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Syftet med examensarbetet är att göra en förstudie kring införandet av ett inköpssystem.
• Inköpsflödet i verksamheten och därtill hörande processer ska kartläggas och nulägesbeskrivas.
Studien kommer i huvudsak kunna göras på Jernhusens huvudkontor i Stockholm, men
kompletterande resor till lokalkontoren i Malmö och Göteborg kan behövas.
• Relevanta kontaktpersoner ska intervjuas, såväl inom Jernhusen som externt hos andra
fastighetsbolag i benchmarksyfte. Kontakter hos Jernhusens systerbolag Akademiska Hus och
Specialfastigheter kan förmedlas.
• En marknadsanalys av tillgängliga inköpssystem och deras lämplighet för Jernhusens behov ska
också ingå.

Exjobb
Projekttitel

Förstudie Inköpssystem
Purchasing systems for the Railway sector

Uppdragsgivare
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Vi tillhör en
framtidsbransch och efterfrågan på våra tjänster är stor. Idag är vi cirka 200 medarbetare och
vill ha fler med på resan mot en effektivare transportsektor, ett bättre samhälle och ett grönare
Sverige. Jernhusen är helägt av svenska staten och äger 160 fastigheter till ett värde av 16,2
miljarder kronor.
Bakgrundsinformation
Jernhusen bedriver idag sitt inköpsarbete genom ett starkt decentraliserat förfarande, med en
central strategisk inköpsavdelning som säkerställer företagsgemensamma ramavtal som alla i
verksamheten sedan kan avropa, via standardiserade avtalsmallar för alla inköpstyper.
Alla avtal innehåller instruktioner för fakturamärkning, för att ekonomiavdelningen vid
fakturans ankomst ska kunna kontera den och skicka vidare till rätt mottagare för attest.
Hanteringen av kontering och attestering sker elektroniskt men är helt manuell och
tidskrävande, då vi hanterar ca 40 000 fakturor per år. Dessutom är det svårt att undvika rena
felinmatningar av konteringen, sakgransknings- och attestflödet sker under tidspress, och för
attestanten kan fakturan vara första tillfället för kännedom om inköpet. Fakturaflödet går
dessutom mer och mer mot e-fakturor och det finns en önskan att effektivisera hanteringen i
hela kedjan.
Arbetsuppgift och förväntat resultat
Slutresultatet för arbetet ska vara en analysrapport med rekommendationer som ger svar på
frågorna: Vilka fördelar skulle det innebära för Jernhusen att implementera ett inköpssystem?
Vilka nackdelar? Vilka förändringar i processer och organisation skulle behöva genomföras?
Hur jobbar andra fastighetsbolag? Vilka tänkbara systemalternativ finns på marknaden?

Vänd 

Behov
God analysförmåga, företagsekonomisk grundkunskap och organisatorisk förståelse är ett krav.
Lämplig utbildningsbakgrund är Industriell ekonomi, och erfarenhet inom inköpsarbete är
meriterande. Examensarbetet riktas till svensktalande studenter.
Arbetet är lämpligt för 1-2 personer, motsvarande 30p och genomförs våren 2019.
Ansökan
För mer info och ansökan
För frågor kontakta Björn Heiling, inköpschef, 0727-003026. Du ansöker med CV och brev via
detta rekryteringsverktyg. Välkommen med din intresseanmälan!
Frågor
Handledare
Kontakt på Jernhusen Björn Heiling, Inköpschef på Jernhusen, som också är mottagare av
slutrapporten.

Examensarbeten och Master’s Thesis inom järnväg är möjliga att genomföra på valfri högskola
eller universitet. Gillar du något att uppslagen? Gör så här:
1) Identifiera en lämplig handledare på din högskola/ ditt universitet som vill ta sig an dig
och ditt valda ämne.
2) Hör sedan dig till kontaktpersonen på företaget som ligger bakom uppsatsförslaget.
Välkommen till en bransch under stark utveckling där hållbarhet och samhällsbyggnad står i fokus.

Om du är student på KTH
Lämplig inriktning/institution: Industriell ekonomi
Lars Uppvall lars.uppvall@indek.kth.se 08‐790 94 60
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