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Abstract 
Youth`s leisure time is a valuable time which can be used by the society to improve their 
competences and prevent the youths from crimes which cost society in term of economic 
expenditure and public safety loss. Svalov municipality has been ranked, according to 
KFRUM, as one of the worst municipality in Sweden in providing recreational activity for 
their youths. The study looks at the relation between the room of recreational activity and 
criminality, and how the geographic location of Svalov can limit their ability of offering 
recreational activities for their youths. The results reveal the bond between criminality and 
loss of recreational activities based on Travis Hirschi's social bond theory. The geographic 
location of Svalov has shown to be Contributing factor to the limited offer of recreational 
activities, based on the model of Torsten Hägerstrand. 
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1 Inledning  
I Sverige finns det flera myndigheter och organisationer som har till uppgift att göra 
statistiska undersökningar när det kommer till olika faktorer som berör samhällets välmående, 
kriminalitet, och arbetslöshet etc. En av dessa föreningar är KFUM - Kristna föreningen av 
kristna män. Det som särskiljer KFUM från andra föreningar är deras stora fokus på 
ungdomars välmående, och i sina årliga undersökningar inriktar man sig på att mäta hur 
samtliga kommuner i Sverige ligger till när det kommer till ungdomars välmående och 
möjligheter att utföra aktiviteter på fritiden. KFUM menar att ett stort utbud av aktivitets- och 
fritidsmöjligheter bör finnas för ungdomar i varje kommun och för att mäta hur väl 
kommunerna ligger till så utgår man i sina omfattande undersökningar från 12 olika kriterier. 
(KFUM, kommunungdomsrankning-2011-2013) 

Ungdomsorganisationen KFUM består av cirka 350 föreningar i hela Sverige. Föreningarnas 
syfte är att skapa mötesplatser där unga människor kan utvecklas och må bra. Att vara 
ungdom innebär att befinna sig i olika livsfaser. Allt från att vara ett barn, till att ha lämnat 
barndomen och vara på väg till vuxenlivet. KFUM:s mål är att hjälpa ungdomarna genom 
skapandet av mötesplatser, samt förbereda dem för vuxenlivet. Alla ungdomar ska kunna få 
möjlighet till stöd oberoende ålder. KFUM arbetar på olika sätt för att förbättra för 
ungdomarna runt om i Sverige. Ett av deras mest uppmärksammade arbeten är 
sammanställningen av en årlig ungdomsrakning över Sveriges kommuner. Där rankas 
samtliga kommuner i Sverige utifrån hur väl erbjuder sina ungdomar en bra livsmiljö. Med 
ungdomar menas personer i åldersintervallet 10 – 19 år, dvs. lågstadie- och högstadieelever.  

Även om KFUM som förening har funnits ett bra tag så är deras ungdomsrakning för 
kommunerna ett relativt nytt arbete. Man började arbeta fram årliga rankinglistor först år 2011 
och detta har sedan pågått fram till idag. För att göra ungdomsrankningen använder sig 
KFRUM av 12 kriterier. I stycket nedan sammanställs och förklaras samtliga 12 kriterier. 
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1.1 KFUM:s kriterier för kommuners ungdomsrankning 
KFUM:s Ungdomskommunranking har skapats genom en sammanställning av kvantitativ 
data för 12 nyckeltal. Nyckeltalen beskriver hur mycket respektive kommun satsar inom 
områden som berör ungdomar. Statistiken har samlats från olika statliga myndigheter och 
intresseorganisationer och alla nyckeltal publiceras på årlig basis. KFUM har gett varje 
nyckeltal ett rankningsvärde. Denna rankning slåss sedan ihop för att skapa en totalrankning. 
Varje rankningstal har lika stor vikt. Här följer några exempel av nyckeltal som KFUM tar 
hänsyn till när de gör sin rankning. (KFUM, kommunungdomsrankning-2011-2013) 

 

Tabell 1.1 KFUM:s tolv rankningskriterier. Källa: KFUM kommunsungdomsrankning 2012. 

Nyckeltal  Rankningsstruktur  
Idrotts- och fritidsanläggningar  Bruttokostnad minus interna intäkter 

och försäljning till andra kommuner 
och landsting för idrotts- och 
fritidsanläggningar, dividerat med 
antal invånare totalt 31/12. Avser 
samtlig regi. 

Allmän fritidsverksamhet Bruttokostnad minus interna intäkter 
och försäljning till andra kommuner 
och landsting för allmän 
fritidsverksamhet, dividerat med 
antal invånare i kommunen den 
31/12. Avser samtlig regi. 

Fritidshem och pedagogisk 
omsorg 

Bruttokostnad minus interna intäkter 
och försäljning till andra kommuner 
och landsting för fritidshem och 
pedagogisk omsorg för åldrarna 6-
12 år dividerat med antal inskrivna 
barn. Uppgiften avser kalenderår. 
Öppen fritidsverksamhet ingår inte i 
nyckeltalet. 

Lärartäthet grundskola Antal elever per lärare i årskurs 1-9 
omräknat till heltidstjänster, i 
kommunala och fristående skolor i 
kommunen. Övrig pedagogisk 
personal (förskollärare, 
fritidspedagoger och fritidsledare) 
ingår inte. Avser läsår, mätt den 15  
oktober. 

Bibliotek Bruttokostnad minus interna intäkter 
och försäljning till andra kommuner 
och landsting för bibliotek, dividerat 
med antal invånare i kommunen den 
31/12. Avser samtlig regi. 

Allmän kulturverksamhet Bruttokostnad minus interna intäkter 
och försäljning till andra kommuner 
och landsting för allmän 
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fritidsverksamhet, dividerat med 
antal invånare i kommunen den 
31/12. Avser samtlig regi 

Fritidshem och pedagogisk 
omsorg 

Bruttokostnad minus interna intäkter 
och försäljning till andra kommuner 
och landsting för fritidshem och 
pedagogisk omsorg för åldrarna 6-
12 år dividerat med antal inskrivna 
barn. Uppgiften avser kalenderår. 
Öppen fritidsverksamhet ingår inte i 
nyckeltalet. 

Musik- och kulturskola Bruttokostnad minus interna 
intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för musik- 
och kulturskola, dividerat med antal 
invånare totalt 31/12. Avser samtlig 
regi 

Stöd till studieorganisationer Bruttokostnad minus interna 
intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för stöd 
till studieorganisationer, dividerat 
med antal invånare totalt 31/12. 
Avser samtlig regi. 

 
 
Elevvård i grundskola 

 
 
Elevvårdskostnad grundskola 
skolkommun, tkr dividerat med 
antal elever i kommunens 
grundskola. Uppgiften avser 
kalenderår, mätt 31 december. 
Avser egen regi. 

Sociala insatser för barn och unga Sammanslagen ranking av tre 
nyckeltal.* Kostnad (kr) för 
familjehemsvård dividerat med 
antal personer med 
familjehemsvård den 1 november.* 
Kostnad (kr) för HVBvård dividerat 
med antal personer med HVB-vård 
den 1 november.* Kostnad (kr) för 
individuellt behovsprövad 
öppenvård dividerat med antal 
personer med individuellt 
behovsprövad öppenvård den 1 
november. 

 

 

7 
 



1.2 Svalövs kommun 
I KFUM:s ungdomsrankningar för år 2011, 2012 och 2013 har Svalöv kommun utsetts till en 
av Sveriges sämsta kommun för ungdomar. (KFUM:s Sveriges Ungdomsrankning, 2011, 
2012, 2013). Man har under denna period rankats bland de tio sämsta kommunerna. År 2012 
rankades man som allra sämst i Sverige. Vid sidan av de dåliga resultaten i KFUM:s 
ungdomsrakning så uppvisar Svalövs kommun även dåliga siffror när det gäller kriminaliteten 
i kommunen. I statistik från BRÅ synliggörs en trend som visar att kriminaliteten i Svalöv har 
ökat markant under de senaste 5 åren (BRÅ, 2013 ).   

Svalövs kommun har sin placering i Skåne län. Kommunens yta är 360 kvadratkilometer och 
det bor cirka 13 300 personer i kommunen. Svalövs kommun har sex tätorter, Billeberga, 
Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp. Geografiskt sätt har Svalöv kommun 
en bra placering och har nära till storstäderna i regionen. Svalövs kommun befinner sig nära 
till städerna Lund, Malmö, Helsingborg och Landskrona. I Teckomatorp finns det tåg som 
pendlar mellan Helsingborg och Malmö via Lund.  Kommunen har väl fungerande 
kommunikation till grannstäderna. Kommunen har framtidsplaner att bygga en ytterligare 
järnväg i centralorten Svalöv. Svalövs transportnät med grannkommuner är en viktig del i 
Svalövs kommun. Kommunen är klassad som pendlingskommun, där minst 40 % av 
nattbefolkningen pendlar. (Svalöv utvecklingsplan 2013) Det handlar om ungdomar som 
studerar i storstäderna, eller ungdomarna som har sina fritidsaktiviteter utanför kommunen. 

 

1.3 Problemformulering 
Forskning har visat hur viktigt det är att ett samhälle satsar på ungdomar och erbjuder dem 
möjligheten att utföra aktiviteter. Ett exempel är Travis Hirschi  som i sin teori om sociala 
band lyfter fram delaktighet (möjligheten till skolaktivitet, föreningsliv, fysiska aktiviteter 
etc.) som ett av fyra viktiga element för att en individ ska kunna leva ett liv anpassat till 
samhällets normer och undvika att hamna i kriminalitet. (J.Robert et al. 2007 s. 271,330) Det 
finns med andra ord enligt hans modell ett samband mellan hög ungdomskriminalitet och 
uteblivna satsningar på ungdomsaktiviteter. Att en rankinglista över svenska kommuners 
ungdomssatsningar görs kan därför vara mycket positivt i den bemärkelsen att kommuner 
med låga resultat omvärderar sitt arbete med ungdomar. Även om KFUM:s årliga rakningar 
inte har förekommit länge så har de flera styrkor när det gäller att mäta förekomst av 
ungdomsaktiviteter. En stor fördel är att KFUM som ovan nämnt sammanställer material från 
flera olika myndigheter vilket ger en väldigt bred och omfattande studie. Det är möjligt att få 
inblick i hur väl kommuner satsar på ungdomsaktiviteter på andra sätt än via KFUM:s 
material, men detta hade dock inneburit att man måste ta del av och bearbeta uppgifter från 
flera olika myndigheter. Det finns andra organisationer och myndigheter som också arbetar 
med statistik kring ungdomsfrågor, exempelvis Ungdomsstyrelsen och Sverok som också 
brukar utse årets ungdomskommun i Sverige. Skillnaden mellan dessa och KFUM är att 
KFUM i sina mätningar har ett mycket bredare urval av källor som sammanställs. Av denna 
anledning kommer KFUM:s rankning att fungera som centralkälla i denna uppsats och 
kommer utgöra en utgångspunkt vad gäller kommuners satsningar på ungdomsaktiviteter. 
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Något som däremot inte har berörts av varken KFUM eller i tidigare studier är hur väl deras 
årliga rankningar ger en rättvisande bild av hur väl varje kommun satsar på 
ungdomsaktiviteter. KFUM:s arbete har med andra ord inte varit utsatt för mycket kritisk 
granskning, vilket inte är så konstigt pga. att dess mätningar är en rätt så ny företeelse. Något 
som specifikt inte har undersökts är huruvida det kan finnas geografiska faktorer som gör att 
en viss kommun rankas på ett orättvistsätt. Ett exempel på en sådan kommun kan vara Svalöv, 
som i KFUM:s mätningar alltid hamnar i botten när det gäller kommunens 
ungdomssatsningar. Som ovan nämnt ligger Svalövs kommun väldigt nära flera större städer 
och det finns ett välutvecklat transportnät till dessa. Att Svalöv är en så kallad 
pendlingskommun kan innebära att kommunen inte satsar lika mycket på ungdomsaktiviteter 
eftersom det ändå är en stor del utav ungdomarna som inte befinner sig i Svalöv under skol- 
och fritid. Forskning visar att ett utvecklat transportnät i ett visst rum (stad, kommun etc.) kan 
göra att kraven på egna fritidsaktiviteter minskar, eftersom man då på ett smidigt sätt kan ha 
aktiviteterna i ett annat territorium.  
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Svalöv kommuns satsningar på ungdomsaktiviteter 
i förhållande till dess geografiska läge och transportnät. Genom att analysera material som 
berör ovanstående vill jag ta reda på om det finns fog för att påstå att Svalövs kommun låga 
placering i KFUM:s rankning till stor del beror på just det geografiska läget. Vidare är mitt 
syfte att studera om det finns ett samband mellan den höga ungdomskriminaliteten i Svalöv 
och den enligt KFUM låga satsningen på ungdomars fritidsaktiviteter. Mitt syfte utmynnar i 
följande två forskningsfrågor som jag med denna uppsats ämnar besvara:   

• Kan Svalöv kommuns geografiska läge vara en bidragande orsak till att den anses vara 
Sveriges sämsta kommun för ungdomar enligt KFUM?  

• Finns det ett samband mellan den, enligt KFUM, bristande satsningen på 
ungdomsaktiviteter och ungdomskriminaliteten i Svalövs kommun? 

 

2.1 Avgränsning 
Hur väl en viss kommuns ungdomar utvecklas och uppnår sina mål i samhället kan bero på 
väldigt många faktorer och är ett väldigt brett område. I denna uppsats har jag dock valt att 
avgränsa detta till endast KFUM:s faktorer, d v s satsningar på ungdomsaktiviteter.  Arbetet är 
således avgränsat sig till de kriterier KMUF använder sig av i sin rankningslista på 
kommunerna. En annan stor avgränsning är att jag enbart studerar Svalövs kommun för att 
besvara mina forskningsfrågor. Anledningen till valet av just Svalöv är att jag är bosatt i 
kommunen och har på förhand redan god kännedom om den. Det hade självklart varit 
fördelaktigt att titta djupt på fler kommuner med liknande geografiskt läge som Svalöv och se 
hur de förhåller sig till KFUM:s rankning. Jag har pga. tidsbrist dock inte haft möjligheten att 
djupgående inkludera fler kommuner i studien. Däremot kommer jag att under studiens gång 
kort att nämna vissa skillnader som föreligger mellan Svalöv och några av dess 
grannkommuner.  
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2.2 Disposition 
Förhållandet mellan uppsatsens kapitel och underrubriker är utformat för att skapa en röd tråd 
genom hela uppsatsen. Jag har organiserat uppsatsen för att underlätta för läsaren att följa 
uppsatsen från början till slut. Här nedan har jag infört en tabell där jag punktvis redogör vad 
jag vill undersöka. 

 

Tabell 2.1 Undersökningspunkter för studien. 

Utgångspunkter  Undersökningspunkter 
KFUM - Kristna föreningen av kristna 
män 

Kfums ungdomskommunranking. 
Kfums använder sig av nyckeltal för att 
genomföra sin ungdomskommunranking. 
Enligt Kfums ungdomskommunrankning 
har Svalövs kommun hamnat på sista plats, 
vilka kriterier har varit till grund? 

Svalövs kommun  Allmän information om Svalövs kommun.  
Har Svalövs geografiska läge påverkat 
Kfums ungdomskommunranking? 
Hägerstrands utvecklade tidsgeografin som 
fokuserar på händelser, processer som äger 
rum, tar tid och kräver utrymme. Jag 
kommer röra mig mellan Hägerstrands 
teorin och empirin som berör Svalövs 
kommun, för att få svar ifall Svalövs 
geografiska läge påverkats Kfums 
ungdomskommunrankning. 

Kriminalitet  Studera sambandet mellan kriminalitet och 
fritidsmöjligheter i Svalöv.  
Hur är förhållandet  mellan sociala band  
och kriminaliteten i Svalöv? 
Travis utvecklade teorin sociala band, som 
diskuterar förhållandet mellan kriminalitet 
och anknytning till samhället bland 
människor. Jag kommer att studera ifall 
teorin stämmer över med Svalövs fall. Har 
kriminaliteten ökat bland ungdomar i 
Svalöv, med tanke på att de inte har ett 
stort utbud av aktiveter för ungdomarna i 
kommunen. 
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3 Metod och material 
3.1 Metodisk översikt 
Jag vill i början understryka att valet av metod är ett viktigt moment i uppsatsen och 
därför måste valet av metod vara väl genomtänkt. Jag kommer därför inledningsvis kort att 
diskutera olika forskningsmetoder. Detta kommer vara till hjälp för att förstå varför jag använt 
viss metod för att få svar på mina forskningsfrågor. Den brittiska kulturgeografen Tim Unwin 
definierar fyra kriterier som man kan använda sig av för att kunna avgränsa sig i sina 
forskningsfrågor samt tillföra en disciplinerad uppsats. Ett av de fyra kriterierna som jag vill 
diskutera är metodiken. Unwin menar att metodiken kan vara avgörande i en uppsats. 
Resultatet påverkas alltid av vilken metod man använder sig av. En utvecklad och bra metod 
leder till skapandet av en gemensam identitet genom hela uppsatsen. Med en gemensam 
identitet menar Unwin att det är tydligt och klart vad man vill studera och det ser man genom 
hela uppsatsen. (Green & Hallin, 2003 s. 18-19)  

Metod betyder tillvägagångssätt och jag kommer att ta upp tre generella metoder för hur en 
forskare kan gå till väga för att skapa kunskap. De tre generella metoderna är den induktiva, 
deduktiva och abduktiva. Enligt den induktiva metoden börjar forskaren med att observera 
och försöka ta fram empiriska data. Empirisk data kan då exempelvis vara bostadssegregation 
eller en kartläggning av något gemensamt för människor som bor på ett visst område. Sedan 
analyseras denna empiri och forskaren kan då undersöka ifall det är möjligt att dra några 
slutsatser. I den deduktiva metoden utgår forskaren istället från teorin. En teori om 
bostadssegregation kan exempelvis vara att människor väljer att bosätta sig bland folk som de 
känner, eller där de finner stor samhörighet till ett visst intresse. (Green& Hallin 2003 s. 34-
35) Därefter genomförs undersökningen, det vill säga empiriska observationer och data 
samlas in i syfte av att undersöka om teorin kan bekräftas. Den tredje metoden är den 
abduktiva, som är en blandning av den induktiva och deduktiva metoden. Istället för att utgå 
antingen från teori eller empiri arbetar forskaren växelvis mellan dessa. I en abduktiv metod 
kan en frågeställning leda till att ett empiriskt material samlas in som sedan analyseras och 
problematiseras teoretiskt. Den abduktiva metoden ger forskaren möjligheten att diskutera 
fritt i sin analys och sina forskningsfrågor, där hen växlar mellan teori och insamlat material.  
(Green& Hallin 2003 s. 34-35) 

En kvalitativ metod är ett samlingsnamn för en rad olika metoder till exempel text och 
bildanalys samt olika typer av intervjuer. Den kvalitativt inriktade metoden är att den i första 
hand inte besvarar kvantitativinriktade frågor som hur mycket och hur många. Den kvalitativa 
metoden anger människors uppfattningar, känslor och föreställningar om olika frågor. (Cloke, 
2004 s. 17-18).  Den kvantitativa metoden innebär att data kategoriseras på ett sådant sätt att 
vi får numeriska värden. I en kvantitativ undersökning försöker man svara på frågor om hur 
mycket eller hur många. Ett exempel på en kvantitativ metod är att intervjupersoner svarar på 
frågor i enkät som handlar om i vilken utsträckning de tycker att vissa landskapstyper är 
vackra jämfört med andra. Däremot måste vi vara medvetna om att uppdelningen mellan 
kvantitativ och kvalitativ metod är långt från självklar, och det är inte så att forskaren 
nödvändigtvis behöver tvingas välja antingen eller. Många forskare idag väljer metoder 
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utifrån vad som passar bäst för deras forskningsproblem. Den metod som forskaren väljer 
måste relateras till forskningsproblemet samt till uppläggning och tillvägagångssätt i 
undersökningen i helhet. Ofta kan kvalitativa och kvantitativa metoder komplettera varandra. 
Utifrån kvantitativ data kan forskaren genomföra en kvalitativ undersökning som 
kompletterar det kvantitativa materialet. (Green& Hallin 2003 s. 34-35) 

 

3.2 Val av metod & material 
Samhällsvetenskapliga forskare väljer metod utifrån vad som passar bäst för det 
forskningsproblem de studerar. Jag kommer även välja min metod efter vad som passar mina 
forskningsfrågor. Undersökningstekniken som jag använder mig av står varken enbart under 
kvantitativ eller kvalitativa tillvägagångssätt, utan är anpassad efter mina frågeställningar.  
Min uppsats består huvudsakligen av offentlig statistik som jag på egen hand analyserar och 
drar slutsatser utifrån. Som tidigare nämnt kommer denna sorts undersökningsteknik att ge 
mig en djupare förståelse för det jag undersöker vilket är idén för att arbeta på detta sätt. 
(Cloke et al, 2004 s.17). Mitt tillvägagångssätt i denna uppsats kommer att vara den så kallade 
abduktiva metoden. Den abduktiva metoden är en blandning av den induktiva och deduktiva 
metoden. Istället för att utgå antingen från teori eller empirisk data arbetar forskaren växelvis 
mellan dessa (Esaiasson et al, 2007 s.42). Det passar väldigt bra till att besvara mina 
forskningsfrågor. Mitt val av en abduktiv forskningsmetod synliggörs främst i min analys då 
jag väljer att utgå från teorin (framför allt Hirschi - sociala band och Hägerström - 
tidsgeografin), vilket kännetecknar en deduktiv metod,  men mitt syfte är inte att bara testa 
dessa teorier utan de fungerar mer som ett analysverktyg till empiridata som skall leda till ny 
kunskap kring Svalövs kommuns situation, vilket kännetecknar en induktiv ansats. Således är 
min metod en blandning en både en deduktiv och induktiv metod och kan alltså kategoriseras 
som abduktiv. 

Det material som jag kommer använda i detta arbete är uteslutande kvantitativt, men jag 
kommer trots detta inte att göra en kvantitativ analys utav mitt insamlade material med hjälp 
av exempelvis hypotesprövningar eller regressionsanalyser. Anledningen till detta är att det 
först och främst blir svårt att genom statistiska tester besvara min första forskningsfråga som 
berör huruvida Svalövs geografiska läge kan leda till att man blir orättvist bedömd i KFUM:s 
granskningar. Istället kommer jag själv att analysera detta material på egen hand, vilket 
innebär att själva analysen blir både kvalitativ och kvantitativ. På detta sätt är min studie en 
blandning av den kvalitativa och den kvantitativa forskningsmetoden, då jag drar en kvalitativ 
slutsats ur ett kvantitativt material. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att studiens 
validitet och objektivitet kan ifrågasättas eftersom det inte finns något bevis i form av t ex 
hypotesprövningar, utan resultaten bygger till största del på egna tolkningar.    

När det gäller min andra forskningsfråga, dvs. sambandet mellan ungdomskriminalitet i 
Svalöv och den låga satsningen på ungdomsaktiviteter, är ett kvantitativ test i form av 
exempelvis en regressionsanalys det bästa sättet att bevisa ett samband på. Anledningen till att 
jag inte har gjort detta är att jag studerar KFUM:s rankning och Svalövs 
ungdomsbrottsstatistik under en väldigt kort tidsperiod, vilket gör att det finns väldigt lite 
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datamaterial att kvantifiera (KFUM började göra sin rankning så sent som 2011). Jag kommer 
därför att även här själv tolka och analysera datamaterialet.       

3.3 Val av datainsamlingsmetod och användning av insamlad data  
Som ovan nämnt är materialet i detta arbete av kvantitativ art. Jag kommer att ta fram 
empirisk data i form av statistik och olika dokument som berör min studie. Detta material 
utgörs främst av KFUM:s ungdomsrankningar samt andra statistiska mätningar från andra 
myndigheter som t ex Polisen, BRÅ, SCB och diverse dokument som berör Svalövs kommun, 
t ex kartor och dokument från Skånetrafiken. All data som jag använt är offentlig data som jag 
har tagit del av på de olika myndigheternas webbplatser. Ett undantag är dock brottsregister 
gällande Svalövs kommuns ungdomsbrottslighet. I detta fall var jag tvungen att på egen hand 
kontakta polispersonal i Svalöv och be om ett specifikt brottsregister just för Svalövs 
ungdomar. Någon sådan detaljerad information var inte offentligt publicerad, d v s att fanns 
tillgång till hela Svalövs brottsregister men inte specifikt för ungdomar, som är av stor vikt för 
min studie. Jag fick därför hämta detta material på egen hand genom att boka ett möte med 
Polisen i Svalöv  

I första hand kommer jag att analysera insamlat material som berör KFUM:s rankning och 
Svalövs ungdomskriminalitet för att försöka hitta eventuella kopplingar till Travis Hirschis 
teori om sociala band. Enligt hans teori kan brist på aktiviteter för ungdomar i ett visst rum 
leda till att ungdomskriminaliteten ökar. Genom att jag utgår från KFUM och att deras 
rankning stämmer så testar jag här ifall den sociala bandteorin är applicerbar på Svalövs fall. 
Jag besvarar härmed min första forskningsfråga genom att försöka finna samband mellan 
ungdomskriminalitet i Svalöv och KFUM:s rankning av kommunen.  

När det gäller data som berör Svalövs geografiska placering försöker jag att studera ifall 
denna kan vara bidragande till att Svalövs kommun har valt att satsa resurser på ett bra 
transportnät istället för att själva satsa på att erbjuda ungdomar fritidsaktiviteter. Teorin som 
jag utgår ifrån när jag analyserar material kring Svalövs geografiska placering är Hägerstrands 
modell om tidsgeografi. Jag kommer således i mitt insamlade material att undersöka om 
Svalöv är i en situation som kan förklaras av Hägerstrands modell. Hans teori baseras på att 
människor i ett visst rum antingen väljer att satsa på att införa en viss aktivitet i det egna 
rummet man lever i, alternativt väljer man att utnyttja teknisk utveckling för att kunna ha 
aktiviteten i ett annat rum eftersom det anses effektivare och lönsammare. I mitt material som 
berör den geografiska placeringen för Svalöv kommer jag därför att studera ifall det kan ha 
varit så att man medvetet har valt att satsa på teknisk utveckling i form av effektivt 
transportnät som gör att man förlägger sina ungdomsaktiviteter till ett annat rum. Jag vill 
därför undersöka ifall detta kan vara en förklarning till att Svalöv rankas så lågt av KFUM.  
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4 Teori  
4.1 Val av teori  
Varför är sociala band och tidsgeografin centrala teorier i min uppsats? För att kunna besvara 
denna frågan måste man först sätta sig in i teorierna och förstå dess budskap. Travis Hirschis 
teori om sociala band förklarar och redogör olika element som anknyter individen till 
samhället och dessa element är anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse. Av dessa 
fyra element kommer min studie att fokusera på elementet delaktighet. Delaktighet kan 
innebära bl.a. skolaktivitet, föreningsliv, sociala nätverk samt religiösa och fysiska aktiviteter 
är dem tillfällen som ungdomarna kan utöva sin fritid. (Eamonn et al. 2009 s.84-86 )   

 Däremot talar tidsgeografin mer om hur tid rum har ett stort sammanhang i ett samhälle. Det 
är viktigt att förstå varför ett visst område planerar och organiserar på ett visst sätt. 
Tidsgeografin ger en bra bild om hur rummet ska uppfattas och struktureras efter individerna.  
Tidsgeografin klargör två stycken viktiga punkter i ett visst territorium, den ena utgörs av 
befolkningen, vars individbanor bildar en väv i tidsrummet. Det andra är systemet som utgörs 
av olika verksamheter då människan måste söka sig till vissa stationer för att uppnå sina mål. 
Befolkningen i ett visst rum kan minska sina krav på till exempel sin egen kommun då det 
finns ett utvecklat transportnät. Det utvecklade transortnätet kan göra att man smidigt kan ha 
sin fritidsaktivitet i ett annat territorium. ( Åquist, 1992, s.30-31) 

 

4.2 Sociala samband 
Travis Hirschi utvecklade en teori år 1969 som heter sociala bandteorin. Sociala bandteorin 
används väldigt ofta i kriminologisk forskning i samband med ungdomsbrottslighet och 
effekten av ungdomarnas fritid. Teorin är väldigt flexibel då den kan användes i olika sorters 
undersökningar. (Eamonn et al. 2009 s.82-83 ) Teorin bygger på empirisk undersökning av 
brottslighet, vilket ger möjlighet för forskare att ta del av fakta.   

Ungdomar är olika, då de har olika intresse samt olika mål i livet. För att underlätta för 
ungdomarna att uppnå sina mål behövs det olika sorters stöd eller så kallad vägledning. Sedan 
varierar chanserna att ta del av utbudet beroende på var man bor, kön samt den sociala och 
kulturella bakgrunden. (Eamonn et al. 2009 s.82-83 ) Miljön har alltså en stor roll hur 
ungdomar agerar vid olika situationer. För att kunna skapa möjligheten för ungdomarna att 
kämpa för sina mål handlar det om att sammankoppla individen till samhället under ett lagligt 
beteende. (J. Robert et al. 2007 s. 271,330) 

Travis Hirschis teori bygger på fyra olika element: anknytning, åtagande, delaktighet och 
övertygelse. Med anknytning menar han att sammanföra den traditionella relationen som 
individen har, som till exempel kamrater, skola, grannar och föräldrar. Åtagande är att hjälpa 
individen att hitta rätt arbete, utbildning och vara till stöd vid olika livsval. Delaktighet 
handlar om hur aktiv individen är inom olika engagemang i samhället. Det kan röra sig om 
hur delaktig individen är inom skolans olika organisationer, föreningslivsaktiviteter, arbete 
eller olika projekt i samhället. Övertygelse är ett väldigt viktigt element i denna teori, och det 
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handlar om att individens skall acceptera regler och lagar i samhället. (Eamonn et al. 2009 
s.84-86 ) Bilden nedan beskriver sociala band teorin, som binder samman människor med 
varandra, samhället och gemensamma värderingar och mål. Man kan även se i bilden att om 
elementet delaktighet brister och då ökar sannolikheten för olagligt beteende. (Eamonn et al. 
2009 s.84-86 )   

 

Figur 4.1 Social bond theory Källa: (Eamonn et al. 2009 S.86) 

Att vara fri från dessa band/element ger individen ett ökat handlingsutrymme att agera i 
enlighet med sina intressen. Dessa intressen kan strida mot de etablerade samhällsnormerna. 
Ett samhälle med svaga eller brutna band kommer att få en väldigt negativ efterföljd, bland 
annat att kriminaliteten ökar. Hirschi menar att dessa element är viktiga för ett samhälle, då de 
är avgörande för ungdomarnas olika beteenden. Ifall dessa band är starka i ett samhälle 
kommer det att utstråla positiva effekter, för att genom de fyra elementen binder man samman 
den enskilda individen till samhället. Ett samhälle som har en god kommunikation där 
ungdomar är involverade skapar ett samhälle där alla kan vara med och påverka struktur och 
beslut. Detta uppnår man genom stärka dessa band i ett samhälle. (J.Robert et al. 2007 s. 132-
134) Personer som genomgår denna livsutveckling kommer sannolikt ge sitt stöd åt den 
rådande samhällsordningen och därför inte bryta mot dess moral och reglerade normer. 
Sociala band stärks genom de fyra element som Hirschi talar om. För att kunna applicera 
dessa element krävs det av ett samhälle att erbjuda olika verksamheter för ungdomar. 
(J.Robert et al. 2007 s. 271,330) 
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Travis Hirschi menar att aktivitetsanläggningar samt skapandet av sociala samband i en 
kommun/område minskar kriminaliteten. Verksamheterna skall inte endast omfamna en viss 
intresserad grupp som till exempel fotbollsförening, utan det skall vara tillämplig för alla 
ungdomar som oftast har olika intressen. Det är viktigt att samhället inkluderar alla ungdomar, 
och inte endast en grupp. Det gör man genom att ha ett stort utbud av olika sorters aktiviteter i 
kommunen. Hirschi menar att man måste inkludera för att inte ge möjligheten till en viss 
grupp utrymmet att bryta mot samhällsreglerna. Det gör man genom att uppfylla de fyra 
elementen, anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse. De fyra elementen ska vara 
grundstenarna i alla samhällen, oberoende stolek. (J.Robert et al. 2007 s. 132-134) Travis 
Hirschi påpekar tydligt att olika städer eller områden är ansvariga ifall dessa element inte står 
nära till hands för ungdomarna oavsett geografisk placering. Kommuners/städers storlek eller 
uppdelning ska inte vara ett hinder för att erbjuda ungdomarna allt stöd de behöver. Ett 
samhälle med svaga eller brutna band kommer att överta väldigt negativ efterföljd, bland 
annat att kriminaliteten ökar radikalt (J.Robert et al. 2007 s. 132-134) Ett exempel på sådan 
källa är enkätundersökningar som elever i årskurs nio anonymt besvarat och där bland annat 
frågor som redovisar förklaring och förståelse angående sambandet mellan ungdomar och 
kriminalitet. (Estrad, 2007. s 37) Syftet med undersökningen är att ta reda på varför ungdomar 
begår olika brott tillsammans med de riskfaktorer som påverkar ungdomarna i framtiden. Ett 
urval av skolklasser i landet besvarade anonymt ett formulär som handlar om hur de ser på 
olika bakgrundsfaktorer. Det vill säga faktorer som leder individen att begå brott i olika 
situationer. Resultatet av denna undersökning visar att de riskfaktorer som kriminologiska 
forskare ofta sammankopplas till brottsliga beteende bland ungdomar är att de inte involveras 
i samhället. Teorin om sociala samband får stöd av denna undersökning, genom begreppet 
delaktighet, dvs. skapandet av aktiviteter som binder ungdomarna i olika projekt. Exempelvis 
framgår föräldratillsynen angående vetenskapen om ungdomarnas umgänge på fritiden som är 
en grundläggande del i Travis Hirschis teori om sociala samband. (Estrad, 2007, s 37) 

 

4.3 Tidsgeografi modellen - Rum och tid 
Tidsgeografin är skapad av Torsten Hägerstrand omkring 1970. Den presenterades som ett 
enhetligt synsätt. Tidsgeografi fokuserar på händelser, processer som äger rum, tar tid och 
kräver utrymme. Tid och rum betraktas som en enhet, som tidrum. Detta är centralt eftersom 
ambitionen är att följa vissa typer av konkreta processer. Då måste tid och rum ha ett stort 
sammanhang och bör ses som en enhet. ( Åquist, 1992, s.30-31) 

 

4.3.1 Rummet 
Rummet är ett grundläggande begrepp i geografin. Det finns olika uppfattningar om hur 
rummet skall förstås. I en diskussion om rumsuppfattning inom disciplinen som fördes på 
1970 urskilde man huvudsakligen tre rumsuppfattningar, absolut, relativ och relationell 
rumsuppfattning. ( Åquist, 1992, s.30-31) Den absoluta rumsuppfattningen är karaktäristik för 
regionalgeografin. Det innebär att varje plats eller region betraktas som någon konkret och 
unikt kombination av fenomen. Rummet består av en viss plats eller region. En lokalisering är 
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i detta fallet basen för rummet. Den relativa rumsuppfattningen skiljer sig från den absoluta då 
rummet får en självständig status. Man intresserar inte sig för rummet som unik plats utan för 
generella drag i mönstret som olika fenomen bildar i rummet. Det som finns i rummet som till 
exempel fabriker, vägar, städer ses som objekt som blir till noder och länkar och bildar 
hierarkier i den rumsliga organisationen. Det riktas en stor uppmärksamhet mot rummets 
organisering, fördelning i rummet och rumsliga processer. Man kan inte ge ansvaret till en 
avdelning i ett område/kommun, utan det krävs ett samarbete mellan olika parter inom 
kommunen. Man menar att rummet produceras, det blir en integrerad del av samhälls 
organisering. Den rationella rumsuppfattningen menar att rummet är en del av samhället så 
man bör inte betrakta rumsvetenskap utan samhällsvetenskap. Alla olika parter i ett 
området/kommun måste integreras med varandra. Ett starkt samarbeta mellan olika parter i en 
kommun underlättar planering av projekt. Ett bra samarbete och god kommunikation minskar 
missförstånd mellan olika parter.  ( Åquist, 1992, s.30-32) 

 

4.3.2 Den tidsgeografiska modellen 
Tidsgeografin innehåller en grundläggande modell. Modellen baseras på den utformning som 
Hägerstrand gav omkring  1970. Modellen formulerades då i ett sammanhang där 
tidsgeografins användbarhet i planering skulle belysas. I modellen ingår tidsgeografins 
centrala begrepp: individbana, tidsrum, projekt, verksamhetsknippen, stationer, och 
omgivningsstruktur. Kortfattat kan modellen beskrivas på följande sätt: Både människor och 
ting uppfattas som individer och beskrivs i termer av positioner och förflyttningar i 
tidsrummet. Människor och organisationer har mål som måste uppnås genom att utföra 
projekt. För att utföra ett komplett projekt krävs det att människor ingår i verksamhetsknippen 
med andra. Samt att vissa projekt genomförs på specifika stationer som människor då måste 
uppsöka.  (Åquist, 1992, s.30-35) Syftet med tidsgeografiska modellen är att den beskriver 
och analyserar möjligheterna att genomföra projekt i ett visst tidsrum.  Det finns två 
mekanismer som bildar rörelse i modellen. Den första är att människor och organisationer 
planerar att göra olika projekt för att gynna rummet de lever i. Den andra är teknisk 
förändring som kan effektivisera tidsanvändning. Då kan nya möjligheter öppnas som till 
exempel telefoner, bilen och transportutveckling som gör det enklare för människor i ett visst 
rum att söka sig till andra rum för egen trivsel. (Åquist, 1992, s.30-35)  

 

4.3.3 Tidsgeografin i praktiken  
Tidsgeografin har använts i många olika forskningsredskap och är användbar för olika typer 
av forskningsfrågor. Den har använts för att förstå olika moment i ett visst rum. Bo Lenntorp 
har 1976 utvecklat en tidsgeografisk simuleringsmodell med syfte att studera individens 
fysiska räckvidd i rummet. (Åquist, 1992, s.38-40) I modellen simuleras möjliga individbanor 
i en viss omgivning med hänsyn tagen till faktiska transportnät. Sture Öberg har 1976 med 
anknytning till samhällsgeografin utvecklat en modell för studier av geografiska variationer i 
vissa aspekter av levnadsvillkor. Det rör sig bland annat om människans fysiska tillgänglighet 
till servicebud. Man har bland annat studerat hur lönsamt är det att ta sig till ett visst rum för 
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en specifik tjänst. I studierna har man även tagit hänsyn till ifall det är lönsamt att 
implementera en viss tjänst i rummet för att underlätta för individerna i rummet. (Åquist, 
1992, s.38-40).  
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5 Empiri 
5.1 Svalövs kommun 

5.1.1 Geografi  
Svalövs kommun är en kommun i Skåne län. Centralorten är Svalöv. Kommunens yta är 360 
kvadratkilometer och det bor cirka 13,300 personer i kommunen. I Svalövs kommun finns det   
sex tätorter. Centralorten Svalöv är placerad i mitten bland de sex tättorterna. I figuren nedan 
presenteras tätorterna:  

 

Figur 5.1 Karta över Svalövs kommun och tätorterna i kommunen. Källa: Svalövs kommuns Utvecklingsplan 2013 
Sidan, 5 

 

Tabell 5.1 Tätorter i  Svalövs Kommun. källa: Tillväxtprogram Svalövs Kommun 

Nr Tätort  Storlek i hektar Befolkning (2012) 
1 Svalöv (Centralort) 239,37            4 350 
2 Teckomatorp 121,94            2 369 
3 Kågeröd  161,12            1 710 
4  Billeberga  106,13            1 600 
5 Röstånga 131,61            1 500 
6 Tågarp 42,05            1 131 
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Svalövs kommun ligger i västra Skåne och är centralt belägen i förhållande till större städer som 
Helsingborg, Lund och Malmö. Kommunen är en del av Öresundsregionen. Svalövs kommun har sju 
grannkommuner. Kommunen gränsar till Klippan, Eslöv, Kävlinge, Landskrona, Helsingborg, Bjuv 
och Åstorp (se figur 3). Svalövs kommun har sin placering centralt bland grannkommunerna. Svalövs 
kommun driver sedan 2010 ett projekt med grannkommunerna  kring  ett samarbete. Projektets 
strukturplan presenterar tre viktiga framgångsfaktorer för Skåne nordväst: satsning på infrastruktur, 
kvaliteter i landskap och näringsliv samt  utveckling av regionalt viktiga orter. Skåne Nordväst är det 
samlade namnet för det politiska samarbetet över kommungränserna. Syftet med samarbetet är att 
driva gemensamma frågor som gynnar regionen.  (Svalövs kommuns Utvecklingsplan, 2013 s. 42) 

 

Figur 5.2 Karta över Svalövs kommun. Källa: Svalövs kommun, 2009. 
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5.1.2 Demografi 
Totalt bor det 13, 300 personer i Svalövs kommun . Befolkningstätheten i Svalöv är 34 invånare per 
kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen är bland dem fem mest glesbefolkade kommunerna i 
Skåne. (Befolkningsprognos Svalövs kommun 2012 s. 9) 

 

 

 

Figur 5.3 Befolkningsprognos 2012-2025 för Svalövs kommun. Källa: Befolkningsprognos Svalövs kommun 2012. 

Prognosen ovan förutspår en minskad antal ungdomar i åldern 16-18 och 19-24. Prognosen förutspår 
att i invånare i åldern 16-18 och 19-24 kommer att minska fram till 2025. Anledningen till att 
ungdomar minskar är att de flyttar hemifrån och bilda egna hushåll. Många ungdomar flyttar på grund 
av studierna men även pga. att pris och hyra på boendet är en viktig faktorvid valet av bostad, och 
eftersom utbudet av passande bostäder är mindre i Svalöv än i andra kommuner väntas många flytta. 
Detta är en av förklaringarna till den förutspådda minskningen av andelen unga i prognosen. Flera av 
de unga som söker bostad i Svalövs kommun är studerande vid lantbruksskolan och Fridhems 
folkhögskola. (Befolkningsprognos Svalövs kommun 2012 S. 12-13) 

Statistiska Centralbyrån har fastställt förändringen i befolkningsmängden år 2011-2013för 
åldergruppen 5-9, 10-14, 15-19 i Svalövs kommun.  Enligt SCB har ungdomarna mellan 10-14 
minskat mellan 2011-2012, däremot ökat fr.o.m. 2011 t.o.m. 2013. Däremot kan vi se en ständig 
minskning år 2011-2013 hos ungdomarna mellan 15-19 år. 
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Tabell 5.2. Föränding i befolkningsmängden för åldersgrupper 10-14 och 15-19 i Svalövs Kommun  Källa : Statistiska 
centralbyrån 2015 
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5.2 Transportnät - Svalövs kommun 
Svalövs Kommun är klassad som pendlingskommun, där minst 40 % av nattbefolkningen 
pendlar. Det handlar om ungdomar och vuxna som studerar/jobbar i storstäderna, eller 
ungdomarna som har sina fritidsaktiviteter utanför kommunen. (Svalövs kommuns 
Utvecklingsplan, 2013 s. 42) Resultatet från den medborgardialog som genomfördes 2013 
visar tydligt att det är satsningar på en utbyggnad av infrastruktur som medborgarna ser som 
mest angelägen.  Nedan listas några av de synpunkter som framkom i dialogen:  

• Bättre kommunikationer med halvtimmestrafik som minimum och utökad kvällstrafik. 
• Förbättrade kommunikationer för både buss- och tågtrafik. 
• En fungerande kollektivtrafik även på helgerna som ungdomarna kan nyttja för sina 

fritidsaktiviteter. 
• Pågatåg behöver finnas tillgänglig efter arbetstid.  
• Ny väg 109 söder om Kågeröd. 

 

Figur 2.4 Kommunikationer och kollektivtrafik resvanor i Svalövs kommun. Källa: Svalövs kommuns, 
Utvecklingsplan 2013. 

"Genom att stärka och möjliggöra för effektivare och mer robust infrastruktur stärker vi 
banden mellan våra orter samtidigt som vi förbättrar förbindelser på interregional och 
internationell nivå. Det stomnät som kopplar oss samman med resten av regionen, där en stor 
del av medborgarna har sina studier och aktiviteter." (Svalövs kommuns Utvecklingsplan 
2013 Sidan. 42-43)   

 Utveckling inom infrastruktur är en central fråga vilket kommer underlätta för 
gymnasieungdomar som har fritt val av gymnasium inom Skåne och västra Blekinge.  76 % 
av ungdomarna i Svalövs kommun studerar gymnasiet utanför kommunen, där många 
ungdomar har sina aktiviteter. Svalövs kommuns gymnasiet utvecklas med åren. Målet är att 
ungdomarna ska stanna i kommunen vid  sina gymnasiestudier. För tillfället erbjuder Svalövs 
gymnasium följande program: samhällsvetenskap, naturvetenskap, naturbruks- och djurvård, 
lantbruk, fordon och transport. (Svalövs kommuns Utvecklingsplan 2013 Sidan. 10-13) 
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5.2.1 Inom Svalövs Kommuns tätorter 
Svalövs kommun är stort till yta, kommunen har byggt upp transportnät mellan tätorterna som 
uppfyller behovet av befolknings förflyttning mellan tätorterna. Svalövs kommun har tre 
stycken stationer som är utplacerade i  Teckomatorp, Billeberga och Tågarp. Dagliga turer 
erbjuds av Skånetrafiken inom Svalövs kommun på flöjlande linjer: 

Tabell 3.3 Förbindelser inom Svalövs Kommun. Källa: Skånetrafiken.se/sok-resa. 

Buss Förbindelser Tid : Mellan 05:00-21:00 
Helgfri 

Antal 
stopp 

Transport-
tid 

230 Teckomatorp-Svalöv-
Kågeröd 

Avgår 2 gånger i timme   22 st  29 min 

240 Svalöv-Billeberga Avgår 2 gånger i timme  9 st 12 min 
241 Teckomatorp- Billeberga  Avgår 2 gånger i timme 15 st  10 min 
243 Röstånga-Svalöv Avgår 1 gånger i timme 19 st 23 min 
250 Svalöv-via Tågarp till 

Landskrona 
Avgår 2 gånger i timme 25 st 18 min 

249 Svalöv-Ekeby-Tågarp-
Billeberga 

Avgår 2 gånger i timme 17 st 36 min 

 

Svalöv är bland de fem mest glesbebodda kommunerna i Skåne, vilket innebär att 
befolkningen är utspridd. Skånetrafikens transport mellan tättorterna har väldigt många stopp. 
(Svalövs kommuns Utvecklingsplan 2013, s. 46) Det beror på att Svalövs kommun är stor till 
areal samt att befolkningen är utspridd. I Svalövs kommun erbjuder Skånetrafiken även 
färdtjänster för invånare som bor långt från busshållsplatsen. Färdtjänsten måste däremot 
förbokas.  (Svalövs kommuns Utvecklingsplan 2013 Sidan. 46) 

 

Figur 5.5. Busstrafik inom kommunen källa: Svalövs kommuns Utvecklingsplan 2013 Sidan. 46. 
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5.2.2 Transport till grannkommunerna  
Svalövs kommun har ett välfungerande transportnät till grannstäderna, Bjuv, Helsingborg, 
Åstorp, Klippan, Eslöv, Kävlinge och Landskrona. Geografiskt sätt har Svalöv kommun en 
bra placering och har även nära till storstäderna i regionen. Svalövs kommun befinner sig nära 
till städerna Lund, och Malmö. I Teckomatorp finns det tåg som pendlar mellan Helsingborg 
och Malmö via Lund.  Kommunen har framtidsplaner att bygga en ytterligare järnväg i 
centralorten Svalöv. Svalövs transportnät med grannkommuner är en viktig del i Svalövs 
kommun. Som tidigare nämnt är kommunen klassad som en pendlingskommun då ca 40 % av 
nattbefolkningen pendlar 

Tabellen nedan visar Skånetrafikens resplanering från Svalövs kommun ut till 
grannkommunerna. Skånetrafiken använder bussar som plockar upp resande från kommunens 
tätorter, vilket leder till att bussarna stannar vid många busshållsplatser. Skånetrafikens bussar 
avgår samtidigt från två olika positioner, när bussen avgår från Kågeröd till Teckomatorp 
avgår samtidigt en buss från Teckomatorp till Kågeröd. (Skånetrafiken, 2010-2015) 

Tabell 5.4 Förbindelserna från Svalövs kommun till grannkommunerna Källa: Skåntrafiken/färdtjänst/svalov.se 

Buss / tåg Förbindelser Tid : Mellan 
05:00-21:00 
Helgfri 

Antal 
stopp 

Transport- 
Tid 

230 Teckomatorp- Bjuv via Svalöv Avgår 2 gånger i h 53st  59 min 
240 Svalöv - Landskrona Avgår 3 gånger i h 23st 25 min 
230/ 
11547 

Kågeröd - Kävlinge via Svalöv / 
Teckop 

Avgår 2 gånger i h 59 st 1 h 

520  Billeberga- Åstorp- via Tågrap Avgår 2 gånger i h 52 st 53 min 
230 
/11547 

Kågeröd - Svalöv / Teckop - 
Helsingborg 

Avgår 2 gånger i h 56 st 1h 13 min 

230, 241 Röstånga- Eslöv via Svalöv Avgår 2 gånger i h 29 36 min 
243 / 518 Svalöv - Klippan via Röstånga Avgår 2 gånger i h 36 46 min 
 

Det går utmärkt att med allmänna kommunikationer ta sig till och från Svalöv. Dagliga 
förbindelser med buss finns till Teckomatorp, Röstånga, Kågeröd, Tågarp, Billeberga och 
Landskrona, samt norrut till Helsingborg. Linje 230 trafikerar sträckan Teckomatorp-
Helsingborg via Svalöv, Kågeröd, Billesholm och Bjuv. I Teckomatorp finns direkt 
anslutning med tåg till Malmö, Lund och Helsingborg. Skånetrafiken har många 
busshållsplatser utplacerade i kommunen, vilket beror på att Svalöv är glesbebott. Samtidigt 
är det inte många som stiger på vid busshållsplatserna och därför är inte transporttiden lång 
förhållande till antal stopp som bussen gör. (Skånetrafiken, 2010-2015) 
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5.2.3 Transportnät från Svalövs kommun till städerna Helsingborg, Lund 
och Malmö 

- Tätorter inom Svalövs kommun som har tågstation.  

Svalövs kommun har bra transportnät till storstäderna. Kommunen har tre tågstationer som pendlar till 
och från Helsingborg, Lund och Malmö. Det innebär att hälften av tätorterna i 
Svalöv har tåg som pendlar direkt till städerna. Här nedan följer en karta över 
Svalövs kommuns tätorter som har tågstation. Tåget som avgår från Malmö och 
Helsingborg via Lund passerar förbi Svalövs kommuns tre tätorter med tågstation. ( 
Skånetrafiken, 2010-2015) Tåget avgår en gång i timmen alla helgfria dagar mellan 
04:00 - 00:00.  Den längsta transportvägen är mellan Tågarp och Malmö, vilket tar 
50 minuter.  

- Tätorter i Svalövs kommun som inte har tågstation. 

Tätorterna som saknar tågstation är Svalöv, Röstånga och Kågeröd. De har 
tillgång till regionbussar. Resenärer kan ta sig till tågstationerna inom 
kommunen med Skånetrafikens bussar som är synkroniserade med tågen. 
Det finns en buss som avgår från Kågeröd till Teckomatorp via Svalöv. 
Resenärer som vill till Teckomatorp för att stiga på tåg som pendlar till 
Malmö, Lund och Helsingborg avgår bussen varje timme från Kågeröd och 
Svalöv. Bussen är synkroniserade med tågavgången. Det finns två tåg som 
avgår från Teckomatorps tågstation, en mot Lund/ Malmö och en mot 
Helsingborg. Båda tågen avgår samtidigt från Teckomatorps tågstation. I 
figur fem beskrivs detaljerat Svalövs och Kågeröds transportväg till städerna 
Malmö, Lund och Helsingborg. 

 

 

Figur 5.6 Svalövs kommuns 
tätorter med tågstation. 
Teckomatop, Tågarp och 
Billeberga Källa: 
Skånetrafiken.se/Pågatåg-resa 
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Figur 5.7  Svalövs och Kågeröds transportväg till Malmö, lund och Helsingborg. 
Källa: Skånetrafiken 2010-2015  

Resenärer från Röstånga som vill till Malmö och Lund åker buss till Stehag tågstation. I 
Stehag stiger de på  tåget vidare till Malmö och Lund. Resenärer som vill vidare till 
Helsingborg stiger av i Lund och stiger på Helsingborgståget. Tåget avgår två gånger i 
timmen alla helgfria dagar mellan 06:00 - 01:00.  Den längsta transportvägen från Svalövs 
kommuns tätorter till städerna Lund, Malmö och Helsingborg är mellan Röstånga och 
Helsingborg, vilket tar 1h och 32 minuter. (Skånetrafiken 2015) I figur sex kan man se 
detaljerat exakt tidsbeskrivningen av transportvägen från Röstånga till Lund och Malmö.  

 

Figur 5.8 Röstångas transportväg till Lund och Malmö.  
Källa: Skånetrafiken 2010-2015 
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5.3 Svalövs kommun utvecklingsplan av transportnätet  
I Svalövs kommuns utvecklingsplan 2012 beskrivs hur Svalövs geografiska placering kräver 
ett utvecklat transportnät. Kommunen utgör en del i det expansiva storstadsområdet Malmö-
Helsingborg-Köpenhamn-Helsingör. Inom detta område, Öresundsregionen, finns ett brett och 
välutvecklat utbud av arbete, handel, kultur, service och utbildning. Kommunen ligger 
strategiskt placerad med närhet till storstadens utbud och service.Transport-
kommunikationerna från och till Svalövs kommun  är en central fråga i kommunens 
utvecklingsplaner. (Svalövs kommuns Utvecklingsplan 2013 Sidan. 12, 18) Svalövs kommun 
vill ge invånarna en god förutsättning att nå Öresundsregionens utbud. Kollektivtrafik med 
både buss och tåg är en viktig aspekt som kommunen kommer att utveckla. Kommunen har 
goda möjligheter till pendling till de närbelägna större arbetsmarknadsregionerna.   

 

5.3.1 Tågtrafik  
Svalövs kommuns satsar på en ytterligare tågstation i centralorterna Svalöv och Kågeröd. 
Statningen på en ökad spårbunden arbetspendling innebär att 19 nya orter i Skåne skulle 
kunna nås av tågtrafiken.  Den utökade tågtrafiken kommer att betjäna fler resenärer och nya 
delar av regionen.  Med nya tåg i orten Svalöv kommer en utvecklad förbindelse mellan 
kommunen och stora delar av Skåne uppnås. Det kommer då att gå väldigt mycket fler tåg än 
normalt på Lommabanan och Söderåsbanan (Arlöv-Flädie-Kävlinge-Teckomatorp-Kågeröd-
Billesholm-Åstorp). Många tåg kommer då också att ledas om på Skånebanan, vilket leder till 
ökad trafik till andra delar av Skåne. I utvecklingsplanen för 2014-2025 är ambitionen att 
förlänga persontågstrafiken till Ängelholm och Malmö. Hastigheterna kommer att öka på 
vissa sträckor till 160 km/h. Persontågstrafik kommer därmed att finnas utmed banan i 
tätorterna Tågarp, Billeberga, Teckomatorp, Svalöv och Kågeröd. Sträckan är beräknad att 
trafikeras av persontrafik pågatåg tidigast år 2020. Svalövs och Kågeröds centrum stärks med 
centralt belägna pågatågsstationer. Stationen i Kågeröd byggs först. Den betydande ökningen 
av tågtrafiken samt högre hastigheter kommer innebära att invånare har möjlighet att pendla 
till storstäderna oftare och smidigare. (Svalövs kommuns Utvecklingsplan 2013 Sidan. 12, 18) 

29 
 



 

Figur 5.9 Figuren nedan sammanfattar ambitionerna för de större infrastruktursatsningarna i Svalövs kommun 
Källa (Svalövs kommuns Utvecklingsplan 2013 Sidan. 46) 

5.3.2 Gång- och cykelvägar 
I Svalövs kommuns Utvecklingsplan 2013 beskriver de hur transportnätet ska utvecklas 
mellan tättorterna via cykel/gång  vägar." Även planerad ny gc-väg mellan Svalöv och 
Teckomatorp ökar tillgängligheten. Cykelvägar mot norr ger också ökad frihet åt de icke 
bilburna trafikanten  (Svalövs kommuns Utvecklingsplan 2013 Sidan. 20)  En satsning på 
cykelvägar som förbinder mindre orter med varandra och mindre orter med större skulle göra 
det möjligt att i större utsträckning, på ett säkert sätt, använda cykeln för kortare resor och för 
resor tillsammans med kollektivtrafiken.  

 

30 
 



5.3.3 KFUM:s kommunungdomsrankning på kommuner med bra transportnät till Svalöv 
Här nedan följer en presentation av KFUM:s kommunungdomsrankning på kommuner med 
bra transportnät till Svalövs kommun. Rankningen är fastställd enligt tolv nyckeltal, där 
KFUM har kollat på hur väl kommunerna uppfyller dessa 12 punkter. Syftet med tabellen är 
att visa de stora skillnaderna mellan hur Svalöv rankas jämfört med närliggande kommuner 
som har bra förbindelser till Svalöv. Denna tabell är viktig eftersom den visar att samtliga 
närliggande kommuner har en betydligt bättre ungdomsmiljö än Svalöv, vilket visar att 
ungdomar från Svalöv inte bara har möjlighet att via transportnätet ta sig ut till dessa 
grannkommuner utan att de också har incitament för att göra detta. Resultatet i tabellen 
kommer att diskuteras med ingående i nästkommande kapitel. 

Tabell 5.5 KFUM:s kommunungdomsranking på kommuner med bra transportnät till Svalövs kommun. Källa 
:KFUM 2012 

Kommun  2011 Position (1-
290)  

2012 Position (1-
290) 

2013 Position (1-
290) 

Malmö  82 61 71 
Eslöv 108 62 105 
Lund  126 127 148 
Helsingborg 196 128 201 
Landskrona 127 189 125 
Höör 124 168 165 
Svalöv 288 290 282 
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5.4 KFUMS årliga rankning och antal brott i Svalövs kommun 

5.4.1 Rankning 
KFUM:s årliga ungdomsrankning för Svalövs kommun syns nedan i tabell 8. Rankningen är 
fastställd enligt tolv nyckeltal, där KFUM har kollat på hur väl kommunerna uppfyller dessa 
12 punkter. Nedan finns en presentation av vad Svalövs kommun erbjuder sina ungdomar. 
Svalövs kommun har varit bland de tio sämsta ungdomskommunerna mellan 2011-2013. 
Enligt KFUM har Svalövs kommun för lite utbud av aktiviteter som täcker en viss målgrupp. 
Vissa aktivheterna har även olämpliga öppettider för ungdomar.  Svalövs kommun är inte i 
enlighet med vad KFUM anser är essentiell förutsättning för en bra ungdomskommun. I tabell 
8 presenteras vad Svalövs kommun har att erbjuda sina ungdomar utifrån vad Kfum anser bör 
vara tillgängligt i varje kommun. 

Tabell 5.6 Av dem 290 kommuner som undersökningen har inkluderat har Svalövs Kommun varit bland de tio 
sämsta ungdomskommunerna mellan 2011-2013. Källa: KFUM 

År Position (1-290) 
2011 288 
2012 290 
2013 282 
Tabell 5.7Presentation av vad Svalöv har att erbjuda enligt mätningen som KFUM har gjort. Källa: Idrottonline 2014 

Tätorter/ 
Nyckeltal 

Svalöv Kågeröd Röstånga Teckomatorp Tågarp Billeberga 

Idrott och 
fritidsanläggning
ar 
 

- Fotboll 
- Badminton 
- Bordtennis 
- Tennis 
- Bowling 
- Dart 
- Golf 
- Gym 
- Gymnastik 

- Fotboll 
- Bordtennis 
- Friidrott 
- Ridsport 

- Fotboll 
- Gymnastik 
(barngympa) 
- Orientering 

- Fotboll 
 

- Fotboll - Fotboll 
- Gymnastik 
(barngympa) 

Allmänna 
fritidsverksamhe
ter 

- Montessori 
-Trollungarna 
(Trolleholm) 

- - - - - 

Fritidsgårdar Fotbolls-
klubb* 
(6-15 år) 

Scoutkår** 
(6-12 år) 

- - Tågarps 
AIK*** 
(6-13 år) 

- 

Fritidshem och 
pedagogisk 
omsorg 
 

Heleneborg-
skolan 
fritidshem 

Lunnaskolans 
fritidshem 

Midgårds 
fritidshem 

Parkens 
frtidshem 

- Billeshögs-
skolans- 
fritidshem 

Allmän 
kulturverksamh
et 

- - - - - - 

Bibliotek Svalövs 
Bibliotek 

Kågeröd 
Bibliotek 

Röstånga 
Bibliotek 

Teckomatorp 
Bibliotek 

- Billeberga 
Bibliotek 

Musik och Svalövs - - - - - 
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kulturskola musikskola 
*Fredagar-Söndag 19.30-22.00, **Torsdagar 18.00-21.00(Sommarstängt), ***Måndagar 17.30-19.30  

Biblioteken i Kågeröd, Röstånga och Billeberga har öppet två dagar i veckan med öppettider 
på 5 timmar i medel per dag. Medan Svalöv har endast stängt söndag och öppentiderna är i 
medel 6 timmar. Teckomatorp har öppet tre gånger i veckan med öppettider ca 4 timmar per 
dag. Sommarperioden har alla ovannämnda bibliotek färre öppetdagar och tider. Under 
kriterier som personaltäthet i fritidshem, stöd till studieorganisationer och lärartäthet 
uppskattas genom antalet lärare per elever och heltidsanställda vilket jag inte har hittat belägg 
för. Tabellen 5.7 visar att i hela Svalövs kommun finns det endast en Allmän 
fritidsverksamhet som är placerad i centralorten Svalöv. Det finns även ett litet utbud av 
fritidsgårdar i Svalöv, Tågarp och Kågeröd som kan nyttjas av endast en målgrupp , scout och 
fotbolls intresserade ungdomar. Fritidsgårdarna har öppet en dag i veckan med väldigt få 
timmar.(Se tabell 5.7). 

5.4.2 Brott 
Det är väldigt svårt att få tag på  myndigheter eller organisationer som sammanställer en 
rankning av ungdomsbrottsligheten i kommunerna. Tabellen nedan är sammanställd av polis 
kommissarie Anders Månsson i Malmö på begäran av mig. Den presenterar antal brott utförda 
av ungdomar som är bosatta i Svalövs kommun. Brottet kan ha utförts över hela riket. 
Åldersgruppen för dessa brottsärenden är 15-19 år. Anders Månsson bad mig att kontakta 
socialstyrelsen i Svalövs kommun för ungdomar/barn mellan 10-14 år.( Rikspolisstyrelsens 
rättsavdelning 2015) 

Tabell 5.8: Antal brott för ungdomar mellan 15-19 år i Svalövs  kommun. Källa: Rikspolisstyrelsen, rättsavdelning. 

ÅR 2011 2012 2013 
Antal Brott  85 32 58 
 

Nedan syns en tabell över antalet unga ungdomar mellan 10-14 år som fick vård av 
socialtjänsten eller LVU år 2011, 2012 och 2013 i Svalövs Kommun. Statistiken är hämtad 
från socialtjänsten i Svalövs kommun.  

Tabell 5.9 : Brott för ungdomar mellan 10-14 år i Svalövs  kommun. Källa: Socialstyrelsen i Svalövs Kommun. 

År  2011 2012 2013 
Antal ungdomar i 
Svalövs kommun  

13,1 19,9 19,9 
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6 Analys  
6.1 KFUM:s mål - En trygg och utvecklande atmosfär 
Det är i barndomen och ungdomen som personligheten, attityder och värderingar formas, och 
det är vad som avgör vilken värld våra barn kommer leva i. Det är otvivelaktigt att ett 
samhälle som skapar en trygg och omfamnande atmosfär för sina barn, öppnar trygga och 
säkra utvecklingsmöjligheter för barnen. (Eamonn et al.  2009 s.84-86 ) Enligt en artikel 
utgiven av KFUM så ställer man den intressanta frågan, ”En kommun som är bäst på skola 
kommer långt, men vad händer om man samtidigt inte har en socialtjänst som kan fånga upp 
skolans signaler om elever som mår dåligt” (De stora arenorna  2013 s.12-20) 

Skolan är i huvudsyfte ett lärosäte där det inte finns tillräckligt stort utrymme, i form av tid 
och kompetens, för alla ungas socialhälsa. (KFUM:s Sveriges, ungdomsrankning, 2012) Den 
atmosfären KFUM talar om är meningsfulla mötesplatser för ungdomar. Sådana mötesplatser 
där det skall finnas utrymme för unga att utvecklas, så som inom bl.a. föreningslivet, 
idrottsanläggningar, scoutverksamheter, en fritidsgård eller en lägergård. Andra mötesplatser 
som ”på stan”, och snabbmatsrestauranger är inte enligt KFUM trygga eller utvecklande 
mötesplatser. Trygga och säkra mötesplatser är sådana som ger utvecklingsmöjligheter för 
unga, där de själva kan utforma sin fritid på sina villkor, samtidigt som motverkar 
diskriminering och ohälsa. (Kfums Sveriges, ungdomsrankning, 2012) Detta är en 
grundläggande förutsättning att utforma sådana mötesplatser för att kunna arbeta med 
ungdomars välbefinnande och förebygga utanförskap och åtgärda och hjälpa de unga som 
lider av ohälsa, därför anser jag att KFUM:s kriterier är en bra grund för mätning och 
rankning av hur bra en ungdomskommun är.  

 

6.2 Svalövs geografiska placering  
Den årliga Kfums: ungdomskommunrankningen visade 2012 att Svalövs kommun är Sveriges 
sämsta kommun för ungdomar. För att analysera om det geografiska läget har varit en 
bidragande orsak till att den anses vara Sveriges sämsta kommun för ungdomar, kommer jag 
att diskutera Kfums kriterier förhållande till vad Svalöv har att erbjuda sina ungdomar och hur 
geografin har påverkat det.   

 

6.2.1 Den geografiska påverkan 
Torsten Hägerstrands teori om tidsgeografin bygger på två mekanismer som bildar rörelse i 
teorin. Den första är att människor och organisationer planerar att göra olika projekt för att 
gynna rummet de lever i. Vissa är i behov av att göra projekt för ungdomar för individens 
trivsel i ett visst rum. Den andra är den teknisk förändring som kan effektivisera 
tidsanvändning. Som till exempel telefoner, bilen och transportutveckling som gör det enklare 
för människor i ett visst rum att söka sig till andra rum för egen trivsel. (Åquist, 1992, s.30-
35) Svalöv är en centralort i Svalövs kommun, kommunen består av sex tätorter och är en 
relativt glesbefolkad kommun (Riskanalys rapport, Svalövs Kommun 2009). Kommunen har 
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sju gränsande grannkommuner. Den geografiska strukturen och demografin i en kommun 
påverkar kommunens möjlighet att uppnå sina mål eftersom geografin och demografin spelar 
en ekonomisk roll. Det blir genast dyrare för en kommun som består av småtätorter att 
investera i föreningsverksamheter och aktivitetshus för ungdomar i varje ort jämfört med en 
annan kommun, med samma antal invånare, fast med högre befolkningen.  

För exemplifiera kan vi jämföra Svalövs kommun som har en bowlingsklubb, klubben ligger i 
centralorten Svalöv, och Åstorps kommun som har ungefär lika många invånare har också en 
bowling klubb. Antal lag i Åstorps bowlingklubb är 5 medan i Svalövs bowlingklubb så är det 
två (BK Strået och BK Möllan, där sistnämnda laget är endast för pensionärer), i Åstorp ha 
man åtta banor medan i Svalöv så har man 4 banor. Man kan konstatera att Åstorps 
bowlingklubb är en mer aktiv klubb och har större popularitet än Svalövs. (Fritids och 
kulturguide, 2013/14) Det finns givetvis andra faktorer som påverkar det, men det bli genast 
svårare för invånarna i Svalövs kommun att bli aktiva i en klubb som inte ligger i deras tätort. 
Det är inte lika smidigt att varje träning köra sitt barn till träningen som att promenerar eller 
cykla till sin träningsplats. Med detta kan man konstatera att en kommun med en större stad 
har enklare att skapa ett mer aktivt föreningsliv i sin kommun än en kommun med många 
tätorter. Man kan se i KFUM:s årliga rapport (2012) att Åstorp kommun ligger 40 nivåer 
högre än Svalöv kommun. Samma sak gäller bordtennisklubbarna i vardera kommunen, där 
Åstorps kommun har fler aktiva medlemmar än Svalövs kommun. Att Åstorp kommun är en 
mer tätbefolkad kommun med ungefär samma antal invånare som Svalövs kommun och satsar 
ca: 7.5Mkr (Fritids och kulturguide 2013/14) på idrottsplatser, föreningar och fritid medan 
Svalöv kommun satsar ca: 9.4Mkr (Svalövs kommun, strategisk budget 2012) och trots det 
ligger Svalöv 40 platser lägre ner på den årliga ungdomskommunrankningen (KFUM, 2012). 
Svalöv har satsat på ett väl strukturerat transportnät för att leverera en smidig och enkel 
förflyttning inom och utanför kommunen. 

 

6.2.2 Svalövs kommuns transportnät  
Som tidigare nämnt har Svalöv sju stycken grannkommuner. Svalöv har en väldigt bra 
transport till dessa kommuner. Enligt Skånetrafikens tidstabell kan man läsa ut att det finns 
möjlighet för Svalövsborna att pendla till Helsingborg och Malmö två gånger per timme. 
Tåget går 20 timmar per dygn för all tätorter i Svalövs kommun. Den längsta pendeltiden från 
Svalövs kommun till Malmö, Lund eller Helsingborg är 70 minuter. KFUM:s 
kommunungdomsrankning har inte tagit hänsyn till Svalövs kommuns utvecklade 
transportnät, något som möjligtvis kan påverkar rankingen, eftersom ungdomarna har 
möjlighet till ett aktivt ungdomsliv i närliggande orter utanför kommunen som är enklare och 
snabbare att ta sig till än tätorterna inom Svalövs kommun.  Ungdomarna i Svalövs kommun 
har möjlighet att två gånger per timme ta sig från Svalöv till Malmö, Helsingborg och alla 
tätorter/städer däremellan för att utföra sin aktivitet. Eftersom Svalöv har en geografisk 
placering till kommuner och städer som är mer aktiva (inom ungdomskategorin) är det 
gynnsamt att ha ett bra transportnät vilket de har. Detta underlättar för ungdomarna i Svalöv 
att söka sig utanför Svalöv för att finna sina intressen. Svalövs kommun har bra transportnät 
med kommuner som enligt KFUM har rankats hundra platser före Svalövs kommun. I 
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tabellen nedan kan vi se att Svalövs kommun hamnade sista i rankningen 2012, samtidigt som 
Malmö och Eslöv rankats 230 platser över Svalövs kommun. Det är en oerhört stor skillnad.  

Tabell 6.1 KFUM:s kommunungdomsranking år 2011-2013, över Svalöv samt kommuner med bra transportnät till 
Svalöv Kommun Källa: KFUM 

Kommun  2011 Position (1-
290)  

2012 Position (1-
290) 

2013 Position (1-
290) 

Svalövs 288 290 282 
Malmö  82 61 71 
Eslöv 108 62 105 
Lund  126 127 148 
Helsingborg 196 128 201 
Landskrona 127 189 125 
Höör 124 168 165 
 

Jag kan se ett sambandet mellan Svalövs situation och Hägerstrand modell om tidsgeografin. I 
modellen ingår tidsgeografins centrala begrepp: individbana, tidsrum, projekt, 
verksamhetsknippen, stationer, och omgivningsstruktur. Kortfattat kan modellen beskrivas på 
följande sätt: Både människor och ting uppfattas som individer och beskrivs som termer av 
positioner och förflyttningar i tidsrummet. Människor och organisationer har mål som måste 
uppnås genom att utföra projekt. För att utföra ett komplett projekt krävs det att människor 
ingår i verksamhetsknippen med andra. Samt att vissa projekt genomförs på specifika 
stationer som människor då måste uppsöka.  (Åquist, 1992, s.30-35).  Det är väldigt intressant 
att Hägerstrand påpekar att vissa projekt genomförs på specifika stationer (platser) som 
människor då måste uppsöka. Som tidigare nämnt består Svalöv av många tättorter där 
befolkningstätheten är 34,75 invånare/km vilket är lågt (SCB, 2012). Med tanke på Svalövs 
utvecklade transportnät och låga befolkningstäthet så är det inte rätt station att utföra just 
aktivitetsanläggningar på enligt Hägerstrand. Kommunikationen i Svalövs kommun möjliggör 
att projekt utförs utanför kommunen, något som KFUM inte tar hänsyn till.   

 

6.2.3 Svalövs kommun  - Fortsätter att utveckla transportnätet  
 I Svalövs kommuns utvecklingsplan 2011-2013 beskriver de hur Svalövs geografiska 
placering kräver ett ständig utvecklat transportnät. Kommunen är medvetna om Svalöv 
geografiska placering och väljer därför att utnyttja den på bästa sätt, genom att utveckla 
kollektiva kommunikationen till Öresundregionen. I Öresundsregionen finns ett brett och 
välutvecklat utbud av arbete, handel, kultur, service och utbildning som Svalövs kommuns 
invånare kan ta del av.  KFUM:s kommunungdomsrankning har inte tagit hänsyn till den 
kollektivtrafiken från och till Svalövs kommun som påverkar ungdomars möjlighet till 
medverkande i mötesplaster och föreningsliv som kanske finns i närliggande kommuner. 
(Svalövs kommuns Utvecklingsplan 2013 Sidan. 12, 18)  Svalövs kommun vill ge invånarna 
goda förutsättningar att nå Öresundsregionens utbud, vilket underlättar för ungdomarna att 
finna och delta i sina fritidsaktiveter. Eftersom mer än 40 % av nattbefolkningen pendlar 
dagligen är kommunen klassad som pendlingskommun.  (Svalövs kommuns Utvecklingsplan 
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2013 Sidan. 46) Det finns olika sätt för en kommun att ge sina ungdomar en trygg och 
utvecklad atmosfär. Bra kommunikation till och från Svalövs kommun ger möjligheten för 
ungdomar att nå mötesplatser där det finnas utrymme för unga att utvecklas, så som inom bl.a. 
föreningslivet, idrottsanläggningar, scoutverksamheter, en fritidsgård eller en lägergård. En 
viktig målsättning hos KFUM är att ge ungdomarna trygga och säkra mötesplatser som ger 
utvecklingsmöjligheter för ungdomar, där de själv kan utforma sin fritid på sina villkor. Vilket 
är möjligt för ungdomarna i Svalövs kommun genom det utvecklade transportnätet då de kan 
välja var i Öresundregionen de vill utföra sina fritidsaktiveter.  Detta är något kommunen har 
betonat i sina utvecklingsplaner 2011-2013, något KFUM inte alls har tagit hänsyn till, vilket 
därmed påverkar KFUM rankning på Svalövs kommun.  

 

6.3 Kriminalitet i förhållande till fritidsaktiveter 
Travis Hirschi menar att det finns fyra olika element att anknyta individen till samhället och 
dessa är anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse. Av dessa fyra element har min 
studie haft fokus på elementet delaktighet. Inom elementet delaktighet ingår det som jag  har 
fokuserat på mest i min studie, skolaktivitet, föreningsliv, sociala nätverk, samt religiösa 
aktiviteter. Jag har undersökt hur aktivitetsanläggningar, samt skapandet av sociala samband 
förhåller sig till kriminalitet. Vi ska jämföra och se utvecklingen av kriminalitet i Svalöv 
kommun under år 2011-2013 bland ungdomar mellan 10-14 samt 15-19 och 
ungdomsrankningen som KFUM har gjort.  

 

6.3.1 Ungdomsbrottsligheten i Svalövs kommun mellan 2011-2013 
bland ungdomar 10-14 år  och 15-19 . 

Tabellen 6.2 beskriver antal brott som är utförda av ungdomar mellan 10-14 år i Svalövs 
kommun. Statistiken över anmälda brott är hämtad från socialtjänsten i Svalövs kommun. 
Ungdomarna har fått uppföljning av socialtjänsten i Svalövs kommun efter att dömts för olika 
brott. Man kan se ett det har skett en ökning av antal brott bland ungdomarna mellan 2011-
2012. Däremot har ingen förändring skett i antal brott mellan 2012-2013.  

Tabell 6.2: Brott av ungdomar mellan 10-14 år i Svalövs  kommun. Källa: Socialtjänsten i Svalövs Kommun. 

År  2011 2012 2013 
Antal brott i Svalövs 
kommun mellan 10-
14 år. 

13 20 20 

 

Enligt KFUM:s kommunungdomsranking har Svalövs kommun varit bland de tio sämsta 
kommunerna i Sverige mellan åren 2011-2013. Vid utförandet av rankningen har Kfum 
fastställd tolv nyckeltal, där KFUM har kollat på hur väl kommunerna uppfyller dessa 12 
punkter. Enligt KFUM har Svalövs kommun för lite utbud av aktivitet för en viss målgrupp. 
Vissa aktiviteter har även olämpliga öppettider för ungdomar.  Svalövs kommun är inte i 
enlighet med vad KFUM anser är essentiell förutsättning för en bra ungdomskommun. Det 
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som är intressant är att se ifall teorin Hirschis teori stämmer för just Svalövs situation. Ifall det 
inte finns ett stort utbud av fritidsaktivitet för ungdomarna kommer kriminaliteten att öka 
radikalt.  Att ungdomar begår brott kan bero på många faktorer men det som intresserar mig 
är att se ifall kriminaliteten har ökat mellan 2011-2013 då Svalövs kommun har varit bland 
Sveriges tio sämsta kommuner för ungdomar enligt Kfum. Den enda ökningen bland 
ungdomar mellan 10-14  har skett mellan 2011-2012 från att vara 13,1 brott till 19,9. Svalövs 
kommun sjönk enligt Kfums rankning från plats 288 till 290 mellan åren 2011-2012. Se tabell 
nedan. 

Tabell 6.3 KFUM:s rankning över Svalöv. Källa: KFUM 

Kommun  2011 Position (1-
290)  

2012 Position (1-
290) 

2013 Position (1-
290) 

Svalövs 288 290 282 
 

Det har alltså ökat med sju brott under året Svalövs kommun sjönk i rankningen 2012. År 
2013 har ingen förändring i antal brott skett ungdomar 10-14 år, då Svalövs kommun flyttades 
upp i rankningen 8 platser. Trots Svalövs kommuns dåliga utbud av fritidsaktiviteter kan man 
inte se ett samband till kriminaliteten. Trots att Svalövs kommun flyttades upp 8 platser i 
Kfums rakning har inte kriminaliteten minskat. En viktig faktor är hur befolkningsmängden 
har förändrats mellan ungdomarna 10-14 år. Vi kan se i figuren nedan att det har skett en liten 
ökning bland ungdomarna i den åldersgruppen. Den största ökningen bland ungdomarna i 
åldern 10-14 år var 2012-2013, då kriminaliteten stod stilla på 20. Således har antalet 
ungdomar i åldern 10-14 år ökat utan att kriminaliteten för dessa har minskat. 

Tabell 6.4 Ungdomsbrottsligheten i Svalövs kommun mellan 2011-2013 bland ungdomar mellan 15-19 år. 

 

Tabellen 5.6 presenterar antal brott utförda av ungdomar som är bosatta i Svalövs kommun. 
Brottet kan ha utförts över hela riket. Åldersgruppen för dessa brottsärenden är 15-19 år. 

Tabell 6.5. Antalet utförda brott under följande år. Källa Polisen. 

ÅR 2011 2012 2013 
Antal Brott  85 32 58 
 

Antal brott har minskat hos ungdomarna 15-19 år 2011-2012, och därefter ökat igen 2013. 
Som tidigare nämnt har kommunen enligt KFUM:s kommunungdomsrakning hamnat bland 
Sveriges tio sämsta kommunerna för ungdomar år 2011, 2012 och 2013. Även bland 
ungdomar mellan 15-19 år kan man inte se ett samband mellan kriminalitet och 
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fritidsaktivitet. Det finns en stor sannolikhet att andra faktorer spelar roll som antalet 
ungdomar, som att ungdomarna i den åldergruppen har minskat och därför har det inte 
kriminaliteten ökat. Däremot ser vi att ungdomarna minskade år 2013 till skillnad från 2012 
och samtidigt har kriminaliteten ökat från 2012-2013. Att kriminaliteten inte har ökat i 
kommunen trots bristande ungdomsaktiviteter stämmer dåligt med Hirschi sociala bandteorin. 
Teorin kan fortfarande stämma, men inte i Svalövs kommun där andra faktorer kan ha 
påverkat varför kriminaliteten inte ökat. 

Tabell 6.6 Förändring i befolkningsmängden för ungdomar i följande åldersgrupper. Källa: SCB. 

 2011 2012 2013 
Svalövs Kommun    
5-9 809 797 828 
10-14 761 767 803 
15-19 948 891 817 
   

En annan faktor som också kan ha haft en påverkande roll på varför kriminaliteten inte har 
ökat är en stor del i åldergruppen 15-19 studerar gymnasiet utanför kommunen där de får 
möjlighet att hitta och skapa sina fritidsaktiviteter där istället. I Svalövs utvecklingsplan 2011-
2013 presenteras hur kommunen är klassad som pendlingskommun, där minst 40 % av 
nattbefolkningen pendlar . Det handlar om ungdomar som studerar i storstäderna, eller 
ungdomarna som har sina fritidsaktiviteter utanför kommunen.  (Svalövs kommuns 
Utvecklingsplan 2013 Sidan. 42)  

 

6.4 Transportnätet - en faktor till kriminalitetsminskning i Svalövs Kommun  
Det är svårt att hitta sambandet mellan kriminalitet och fritidsaktiveter i Svalövs kommun. 
Men man måste vara medveten om att Hirschis teori fortfarande kan stämma överens med 
Svalövs kommun. Svalövs kommuns geografiska placering kan vara en anledning till varför 
kriminaliteten inte har ökat i kommunen.  Hirschi påpekar tydligt att kommuner /området ska 
stå till svars ifall inte fritidsaktiviteter står nära till hands för ungdomarna oavsett kommunen 
geografisk placering. Kommunens storlek eller uppdelning ska inte vara ett hinder för att 
erbjuda ungdomarna allt stöd de behöver. Som vi ser så har Svalövs kommun satsat på ett 
utvecklat transportnät för kunna ge ungdomarna möjligheten att få all stöd de behöver, inte 
bara inom kommunen utan till grannkommunerna också. Via ett bra transportnät har även 
ungdomarna närhet till att finna och genomföra sina intressen, vilket binder dem till 
samhället.  Om vi tittar närmare på hur dem sociala banden påverkar ungdomarna i samhället 
ser vi ett samhälle som saknar en trygg och säker mötesplats inte uppfyller de fyra 
grundstenarna för en säker och trygg uppväxt för våra unga. Tidigare nämnt så är det viktigt 
att man i tidig ålder förebygger ohälsa och ensamhet för barnen, så att när de växer upp kan 
stå på egna ben och våga ta stegen själva och hitta sina utvecklingsmöjligheter, långt från 
brott och kriminalitet. Att ungdomar i Svalövs kommun har anknytning till familjen och 
skolkamrater och deras åtaganden till skolan och utbildningen är inte tillräckligt, man måste 
komplettera med att ungdomar i kommunen måste vara delaktiga i lagsporter och 
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föreningslivet för att kunna få övertygelse om värderingar, attityder och ansvarskänsla. 
Svalövs kommuns transportnät ger ungdomarna möjlighet att vara delaktiga i lagsporter och 
föreningslivet för att kunna få övertygelse om värderingar, attityder och ansvarskänsla.  

För att vara delaktig måste kommunen i första hand ge möjlighet för ungdomarna att nå olika 
aktivitetsanläggningar. Hirschi menar att vara fri från dessa band/ element ger individen ett 
ökat handlingsutrymme att agera i enlighet med sina intressen. De intressena kan strida mot 
de etablerade samhällsnormerna. Ett samhälle med svaga eller brutna band kommer att överta 
väldigt negativ efterföljd, bland annat att kriminaliteten ökar. Hirschi menar att dessa element 
är viktiga för ett samhälle, då de är avgörande för ungdomarnas olika beteende. Ifall dessa 
band är starka i ett samhälle kommer de att utstråla positiva effekter, för att genom de fyra 
elementen binder man samman den enskilda individen till samhället. Ett samhälle som har en 
god kommunikation där ungdomar är involverade leder till ett stabilt samhälle där alla kan 
vara med och påverka struktur och beslut. Detta uppnår man genom stärka dessa band i ett 
samhälle. (J.Robert et al. 2007 s. 132-134).  
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7 Diskussion & Slutsats 
7.1 Slutsats 
Här följer svar på var enskild fråga i min frågeställning utifrån min analys.  

- Kan Svalöv kommuns geografiska läge vara en bidragande orsak till att den anses vara 
Sveriges sämsta kommun för ungdomar enligt KFUM? 

Som det beskrivs i Svalövs kommuns utvecklingsplaner 2011-2013 har kommunen en unik 
geografisk placering. Svalövs kommun har närhet till stora delar av Öresundsregionen med ett 
utvecklat transportnät. Kommunen erbjuder regelbundna turer med skånetrafikens 
kollektivtrafik vilket underlättar för invånarna att snabbt nå ut till storstäderna för att utföra 
sina behov. I Öresundsregionen finns ett brett och välutvecklat utbud av arbete, handel, kultur, 
service och utbildning som Svalövs kommuns invånare kan ta del av. KFUM:s 
kommunungdomsrankning har rankat Svalövs kommun till en av Sveriges sämsta kommuner 
för ungdomar. KFUM:s rankning utgår från 12 olika kriterier, där geografiska läget inte har 
någon betydelse. Detta kan givetvis påverka rankningen på många olika sätt. Svalövs 
kommun har via ett utvecklat transportnät kunnat erbjuda ungdomarna att nå ut till vad  
Öresundregionen  erbjuder. Att KFUM inte tar hänsyn till detta kan leda till att Svalöv får ett 
orättvist resultat i mätningarna, då man som ovan nämnt på ett indirekt sätt faktiskt bidrar till 
att ungdomar får möjlighet att utföra diverse aktiviteter, men dock i närliggande områden. Det 
utvecklade transportnätet gör att en stor del utav Svalövs ungdomar studerar utanför 
kommunen och väljer att också utföra fritidsaktiviteter där. Svalövs kommun är också 
uppdelat i sex glesbefolkade och ifrån varandra långt liggande tätorter vilket ökar kravet på 
ungdomssatsningar då man måste tillfredsställa samtliga tätorter, till skillnad från mer 
"kompakta" kommuner där man lättare når ut till ungdomarna med sina investeringar i 
fritidsaktiviteter. Svalövs transportnät är också utvecklat på ett så effektivt och noggrant sätt 
att det inte bara är enkelt för invånarna i samtliga tätorter att ta sig ut till Öresundsregionen 
utan transportförbindelserna är också organiserade så att man snabbt kan ta sig ut, d v s 
tidtabellerna är väldigt bra tajmade mellan tätorternas tåg och bussar.   

- Finns det ett samband mellan den, enligt KFUM, bristande satsningen på 
ungdomsaktiviteter och ungdomskriminaliteten i Svalövs kommun ? 

Enligt KFUM:s kommunungdomsranknig har Svalövs kommun ett oerhört litet utbud av 
fritidsaktiviteter för ungdomarna i kommunen. Travis Hirschi har i sin forskning identifierat 
bristen på delaktighet, d v s möjligheten för ungdomar att engagera sig i olika sociala 
fritidsaktiviteter m.m., som ett element som kan öka kriminaliteten i ett visst rum radikalt på 
kort tid. Något sådant samband finns enligt min analys inte i Svalöv, då 
ungdomskriminaliteten inte har ökat markant under perioden 2011-2013. För 
ungdomsgruppen 10-14 år har det bara varit en ökning med sju brott från 2011-2012 och från 
2012 till 2013 har det varken minskat eller ökat. För ungdomsgruppen 15-19 år har 
kriminaliteten minskat drastiskt från 2011 till 2012 och har därefter ökat igen under 2013.  
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Det går således inte att fastställa ett samband i enlighet med Hirschis teori, som förutspår att 
en plats med liten möjlighet för delaktighet för ungdomar bör leda till stora ökningar i 
ungdomskriminalitet. Svaret på den andra forskningsfrågan är därför att ett samband inte går 
att finna under åren 2011-2013.  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Den geografiska placeringens påverkan på KFUM:s rankning 
Resultatet i denna uppsats pekar till viss grad mot att det kan föreligga ett förhållande som 
beskrivs i teorin om tidsgeografi, nämligen att Svalövs kommun aktivt har valt att satsa på att 
"flytta ut" sina ungdomars fritidsaktiviteter genom att utveckla ett effektivt transportnät. Man 
kan i Svalöv ha valt att satsa mycket på att utveckla sitt transportnät till andra städer, vilket 
möjliggör för invånarna i samtliga tätorter att lätt ta sig ut och utföra aktiviteter på annan ort. 
Detta är ett förhållande som till stor del kan förklaras med hjälp av teorin om tidsgeografi 
enligt Hägerström, som poängterar att ett en teknisk utveckling kan underlätta för människor i 
ett visst rum att söka sig till ett annat rum för egen trivsel. Teorin säger också att det ibland 
inte är lönsamt att satsa på olika projekt i det egna rummet, utan är fördelaktigt om man 
istället satsar på att utveckla ett transportnät som gör att man kan ta del av det någon 
annanstans. Resultatet visar att detta just verkar vara fallet med Svalövs  kommun. 
Kommunen rankas enligt KFUM flera hundra placeringar sämre än sina grannkommuner, 
men något som inte beaktas i rankningen är hur snabbt och enkelt Svalövs ungdomar kan ta 
del av närliggande kommuners fritidsaktiviteter.  

Utifrån mitt resultat kan jag förutsätta att det möjligtvis är väldigt svårt och dyrt för en 
kommun som Svalöv att anordna t ex bowling, badminton, gymnastik och pool eller att ordna 
en musikskola i varje tätort i kommunen. Men det innebär inte att kommunen har struntat i att 
skapa effektiva mötesplatser för ungdomarna i tätorterna, utan man har istället valt en annan 
strategi där man via utvecklandet av ett bra transportnät indirekt har skapat bra förutsättningar 
för ungdomar att ta del av olika aktiviteter och mötesplatser. Detta är en strategi som inte alla 
kommuner har möjlighet att implementera, eftersom de inte har samma geografiska läge som 
Svalöv.  

Ovanstående resultat och resonemang kan också kritiseras på vissa punkter. När det gäller 
antagandet om att Svalövs kommun har valt att satsa på transportnätet för att möjliggöra 
ungdomar att utnyttja fritidsaktivteter i andra kommuner så kan det även vara så att man i 
själva verket mest har fokuserat på att den vuxna befolkningen, som via transportnätet lätt ska 
kunna ta sig till arbete etc. Det framgår därför i resultatet inte tydligt att satsningen på 
transportnätet är starkt kopplat till just ungdomarnas möjligheter, vilket innebär att det även 
kan vara så att KFUM:s rankning faktiskt stämmer. Något som hade kunnat komplettera 
denna studie avsevärt hade varit utförandet av intervjuer med till exempel politiker i Svalövs 
kommun men även ungdomar i den undersökta åldersgruppen. På så sätt hade man kunnat få 
mer inblick i Svalövs strategi vad gäller ungdomssatsningar samt hur ungdomarna ser på sina 
möjligheter att utöva sociala aktiviteter i kommunen.  
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7.2.2 Sambandet mellan bristande satsning på fritidsaktiviteter och kriminalitet 
I resultatet framgick att det inte fanns ett samband mellan KFUM:s rankning och ökad 
ungdomskriminalitet i Svalöv under perioden 2011-2013, i åldergrupperna 10-14 och 15-19 
år. Ett sådant samband bör enligt Travis Hirschi föreligga på en plats där ungdomar har en 
liten möjlighet till delaktighet på fritiden. En bidragande orsak till att kriminaliteten inte har 
ökat kan vara relaterat till just Svalövs transportnät och att det faktiskt är så att ungdomarna i 
Svalövs kommun har en stor möjlighet till att utöva fritidsaktiviteter. I ett sådant fall så 
stämmer Hirschs teori då det inte råder en brist på ungdomsaktiviteter i Svalöv pga. 
transportnätet.  

Det bör påpekas att validiteten kraftigt kan ifrågasättas när det gäller just detta resultat, främst 
eftersom det rör sig om ett så pass kort tidsintervall (2011-2013). För att på ett säkrare sätt 
undersöka ett eventuellt samband mellan KFUM:s rankning och ungdomsbrottsligheten i 
Svalöv hade man behövt göra en studie med data från mycket längre tidsintervall samtidigt 
som man utför ett statistiskt test i form av exempelvis en regressionsanalys. Man bör även 
beakta att det kan finnas en hel del andra faktorer som kan orsaka en ökad 
ungdomskriminalitet än just bristande möjlighet till fritidsaktiviteter. Andra mycket 
påverkande faktorer kan exempelvis vara arbetslöshet bland föräldrar, dålig skolmiljö, 
segregering etc.  Det är således väldigt svårt att uttala sig om ett samband mellan 
kriminaliteten och ungdomars möjlighet till delaktighet i Svalöv även under en längre 
tidsperiod, eftersom många andra faktorer kan spela in.  
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8 Förslag till vidare studier.  
Med tanke på att KFUM:s kommunungdomsmätningar är en väldigt ny företeelse är denna 
studien väldigt begränsad, främst för att det inte går att göra studier för längre tidsperioder. Ett 
alternativ till framtida forskning är att upprepa en liknande studie som denna några år fram i 
tiden för att på ett bättre sätt kunna studera samband mellan Svalövs eller andra kommuners 
förhållande mellan ungdomskriminalitet och KFUM:s rankningar. När det gäller huruvida en 
kommuns geografiska läge kan bidra till en orättvis rankning enligt KFUM, kan framtida 
studier skapa större klarhet i frågan genom att man inkluderar intervjuer med politiker i de 
undersökta kommunerna och även med KFUM själva. Att undersöka fler kommuner än just 
Svalöv hade också varit fördelaktigt ur ett forskningsperspektiv då man hade kunnat ta reda 
på ifall samma situation föreligger i andra kommuner med liknande geografisk placering som 
Svalöv. 
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