
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metier förstärker teamet med Jukka Olli, som får en  central roll i Metier Sveriges 
enhet inom riskhantering.  
 
Jukka kommer att vidareutveckla vårt erbjudande ino m projektanalys i Sverige och  
använda sig bland annat av de metoder, verktyg och erfarenheter som vi byggt upp 
runt ramavtalet med Norska Finansdepartement gällan de kvalitetssäkring av 
offentliga projekt med värde över 500 miljoner. 
 
Jukka har 15 års erfarenhet av att driva projekt och han har hjälpt företag som LKAB, Saab 
Bofors Space AB, ABB och Hallandsås att säkra sina tidsplaner och projektbudgetar. 
 
På senare år har han arbetat mycket med järnvägs- och vägprojekt samt utbildat i ämnet 
successiv kalkylering enligt Lichtenbergmetoden.  
Botniabanan, Norrbotniabanan, flytten av staden Kiruna, Malmö C, Svealandsbanan, 
genomfart E4 Sundsvall, E4 Umeå, E4 Skellefteå och Hisingsleden är några av projekten 
där Jukka har varit med och gjort riskanalyser. 
 

Jukka är även en van föreläsare och har bland annat utbildat i 
ämnen som Project risk management och utveckling av individ 
och team. Han har också bland annat arbetat som näringslivs- 
och utvecklingschef i Kiruna. 

 
Hos Metier kommer Jukka nu att fortsätta med riskanalyser 
enligt Lichtenbergmetoden och kvalitetssäkring/värdering av 
projekt.  
 
 
Vi välkomnar Jukka till Metier-teamet! 
 
 

 
 
Metier är en ledande aktör på den skandinaviska marknaden inom projekt- och portföljhantering med över 25 
års erfarenhet. Vi är ca 100 medarbetare med kontor i 7 länder i Europa. Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder 
att nå sina affärsmässiga målsättningar genom att genomföra rätt projekt på ett effektivt sätt. 
 
Metier jobbar inom områdena; utbildning , rådgivning  och IT-system  för att bidra till ökad effektivitet i projekt.  
 
Målgruppen är stora projektintensiva verksamheter och vi arbetar med kunder som ABB, Banverket, Saab 
Jernbaneverket, Gambro, Nokia, BaneDanmark, Telia, Mesta och Siemens. Metier har ett särskilt fokus på 
kvalitetssäkring och granskning av stora offentliga projekt.  
 
Metier är även störst i Norden på företagsanpassad utbildning inom projekthantering. Vi har möjlighet att  
erbjuda effektiva utbildningslösningar som ger högskolepoäng och internationella certifieringar.  
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