
 
senast uppdaterad 2020-03-08 

Sida 1(4)  

www.geovision.se – Din engagerade projektpartner Du kan lita på 

Uppdragsreferenser 2005 - 2020 
 

Jan Kemis kunduppdrag sedan företagsstart GeoVision Utveckling AB oktober 2005. Notera att 
uppdragen har olika effektiv arbetsomfattning, allt från dagar till månader. De senaste och mest 
aktuella uppdragen anges först (dvs i omvänd kronologisk ordning). 

 
 

KURSUTVECKLING/UTBILDNING. Validering av egen ny kurs ”Skapa smarta projekt med agila metoder” inför 
kommersiell lansering. Pilottester/kursgenomförande med Gotlandsakademin samt Region Norrbotten i januari-
februari 2020  

Kund: Gotlandsakademin 

PROJEKTUTVECKLING/WORKSHOP. Konsulttjänst för att i dialog med kunden belysa möjligheter till att 
utveckla arbetsprocesserna. Utvecklingsmålet är att öka systematiken kring bl a virkesköp och 
skogsvårdstjänster, samt öka nytänkandet i kund/skogsägar-perspektivet rent generellt. Uppdrag i dec 2019. 

Kund: Norra Skogsägarna 

FÖRSTUDIE/PROJEKTUTVECKLING KRING HÅLLBAR STADSUTVECKLING. Konsulttjänst för samordning 
av förstudien. Projektmålet gäller hållbar stadsutveckling i Malmfälten, med fokus på hyresrätten och 
hyresgäster och hur den påverkas av arktiskt klimat. Uppdragsperiod mars-aug 2019. 

Kund: Hyresgästföreningen Region Norrland 

FÖRSTUDIE/PROJEKTUTVECKLING KRING HÅLLBAR KONSUMTION: Utveckling av konceptidé och 
projektförutsättningar för att utveckla ”Folkverkstan” - mötesplatser och stöd för hållbar konsumtion i hushållen. 
Målbilden är gör-det-själv-verkstäder för hushållens egen reparation och förädling för återbruk av 
hushållsföremål. Projektets vision utgår ifrån FNs hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Uppdragsperiod 5 mån, 
februari-juni 2019 (not: projektanställning) 

Kund/uppdragsgivare: Föreningen Norden. 

INTEGRERING OFFENTLIGA VERKSAMHETSSYSTEM. Projekt- och produktledning i Sametingets strategiska 
IT-projekt Girdnu. Gäller en första pilotfas för ombyggnad och konsolidering av fyra befintliga handläggarstöd. 
Uppdragsperiod mars-dec 2018 (pilotprojekt). 

Kund: Sametinget (i projektsamverkan med AGIO, Mirror, Coresource).  

FÖRSTUDIE/PROJEKTUTVECKLING NIS (NätInformationsSystem) FÖR EL/KRAFT. Strategisk inriktning kring 
NIS för nyttorna El, Värme/Kyla och Bredband. En del av företagets digitaliseringsutveckling. Uppdragsperiod 
feb-sept 2018 (förstudie). 

Kund: Pite Energi (slutkund, i projektsamverkan med Atea) 

PROCESS- OCH PROJEKTLEDNING OFFENTLIGA VERKSAMHETSSYSTEM. Långsiktigt förtroendeuppdrag 
i ett flertal av Sametingets strategiska IT-projekt. Det gäller Prisstödsadministration, Företagsregister, 
Rennäringens Markanvändning, Rovdjursersättningar, Branschstatistik, Toleransnivåer, IT driftupphandling 
mm). Här igår även förstudie kring ett sammanhållet handläggarstöd för näringsavdelningen (”Girdnu”). 
Konsultinsatserna gäller fler olika faser, förstudier, design, systemkonstruktion, test och förvaltning. 
Uppdragsperiod 2006-2017 (med olika deluppdrag). 

Kund: Sametinget (i projektsamverkan med Softcenter, AGIO, Mirror, CGI/Logica, Coresource, imCode m fl).  

PRODUKTUTVECKLING DJURSPÅRNING. Samordning/utvecklingsledning kring ett system och IT-
produktkoncept HerdView/OnTrack för djurspårning inom boskapsskötseln (t ex inom rennäringen). Djurens 
förflyttningar i landskapet följs och analyseras på distans. Det ger en ökad effektivitet i verksamheten som ger 
förutsättningar för en långsiktigt positiv affärsutveckling. Uppdragsperiod 2013-2016 samt 2007-2010. 

Kund: Tannak AB. 
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PRODUKTUTVECKLING TURISMKARTA DUNDRET. Projektledning och produktion av vandringskarta över 
upplevelseområdet Dundret. 2013 och uppdatering 2016. 

Kund: Friluftsfrämjandet med intressenter/finansiärer bl a Gällivare Kommun, Expandum, Visit Gällivare Lapland 
(i projektsamverkan med Metria). 

PROJEKTLEDNING PRODUKTUTVECKLINGSMODELL. Projektledning samt utvecklingsarbete för att skapa 
en generisk arbetsmodell för flera branscher för att produktifiera värdeskapande konsultinsatser, mjukvara och 
hårdvara till marknadsfärdiga säljbara IT-produkter. Resultatet ger ett verktyg för s k ”marknadsproduktifiering”, 
för att göra en befintlig (eller ny) produkt marknadsmässigt fungerande och affärsgenererande. Uppdragsperiod 
ca 6 månader, 2009-2010. 

Kund: Internet Bay AB, ProcessIT Innovation, IUC samt Elektropolis. 

PROJEKT- OCH UTVECKLINGSLEDNING RENBRUKSPLANER. Projektledning och arbetsinsatser i förstudie 
samt pilotprojekt för vidareutveckling av ett helhetskoncept kring RBP (Renbruksplaner) inkl ett systemstöd 
RenGIS. Konceptet innehåller dels en informationsplattform (ESRI) och verktyg för samråd och övrig 
kommunikation i rennäringen, och dels en möjlighet till rennäringens egen planering och framtida 
affärsutveckling. Uppdragsperiod kalendertid 2009-2010 (förstudie), 2011-2013 (pilotprojekt), 2015-2016 
(förprojektering nytt koncept), 2017 (projektfas 1). 

Kund: Skogsstyrelsen (distribuerad organisation, i samarbete med Sametinget, SLU, Samebyar mm) 

NATUR/VANDRINGSKARTA. NatureView fjällkarta specialanpassad för Nikkaluokta-Kebne området för 
utvecklad marknadsföring av anläggningen samt utökad service till gäster. Utveckling, kvalitetssäkring och 
leverans av slutprodukt flertal tillfällen 2009-2016. 

Kund: Nikkaluokta Sarri AB. 

FÖRSTUDIE/PROJEKTUTVECKLING SAJTTE. Projektledning och verksamhetsutveckling. Förstudieprojekt 
kring framtida utveckling och nyttjande av Renbruksplaner (RBP) inom 4 samebyar i Jokkmokks Kommun. 2014. 

Kund: Strukturum i Jokkmokk. 

KARTA NATURRESERVAT. Utveckling och produktion av översiktskarta som är del av informationsskyltar vid 
nytt kommunalt naturreservat. 2013. 

Kund: Jokkmokks Kommun. 

PRODUKTUTVECKLING VUOLLERIM 6000 NATUR OCH KULTUR. Utvecklingsstöd, workshop/utbildning mm 
kring fältinventeringsmodell, kartproduktion och GIS-frågor för att utveckla upplevelseområdet Vuollerim 6000 
och Arctic Circle. 2013-2014. 

Kund: Vuollerim6000 (ett Leader Polaris Projekt) samt Strukturum i Jokkmokk. 

FÖRSTUDIE KARTLÄGGNING TURISMUTVECKLING. Projektledning och genomförande kartläggning av 
upplevelseområdet Dundret för att skapa beslutsunderlag och informationsmaterial för turismutveckling i 
Gällivare. 2011-2012.  

Kund: Expandum AB (intressenter/finansiärer bl a Nya Gellivare projektet och Gällivares turismnäring). 

UTBILDNING PROJEKT: Utbildningsinsats inom projektplanering, projektledning och verktyget Microsoft 
Project. 2010-2011. 

Kund: Gellivare Kompetens (Boliden/Aitik samt Leader). 

KART- OCH GISUTVECKLING. Utveckling av modell för att presentera en förvaltningsplan för samisk turism. 
2010. 

Kund: SSR (turismutvecklingsprojektet Visit Sapmi). 

VISIONS- OCH STRATEGIUTVECKLING TURISM. Samordning och genomförande av utvecklingsinsats som 
bidrag till en diskussion kring visioner och utvecklingsstrategier inom Gällivares turismnäring. 2009. 

Kund: Expandum AB 
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PROJEKTLEDNING PRODUKTUTVECKLING iRENSLAKT. Insatser för utveckling av branschinriktat 
slaktdatasystem för ökad kvalitets- och affärsutveckling inom renslakterinäringen. Genomförande av pilotprojekt 
för nytt svenskt branschgemensamt IT-system/produkt för att hantera slaktdata under renslakt. Utvecklings-
projektet föregicks av konsulttjänst för genomförande av förstudie. Uppdragsperiod ca 1.5år, 2008-2009. 

Kund: SSR (Svenska Samernas Riksförbund, i projektsamverkan med bl a Softcenter) 

KARTA MOTIONSSLINGOR. NatureView vandringskarta med banprofiler för motionsslingor nära Jokkmokks 
tätort. Utveckling, kvalitetssäkring och leverans av slutprodukt. 2009. 

Kund: Jokkmokks Kommun (fritid). 

TURISMUTVECKLING UPPLEVELSEGUIDE. NatureView konceptet används som verktyg för att utveckla 
upplevelseaktiviteter och informationsprodukter inom turism. Efter en kartläggning av ett geografiskt natur- och 
kulturområde påbörjas utveckling av prioriterade slutprodukter (elektroniska GPS-baserade upplevelseguider, 
kartor osv). Utveckling, kvalitetssäkring och leverans av testprodukter inom ramen för ett pilotprojekt. 2008. 

Kund: IceHotel Adventure och Björkliden Fjällby 

FISKEKARTA. NatureView ger fiskeutvecklingen inom Kalix Kommun en ny specialanpassad fiskekarta. En 
spännande översikt av kommunens bästa fiskeplatser ökar möjligheten till marknadsföring och utökad service till 
besökande sportfiskare. Utveckling, kvalitetssäkring och leverans av slutprodukt. 2008. 

Kund: Kalix Kommun (utvecklingsenhet). 

SKIDSPÅRSKARTA. NatureView skidspårkarta med banprofiler för spårsystemet nära Jokkmokks tätort. 
Utveckling, kvalitetssäkring och leverans av slutprodukt. 2008. 

Kund: Jokkmokks Kommun (fritid). 

UTVECKLING EXPORTTJÄNST. Konsulttjänst; projektledning och utvecklingsarbete för ny produkt ”Internet 
Bay Export Office”; för etablering av säljkontor i Europa för IT-företag i Norrbotten med exportvilja samt 
gemensamma marknadsintressen. Uppdragsperiod ca 1år, 2007-2008. 

Kund: Internet Bay AB (med ca 100 medlemsföretag i Norr- och Västerbotten, samt norra Finland) 

NATUR/VANDRINGSKARTA. NatureView naturkarta specialanpassad för en vandringsled i området nära 
Jokkmokks tätort. Utveckling, kvalitetssäkring och leverans av slutprodukt. 2007. 

Kund: Jokkmokks Kommun (utvecklingsenhet). 

FÖRSTUDIE SYSTEM. Konsulttjänst, Projektledning för framtagande av strategisk plan för utveckling, drift och 
förvaltning av nationellt GIS-system (REN2000) för rennäringens markanvändning. 2007. 

Kund: Sametinget (och i dialog med Länsstyrelsen) 

WEB/KARTTJÄNST. NatureView Webbaserad aktivitetsguide, inkl karttjänst, för Sameportalens administration 
och presentation av aktiviteter i renbetesområdet. Utveckling, kvalitetssäkring och leverans av slutprodukt. 2007. 

Kund: Sameportalen, Sirges Sameby (tot 5 samebyar i Jokkmokk). 

TURISMPRODUKT. NatureView Skattjakt, ny kart/gps-baserad upplevelseaktivitet för incentiveturism och 
företags personal- och kundvård. Utveckling, kvalitetssäkring och leverans av slutprodukt. 2007. 

Kund: Sole Adventure, Gällivare. 

SYSTEMPRODUKT. Konsulting, utveckling och driftsservice av internt systemstöd för administration av 
förordnanden för fisketillsyn. Utvecklingen resulterade i ett långsiktigt drifts- och förvaltningsansvar för systemet 
som gäller årsvis. Uppdragsperiod för utveckling, exklusive tillkommande drift och förvaltning: 2007-2010. 

Kund: Länsstyrelsen i Norrbotten (i projektsamverkan med Softcenter) 

NATUR/VANDRINGSKARTA. NatureView Natur- och Vandringskarta över Skridfinnarleden. Utveckling, 
kvalitetssäkring och leverans av slutprodukt. 2007. 

Kund: Kalix Kommun. 
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PRODUKTUTVECKLING. NatureView konsulting, förstudie samt efterföljande produktion av 
visualiseringsprodukt för pedagogisk presentation av teknikkoncept DTN (Delay Tolerant Network, fungerande 
internet i fjällen).2007. 

Kund: Projekt Kommunikationsplattform SIRGES (LTU och Sirges sameby) 

FÖRSTUDIE BILTESTSYSTEM. Konsultstöd; samordning och utvecklingsarbete för framtagning av 
kravspecifikation för planerings- och övervakningssystem för biltestindustrin. 2007. 

Kund: Qlink Branschsystem AB, Luleå. 

FÖRSTUDIE HANDLÄGGARSYSTEM. Konsultstöd, Förstudie, utveckling av kravspecifikation inkl 
verksamhetsmodell: handläggningsstöd för administration av fisketillsynsmän. 2006. 

Kund: Länsstyrelsen i Norrbotten. 

AFFÄRSUTVECKLING. Konsultstöd; ”IT-Business@rural”, utvecklingsarbete kring IT-baserad Tjänste- och 
Affärsutveckling i avlägsna och glesbefolkade områden (Norrbottens fjällvärld). 2006. 

Kund: Luleå Tekniska Universitet (Centrum för Distansöverbryggande Teknik, CDT). 

VERKSAMHETSUTVECKLING. Konsultstöd; Process-, diskussions- och modelleringsledare under ett 
framtidsseminarium, för utveckling av geografiskt informationssystem för rennäringsadministrationen. 2006. 

Kund: Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. 

SYSTEMUTVECKLING. Konsultstöd; Utvecklingsinsats kring lösningsförslag kring geografisk information, 
teknologi och struktur för att utveckla, förvalta och marknadsföra Norrbottens Nationalparkerna Muddus och 
Abisko. 2006. 

Kund: Arkitekten, Malmberget. 

FÖRSTUDIE SYSTEM. Konsultstöd; projektledning och utvecklingsarbete kring kravspecifikation inkl 
verksamhetsmodell: handläggningsstöd (renmärkesregister) för administration av renmärken. 2006. 

Kund: Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. 

KVALITETSUTVECKLING. Diskussionspartner kring projekt- och utvecklingsmetodik samt 
affärskonceptutveckling inom turism. 2006. 

Kund: Naturkraft / Explore Lapland, Gällivare. 

SYSTEMUTVECKLING EL/KRAFT. Konsultstöd; Projektledning och övriga insatser för Verksamhets- och 
system/gis-utveckling (elmätarbyten) för El- och Kraftindustrin. Uppdragsperiod ca 1.5år (2005-2007). 

Kund: PICAB, Jokkmokk, samt el/energi bolag (bl a elbolag i Värmland och Västra Götaland). 

AFFÄRSUTVECKLING. Konsultstöd; Samordning, utvecklingsarbete mm kring strategiskt tillväxtprogram för IT- 
och Telekomindustrin i Norrbotten. Uppdragsperiod ca 6mån, 2005-2006. 

Kund: InternetBay, Luleå (med ca 100 medlemsföretag i Norr- och Västerbotten, samt norra Finland) 

 
Not: NatureView är ett varumärke inom GeoVision Utveckling AB.  

 
 
 
OBS: Denna referenslista gäller uppdrag fr o m oktober 2005 då mitt konsultbolag GeoVision Utveckling AB 
startade. Referenser från tidigare projekt/uppdrag, anställningar samt övriga meriter lämnas vid förfrågan. 


