17:1, 7, 2018
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2018/01/CrimHighlightsV17N1.pdf

Att skicka människor i fängelse, avskräcker det dem från brott i framtiden?
För vissa som dömts för brott är det möjligt att de kunde ha fått antingen ett fängelsestraff
eller en frivårdande påföljd. En studie från Storbritannien fann att efter ett år ute i samhället
återföll de som fått fängelse oftare.
Vol. 16:2, 7, 2017
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2016/11/CrimHighlightsV16N2.pdf
Är det möjligt att ge service för effektiv återintegrering för personer som avtjänar korta
straff?
Interventioner som är utformade för att ge service för effektiv integrering för dem som
avtjänar korta fängelsestraff kan minska både brott mot frigivningsregler och återfall.
Vol. 15:4, 7, 2015
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/12/CrimHighlightsV15N4.pdf

Påverkar tidig villkorlig frigivning sannolikheten att fällda för narkotikabrott ska återfalla?
Allmän säkerhet påverkas inte negativt av att straffen retroaktivt sänks.
Vol. 14:4, 6, 2014
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/CrimHighlightsV14N5.pdf
Vilka kriminalvårdsprogram som har visat sig vara effektiva i Nordamerika är effektiva även
i Europa?
En metodologiskt noggrann survey av kriminalvårdsprogram för unga visar att samma sorts
program som är effektiva i Nordamerika är effektiva i Europa.
Vol. 13:5, 7, 2013

http://criminology.utoronto.ca/wp-ontent/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N5.pdf
Minskar fängelsestraff återfall för män eller kvinnor?
Både kvinnor och män återfaller mer om de sätts i fängelse än om de får en mindre
ingripande påföljd.
Vol. 13:2, 3, 2013
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N2.pdf

Påverkar fängelsestraff för vuxna återfall?
Jämfört med påföljder ute i samhället ökar fängelse sannolikheten för återfall bland vuxna
lagöverträdare i Florida. Slutsatsen är densamma med tre helt olika metoder för kontroll av
andra faktorer när återfall mäts under en ett-, två- och treårsuppföljning.
Vol. 12:5, 8, 2012
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N5.pdf

Är längre fängelsestraff mer effektiva för att minska återfall?
Längden på det straff som en lagöverträdare tillbringar i fängelse första gången har ingen
märkbar effekt på sannolikheten att hon eller han kommer att återfalla.
Vol. 12:3, 1, 2012
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N3.pdf

Minskar sannolikheten för återfall om lagöverträdaren skickas i fängelse?
Att bli skickad i fängelse minskar inte återfall.
Vol. 11:6, 4, 2011
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV11N6.pdf

Hur kan både brottsligheten och fängelsebeläggningen minska?
I stället för att satsa på en politik för att skärpa redan hårda straff bör politiskt ansvariga rikta
uppmärksamheten mot program där polisen klarare och tydligare visar riskerna och
konsekvenserna av brott. En sådan förändring i handlingsätt innehåller löftet att minska både
brottslighet och fängelsebeläggning.
Vol. 11:6, 1, 2011
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV11N6.pdf

Hur kan domare minska brottsligheten i samhället?
Samhällstjänst är mer effektivt för att minska återfall än korta fängelsestraff.
Vol. 11:5, 2, 2011
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV11N5.pdf

Stämmer det att personer som första gången döms till fängelse lär sig från sina misstag och
att därför risken för återfall tenderar att minska efter frigivning?
Lagöverträdare som första gången döms till fängelse tenderar att öka risken att återfalla.
Vol. 11:1, 2, 2010
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV11N1.pdf

Minskar fängelsestraff sannolikheten för återfall?
Att ge fängelse till lagöverträdare som kunde ha givits icke frihetsberövande straff minskar
inte sannolikheten att de ska begå brott på nytt. Det kan t.o.m. vara så att fängelse ökar
sannolikheten för återfall.
Vol. 11: 1,1, 2010
https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV11N1.pdf
Varför kan det vara bättre att placera fångar i fängelser av lägre säkerhetsgrad?
Att placera fångar i fängelser av högre säkerhetsgrad leder till högre återfall efter frigivning.
Vol. 10:6, 2, 2009
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV10N61.pdf
Fungerar fängelse avskräckande?
Igen, fängelse fungerar inte.
Vol. 7:2, 5, 2005
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N2.pdf

Selektiv inkapaciteirng har, igen, visat sig vara ineffektivt och ett slöseri med resurser.
Vol. 2:1, 2, 1998
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV2N1.pdf

Fängelse, ungdom
Hur är ungas hantering i rättsväsendet länkat till behovet av sjukvård?
Att ha upplevt frihetsberövande som ung har långsiktiga negativa effekter på fysisk och
psykisk hälsa som vuxen.
Vol. 17:3, 3, 2018
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/11/CrimHighlightsV17N3.pdf
Hur skadas samhället av fängelse för dem som är under 25 år?
Lagöverträdare som är under 25 år som dömts till fängelse har en minskad sannolikhet för att
fullfölja grundskolan än de som döms till husarrest med elektronisk fotboja.
Vol. 17:1, 6, 2018
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2018/01/CrimHighlightsV17N1.pdf

Minskar en frihetsberövande dom återfallen för en ung människa?
Unga dömda till frihetsberövande påföljder i New South Wales, Australien, hade samma
sannolikhet att återfalla i brott som motsvarande unga som fick en påföljd ute i samhället.
Vol. 12:5, 7, 2012
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N5.pdf

Återfaller unga som beter sig illa på institution oftare när de friges?
Beteendet hos unga lagöverträdare på institution är inte en god prediktor för brott efter
frigivningen.
Vol. 12:4, 2, 2012
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N4.pdf

Är det sannolikt att unga som begått allvarliga brott avstår från brott sedan de
frihetsberövats?
En studie av ungdomsbrottslingar visar att de mest belastade – till och med de med mycket
hög brottsfrekvens – inte avstår från sin brottskarriär när de identifierats som
ungdomsbrottslingar. Dessutom minskade inte långa fängelsevistelser återfallen och för vissa
unga föreföll det öka sannolikheten för återfall.
Vol. 12:1, 8, 2011
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N1.pdf
Vilken blir effekten av fängelsestraff för sannolikheten för unga att få ett jobb?
Att ge unga vuxna som skulle kunna få ett straff ute i samhället fängelse, garanterar att
sannolikheten att de kommer att ingå i arbetskraften efter frigivningen minskar.
Vol. 11: 4,4, 2010
https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV11N4.pdf
Resulterar långa frihetsberövanden av unga i minskat återfall?
Hårt brottsbelastade unga som har placerats på institution återfaller lika mycket som
jämförbara unga som är kvar ute i samhället. Dessutom, längre vistelse på ungdomsinstitution
minskar inte återfallen.
Vol. 10:6, 1, 2009
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV10N61.pdf
Samhällstjänst fungerar: De lagöverträdare som får korta frihetsstraff har större risk för att
återfalla än om motsvarande lagöverträdare får samhällstjänst.
Vol. 3:4, 4, 2000
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV3N4.pdf

Föräldrar i fängelse
Varför leder frihetsberövande av föräldrar så småningom till lägre inkomst för deras barn?
Att föräldrar suttit i fängelse bidrar till socioekonomisk ojämlikhet mellan generationer.
Vol. 16:6, 8, 2017
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV16N6.pdf
Har fängelsevistelse för ett barns pappa betydelse för sannolikheten att barnet kommer att
begå brott?
Lagstiftning kan minska brott: En lagändring i Danmark som dramatiskt minskade risken för
risken för fängelse för dem som dömts för vissa brott minskade dramatiskt risken för att söner
till fäder dömda för dessa brott skulle begå brott.
Vol. 16:4, 8, 2017
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/11/CrimHighlightsV16N4.pdf
Är skadliga effekter på barn av att en förälder suttit i fängelse långlivade?
Fängelsedomar straffar andra än dem som sitter i fängelse: Barn som upplever att en förälder
sitter i fängelse lider på flera sätt på det sociala och personliga området som unga vuxna.
Vol. 16:2, 1, 2017
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2016/11/CrimHighlightsV16N2.pdf
På vilket sätt garanterar hög nivå av användning av fängelse att det kommer att finnas
tillräckligt många att skicka i fängelse?
När fäder till barn under 12 år sätts i fängelse ökar sannolikheten att dessa barn kommer att
begå brott som vuxna.
Vol. 13: 1, 7, 2012
https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N1.pdf
Vilken är effekten av att ha pappa i fängelse på beteendet hos deras unga barn?
Att pappa är i fängelse leder till ökad fysisk aggression hos deras 5 år gamla söner.
Vol. 12:6, 7, 2012
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N6.pdf
Hur kan rättsväsendet öka sannolikheten att unga begår egendomsbrott?
Inspärrning av föräldrar ökar egendomsbrotten hos deras söner.
Vol. 12:5, 1, 2012
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N5.pdf

Vilka är konsekvenserna för barn vars mammor skickas i fängelse?
Fängelse för mammor med unga barn bidrar till brott: Deras barn kommer som vuxna oftare
ha med rättsväsendet att göra än barn vars mammor är lika brottsliga men som inte blev satta
i fängelse.
Vol. 9:5, 6, 2008
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV9N5.pdf

När lagöverträdare som också är föräldrar sätts i fängelse kommer förutsägbara skador att
inträffa för barnen.
Vol. 1:1, 6, 1997
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV1N1.pdf

Fängelseutveckling
Hur kunde den konservativa kanadensiska provinsen Alberta minska fängelsebeläggningen?
En kanadensisk provins, Alberta, minskade sin fängelsepopulation på 1990-talet med 32
procent utan negativa effekter.
Vol. 14:3, 6, 2014
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/CrimHighlightsV14N3.pdf
Varför har de nordiska länderna låg fängelsebeläggning?
Den låga fängelsebeläggningen i Norden har sin bakgrund i deras kulturella och politiska
tradition.
Vol. 13:4, 8, 2013
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N4.pdf
Hur kan skillnader i fängelsebeläggning mellan länder förklaras?
Finland, Holland och Sverige är relativt lika ekonomiskt och socialt och även vad gäller
brottstrender. De uppvisar dock dramatiskt olika mönster vad gäller fängelsebeläggning de
senaste 50 åren. Förklaringen till dessa skillnader tycks vara skillnad i politisk kultur.
Vol. 6:1, 7, 2003
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV6N1.pdf

Var Irlands ställningstagande för en “pro-fängelse-policy” i slutet 1990-talet ett svar på
stigande brottslighet?
Den markanta ökningen av fängelsebeläggningen i Irland under det senaste decenniet var inte
ett resultat av ökad brottslighet. Det reflekterade snarare en ny ”lag och ordning-policy”.
Vol. 5:6, 7, 2003
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N6.pdf

Kan hög brottslighet förklara hög fängelsebeläggning?
Vad förklarar variationen i fängelse över tid och rum? En sak är säker, det är inte
brottsfrekvensen.
Vol. 5:2, 5, 2002
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N2.pdf
Om satsningar görs i samförstånd för att minska fängelsebeläggningen, så kan det
åstadkommas. Genom att genomföra en mängd politiska insatser för att göra detta lyckades
Finland minska fängelsebeläggningen med 90 procent.
Vol. 3:1, 5, 2000
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV3N5.pdf

Bygg nya och de kommer: Byggandet av fängelser orsakar användning av fängelse.
Vol. 1:2, 1, 1997
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV1N2.pdf

Fängelsets effekter på lokalsamhället
Hur skadas lokalsamhällen av hög frekvens inspärrning?
De skadliga effekterna av många människor från ett lokalsamhälle i fängelse sträcker sig
bortom dem för de i fängelse och deras närmaste familj: Samhällena i sig kan uppvisa
effekter av sådan inspärrning.
Vol. 10:2, 2, 2009
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV10N21.pdf

Kan ett lokalsamhälle bli tryggare genom att försäkra sig om att fler lagöverträdare sätts i
fängelse?
Kommuner i Florida som ökade sin fängelsebeläggning fick ingen vinst i termer i minskad
lokal brottslighet.
Vol. 9:2, 3, 2007
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV9N2.pdf
Fängelsevistelse kan splittra informell kontroll i lokalsamhället. Hög nivå på inspärrning kan
därför i sig själv bli en orsak till brottslighet på grund av dess upplösande inflytande på
lokalsamhället.
Vol. 3:2, 1, 2000
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV3N2.pdf

Övrigt om fängelse
Är den störande inverkan av fängelse på anställning relaterad till tiden i fängelse?
Att tillbringa sex till tolv månader i fängelse har mer dramatiskt negativ verkan på framtida
sysselsättning än fängelse i mindre än sex månader.
Vol. 16:4, 7, 2017
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/11/CrimHighlightsV16N4.pdf
Vilken är effekten av frihetsberövande i hemmet genom elektronisk övervakning för fortsatt
brottslighet?
Att straffa unga genom elektronisk övervakning i hemmet snarare än fängelse minskar deras
beroende av försörjningsstöd efter straffets avtjänande.
Vol. 14:6, 5, 2015
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/02/CrimHighlightsV14N6.pdf

Påverkar allmänna opinionen om brott och straff straffpolitiken?
Allmänna opinionen om brott och straff spelar roll: Data från USA tyder på att amerikanska
lagstiftare mellan 1953 och 2012 svarade mot allmänhetens ökade oro och att förändringar i
användningen av fängelse påverkades av dessa allmänna attityder.
Vol. 14:4, 2, 2014
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/CrimHighlightsV14N4.pdf

Hur påverkar fängelse för män deras makar?
En av de indirekta effekterna av fängelse är att inspärrningen av pappan till ett litet barn ökar
sannolikheten för stora depressiva perioder hos mamman.
Vol. 12:6, 8, 2012
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N6.pdf

Bör kriminalvården införa formella system i form av drivfjädrar och förtjänade privilegier
för att påverka de intagnas beteende?
System i form av drivfjädrar och förtjänade privilegier kan skapa fler problem än de löser.
Vol. 12:6, 3, 2012
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N6.pdf
Varför avskräcks inte människor av stränga straff?
De flesta aktiva och våldsinriktade lagöverträdare tror inte att de ska åka fast eller har ingen
uppfattning om vilket straff som kan förväntas för deras brott om de grips. Strängare straff
skulle därför inte få någon effekt på sannolikheten för att begå brott.
Vol. 12:3, 5, 2012
https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N3.pdf
Innebär polisgripande och fängelse stigmatisering för fattiga afroamerikaner som bor i
städer?
Att gripa och försöka stigmatisera unga från minoriteter i stadsområden präglade av
omfattande fattigdom i USA har litet inflytande på dem. Massinspärrning av fattiga
afroamerikaner i städerna har redan gjort massinspärrning till norm snarare än undantag.
Resultatet blir att fängelse inte blir stigmatiserande.
Vol. 10:1, 4, 2008
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV10N1.pdf
Är de negativa psykologiska effekterna av felaktiga fängelsedomar annorlunda än effekterna
av ”vanlig” långvarig fängelsevistelse?
Att sitta i fängelse för brott man inte begått är kvalitativt annorlunda och har mycket
allvarligare psykologiska effekter på fångar än man skulle förvänta från litteraturen om
effekterna av långtidsfängelse.
Vol. 8:3, 6, 2006
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N3.pdf

Minskade hårda minimistraff brottsligheten i Florida?
Delstaten Florida hade fel när den 2004 hävdade att den nya lagen med minimistraff för vissa
typer av vapenbrott var direkt ansvarig för en minskning av våldsbrott med skjutvapen med
28 procent.
Vol. 8:1, 2, 2006
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N1.pdf
Varför påverkar inte variationer i straffens stränghet brottsnivån?
Stränga straff avskräcker inte från brott delvis därför att det inte finns något samband mellan
de straff som utmäts och människors kunskaper om dessa straff.
Vol. 7: 6,4, 2006
https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N6.pdf
Vilka är det långsiktiga effekterna på inkomst av fängelse?
Att sitta i fängelse har en permanent inverkan på löner: De som suttit i fängelse löper inte
bara större risk att få lägre löneinkomst utan effekten av fängelse ökar när arbetare blir äldre.
Följaktligen är ökningen i löner för dem som tidigare suttit i fängelse mindre med högre ålder
än för dem som inte dömts.
Vol. 5:3, 7, 2002
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N3.pdf
När ett samhälle har ett överskott på arbetskraft – en relativt sett hög arbetslöshet – ökar
antalet som hamnar i fängelse. Detta gäller även efter kontroll för andra faktorer.
Vol. 1:4, 2, 1998
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV1N4.pdf

