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Sammanfattning  
Med anledning av det pågående visionsarbetet i Ängelholms kommun 
genomför kommunen denna omvärldsanalys. Visionen ska guida Ängelholms 
utveckling fram mot 2035. Under detta tidsförlopp kommer tillvaron för alla 
att påverkas av den globala, den regionala och den lokala utvecklingen samt de 
möjligheter och utmaningar den medför. Omvärldsanalysen syftar till att 
definiera Ängelholms möjligheter och utmaningar inför framtiden utifrån ett 
globalt, regionalt och lokalt trendperspektiv. 
 
Som ett led i arbetet med omvärldsanalysen arrangerade Ängelholms kommun 
föreläsningar med tillhörande workshop i december 2019. Föreläsningarna gav 
allmänhet, kommun, föreningar, näringsidkare m fl möjlighet att bidra med 
sina tankar och idéer beträffande Ängelholms utveckling utifrån ett 
omvärldsperspektiv. Diskussioner fördes kring fem megatrender och sju lokala 
utvecklingstrender. Resultatet visar att de trender som Ängelholmarna känner 
störst engagemang för är hållbarhet, konkurrens om kompetens och ökade 
förväntningar.  
 
Hållbarhet 
De medverkande identifierade möjligheter för att attrahera unga och 
barnfamiljer att bosätta sig Ängelholm genom att ha ett tydligare 
hållbarhetsperspektiv. En ökad efterfrågan kan finnas på lokala gröna näringar. 
Kommunen har ett ansvar för att fungera som föredöme i hållbarhetsfrågan.  
 
Konkurrens om kompetens 
De medverkande såg en utmaning i att förändra bilden av Ängelholm som en 
slumrande stad. Ängelholms kvaliteter i form av exempelvis föreningsliv, 
närheten till natur och företagsetablering kan attrahera inflyttare till 
kommunen, vilket i sin tur kan tillgängliggöra mer kompetens lokalt.  
 
Ökade förväntningar 
De medverkande såg en utmaning för kommunen i att balansera krav på 
snabbare processen med krav på ökad kontroll. Digitalisering kan bidra till att 
åstadkomma en utvecklad tillgänglighet. De ökade förväntningarna medför 
utmaningar för, i stort sett, samtliga delar av samhället.  
 
Omvärldsanalysen utgör den bakgrund vilken Ängelholm har att förhålla sig till 
i sin strategiska utveckling fram mot 2035. Genom kontinuerlig analys av 
förändringar och utvecklingstendenser i omvärlden förbättras förutsättningarna 
att driva den lokala utvecklingen i önskad riktning. Omvärldsanalysen bidrar till 
att det som kommer att bli Ängelholms vision för framtiden. 
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Bakgrund och syfte 
Ängelholms kommun tog 2019 beslut om att genomföra ett visionsarbete i 
kommunen. Arbetet ska resultera i en vision, som ska guida kommunens 
framtida utveckling fram mot 2035. Visionen ska beskriva den önskade 
framtiden i Ängelholm, med betoning på Ängelholms bästa utifrån ett tydligt 
framtidsperspektiv. Den ska vara konkret och utmanande. Den ska omfatta alla 
i Ängelholm såväl kommun, allmänhet, föreningar, näringsliv som besökare. 
Visionen ska utgå från en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt perspektiv. 
 
Inom ramen för visionsarbetet genomfördes två temaföreläsningar med 
efterföljande workshop under december 2019. Fokus för aktiviteterna låg på 
omvärldsanalys. Föreläsningsledare var Micco Grönholm, som tillsammans 
med kommunen och externt processtöd utformade upplägget. Föreläsningarna 
marknadsfördes både internt och externt. Under de två tillfällena medverkande 
sammanlagt ca 200 personer. Föreläsningar, resultatet från workshop och 
material från andra aktörer utgör underlag för genomförandet av omvärlds-
analysen. 
 
Syftet med att genomföra omvärldsanalysen är primärt att inleda visionsarbetet 
med att definiera Ängelholms möjligheter och utmaningar inför framtiden 
utifrån ett globalt, regionalt och lokalt trendperspektiv. Visionen ska guida 
kommunens utveckling fram mot 2035. Under detta tidsförlopp kommer 
tillvaron för alla i Ängelholm att påverkas av omvärldens utveckling samt de 
möjligheter och utmaningar den för med sig för Ängelholm. Därför behöver 
Ängelholm sättas in i omvärldskontext, utifrån vilken visionen tas fram. 
Ängelholm är unikt, men präglas av ett ömsesidigt beroende till omvärlden. En 
omvärldsanalys skapar förbättrade förutsättningar för proaktivitet och ger en 
framtidsbild som Ängelholm har att förhålla sig till i framtagandet av visionen. 
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Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys utgör en analys av omvärlden och dess påverkan. Med 
omvärlden avses i detta sammanhang den utveckling som sker utanför 
Ängelholm, d v s skeenden som Ängelholm primärt inte kan påverka. Trender 
såsom digitalisering, klimatförändringar och globalisering drivs huvudsakligen 
inte av Ängelholm, men förmågan att förstå och förhålla sig till dessa 
förändringskrafters lokala påverkan kan ha stor betydelse för kommunens 
framtid. Det är svårt att förutse hur omvärlden kommer att se ut om 10, 20 
eller 50 år. En anledning är att vi tenderar att överskatta utvecklingen på kort 
sikt, men samtidigt underskatta utvecklingen på lång sikt. Dessutom drivs inte 
utvecklingen alltid av de aktörer som vi tror kommer föra utvecklingen framåt.  
 
Uppgiften för Ängelholm är att utifrån trenderna i omvärlden identifiera 
möjligheter och utmaningar samt utifrån det ta fram sätt för att hantera och dra 
nytta av utvecklingen. Vi skapar framtiden tillsammans.   

Metod 
Tolv trender har identifierats i omvärldsanalysen. Av dessa är fem s k 
megatrender, d v s trender som främst påverkas av den globala utvecklingen 
och inte av Ängelholm. Megatrenderna är långsiktiga, de medför stabila 
förändringar över tid och tenderar att uppfattas som en naturlig del i 
utvecklingen. De fem megatrenderna är: globalisering, individualisering, 
klimatförändringar, demografiska förändringar och digitalisering. Det går 
att dra nytta av dem och på så sätt påverka framtiden i önskad riktning.  
 
Utifrån dessa megatrender har sju regionala och lokala utvecklingstrender, s k 
spaningar, pekats ut som särskilt aktuella för Ängelholm. De har paralleller 
med utvecklingen i omvärlden, men medför tydliga förestående konsekvenser 
för Ängelholm. De regionala och lokala spaningarna är: fler äldre, ökade 
förväntningar, hållbara samhällen, AI/IoT/Big Data, en arbetsmarknad 
i förändring, konkurrens om kompetens och ökad polarisering.  
 
Aktiviteterna i omvärldsanalysen inleddes med en kortare föreläsning om hur 
omvärldstrender påverkar på lokal nivå. Under föreläsningarna presenterade en 
kortfattad beskrivning av megatrenderna och spaningarna. Därefter ombads 
deltagarna att dela in sig i intressentgrupper. Uppdelningen genomfördes 
utifrån föresatsen att ge olika perspektiv möjlighet att komma till tals. Inom 
grupperna genomfördes därefter en workshop, där deltagarna ombads fokusera 
på en av de presenterade trenderna eller spaningarna samt resonera kring de 
utmaningar och möjligheter den valda trenden för med sig för Ängelholm. 
Därefter ombads respektive grupp att presentera sin analys för resterande 
deltagare, vilka hade möjlighet att inkomma med ytterligare inspel och tillägg. 
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Megatrender och spaningar 

 
De tre trender som Ängelholmarna känner störst engagemang för är hållbarhet, 
konkurrens om kompetens och ökade förväntningar. När det gäller hållbarhet 
identifierades möjligheter för att attrahera unga och barnfamiljer att bosätta sig 
Ängelholm genom att ha ett tydligare hållbarhetsperspektiv. En ökad 
efterfrågan kan finnas på lokala gröna näringar. Kommunen har ett ansvar för 
att fungera som föredöme i hållbarhetsfrågan. När det gäller konkurrens om 
kompetens såg de medverkande en utmaning i att förändra bilden av 
Ängelholm som en slumrande stad. Ängelholms kvaliteter i form av 
exempelvis föreningsliv, närheten till natur och företagsetablering kan attrahera 
inflyttare till kommunen, vilket i sin tur kan tillgängliggöra mer kompetens 
lokalt. När det gäller ökade förväntningar såg de medverkande en utmaning för 
kommunen i att balansera krav på snabbare processen med krav på ökad 
kontroll. Digitalisering kan bidra till att åstadkomma en utvecklad tillgänglighet. 
De ökade förväntningarna medför utmaningar för, i stort sett, samtliga delar av 
samhället.  
 
Nedan redovisas resultatet för respektive megatrend och spaning. Först 
presenteras varje trend och spaning kortfattat. Därefter presenteras de 
konsekvenser, utmaningar och möjligheter som trenden medför för 
Ängelholm. Denna del baseras huvudsakligen på de workshops som 
anordnades i anslutning till aktiviteterna kopplade till omvärldsanalysen. I de 
fall underlaget från föreläsningarna är knappt har materialet kompletterats med 
underlag från andra källor, se källförteckning.  

 
Globalisering 
Globalisering avser en process där utbyte av idéer, kultur, attityder, varor, 
teknologi och kunskap mellan samhällen samt stater ständigt tilltar. I denna 
process knyts samhällen samman i ett ömsesidigt beroende. I och med 
avtagande kostnader för transport och informationsöverföring kan människor, 
produkter och tjänster distribueras samt interagera allt enklare. Det medför en 
snabbare informationsspridning samt att större delar av samhällts kultur, 
ekonomi och politik är gemensamt på ett globalt plan. Parallellt med denna 
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utveckling undanröjs handelshinder och regelverk harmoniseras, vilket 
ytterligare påskyndar globaliseringen. Vissa är kritiska mot globaliseringen. 
Under omvärldsanalysföreläsningarna valde ingen av intressentgrupperna att 
fokusera specifikt på globaliseringen. Följaktligen har nedanstående i huvudsak 
inhämtats från andra källor.  
 
Utifrån ett globalt perspektiv har storstadsregioner störst möjlighet att dra 
nytta av globaliseringen. Genom att ha etablerade nätverk, kompetenser och 
verksamheter kan storstadsregioner dra nytta av internationellt samarbete samt 
attrahera fler talanger och verksamheter. Det kan medföra en utmaning för 
Ängelholm. Den tilltagande globaliseringen kan också föra med sig en känsla 
av vanmakt om att beslut som formar individens vardag i allt högre 
utsträckning fattas på andra ställen i världen. Att bejaka individens vilja och 
förmåga att påverka vardagen i Ängelholm beskrivs utifrån detta som en 
utmaning.  
 
Globaliseringen för även med sig möjligheter för Ängelholm. Flygplatsen 
kombinerat med närheten till Helsingborg samt kontinenten ger Ängelholm 
möjlighet att konkurrera om verksamheter och talanger. Globaliseringen för 
med sig en ökad valfrihet för Ängelholmaren. Inte enbart i form av tillgängliga 
produkter och tjänster, utan även i form av möjlighet till t ex kulturella utbyten 
eller utlandsstudier. Det skapar möjlighet för en ökad livskvalitet.  
 
Individualisering 
Individualisering innebär att traditionella och grupporienterade värderingar 
ersätts med mer individorienterade. Individer efterfrågar i allt högre 
utsträckning möjlighet påverka och utforma sin tillvaro. Individualiseringen 
tillgängliggör ett bredare utbud av kulturer, idéer och sociala sammanhang för 
individen. Parallellt med detta ökar utrymmet för individens egenmakt och 
individuell handlingsfrihet med ett ökat ekonomiskt oberoende, i synnerhet i 
de utvecklade delarna av världen. Enligt ”World Value Survey” är Sverige det 
land där individualiseringen är starkast.  
 
För Ängelholms del kan den ökade individualiseringen föra med sig en 
utmaning i att behålla ungdomar i kommunen. Många efterfrågar möjligheten 
att ”skräddarsy” sin tillvaro. Därför är utbudet i lokalsamhället viktigt, i 
synnerhet för ungdomar som är mer mobila och som kan ha en tendens att 
söka sig till större samhällen såsom Helsingborg, Malmö eller utomlands. Den 
ökade individualiseringen kan även komma att innebära utmaningar för den 
sociala sammanhållningen och riskerar att öka de sociala klyftorna mellan 
människor.  
 
Individualiseringen medför flera möjligheter för Ängelholm. I individens 
strävan efter att utforma sin egen tillvaro kan olika initiativ uppstå, drivna av 
människor med ett stort personligt engagemang. Det kan handla om 
engagemang inom näringsliv, föreningsliv eller annat. Lyckas Ängelholm 
tillvarata dessa initiativ kan det leda till en växande företagsetablering och 
därigenom en ökad valfrihet för kommuninvånarna. Från kommunens sida 
framförs att det offentliga har en viktig roll i att vara facilitator och 
möjliggörare för dessa initiativ samt att det civila samhället har en drivande 
funktion. Det kan ha positiva effekter för livskvaliteten. Individualiseringen 
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kan även medföra en förstärkt norm om personligt ansvar, vilket skulle kunna 
minska kraven på samhället. Ängelholm behöver möta den ökade 
individualiseringen genom ett varierat serviceutbud. 
 
Klimatförändringar 
Klimatförändringarna utgör en stor utmaning. Om utsläppen av växthusgaser 
fortsätter att stiga riskerar en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger 
två grader uppnås. Det skulle medföra allvarliga konsekvenser. Värderingar och 
beteenden genomgår förändring till följd av detta. Det finns en vilja till 
förändring i samhället, särskilt på medborgarnivå. Ingen av deltagarna valde att 
fokusera på klimatförändringar, varför nedanstående material inhämtas från 
andra källor.  
 
Klimatförändringar innebär utmaningar inom konsumtion samt produktion av 
varor och tjänster. Förändringar behöver genomföras annars kan de medföra 
konsekvenser på ekosystem, livsmedelsproduktion och tillgång på vatten. Det 
kan i sin tur för med sig allvarliga sociala och politiska utmaningar i form av  
t ex ökade konflikter om resurser och ökade flyktingströmmar, vilket skulle 
kunna komma att utgöra en utmaning för Ängelholm. 
 
Samtidigt är klimatförändringarna en drivande funktion i den teknologiska 
utvecklingen. Ekonomin behöver genomgå förändringar för sträva efter 
klimatneutralitet. Nya bränslen, transporter och cirkulära lösningar kan 
medföra möjligheter för näringslivet, kommunen och föreningslivet i 
Ängelholm. Uppvärmningen kan även gynna vissa geografiska områden genom 
att odlingssäsongerna förlängs. 
 
Demografiska förändringar 
Världens befolkning växer, med fler unga och ökat antal äldre. Det påverkar 
den ekonomiska utvecklingen och har effekter på den sociala strukturen. Fler 
flyttar till städer och den ekonomiska migrationen fortsätter. Sannolikt kommer 
storstadsregioner att fortsätta växa och i ökande grad utgöra tillväxtmotorer. 
År 2050 beräknas 66 procent av jordens befolkning bo i städer. 
 
Ängelholms utmaning kopplat till den demografiska förändringen ligger dels i 
att attrahera ungdomar och barnfamiljer till att bosätta sig i kommunen samt 
dels i att verka för att de ungdomar som idag bor i kommunen också gör det år 
2035. Utifrån ett arbetskraftsperspektiv är det viktigt, då en stor del av 
utmaningen kopplad till den demografiska förändringen medför en ökad 
försörjningsbörda för framtidens arbetskraft. Det är en utmaning som 
Ängelholm behöver förhålla sig till, som även rymmer flera möjligheter.  
 
Först och främst lyfts det från föreningslivet att ett sätt att attrahera och 
behålla ungdomar kan vara att tillhandahålla ett tillgängligt och varierat 
serviceutbud. De kvaliteteter som idag finns i Ängelholm, med välfungerande 
skolor och ett aktivt föreningsliv, utgör möjligheter för att attrahera fler 
nyinflyttare. Närheten till Helsingborg och kontinenten samt även åtkomsten 
av flygplatsen lyfts också som faktorer som kan attrahera människor som 
arbetar på annan ort.  De höjningar i bostadspriser som flyttströmmar till 
städer skapar, ger möjlighet för att attrahera fler att bosätta sig på landsbygden.  
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Digitalisering 
Digitaliseringen medför omfattande förändringar i vårt sätt att leva. Den 
tilltagande automatiseringen och robotiseringen förändrar arbetsmarknaden i 
grunden. Varor och tjänster designas, produceras och distribueras på nya sätt. 
Sättet individer interagerar på förändras också, vilket skapar nya värdekedjor 
samt möjligheter till samverkan och utveckling.  
 
Digitaliseringen medför en utmaning för Ängelholm genom att nya 
kompetenser efterfrågas, samtidigt som tidigare eftersökta kompetenser blir 
föråldrade. Det kan leda till andra sorters arbetstillfällen eller i värsta fall färre 
arbetstillfällen, vilket kan medföra minskade skatteintäkter. Ytterligare något 
som ses som en utmaning är att digitaliseringen kan leda till färre mänskliga 
och fysiska möten. Det anses kunna leda till isolering och utanförskap. Vidare 
lyfts att digitaliseringen riskerar att föra med sig negativa folkhälsoeffekter, t ex 
i form av ett ökat stillasittande.  
 
Möjligheterna digitaliseringen för med sig är många. Först och främst lyfts att 
digitaliseringen möjliggör en snabbare samt mer tillgänglig privat och offentlig 
service. Ett exempel är smarta äldreboenden. En snabbare och mer tillgänglig 
service frigör tid, vilket kan leda till ökad livskvalitet. En deltagare på 
workshopen uttryckte att digitaliseringen gör världen större, samtidigt som den 
medför att världen kommer närmre. Digitaliseringen medför även förbättrade 
möjligheter att leva ett klimatsmart liv. Slutligen medför den förbättrade 
förutsättningar för frihet och oberoende för Ängelholmaren.  
 
Fler äldre 
Ängelholm har en högre andel personer som är 60 år eller äldre, än riket. Det 
innebär att en betydande andel av kommuninvånarna kommer att stå utanför 
arbetsmarknaden inom en snar framtid. Många äldre vill leva ett aktivt liv och 
bo kvar hemma så länge som möjligt. Den ökade andelen äldre medför 
förändringar i behovet av vård och omsorg. Parallellt med detta medför det 
faktum att en mindre andel av befolkningen kommer att vara i arbetsför ålder 
potentiella utmaningar i att trygga kompetensförsörjningen, i såväl offentlig 
som privat sektor. Ingen av intressentgrupperna under workshopen valde att 
fokusera på spaningen fler äldre, varför underlaget nedan är inhämtat från 
andra källor.  
 
Det faktum att Ängelholm har en äldre genomsnittsbefolkning än riket medför 
först och främst en ekonomisk utmaning. Att en avsevärd andel av 
befolkningen går i pension fram till 2035 medför minskade skatteintäkter för 
kommunen. Parallellt med detta väntas kravet på äldreomsorgen öka. 
Befolkningen som helhet blir förvisso allt friskare, men flera lever längre och 
kan därmed komma ett efterfråga omsorg under en längre tid. Kort sagt leder 
den åldrande befolkningen till att försörjningsbördan för den aktiva 
arbetskraften ökar.  
 
Samtidigt efterfrågar allt fler äldre ett aktivt liv. Då pensionen inträder frigörs 
en ansenlig mängd tid för de personer som går i pension. Det kan innebära 
möjligheter för t ex föreningslivet att växa och bli mer aktivt. Efterfrågan på 
arbetskraft väntas öka, i synnerhet inom vården. Det medför möjligheter för att 
motverka arbetslöshet och isolering för idag segregerade grupper. Utbildnings-
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initiativ med närhet till arbetslivet skulle kunna bemöta den ökande 
försörjningsbördan och samtidigt verka för en ökad sysselsättning. 
 
Ökade förväntningar 
Människor förväntar sig snabbare, enklare och mer individanpassad service. 
Tidsåtgång blir ett allt viktigare beslutskriterium och värderas högre. Trenden 
går mot att fler efterfrågar en omedelbar behovstillfredsställelse. Samtidigt 
finns det indikationer på att fler yngre drömmer om familjeliv och fint hus, de 
är inte villiga offra familjelivet och fritiden för den professionella karriären.  
 
För Ängelholm innebär det utmaningar i att möta och tillgodose de ökade 
förväntningarna. Kommunen framför att det kan föreligga en utmaning i att 
balansera kommuninvånarnas ökade förväntningar på snabbare processer och 
kortare beslutsvägar med tilltagande krav på kontroll. Kommunen är samtidigt 
viktig ur en demokratisk aspekt och behöver även fortsättningsvis se till 
samhällets bästa, framför individens enskilda behov. De ökade förväntningarna 
riskerar även att föra med sig en mer omfattande ensamhet och isolering. 
Antalet naturliga mötespunkter och gemensamma levnadsbetingelser kan 
minska, vilket skulle kunna få konsekvenser för Ängelholmarnas sociala 
samvaro. På ett övergripande plan identifieras även en potentiell utmaning med 
två parallella system: den traditionella demokratin och en onlinebaserad 
opinionsbildning. 
 
Samtidigt för de ökade förväntningarna med sig möjligheter för Ängelholm. 
Kommunen lyfter att trenden kan innebära att förutsättningarna för 
medborgarnas delaktighet i beslutsfattande förbättras. Om det sker en 
utveckling av direktdemokrati kan kommuninvånarna involveras i högre grad i 
beredningen av ärenden. Ökade förväntningarna medför även förväntningar 
om en flexibel kommun, som kan hantera ärenden snabbt. Det utgör 
gynnsamma förutsättningar för att utveckla e-servicen inom kommunen. 
Ökade förväntningar inom yrkeslivet kan ses som en förutsättning för att 
arbetstagare i högre grad blir mer självgående och tar ansvar, samtidigt som de 
i högre utsträckning efterfrågar möjligheter till kompetensutbildning och 
eventuellt omskolning. Föreningslivet lyfter att de ökade förväntningarna på en 
meningsfull fritid kan medföra att fler engagerar sig i föreningslivet. Trenden 
att fler yngre efterfrågar ett traditionellt familjeliv har också konkret innebörd 
för Ängelholm, då denna trend kan innebära en konkurrensfördel för att 
attrahera fler unga och barnfamiljer att bosätta sig i kommunen.  
 
Hållbara samhällen 
Dagens samhällen behöver utvecklas på ett mer hållbart sätt så att människor, 
djur och miljö mår bra. Hållbarhetsperspektivet får ett allt större inflytande på 
hela samhället: ekonomi, energiproduktion, tillverkning, jordbruk, resande, 
service och konsumtion.  
 
Klimatförändringarna för med sig utmaningar för Ängelholm bl a i form av 
risk för erosion, torka och stigande vattennivåer. Ängelholm Näringsliv lyfter 
att det föreligger en utmaning i att etablera tydliga prioriteringar mellan 
bevarande av åkermark och nya etableringar av företag. Den finns en utmaning 
i att hantera klimatomställningen i förhållande till gällande lagstiftning. 
Energieffektiviseringen är också en viktig hållbarhetsfråga. En annan utmaning 
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är att ändrade resvanor behövs för att fler ska använda hållbara transportsätt i 
framtiden. Socialt hållbara samhällen behöver innehålla mötesplatser.  
 
Hållbarhetsperspektivets alltmer centrala roll i samhällsutvecklingen medför 
även möjligheter. Ängelholm Näringsliv lyfter förbättrade möjligheter för 
etablering och utveckling av gröna näringar samt hållbar företagsutveckling. 
Ängelholms närhet till både natur och stad utgör en möjlighet att etablera en 
tydlig hållbarhetsprofil, vilket i sin tur kan attrahera inflyttare med engagemang 
för hållbarhetsfrågor. Ängelholms storlek vara en framgångsfaktor, då 
kommunen bedöms vara tillräckligt stor för att göra konkret skillnad, men 
tillräckligt liten för att det ska gå att göra skillnad tillsammans. Trenden med 
ökad efterfrågan på närodlade produkter kan medföra en skjuts för det lokala 
näringslivet. Om fler väljer hållbara transportsätt såsom cykel och 
kollektivtrafik kan Ängelholms stadskärna göras mer attraktiv. Buller och trafik 
samt antalet parkeringsplatser kan minska, vilket skulle frigör ytor. Kommunen 
behöver agera som ett föredöme i hållbarhetsfrågan. Intresset för 
hållbarhetsfrågor kan även medföra möjligheter för ett utvecklat föreningsliv.  
 
AI, IoT och Big Data 
Automatiserad teknik och artificiell intelligens, AI, kommer att förändra 
samhället i samma nivå som elektriciteten en gång gjorde. Internet of Things, 
IoT, och den ständigt ökande tillgången till data utgör den tredje vågen av den 
digitala utvecklingen. 
 
Trenden aktualiserar en förestående strukturomvandling av ekonomin, vilket 
kan föra med sig stora förändringar i arbetsmarknaden. Ängelholm har en 
utmaning i att anpassa sig till utvecklingen och att ”framtidssäkra” 
arbetstillfällen. Arbetstagare behöver ges möjlighet att fortbilda sig, i takt med 
att produktionsförhållanden ändras. Därutöver föreligger det en 
generationsklyfta i den digitala utvecklingen. Yngre människor tar snabbare till 
sig den digitala utvecklingen, samtidigt som förmågan att använda digitala 
verktygen hela tiden behöver vidareutvecklas. Det riskerar att accentuera 
diskrepansen mellan gammal och ung, vilket kan få sociala konsekvenser. 
Vidare aktualiserar den digitala utvecklingen behovet av en modern 
lagstiftning, kopplat till bl a informationssäkerhet och övervakning. Slutligen 
kan den digitala utvecklingen ställa ökade krav på energiförsörjningen.  
 
Samtidigt medför den digitala utvecklingen stora möjligheter för Ängelholm. 
Dessa möjligheter lyfts framförallt inom området vård och omsorg, där 
implementeringen av olika automatiserade lösningar kan lindra effekterna av 
personalbrist samt erbjuda en mer nära och individanpassad service. 
Digitaliseringen medför även att samhället blir mer lättillgängligt och ger 
förbättrade möjligheter för delaktighet. Dessutom lyfts att digitaliseringen kan 
föra med sig positiva hållbarhetseffekter för Ängelholm, bl a genom minskat 
behov av transporter.  
 
Arbetsmarknad i förändring 
Det blir allt vanligare att människor prioriterar att frilansa eller ta 
korttidsanställningar, istället framför traditionella anställningar. Samtidigt 
uppstår nya jobb och företag med den digitala utvecklingen. Fyra av fem nya 
arbetstillfällen skapas i små företag.  
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Den förändring som arbetsmarknaden genomgår innebär bl a att arbetsgivare, 
men kanske framförallt löntagare, blir mer rörliga. Normen att tillbringa ett helt 
arbetsliv hos samma arbetsgivare är över. Utvecklingen kan medföra höga 
omsättningsnivåer och kostnader för personal, både inom offentlig och privat 
sektor. En utmaning för Ängelholm är att behålla arbetskraft. Det är viktigt, 
både för kommun och privata företag, att vara attraktiva arbetsgivare med god 
arbetsmiljö.   
 
En möjlighet för att dra nytta av framtidens mer rörliga arbetsmarknad är att 
skapa möjlighet för omskolning, vidareutbildning och kompetensutveckling. 
Trenden att arbetskraften blir mer rörlig kan bidra till att arbetskraften på den 
enskilda arbetsplatsen blir allt mer heterogen. Det kan få positiva effekter med 
olika perspektiv och infallsvinklar på arbetsplatser, vilket kan driva 
utvecklingen framåt. Trenden kan ge Ängelholm möjlighet att attrahera 
arbetskraft från andra orter i regionen. Möjligheten kan förstärkas genom 
förbättrad kollektivtrafik eller att erbjuda distansarbete.  
 
Konkurrens om kompetens 
Många yrkesgrupper kommer i framtiden att bli bristyrken. Den nya 
generationen har andra krav och förväntningar på arbetsgivare. Behov av 
omskolning eller vidareutveckling av befintliga arbetskraften ökar. Kunskaps-
samhället behöver bli ett lärande samhälle. En stor del av den befintliga 
arbetskraften att pensionera sig inom loppet av femton år, vilket ökar 
försörjningsbördan för framtidens arbetskraft. 
 
Att trygga kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Ängelholm. 
Skolungdomar lyfter att skolan har en central uppgift i att erbjuda möjligheter 
till specialisering för studerande, så att de har förutsättningarna att utveckla en 
kompetens redan på ett tidigt utbildningsstadium. Näringslivet lyfter att 
Ängelholm behöver tillhandahålla billiga bostäder för studenter samt vidare- 
utveckla kopplingen mellan studier och arbetsliv. Därtill är det en utmaning att 
attrahera ungdomar till den slumrande staden Ängelholm, i synnerhet då 
Helsingborg har en tendens att locka till sig ungdomar. Näringslivet lyfter även 
att den tilltagande konkurrensen om kompetens medför att arbetstagare kan 
ställa högre krav på arbetsgivare. Det kan t ex vara heltid som norm, vilket kan 
vara svårt för mindre arbetsgivare att tillmötesgå. Arbetsgivare kan behöva stöd 
i att i att åstadkomma lyckosamma matchningar och i att samordna 
utbildningar lokalt. För att åstadkomma en större inflyttning krävs ett 
helhetsgrepp genom att erbjuda bra boendemöjligheter, kvalitativa 
utbildningar, en meningsfull fritid samt försörjningsmöjligheter för samtliga 
delar av arbetskraften. Om inte kompetensförsörjning kan tillgodoses riskerar 
utvecklingen av befintliga och etableringen av nya företag försvåras.  
 
Den tilltagande konkurrensen om kompetens kan medföra arbetsgivare 
behöver vara utforma arbetsplatserna på andra sätt. Näringslivet lyfter att 
kreativa miljöer och ny teknik kan attrahera arbetskraft. Möjlighet att 
kombinera arbetsliv med familjeliv är ett annat sätt. Ökad konkurrens om 
kompetens kan medföra en utvecklad integration. Ängelholm kan dra nytta av 
ökat behovet av arbetskraft genom att t ex inrätta en lokal bemanningspool 
eller etablera lärlingssystem. Ängelholm som helhet gagnas av en övergripande 
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näringslivstrategi, som tydligt adresserar den ökade konkurrensen om 
kompetens. Skolungdomar lyfter att ökad konkurrens om kompetens erbjuder 
gynnsamma möjligheter att träda in i arbetslivet. Trenden kan medföra en ökad 
känsla av egenmakt, motivation i arbetslivet och möjlighet till kontinuerlig 
kompetensutveckling. Kommunen behöver möta trenden genom att underlätta 
för nya företagsetableringar och att möjliggöra för arbetsplatsnära utbildningar, 
i samverkan med andra aktörer från näringsliv och föreningsliv. Ängelholm 
behöver vara attraktiv som boendekommun och etablera mötesplatser för 
samverkan mellan aktörer. 
 
Ökad polarisering 
Klyftorna mellan yngre och äldre generationer har vuxit. Likaså klyftorna 
mellan stad och land samt klyftorna mellan de som är födda i Sverige och de 
som är födda utomlands. Denna polarisering är inte enbart ekonomisk, utan 
handlar även om värderingar och samhällssyn.  
 
Kommunen har en viktig roll i att hantera denna utveckling. Det finns 
utmaningar med minskat skatteunderlag och generell brist på resurser för att 
hantera konsekvenser av polariseringen. Ängelholm kan möta utvecklingen 
genom att etablera mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för lägre 
avlönande, men det kräver resurser. Allmänheten lyfter att polariseringen 
riskerar att för med sig en allmän oro, otrygghet samt en misstänksamhet som 
tar sig uttryck genom bl a rasism och homofobi. Det kan leda till ett ökat 
missbruk, i synnerhet bland segregerade grupper. Föreningslivet lyfter att en 
stor utmaning ligger i att hitta gemensamma utvecklingsprojekt, som kan ha en 
enande funktion i samhället.  
 
Polariseringen kan vara ett tecken på att det finns resurser i form av arbetskraft 
som inte utnyttjas på ett optimalt sätt. Den ökade polariseringen kan bemötas 
med en ökad anställningsgrad bland segregerade grupper. Många ser gärna en 
tilltagande inkludering, då det för med sig en ökad trygghet och minskad 
ohälsa. Allmänheten lyfter att föreningslivet har en viktig funktion i att 
tillhandahålla naturliga mötesplatser, där olika grupper kan mötas och 
samverka. Skolan är också en viktig aktör för att motverka polariseringen. 
Föreningslivet lyfter även att det är viktigt att leda genom att vara en förebild 
och etablera arenor där individens självförverkligande äger rum, genom att 
förverkliga gemensamma projekt.  
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Slutord 
Omvärldsanalyser visar att Ängelholmarna känner ett stort engagemang för 
hållbarhet och ser möjligheter i att dra nytta av denna trend. Ett genomgående 
tema är utmaningen i att attrahera unga och barnfamiljer att bosätta sig i 
kommunen, för att säkra skatteunderlaget och trygga kompetensförsörjningen. 
Ett varierat bostadsutbud och ett aktivt stimulerande föreningsliv beskrivs som 
framgångsfaktorer. Slutligen förefaller näringslivets utveckling vara viktig för 
Ängelholm. Pågående trender med ökad konkurrens om kompetens och ökad 
digitalisering förändrar näringslivets förutsättningar i grunden. 
 
Trenderna utgör den bakgrund vilken Ängelholm har att förhålla sig till i sin 
strategiska utveckling fram mot 2035. Genom kontinuerlig analys av 
förändringar och utvecklingstrender i omvärlden förbättras förutsättningarna 
att driva den lokala utvecklingen i en riktning mot t ex ekonomisk stabilitet, 
hög livskvalitet och framtidstro. Omvärldsanalysen bidrar med andra ord till att 
nå visionen för framtiden. 
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