
 

 Exjobb på xxxx?  

xxx är ett börsnoterat svenskt bolag som utvecklar och producerar fordonskomponenter med 
inriktning mot säkerhet, miljö och fordonsdynamik för den globala marknaden. xxx har ett stort antal 
siter runt om i världen, med tyngdpunkt på Europa och Nordamerika. ……… 

 

xxxx tittar nu på Business Excellence och Baldrige som modell för fortsatt utveckling av xxx på den 
högsta nivån. Ju mer mogna de olika enheterna blir desto mindre preskriptiv behöver modellen vara. 
Första stegen i Haldex Way Tier-modellen, koppar och brons, är idag relativt preskriptiva. Det 
betyder att vi föreskriver ganska tydligt vad som behöver göras för att bli certifierade på dessa 
nivåer. På nästa nivå, silver, minskar detta. Guld-nivån tar ett betydligt bredare grepp.  

Ett problem att utveckling har skett stegvis vilket exempelvis betyder att det i de högre tiernivåerna 
introduceras nya kategorier och KPIer som inte finns berörda i de lägre. Nivån på kravbilden inom 
olika kategorier har inte heller alltid en lämplig stegringsgrad uppför tiertrappan, stegen är ibland är 
väldigt höga och ibland väldigt låga. Vi kan bland annat se att det är ett ganska stort steg att gå från 
brons till silver. Det behövs därför en genomgång av Haldex Way Tier-trappans första fyra steg 
utifrån upplägg, kategorier, KPI'er osv. Om koncernbeslutet blir att gå vidare med EFQM på högsta 
nivå är det dock viktigt att detta tas hänsyn till redan när vi nu ser över de första nivåerna, annars blir 
konsekvensen troligen liknande, dvs att vi missar några viktiga områden som måste starta i ett tidigt 
skede för att kunna uppfyllas på högsta nivå.  

 

I uppdraget skulle bl a ingå:  

1) En teoretisk beskrivning och analys av Business Excellence med specifikt fokus på Baldrige 
modellen/EFQM, innehåll, styrkor och svagheter, hur implementera, utmaningar vid implementering 
osv. Vore intressant att benchmarka företag som integrerat EFQM med traditionellt upplägg av Lean  

2) En analys av xxxxx och dess Tier-trappa: krav på KPI'er, är det rätt kategorier, saknas kategorier, 
hur fungerar Haldex Way för olika områden (produktion, produktutveckling, sourcing, stödprocesser 
osv), hur länkas de olika Tier-nivåerna till varandra, fördelar/nackdelar med nuvarande struktur. 
Utgångspunkten för Haldex Way är Lean så analysen kräver god kunskap om Lean.  

3) Omarbetning av xxxx koppar, brons, silver och guld-nivåer. Hänsyn skall även tas till frågan om/hur 
en förberedelse för införande av EFQM på högsta nivå skulle påverka de första fyra nivåerna.  

 

Profil. 

 

Vi söker en student med….. 

 

Fundera och återkom till mig med ett CV och varsitt kort personligt brev om det låter intressant.  

 

 

 

Mvh  

Kontaktuppgifter 


