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Atkins?
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Bakgrund:
• Dotterbolag till WS Atkins plc (Storbritannien)
• I koncernen arbetar ca 17 500 personer
• Atkinskoncernen är Europas största teknikkonsult
• Atkins etablerades 2001 i Sverige
• Atkins är officiell sponsor av London OS 2012

 
 
Affärsområde Samhällsplanering och miljö
• Väg / gata
• VA
• Geoteknik
• Trafikplanering
• Landskapsarkitektur
• Miljö

Affärsområde Järnväg
• Mark
• Bana
• El
• Signal
• Tele

Bygg- och projektledning

Kontor:
• Nacka Strand
• Sundbyberg
• Göteborg
• Malmö
• Västerås
• Helsingborg
• Jönköping
• Hässleholm
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Vad innefattar planerarrollen som konsult?
Har rollen för planerare förändrats över tiden? På vilket sätt? 
Kommer den att fortsätta förändras? Hur ska man utbilda?
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Yrkesproffs – stå för den högsta kompetensnivån – formell kompetens
Programmakare – formulera frågorna och föreslå vägen fram - erfarenhet
Processledare – leda frågan i mål – juridik, pedagogik och diplomati
 
Glädjespridare – bidra till ett kul arbetsklimat - ?? amatörkomiker?

Vad innefattar planerarrollen som konsult?



Har rollen för planerare förändrats över tiden? På vilket sätt? 
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Ja! Från konsult till rådgivare

Tid

Resurser

1990 - 2012
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Tid

Resurser
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Varför då?
• Kunderna har gradvis renodlat sin beställarroll.
• Kunderna köper större paket av hjälp
• Över flera skeden i planeringsprocessen för kortare genomförandetid

• Förr: vi svarade på en färdigformulerad fråga
• Nu: vi är med och formulerar frågan, föreslår metod och process, 

avgränsning av frågeställningar, detaljeringsgrad och geografisk 
omfattning

 



Hur syns det och hur tänkte de då?
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Stockholms Stad (Exploateringskontoret) valde i en av sina nyligen 
genomförda ramavtalsupphandlingar att minska antalet konsulter från 
tio till sex trots att mängden beställningar ökar.
Danderyds kommun valde EN leverantör per teknikområde.

Stat och kommun vill i ökande grad se oss som strategiska partners 
och rådgivare, som arbetar sida vid sida, fullt integrerade med 
beställarorganisationen. Man anser att det höjer kvaliteten och 
effektiviteten i arbetet.
 



10
Kommer planerarrollen att fortsätta förändras?

Pendeln slår??? Tillbaka till linjära konsulter?
Trenden från konsult till rådgivare är stark.
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Hur bör planeraren utbildas, inför och under sin yrkestid?

Yrkesproffs
Programmakare
Processledare

– relevanta kurser
– varvat med praktik
– och arbete tvärs kurserna i case-perioder



Start
Inläsning och inventering
Beskrivning av bakgrund & 
befintliga förhållanden
Förslag
Kostnadsbedömning
Slutsatser
Idéstudiens form
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Förstå

Planera

Genomför

Led
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Tack!

Prata mer:
magnus.dahlstrom@atkinsglobal.com
0768-54 00 57
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