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Klotter Södermanlands landskapsbrott
Klotter mot kollektivtrafiken, lägg det brottet på minnet. När Sveriges landskapsbrott
räknades fram var det nämligen det som utmärkte Södermanland.
Genom att undersöka hur överrepresenterade olika brott är i våra landskap har Institutet för
konst och ansvar, IKA, sammanställt Sveriges landskapsbrott. Klotter mot kollektivtrafiken
var närmare fyra gånger vanligare i Södermanland i Sverige som helhet. Inget brott stack ut
lika mycket i landskapet.
- Det var solklart vilket landskapsbrott Södermanland skulle ha, säger Martin Fröberg,
processägare på IKA. De enda brotten som kunde hota var andra sorters klotter. Annars var
Södermanlands brottslighet lite ospeciell, kanske som en del tänker sig landskapet, funderar
han.
Sveriges landskapsbrott bygger på Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott i
Sveriges län, kommuner och stadsdelar. Sedan har IKA räknat ut hur många anmälningar av
varje slags brott det är per invånare i varje landskap och jämfört det med hur många
anmälningar det är per person i landet. Att uträkningarna bygger på hur många brott som
människor anmäler är positivt enligt Martin:
- Det är förstås roligt att svenska folket har fått vara med och bestämma, säger han.
Det betyder inte att anmälningarna i ett landskap har avgjort allt. Dels har IKA strukit några
sorters brott, med hänsyn till brottsoffren. Dels är det precis som när Sveriges landskapsdjur
röstades fram, att det rådde konkurrens mellan en del landskap.
- Ja, alla kan ju inte få älgen, så att säga, fortsätter Martin. Likadant var det med några
folkkära brott, men just klotter utmärkte sig inte i något annat landskap. Det var odiskutabelt
Södermanlands landskapsbrott.
Sammanställningen över samtliga Sveriges landskapsbrott finns på IKA:s webbplats
www.konstochansvar.se.
För mer information kontakta gärna Martin Fröberg, processägare på IKA,
processagare@konstochansvar.se.
De tre mest överrepresenterade brottstyperna i Södermanland, utifrån Brås statistik:
1. Klotter mot kollektivtrafiken, 3,59 gånger fler anmälningar per invånare i Södermanland än i riket som
helhet.
2. Klotter, 2,75 gånger fler anmälningar
3. Övrigt klotter, 2,53 gånger fler anmälningar

INSTITUTET FÖR KONST OCH ANSVAR

– WWW.KONSTOCHANSVAR.SE

IKA
INSTITUTET FÖR KONST OCH ANSVAR
Pressmeddelande den 5 augusti 2008

INSTITUTET FÖR KONST OCH ANSVAR

– WWW.KONSTOCHANSVAR.SE

