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Sammanfattning 
 
Under hösten år 2005 implementerade Grundfos Electronics ett nytt ERP-system, vilket 
innebar en uppgradering från SAP/R2 till SAP/R3. I och med denna uppgradering fick 
Grundfos Electronics även tillgång till Grundfos Business Warehouse, vilket är en 
kombination av databaser som innehåller kvantitativ data från produktions- och 
försäljningsbolag i Grundfos-koncernen. Genom övergången till SAP/R3 och tillgången till 
Grundfos Business Warehouse öppnades det nya möjligheter till att ta fram information om 
Grundfos Electronics försörjningskedjor. 
  
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka vilken information som finns tillgänglig i 
Grundfos Business Warehouse som kan användas för att skapa förståelse över hur Grundfos 
Electronics försörjningskedjor fungerar. En analys av informationen utfördes med syfte att 
förbättra kapacitetsplaneringen vid Grundfos Electronics. 
 
Från Grundfos Business Warehouse har information hämtats gällande utveckling av 
försäljningen för de tre senaste åren. Utifrån informationen har två olika prognosmodeller 
föreslagits för att understödja den erfarenhetsbaserade prognosen som används idag. Den 
första prognosmodellen som föreslagits bygger på en modifiering av Winters säsongsmetod 
medan den andra bygger på ett samband mellan bekräftade order för kommande månad och 
realiserad försäljning. 
 
En kapacitetsanalys har gjorts för att undersöka vilken kapacitetsstrategi som är mest lämplig 
att använda vid produktionen hos Grundfos Electronics. Analysen visar vilken 
kapacitetsstrategi som använts de två senaste åren vid produktionslinjerna hos Grundfos 
Electronics och hur utfallet har varit för vald kapacitetsstrategi. Information har även hämtats 
för lagernivåernas utveckling vid de olika lagerplatserna i försörjningskedjan samt utveckling 
för ledtiden hos de olika aktörerna i försörjningskedjan. 
 
Resultatet visar att den prognosmodell som bygger på Winters säsongsmetod på ett bra sätt 
kan understödja den erfarenhetsbaserade prognosen som används idag. För prognosmodellen 
som bygger på sambandet mellan antalet bekräftade order för kommande månad och 
realiserad försäljning, saknas idag data för att kunna styrka detta samband. 
 
Resultatet av kapacitetsanalysen visar att Grundfos Electronics använt sig av en differentierad 
kapacitetsstrategi för åren 2005 och 2006. För att Grundfos Electronics snabbt skall kunna 
anpassa sig till försäljningsökningar föreslås att en anpassningsstrategi används där Grundfos 
Electronics, under året, har alla skift som anses nödvändiga igång. 
 
Resultatet av ledtidsanalysen visar att ledtiderna tenderar att öka under semestermånaderna. 
Detta på grund av att kapaciteten i produktionen är lägre under dessa månader. Kunderna 
accepterar dock i de flesta fall denna ökning. Resultatet av lageranalysen visar att 
lagernivåerna har haft olika utveckling de tre senaste åren. Detta på grund av att 
differentierande strategier har använts för att hantera den säsongsförsäljning som finns. 
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Abstract 
 
Grundfos Electronics has, for two years ago, updated its' ERP-system to SAP/R3. Along with 
the new system came access to Grundfos Business Warehouse. Grundfos Business Warehouse 
is a collection of data concerning the Grundfos group's affiliated companies of production and 
sales. This generates to Grundfos Electronics new possibilities to achieve important data 
concerning its' supply chains.  
 
The purpose of this project has been to examine and to make selection amongst the given 
data, in Grundfos Business Warehouse, that can be used to improve the understanding of 
Grundfos Electronics supply chains. In order to improve the capacity planning at Grundfos 
Electronics has an analysis over the selected information been made.  
 
Two forecasting models have been recommended to Grundfos Electronics after looking at the 
sales' development from the years 2004-2006. This recommendation has its origin to support 
the experience-based forecasting model that is currently being used. The first forecast model 
is based on a modification of Winter’s Seasonal Smoothing. The second one is based on a 
connection between confirmed orders for upcoming month and realised sales. 
  
A capacity analysis has been performed to determine the most suitable capacity strategy for 
Grundfos Electronics. This analysis shows the used capacity strategies for the last two years 
and the outcome of these. Information has been gathered considering stock development at 
the different stock locations in the supply chain. Also information about the lead-time’s 
development at the different operators in the supply chain has been collected. 
 
The result shows that the first forecasting model (based on Winter’s Seasonal Smoothing) in a 
good way supports the forecasting model that is being used today. Data is today missing in 
order to be able to prove the connection between confirmed orders for upcoming month and 
realised sales. 
 
The result of the capacity analysis shows that Grundfos Electronics has used different 
capacity strategies for the years 2005 and 2006. A chase strategy is recommended to be used 
in order to be able to adapt fast to increase in sales where all necessary shifts in the annual 
production should be open. 
 
The result of the analysis of the lead-time shows that these tend to increase during the 
vacation months. A reason for this is because capacity is lower in production during these 
months. However, in most cases the customers agree to this increase in lead-time. The result 
of the stock analysis shows that the stock levels have had different development for the last 
three years due to the use of different strategies to handle the seasonal sales.   
 



 
 
 
 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 
 
 

iv

  

Innehållsförteckning 
 
1 INLEDNING .................................................................................................. 1 

1.1 INTRODUKTION....................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMBAKGRUND ............................................................................................ 1 
1.3 SYFTE......................................................................................................................... 2 
1.4 MÅL............................................................................................................................ 2 
1.5 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................... 2 
1.6 DISPOSITION............................................................................................................ 3 

2 METOD.......................................................................................................... 4 

2.1 UNDERSÖKNINGSANSATS...................................................................................... 4 
2.2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD ............................................................ 4 
2.3 INTERVJUER............................................................................................................. 5 
2.4 DATAINSAMLING..................................................................................................... 5 
2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET............................................................................. 6 

3 FÖRETAGSPRESENTATION...................................................................... 8 

3.1 HISTORIA .................................................................................................................. 8 
3.2 ÄGARFÖRHÅLLANDE.............................................................................................. 8 
3.3 GRUNDFOS IDAG .................................................................................................... 9 
3.4 GRUNDFOS PRODUKTER ...................................................................................... 9 
3.5 GRUNDFOS ELECTRONICS.................................................................................. 10 

4 TEORI .......................................................................................................... 12 

4.1 LOGISTIK ................................................................................................................ 12 
4.2 LAGER ..................................................................................................................... 12 
4.3 EFFEKTIVITETSMÅTT........................................................................................... 13 
4.4 MÖNSTER AV EFTERFRÅGAN.............................................................................. 14 
4.5 PROGNOSER........................................................................................................... 15 
4.6 KVALITATIVA METODER...................................................................................... 15 
4.7 KVANTITATIVA METODER ................................................................................... 16 
4.8 UTVÄRDERING AV PROGNOSMETODER ........................................................... 17 
4.9 KAPACITET............................................................................................................. 19 
4.10 KAPACITETSPLANERING ..................................................................................... 20 
4.11 STRATEGIER FÖR KAPACITETSÄNDRING ......................................................... 21 
4.12 ANPASSNING AV KAPACITETSUTNYTTJANDE.................................................. 22 
4.13 BULL-WHIP EFFEKTEN ........................................................................................ 22 
4.14 ERP-SYSTEM........................................................................................................... 23 
4.15 DATAWAREHOUSE ................................................................................................ 24 

5 NULÄGESBESKRIVNING ........................................................................ 25 

5.1 GRUNDFOS FÖRSÖRJNINGSKEDJA ................................................................... 25 
5.2 EXTERNA OCH INTERNA LEVERANTÖRER........................................................ 26 



 
 
 
 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 
 
 

v

  

5.3 GRUNDFOS ELECTRONICS.................................................................................. 26 
5.4 GRUNDFOS UP-FABRIK ....................................................................................... 28 
5.5 DISTRIBUTIONSCENTRALER ............................................................................... 28 
5.6 FÖRSÄLJNINGSBOLAG ......................................................................................... 29 
5.7 SLUTKUND ............................................................................................................. 30 
5.8 KAPACITETS- OCH PRODUKTIONSPLANERING .............................................. 30 
5.9 STYRNING AV FÖRSÖRJNINGSKEDJAN ............................................................. 32 
5.10 GRUNDFOS BUSINESS WAREHOUSE ................................................................. 33 

6 ANALYS...................................................................................................... 35 

6.1 ELEKTRONISKA KONTROLLSYSTEM – PUMPGRUPPER................................. 35 
6.2 FÖRSÄLJNING ........................................................................................................ 35 
6.3 PROGNOSER........................................................................................................... 37 
6.4 KAPACITETSPLANERING ..................................................................................... 39 
6.5 LAGER ..................................................................................................................... 40 
6.6 LEDTIDER ............................................................................................................... 41 
6.7 BULL-WHIP EFFEKTEN ........................................................................................ 41 

7 RESULTAT.................................................................................................. 42 

7.1 PROGNOSER........................................................................................................... 42 
7.2 KAPACITETSPLANERING ..................................................................................... 45 
7.3 LAGER ..................................................................................................................... 50 
7.4 LEDTIDER ............................................................................................................... 55 
7.5 BULL-WHIP EFFEKTEN ........................................................................................ 58 

8 SLUTSATSER ............................................................................................. 60 

8.1 PROGNOSER........................................................................................................... 60 
8.2 KAPACITETSPLANERING ..................................................................................... 62 
8.3 LAGER ..................................................................................................................... 63 
8.4 LEDTIDER ............................................................................................................... 65 
8.5 BULL-WHIP EFFEKTEN ........................................................................................ 66 
8.6 GRUNDFOS BUSINESS WAREHOUSE ................................................................. 66 

9 DISKUSSION .............................................................................................. 68 

10 REFERENSER............................................................................................. 70 

10.1 TRYCKTA KÄLLOR ................................................................................................. 70 
10.2 ARTIKLAR................................................................................................................ 71 
10.3 ELEKTRONISKT MATERIAL.................................................................................. 71 
10.4 MUNTLIGA KÄLLOR .............................................................................................. 71 

 

 

 

 



 
 
 
 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 
 
 

vi

  

BILAGEFÖRTECKNING 
BILAGA A  – ELEKTRONISKA KONTROLLSYSTEM 
BILAGA B  – PUMPGRUPPER UPE-PUMPAR 
BILAGA C  – FÖRSÄLJNINGSANSVAR  
BILAGA D  – PUMPGRUPPER, ELEKTRONISKA KONTROLLSYSTEM 
BILAGA E  – FÖRSÄLJNING (ALPHA PRO, KMBUS) 
BILAGA F  – SÄSONGSINDEXKURVOR 
BILAGA G  – PROGNOSFEL      
BILAGA H  – TRACKING SIGNAL 
BILAGA I  – FÖRSÄLJNINGSRAPPORT  
BILAGA J  – PRODUCERADE ENHETER ÅR 2005 
BILAGA K  – PRODUCERADE ENHETER ÅR 2006  
BILAGA L  – KAPACITETSGRÄNSER UTJÄMNINGSSTRATEGI 
BILAGA M – KAPACITETSGRÄNSER ANPASSNINGSSTRATEGI  
BILAGA N – FÄRDIGVARULAGER GRUNDFOS ELECTRONICS 
BILAGA O  – MATERIAL- OCH KOMPONENTLAGER GRUNDFOS UP-FABRIK 
BILAGA P  – FÄRDIGVARULAGER GRUNDFOS UP-FABRIK 
BILAGA Q  – LAGER DISTRIBUTIONSCENTRALER 
BILAGA R  – LEDTIDER (ALPHA PRO) 
BILAGA S  – BULL-WHIP EFFEKTEN (ALPHA, NO NOISE, KMBUS) 
 



 
 
 
 INLEDNING 
 

 
 
 

1

  

1 Inledning 
 
 

Detta kapitel inleds med en kort introduktion till problemområdet. Därefter följer en 
beskrivning av den problembakgrund som ligger till grund för examensarbetet. Vidare 
redovisas examensarbetets syfte, mål och avgränsningar. Avslutningsvis presenteras 
rapportens disposition.  
 

1.1 Introduktion 
Intresset för området logistik har ökat markant senaste decenniet. Tillverkande företag 
eftersträvar effektivare materialflöden i sina försörjningskedjor. Den logistiska utvecklingen 
leder mot att bättre samarbete och närmare relationer mellan kunder och leverantörer får 
större betydelse. En utveckling mot att försörjningskedjor konkurrerar med försörjningskedjor 
snarare än att individuella företag konkurrerar med individuella företag har blivit allt 
vanligare. Optimala lösningar för hela försörjningskedjor har därför blir allt mer 
betydelsefulla. 
 
Det har bland företag idag växt fram en ökad förståelse för att betrakta företaget ur ett 
helhetsperspektiv, med utgångspunkt från dess plats i försörjningskedjan. Företag innehar 
även en medvetenhet om att det är slutkund som håller flödena vid liv. Detta innebär att 
vidtagna åtgärder skall gagna slutkund, och således hela försörjningskedjan, och inte enbart 
det enskilda företaget. (Mattson, 1999) 
 
För att kunna framställa produkter för försäljning till slutkund, krävs det resurser hos de olika 
aktörerna i försörjningskedjan. Att för ett företag ha tillgång till resurser är en kostnad, oavsett 
om de används eller inte. Om ett företag i försörjningskedjan saknar resurser kan det resultera 
i utebliven försäljning, vilket innebär att hela försörjningskedjan blir lidande. Att kunna 
balansera de tillgängliga resurserna mot det verkliga behovet är därför av stor vikt för företag. 
För att möjliggöra detta är det viktigt att företag har tillgång till den information som gör det 
möjligt att fatta beslut gällande vilka strategier som skall användas för att fördela tillgängliga 
resurser.  

1.2 Problembakgrund 
Grundfos-koncernen arbetar efter principerna i Total Quality Management (TQM). Detta 
innebär att Grundfos strävar efter ständiga förbättringar i sin organisation. Som en del i detta 
arbetar det danska produktionsbolaget Grundfos A/S med att minska genomloppstiden från 
råvara till färdig produkt. Som resultat av detta har Grundfos A/S sedan början av 2000-talet 
halverat sin genomloppstid. Detta gör Grundfos A/S mer konkurrenskraftigt med 
konkurrensfördelar såsom förkortad leveranstid och högre leveranssäkerhet. 
 
Grundfos Electronics, som tillhör Grundfos A/S, har som en del i arbetet med ständiga 
förbättringar under hösten år 2005 genomgått en förändring i verksamheten där konceptet lean 
production införts i organisationen. Införandet av ett nytt styrningskoncept har medfört att 
produktionen blivit betydligt mer behovsbaserat än tidigare och detta ställer höga krav på 
förmågan att reagera och på flexibilitet. 
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I samband med denna förändring har Grundfos Electronics även implementerat ett nytt ERP-
system, vilket innebär en uppgradering från SAP/R2 till SAP/R3. I och med denna 
uppgradering har Grundfos Electronics även fått tillgång till Grundfos Business Warehouse. 
Grundfos Business Warehouse är en kombination av databaser som innehåller kvantitativ data 
från produktions- och försäljningsbolag i koncernen. 
 
Grundfos Electronics är framförallt underleverantörer av elektroniska kontrollsystem till 
produktionsfabriker i Grundfos-koncernen. Grundfos Electronics gör främst inköp av artiklar 
från Asien. Detta medför att det är relativt lång tid från orderläggning till den tidpunkt då 
materialet anländer till Grundfos Electronics. Korrekta prognoser är därmed viktigt både för 
att kunna göra inköp och för att kunna balansera tillgänglig kapacitet mot det verkliga 
behovet.  
 
För att kunna förbättra kapacitetsplanering och inköp, vill Grundfos Electronics skapa en bild 
över hur deras försörjningskedjor fungerar. De vill även kunna se hur försäljning till slutkund 
varierar samt hur det påverkar kapacitetsplanering och inköp. Genom övergången till SAP/R3 
och tillgången till Grundfos Business Warehouse har det öppnats nya möjligheter att ta fram 
information om Grundfos Electronics försörjningskedjor. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken information som finns i Grundfos Business 
Warehouse som kan användas för att skapa förståelse över hur Grundfos Electronics 
försörjningskedjor fungerar. En analys av informationen skall utföras med syfte att förbättra 
kapacitetsplanering vid Grundfos Electronics. 

1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att Grundfos Electronics skall kunna använda mer tillförlitlig 
försäljningsstatistik till slutkund för att förbättra kapacitetsplaneringen. Vidare skall arbetet 
resultera i ett informationssystem1 som Grundfos Electronics kontinuerligt skall kunna 
använda för att följa upp sina försörjningskedjor.  

1.5 Avgränsningar   
Examensarbetet kommer endast att behandla information, gällande Grundfos Electronics 
försörjningskedjor, som är hämtat från Grundfos Business Warehouse. Vidare kommer 
information endast att analyseras kring försörjningskedjan från Grundfos Electronics genom 
Grundfos UP-fabrik vidare till slutkund. Kapacitetsplaneringen vid Grundfos Electronics 
behandlas i detta examensarbete endast på en strategisk nivå. Detta innebär att 
kapacitetsplanering på ordernivå ej kommer att behandlas. 
 
 
  

                                                 
1 Ett informationssystem är ett system som insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar information. 
(Nationalencyklopedin; 2006-08-20) 
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1.6 Disposition 
Följande redogör för rapportens fortsatta disposition. 
 
Kapitel 2 redogör för vilken undersökningsansats som använts vid genomförandet av 
examensarbetet. Vidare beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som nyttjats och hur data har 
sammanställts. Slutligen diskuteras examensarbetets validitet och reliabilitet. 
 
Kapitel 3 ger en presentation av Grundfos-koncernen. Grundfos-koncernens historia, 
ägarförhållande, produkter och verksamhet beskrivs. Vidare ges en introduktion till Grundfos 
Electronics. 
 
Kapitel 4 presenterar den teoretiska referensram som använts för examensarbetet. Teorierna 
som beskrivs har nyttjats för att analysera den framtagna informationen. Här förklaras teorier 
rörande bland annat prognoser och kapacitetsplanering. 
 
Kapitel 5 ger en nulägesbeskrivning av Grundfos Electronics försörjningskedja. En 
beskrivning ges av de olika aktörerna som ingår i försörjningskedjan. Vidare beskrivs 
informationsflödet och det fysiska flödet i försörjningskedjan. 
 
Kapitel 6 innehåller en analys, av vilken information som finns i Grundfos Business 
Warehouse, baserad på de teorier som presenterats i kapitel 4. 
 
Kapitel 7 redovisar resultatet av analysen, utförd i kapitel 6. 
 
Kapitel 8 sammanfattar de slutsatser och rekommendationer som examensarbete resulterat i.  
 
Kapitel 9 innehåller en beskrivning om uppkomna problem under arbetets utförande samt 
brister med examensarbetet som är kopplade till val av metod. Avslutningsvis diskuteras 
huruvida examensarbetets syfte är uppfyllt. 
 
Kapitel 10 redovisar de referenser som examensarbetet hänvisar till. 
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2 Metod 
 
 

Kapitlet redogör för vilken undersökningsansats som använts vid genomförandet av 
examensarbetet. Vidare beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som nyttjats och hur data har 
sammanställts. Slutligen diskuteras examensarbetets validitet och reliabilitet. 
 

2.1 Undersökningsansats  
Vid genomförandet av en undersökning skall valet av undersökningsansats göras med 
utgångspunkt från problemformuleringen och hur denna är uttryckt i syfte och 
frågeställningar. De vanligaste undersökningsteknikerna är survey, fallstudie och experiment. 
(Patel & Davidson, 2003) 
 
Survey innebär att en undersökning görs på en större avgränsad grupp med till exempel 
frågeformulär eller intervjuer. Denna undersökningsform ger möjlighet att samla information 
om ett stort antal variabler, samtidigt som den kan ge en stor mängd information om ett 
begränsat antal variabler. Vid besvarandet av frågor som rör vad, var, när och hur används 
ofta survey-undersökningar. (Ibid) 
 
Fallstudie innebär att en undersökning görs på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara 
en organisation, en individ, en grupp individer eller en situation (Ibid). Syftet med en 
fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp och med den beskriva och representera 
verkligheten (Ejvegård, 2003). Studien utgår från ett helhetsperspektiv där det eftersträvas att 
erhålla så täckande information som möjligt. Fallstudie är ofta användbart vid studier av 
processer och förändringar där information av olika karaktär samlas in för att generera en mer 
heltäckande bild (Patel & Davidson, 2003).  
 
Experiment är en undersökningsteknik där enstaka variabler studeras och kontroll försöker 
uppnås över annat som kan påverka dessa variabler. Vid experiment delas de variabler som 
studeras upp i beroende och oberoende variabler. De viktigaste faktorerna att kontrollera är 
individfaktorer och situationsfaktorer. (Ibid) 
 
Detta examensarbete har utförts som en fallstudie hos Grundfos Electronics i Bjerringbro, 
Danmark. Inledningsvis har organisationen studerats ur ett helhetsperspektiv. Detta för att 
skapa förståelse för vilka processer och flöden som finns i Grundfos försörjningskedja. Detta 
har resulterat i en överblick över hur de olika processerna, som finns i försörjningskedjan, 
påverkar Grundfos Electronics inköp och kapacitetsplanering. Fokus har i ett senare skede 
lagts vid vilken information som finns i Grundfos Business Warehouse, samt hur denna 
information kan användas för att förbättra  inköp och kapacitetsplanering.  

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Enligt Holme, Solvang och Nilsson (1997) är det viktigt att valet av metod görs utifrån den 
frågeställning som ligger till grund för arbetet. De två metoder som används för bearbetning 
av information kan delas in i två kategorier: kvalitativa och kvantitativa metoder. Metoderna 
har både likheter och skillnader där den grundläggande likheten är att metoderna har 
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gemensamma syften. Både kvantitativa och kvalitativa metoder har som syfte att ge en bättre 
förståelse för det problem som studeras. Den grundläggande skillnaden mellan metoderna är 
att med kvantitativa metoder omvandlas information till siffror och mängder som sedan ligger 
till grund för statistiska analyser. Inom kvalitativa metoder är det undersökarens uppfattning 
eller tolkning av information som står i förgrunden (Ibid).  
 
Till detta examensarbete har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. Inledningsvis 
har kvalitativa metoder uteslutande använts för att skapa en helhetsbild av Grundfos 
försörjningskedja. Detta har åstadkommits genom en kartläggning av informationsflödet och 
det fysiska flödet från Grundfos Electronics till extern kund. 
 
Den dominerande delen i detta arbete är den kvantitativa metoden. En stor mängd historisk 
data har samlats in från Grundfos Business Warehouse. Insamlade data har sedan legat till 
grund för utformning av modeller och analyser med statistiska metoder. Det hjälpmedel som 
främst använts vid upprättandet av modeller och kvantitativa analyser är Excel 2003. 
 
Slutligen har kvalitativa metoder använts vid utvärdering av den kvantitativa analysen för att 
ge förslag och dra slutsatser på vilka möjligheter som finns i Grundfos Business Warehouse. 

2.3 Intervjuer 
Enligt Holme et al (1997) är syftet med intervjuer att öka informationsvärdet och skapa en 
grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det som studeras. Vid intervjuer 
måste hänsyn tas till intervjuernas standardisering och strukturering. Med grad av 
standardisering menas hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas 
utformning och inbördes ordning. Under helt ostandardiserade intervjuer eller intervjuer med 
låg standardisering formuleras frågorna under intervjun och ställs i den ordning som är 
lämplig för en viss respondent. Vid helt standardiserade intervjuer ställs identiska frågor till 
varje respondent i exakt samma ordning (Patel & Davidson, 2003). 
 
Med grad av strukturering menas vilket svarsutrymme varje respondent får. En helt 
strukturerad intervju lämnar mycket litet svarsutrymme för respondenten, medan en 
ostrukturerad intervju ger respondenten maximalt svarsutrymme. (Ibid)   
 
Intervjuer har genomförts med strategiskt utvalda personer inom Grundfos. Intervjuerna har 
haft låg grad av standardisering och gått från att vara ostrukturerade till delvis strukturerade. 
Inledningsvis utfördes ostrukturerade intervjuer med personer inom Grundfos Electronics, 
Grundfos distributionscentral och Grundfos UP-fabrik. Detta resulterade i en helhetsbild över 
de processer som finns i Grundfos försörjningskedja. Intervjuernas karaktär var mer av ett 
vanligt samtal där den intervjuade fick berätta fritt eller delvis fritt om sitt område. 
Informationen som erhållits har sammanställts och har sedan legat till grund för de delvis 
strukturerade intervjuerna. Dessa intervjuer utfördes inom utvalda områden där det ansågs att 
mer utförlig information behövdes. 

2.4 Datainsamling 
Insamlad data kan vara av två slag: primär- och sekundärdata. Primärdata är data som 
undersökaren själv genererat (Hägg & Wiedersheim-Paul, 1994). Olika insamlingsmetoder för 
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primärdata är intervjuer, enkäter, observationer och bokföring. Sekundärdata har vanligtvis 
sparats i olika register och databaser och är data som samlats in av någon vid ett tidigare 
tillfälle. Detta kräver, för sekundärdata, nya bearbetningar och tabellsammanställningar. 
(Dahmström, 2005).  
 
I detta projekt har främst sekundärdata använts och hämtats från Grundfos Business 
Warehouse. Sekundärdata har även insamlats genom att en litteraturstudie kontinuerligt, 
under projektets gång, genomförts med syfte att bygga upp en teoretisk referensram och att 
erhålla mer kunskap inom det område som projektet behandlar. Litteratursökningarna har 
främst skett i sökdatabaser på Luleå universitetsbibliotek och Ålborgs universitetsbibliotek. 
Primärdata som insamlats i det här projektet har varit den information som erhållits genom 
intervjuer.  

2.5 Validitet och Reliabilitet 
Att veta vad som undersöks handlar om överensstämmelse mellan vad som ska undersökas 
och vad som faktiskt undersöks (Patel & Davidson, 2003). Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(2001) definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att studeras.  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) måste undersökare veta att de undersöker på ett tillförlitligt 
sätt, det vill säga att de har god reliabilitet på det som utförs. En metod med god reliabilitet 
kännetecknas av att de slumpmässiga variationerna är små, samt att den inte påverkas av 
utföraren eller de omständigheter under vilka den sker (Hägg & Wiedersheim-Paul, 1994). 
 
Validitet och reliabilitet står i ett förhållande till varandra som gör att hänsyn bör tas till båda 
vid en undersökning (Patel & Davidson, 2003). Figur 2.1 nedan illustrerar exempel på olika 
situationer som undersökaren kan hamna i när en undersökning genomförs.  
 
Den första bilden (längst till vänster) har hög reliabilitet vilket innebär att all information är 
korrekt, men informationen är inte relevant för syftet av projektet. Nästa bild visar fallet där 
informationen som samlats in är relevant för projektet, frågor som ställts mäter det de är 
avsedda att mäta. Frågorna är dock för vida och behöver vara mer precisa. I den tredje bilden 
är varken reliabilitet eller validitet bra. Undersökaren erhåller inte den information som 
önskas och de frågor som ställts har varit otydliga. I den sista bilden erhåller undersökaren 
önskad information och reliabiliteten är hög. Vidare är frågorna väl utformade och anpassade 
till syftet för projektet vilket resulterar i hög validitet. (Foster, 2003) 
 

 
Figur 2.1. Bilderna beskriver förhållandet mellan validitet och reliabilitet (Foster, 2003). 
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Validiteten i detta projekt har stärkts genom kontinuerliga avstämningar med handledare och 
sakkunnig personal på Grundfos samt handledare på Luleå tekniska universitet. 
Litteraturstudien som utförts säkerställer att denna rapport är kopplad till problemområdet och 
rapportens syfte, vilket ytterligare bidrar till hög validitet.  
 
Vid intervjuer har information från ett stort antal respondenter samlats in och sammanställts. 
Vid differentierande svar har ytterligare information samlats in och granskats för att 
säkerställa hög reliabilitet. Även bandspelare har använts för att säkerställa att ingen 
information gått förlorad och för att minska risken för missförstånd. 
 
Eftersom ostrukturerade och halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor använts borde 
detta resultera i högre reliabilitet. Detta genom att följdfrågor varit möjliga för att reda ut 
eventuella oklarheter som uppkommit under intervjuerna. Reliabiliteten har ytterligare stärkts 
genom att insamlad information kontrollerats av sakkunnig personal inom Grundfos. 
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3 Företagspresentation 
 
 

Detta kapitel ger en presentation av Grundfos. Grundfos-koncernens historia, 
ägarförhållande, produkter och verksamhet idag beskrivs. Vidare ges en introduktion till 
Grundfos Electronics. Detta kapitel är baserat på information hämtad från Grundfos intranät 
(http://insite.grundfos.com) och Grundfos årsrapport 2005. 
 

3.1 Historia 
År 1945 grundades, i Bjerringbro, det som idag är Grundfos av Poul Due Jensen. Från början 
var namnet på verksamheten ”Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik” och inte förrän 
1967, efter flera namnbyten, fick verksamheten sitt nuvarande namn; Grundfos. 
Ursprungligen bedrevs verksamheten i Poul Due Jensens tvårumskällare för att senare övergå 
till en 200 m2 stor lagerlokal där fyra anställda arbetade. Verksamheten var inledningsvis 
inriktad på tillverkning av maskiner för uppvärmning och för träindustrin, samt olika smides 
och VVS arbeten. År 1946 tillverkades den första pumpen, en motordriven grundvattenpump 
som gick under namnet ”Foss 1”, vilken tillverkades i 26 exemplar.  
 
År 1959 gjordes ett genombrott inom utvecklingen av pumpar och den första 
cirkulationspumpen introducerades på marknaden, vilken idag är Grundfos mest säljande 
pump. På grund av den stora efterfrågan av pumpar startade Grundfos år 1970 sin egen 
tillverkning av elmotorer för cirkulationspumpar. År 1995 gjordes ytterligare ett genombrott 
inom utvecklingen av pumpar och Grundfos introducerade en ny undervattenspump med en 
inbyggd frekvensomvandlare. Detta gör det möjligt för pumpen att arbeta i en högre hastighet 
än sina föregångare. Frekvensomvandlaren gör det även möjligt att justera pumpens hastighet 
till behovet, vilket tidigare inte varit möjligt. Genom åren har Grundfos utvecklat en rad 
pumpar för olika applikationer och verksamheten har växt kraftigt. Idag är den totala 
fabriksarealen, i Bjerringbro (Danmark) cirka 250 000 m2. 

3.2 Ägarförhållande 
Huvudägare i samtliga Grundfos företag är idag Grundfos Holding AG, se figur 3.1. Grundfos 
Holding AG ägs till 85,5 % av Poul Due Jensen Fond, vilken etablerades som en fristående 
institution 1975. De anställda äger 2,5 % och grundarens familj de resterande 12 %. Fondens 
syfte är att säkerställa och utvidga den ekonomiska grundvalen för Grundfos-koncernens 
fortsatta tillväxt. Detta innebär att fondens avkastning endast får återinvesteras i Grundfos-
koncernens företag. 
 

http://insite.grundfos.com
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Figur 3.1. Bild över Grundfos ägarförhållande. (Grundfos intranät) 

3.3 Grundfos idag 
Grundfos-koncernen har idag cirka 13 500 anställda fördelade på produktionsanläggningar i 
14 länder och försäljningsbolag i 43 länder. År 2005 var Grundfos-koncernens totala 
omsättning cirka 13 miljarder DKK (16.3 miljarder SEK).    
 
Grundfos A/S är koncernens danska produktionsbolag och är även koncernens största 
produktionsbolag med cirka 4000 anställda och produktionsanläggningar i Bjerringbro, 
Langå, Alestrup och Farum. Grundfos A/S omsätter cirka 4 miljarder DKK. Koncernens 
huvudkontor ligger i Bjerringbro och där finns även fyra stycken produktionsanläggningar för 
tillverkning av pumpar, komponenter i komposit, aluminium och rostfritt stål samt Grundfos 
egen elektronikfabrik. I Bjerringbro ligger även Grundfos distributionscentral för norra 
Europa samt Grundfos egen akademi som varje år utbildar Grundfos anställda runt om i 
världen.  

3.4 Grundfos produkter 
Varje år tillverkas mer än 10 miljoner pumpenheter. Detta gör Grundfos till en av världens 
ledande tillverkare av pumpar. De tre huvudprodukterna är cirkulationspumpar, dränkbara 
pumpar samt centrifugalpumpar. Idag är Grundfos världens ledande tillverkare av 
cirkulationspumpar och täcker omkring 50 % av världsmarknaden. Cirkulationspumpar 
används för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering i olika typer av byggnader. 
Dränkbara pumpar används främst inom vattenförsörjnings- och spillvattensektorn för 
bevattning och vattenförsörjning till hushåll och industri. För industrin tillverkas 
centrifugalpumpar vilkas användningsområden är pannmatning, tryckstegring och andra 
industriändamål. Grundfos tillverkar även pumpar till kunder som bygger in Grundfos pumpar 
i sin egen utrustning. Dessa kunder går under namnet OEM-kunder (Original Equipment 
Manufacture). Figur 3.2 visar de olika pumpar som ingår i Grundfos produktprogram. 
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Figur 3.2. Bild över Grundfos produktprogram med pumpar för en rad olika applikationer. (Grundfos intranät) 

Utöver tillverkningen av pumpar tillverkar Grundfos även elmotorer till sina pumpar och har 
dessutom en betydande tillverkning av elmotorer, vilka säljs separat. Grundfos utvecklar och 
säljer också avancerad elektronik för styrning av pumpar och pumpanläggningar.    

3.5 Grundfos Electronics 
Grundfos satsar hela tiden starkt på forskning och utveckling för att behålla sin ledande 
position. Under år 2005 satsades 590 miljoner DKK på forskning och utveckling. Som en del i 
utvecklingen startade Grundfos, år 1985, sin egen elektroniktillverkning. 
Elektronikavdelningen bestod då av tre montörer och en tekniker. År 1991 invigdes Grundfos 
Electronics som idag har 430 anställda, varav 370 arbetar i produktionen. I figur 3.3 kan 
Grundfos Electronics produktionsanläggning i Bjerringbro ses. Grundfos Electronics 
produktionsanläggning tillverkar elektroniska kontrollsystem till pumpar och är en 
hybridfabrik med delar av produktionen under ytterst rena förhållanden.  
 

 
Figur 3.3. Bild över Grundfos Electronics produktionsanläggning i Bjerringbro, Danmark. (Grundfos intranät) 
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Grundfos Electronics affärsidé: 
 
Grundfos Electronics ska innovativt och effektivt utveckla, köpa in och leverera elektronik till 
Grundfos-koncernen och OEM-kunder till rätt tid, kvalitet och kostnad.  
 
Grundfos Electronics vision: 
 
Grundfos Electronics ska vara en trendsättande verksamhet där innovation och engagerade 
medarbetare ger kunderna den bästa möjliga kundtillfredsställelse på ett sätt som följer 
miljö- och samhällsnormer. 
 
Grundfos Electronics kunder kan delas in i tre olika kategorier. Dessa är produktionsbolag 
inom koncernen, interna kunder i Bjerringbro samt andra kunder. Cirka 49 % av försäljningen 
går till tre interna kunder i Bjerringbro. Dessa är Grundfos UP-fabrik som tillverkar 
cirkulationspumpar, Grundfos SQ-fabrik som tillverkar undervattenspumpar samt Grundfos 
IF-fabrik som utvecklar pumpanläggningar. Ungefär 44 % av försäljningen går idag till 
Grundfos produktionsbolag utanför Danmark. Produktionsbolagen delas upp i Grundfos 
Tyskland (GWP), Grundfos Ungern (GMH), Grundfos USA (GMU), Grundfos Frankrike 
(PGF) och Grundfos Storbritannien (GBW). Cirka 7 % av försäljningen går idag till andra 
kunder utanför Grundfos-koncernen. I figur 3.4 nedan kan fördelningen av Grundfos 
Electronics kunder ses. 
 
  

 
Figur 3.4. Figuren visar fördelningen av Grundfos Electronics kunder och hur stor del av 
försörjningskedjornas omsättning som varje kund står för. (Grundfos intranät) 
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4 Teori 
 
 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som är relevant för arbetet. Teorierna har 
valts för att analysera den information som tagits fram gällande Grundfos Electronics 
försörjningskedja. 
 

4.1 Logistik 
Enligt Storhagen (2003) handlar logistik om att skapa flödeseffektivitet inom och mellan 
organisationer. De flöden som omfattas är fysiska flöden, informationsflöden och 
betalningsflöden. Fysiska flöden syftar till flöden av produkter, det vill säga varor och 
tjänster. Storhagen (2003) menar att informationsflöden får allt större betydelse för att stödja 
och utveckla de fysiska flödena. Effektiva fysiska flöden bidrar även till effektiva 
betalningsflöden.  
 
En definition av logistik som syftar till vad som kan uträttas för att uppfylla kundernas behov 
är: 
 
“…is that part of supply chain management that plans, implements, and controls the efficient, 
effective forward and reverse flow and storage of goods, services and related information 
between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers 
requirements.” (CSCMP; 2006-08-15) 
 
Krajewski och Ritzman (2002) definierar logistik som: 
 
”The synchronization of a firm’s process and those of its suppliers to match the flow of 
materials, services, and information with customer demand.” 
 
Enligt Storhagen (2003) är logistik ett område som är under ständig utveckling och förändring 
genom att omvärlden hela tiden förändras. Förändringen skall dock inte överdrivas då 
grunderna i logistiken kvarstår, även om nya metoder introduceras.    

4.2 Lager 
Enligt Lumsden (1998) är motiven för att bygga upp lager välkänt och bygger på 
kundrelationer. Lumsden (1998) menar att lagerhållning inte behöver vara felaktigt, under 
förutsättning att det utifrån fastlagda kriterier är storleksmässigt dimensionerat. I ett kortare 
perspektiv kan lagren optimeras, men i ett längre perspektiv handlar det om att försöka 
minimera lagerhållning genom att förändra förutsättningar. Lagren kan delas in i olika 
kategorier, beroende på vilket syfte som finns med lagret, av vilka några beskrivs nedan.  

4.2.1 Färdigvarulager 
Ett färdigvarulager är ett lager som utgörs av produkter som är färdiga för försäljning. Syftet 
med färdigvarulagret är att frikoppla produktionsprocessen från försäljnings- och 
distributionsprocesserna. Med färdigvarulager möjliggörs även leverans till kund utan 
tidsfördröjning. (Mattsson & Jonsson, 2003) 
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4.2.2 Säkerhetslager 
Eftersom störningar i lagerpåfyllning är ofrånkomliga och att det inte heller är möjligt att med 
full säkerhet förutspå framtida förbrukning, används säkerhetslager. Säkerhetslagrets syfte är 
att skydda mot dessa variationer. (Ibid)  

4.2.3 Säsongslager 
Ett säsongslager är ett lager som används för produkter med stark säsongsberoende 
försäljning. Syftet med säsongslagret är att företag vill ha högt och jämnt 
kapacitetsutnyttjande och därmed minska kapacitetskostnaderna (Lumsden, 1998). Med 
säsongslagret frikopplas produktionstakt från förbrukningstakt (Mattsson & Jonsson, 2003). 

4.2.4 Omsättningslager 
Ett omsättningslager är ett lager som uppkommer då inleveranser sker i en annan takt och i 
större kvantiteter än förbrukningen. Detta eftersom en avvägning måste göras mellan 
inköpskostnad och lagerhållningskostnad. En större inköpsvolym medför ofta mängdrabatt 
vilket, trots en högre lagerhållningskostnad, kan vara mera lönsamt. (Ibid) 

4.2.5 Konsignationslager 
Konsignationslager är ett lager som ägs av en leverantör, men som geografiskt är lokaliserat 
hos eller i närheten av en kund. En anledning till konsignationslager kan vara att garantera 
kunden hög kundservice. (Storhagen, 2003) 

4.2.6 Inkuranslager 
Ett inkuranslager är ett inaktivt lager med varor som det inte längre förväntas någon 
förbrukning av och som skulle kunna kostnadsföras som skrot. (Mattsson & Jonsson, 2003) 

4.3 Effektivitetsmått 
Genom att mäta och följa upp effektivitet i ett företag kan beteenden påverkas och därmed 
finns möjlighet att få en verksamhetsinriktning som överensstämmer med företagets 
övergripande strategi och målsättningar (Mattsson & Jonsson, 2003). Nedan beskrivs ett antal 
vanligt använda effektivitetsmått. 

4.3.1 Lagerservicenivå 
Med lagerservicenivå menas i vilken utsträckning lagerförda produkter kan levereras direkt 
vid kundorder (Mattsson & Jonsson, 2003). Detta effektivitetsmått är främst av betydelse vid 
leverans från färdigvarulager, när kunden köper direkt från lager (Lumsden, 1998).  

4.3.2 Leveransprecision 
Leveransprecision mäter i vilken utsträckning som leverans sker vid de leveranstidpunkter 
som överenskommits med kunden. Detta effektivitetsmått är framförallt ett mått för 
leveransförmåga hos företag som har produktionsstrategin ”tillverka mot order” och ”montera 
mot order” (Mattsson & Jonsson, 2003). Förmågan att leverera till den utlovade 
leveranstidpunkten är, enligt Christopher (1998), av lika stor vikt som att kunna hålla en kort 
leveranstid. 
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4.3.3 Leveranssäkerhet 
Med leveranssäkerhet avses förmågan att leverera rätt produkter i rätt antal. Med rätt kvantitet 
menas om den i verkligheten levererade kvantiteten överensstämmer med den kvantitet som 
är angiven på leveransdokumentet. (Mattsson & Jonsson, 2003)  

4.3.4 Ledtider 
Ledtiden kan definieras som den totala tiden som fortlöper från orderläggning till den tidpunkt 
när det beställda materialet anländer till mottagaren (Storhagen, 2003). Kort ledtid kan uppnås 
genom överkapacitet i produktion eller genom att leverera från färdigvarulager till kund. 
Enligt Christopher (1998) kan ledtiden generellt sett delas in i ett antal olika delar, vilka kan 
ses i figur 4.1. 
 
 

 
Figur 4.1. Figuren visar ett exempel på ledtidens olika delar i ett företag som tillverkar/monterar mot kundorder. 
(Christopher, 1998)  

Om tillverkningstiden är längre än vad kunden kan acceptera måste lagerhållning ske av 
produkten. Om så är fallet sker tillverkning mot prognos och tillverkningen inkluderas inte i 
ledtiden (Lumsden, 1998).  
 
Produktionsledtid syftar till den totala ledtiden kopplad till produktion av en produkt och 
benämns vanligtvis genomloppstid. Genomloppstiden kan delas in i tre delar vilka är förråds- 
eller inköpsledtid, produktionsledtid samt lagerledtid. Förrådsledtid definieras som liggtid i 
förråd för råmaterial och komponenter som lagerhålls. För material som köps direkt mot 
kundorder är det leveranstiden som är relevant vilket definieras som inköpsledtid. Med 
produktionsledtid menas tiden genom produktionens alla förädlingssteg medan lagerledtid är 
slutproduktens liggtid i ett färdigvarulager före leverans till kund. (Olhager, 2000) 

4.4 Mönster av efterfrågan 
Upprepade observationer av efterfrågan för en produkt eller tjänst skapar ett mönster som 
kallas tidsserie. De fem mest vanliga mönster för en tidsserie kan ses i figur 4.2 och är 
horisontell, trend, säsongs, cyklisk eller slumpmässig. Ett horisontellt mönster innebär en 
fluktuering av data runt ett konstant medelvärde medan en trend visar sig genom en 
systematisk ökning eller minskning av medelvärdet över tiden. Säsongsmönster uppkommer 
när efterfrågan har upprepade mönster av ökning och minskning av efterfrågan, beroende på 
vecka, månad eller säsong). Ett cykliskt mönster innebär successivt mindre förutsägbara 
ökningar eller minskningar av efterfrågan över längre tidsperioder, vilket kan vara år eller 
årtionden. Slumpmässiga variationer innebär ej förutsägbara variationer i efterfrågan. 
(Krajewski & Ritzman, 2002) 
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Figur 4.2. Figurerna visar olika mönster av efterfrågan för en tidsserie. (Krajewski & Ritzman, 2002) 

Cykliska mönster uppkommer från olika influenser. Den första influensen är affärscykeln 
vilken inkluderar faktorer som gör att ekonomin går från konjunkturnedgång till uppgång över 
en tidsperiod. Den andra är produktens livscykel, vilken visar produktens olika efterfrågan 
från utveckling till utfasning. (Ibid) 
 
Slumpmässig variation är resultatet av slumpvisa orsaker och kan därför inte förutsägas, vilket 
gör att prognoser innehåller fel. Alla mönster beskrivna ovan kan innehålla slumpvis variation 
och de kan dessutom vara en variation av varandra. (Ibid) 

4.5 Prognoser 
En prognos är en förutsägelse av framtida händelser som används i planeringssyfte. Prognoser 
behövs för att underlätta bestämmandet av vilka resurser som behövs, planering av 
existerande resurser och anskaffning av ytterligare resurser. Korrekta prognoser gör att 
företag kan använda kapacitet på ett effektivt sätt, minska reaktionstid till kund samt minska 
lagernivåer. (Ibid) 
 
Enligt Segerstedt (1999) måste vid val av prognosmetod en avvägning göras mellan kostnad 
och värde. Detta innebär att värdet av en förbättrad prognos måste ställas mot kostnaden för 
att erhålla förbättringen. Olhager (2000) menar att genom aggregering av flera likartade 
produkter, i till exempel produktfamiljer, kan säkrare prognoser erhållas jämfört med att 
prognostisera varje produkt var för sig. Detta eftersom den slumpmässiga efterfrågan som kan 
vara högre eller lägre jämfört med medelefterfrågan tenderar att ta ut varandra vid 
aggregering.  
 
Prognosmetoder kan indelas i kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder 
baseras på erfarenheter där åsikter från chefer, experter och försäljare omvandlas till 
kvantitativa uppskattningar. Kvantitativa metoder kan indelas i kausala metoder och 
tidsserieanalyser. Kausala metoder utgår från att en variabels utveckling kan förklaras av 
någon annan variabel eller ett flertal andra variabler (Olhager, 2000). Tidsserieanalyser är ett 
statistiskt angreppssätt som bygger på historisk data för att kunna tyda trender och 
säsongsmönster och utifrån det prognostisera framtida behov (Krajwski & Ritzman, 2002).   

4.6 Kvalitativa metoder 

4.6.1 Säljkårsskattning 
Enligt Olhager (2000) är säljkårsskattning en vanlig prognosmetod om producerande företag 
har försäljning på flera marknader. Detta eftersom den bästa informationen om framtida 
efterfrågan kommer från försäljarna som befinner sig närmast slutkund. Säljkårsskattning 
innebär att budget görs av säljarna och sammanställs sedan till en totalbudget över förväntad 
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försäljning. Vid budgetering över kommande år har mest troligt försäljarna bäst kunskaper 
över vilka produkter som är möjliga att sälja, genom att använda sig av sina kunskaper 
gällande bland annat konjunktur och konkurrenter (Segerstedt, 1999).  

4.6.2 Ledningsbedömning 
Vid introduktioner av nya produkter på marknaden är det inte säkert att försäljarna kan göra 
korrekta bedömningar över framtida efterfrågan. I dessa fall kan åsikter, erfarenhet och 
teknisk kunnande hos företagets ledning ligga till grund för en bedömning av framtida 
efterfrågan (Krajewski & Ritzman, 2002). Ledningen har även möjlighet att utifrån känsla och 
erfarenhet, beroende på om de vet att vissa säljare är optimistiska eller pessimistiska, bedöma 
om en totalbudget är realistisk eller om korrigeringar måste göras (Segerstedt, 1999). 

4.7 Kvantitativa metoder 

4.7.1 Winters säsongsmetod 
Winters säsongsmetod är en prognosmetod som är en utveckling av exponentiell utveckling 
med trend och som tar hänsyn till säsongsvariationer i efterfrågan. Detta görs genom 
säsongsindex, som är ett uttryck för säsongsvariationernas storlek (Mattsson & Jonsson, 
2003). Säsongsindex kan beräknas enligt följande formel: 
 

Säsongsindex för period i = 
perioder samtliga åretsunder frågan medelefter
 i periodunder n efterfråga verklig

 (4.1) 

 
För att minimera slumpmässiga variationer bör säsongsindex beräknas för hela 
produktgrupper. (Ibid) 
 
Enligt Silver, Pyke och Peterson (1998) kan även säsongsindex beräknas med kontinuerlig 
uppdatering. Till skillnad från den metod för beräkning av säsongsindex som beskrivs ovan, 
innebär detta att säsongsindex uppdateras med exponentiell utjämning för varje period utifrån 
det verkliga utfallet från tidigare perioder.  
 
Prognosen för kommande period beräknas genom att medelefterfrågan adderas med trenden 
och multipliceras med säsongsindex för perioden som ska prognostiseras. Formelmässigt kan 
prognosmetoden utryckas enligt: 
 

Pt+k = (At + Tt · k)si+k,t    (4.2) 
 
At = (αXt + (1-α)Pt)/si,t-1    (4.3) 
 
Tt = β(At – A t-1) + (1- β)Tt-1    (4.4) 
 
ŝi,t = γ(Xt/At) + (1- γ)si,t-1    (4.5) 

Ŝt = ŝi,t + ∑      (4.6) 
≠

−
ik

tks 1,

si,t = ŝi,t · S/Ŝt  , sk,t = sk,t-1 · S/Ŝt     (4.7)    
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där  Pt+k = prognos för period t + k 
At = medel vid period t 
Tt = trend vid period t 
S = antal säsonger 
si,t = säsongsindex för säsong i. 

 
Enligt Silver et al (1998) bör flera tidigare säsonger användas för att minimera slumpmässiga 
avvikelser i prognoserna. Fyra säsongperioder bakåt anses som lämpligt vid beräkning av 
kommande period. Dock får inte allt för gammal data användas med risk för att 
förutsättningar för säsongsvariationer och trender har förändrats. 

4.7.2 Trendprojektion 
Då en trend är markant kan prognosen baseras på en kurvanpassning till historisk data. Vid 
antagande om en underliggande linjär trend i efterfrågan skall en bästa linjär kurva anpassas 
till tidigare efterfrågevärden. Detta är en kausal metod som bygger på en linjär regression 
(Olhager, 2000). I figur 4.3 kan en linjär anpassning till historisk efterfrågedata ses. 
 

 

 
Figur 4.3. Figuren visar en trendlinje anpassad till efterfrågedata för tidigare perioder. (Olhager, 2000) 

För att göra en kurvanpassning till efterfrågedata används vanligtvis minsta kvadratmetoden. 
Denna metod bygger på att summan av kvadratfelen för avvikelse mellan efterfrågedata och 
trendlinjen minimeras med en linjär regression. Prognosen för kommande perioder i form av 
trendprojektion erhålls som (Ibid): 
 

Pt = a + b · t     (4.8) 
 
där  Pt = prognos för efterfrågan i period t, med hänsyn till trend 

a = skattning av nivå vid t = 0 
b = skattning av trenden per period. 
t = periodindex  

4.8 Utvärdering av prognosmetoder 
Prognoser kommer alltid att innehålla fel, vilket kan bero antingen på slumpmässiga fel eller 
på att prognosmetoden fungerar mindre bra. Genom att analysera prognosmetoderna kan 
dessa fel minimeras (Krajewski & Ritzman, 2002). Nedan presenteras ett antal mått som kan 
användas för att utvärdera prognosmetoder.   
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4.8.1 Prognosfel      
Prognosfelet Et är differensen, för tidsperioden t, mellan verklig efterfrågan Xt och prognosen 
Pt.  
 

Et = Xt – Pt     (4.9) 
 
Om prognosmetoden fungerar tillfredställande skall värdet på Et slumpvis variera mellan 
positivt och negativt vilket tyder på att systematiska variationer saknas. (Ibid) 

4.8.2 MAD 
MAD, Mean Absolute Deviation, är mått som uppskattar medelvärdet av absolutfelet 
(Segerstedt, 1999). MAD uppskattas genom exponentiell utjämning och beräknas enligt 
(Krajewski & Ritzman, 2002): 
  

MADt = MADt-1 + β(|Xt-1 – Pt-1| - MADt-1) , t = 1,2,3,...,n  (4.10) 
 
För β som fungerar som en utjämningskonstant används låga värden, vanligtvis 0.1. (Ibid) 

4.8.3 Kumulativ summa av prognosfel     
Den kumulativa summan av prognosfelet (CFE) mäter det totala prognosfelet och beräknas 
enligt: 
 

CFE =      (4.11) ∑ tE
 
Det kumulativa prognosfelet används för att kontrollera om det finns något systematiskt fel i 
prognosmetoden. Om till exempel en prognosmetod alltid genererar en för hög prognos i 
förhållande till den verkliga efterfrågan kommer värdet på det kumulativa prognosfelet 
gradvis att minska. (Ibid) 

4.8.4 AFE 
AFE, Average Forecast Error, är ett mått som uppskattar medelvärdet av prognosfelet. AFE 
beräknas genom exponentiell utjämning enligt: (Silver et al, 1998) 
 
AFEt = αEt + (1- α)AFEt-1      (4.12) 
 
På samma sätt som för MAD används låga värden på utjämningskonstanten α. 

4.8.5 Tracking Signal 
Tracking Signal är en indikator på om en prognosmetod genererar korrekta prognoser. 
Tracking Signal mäter den innevarande periodens kumulativa prognosfel i förhållande till 
medelabsolutfelet och beräknas enligt: (Krajewski & Ritzman, 2002) 
 

TS = 
t

t

MAD
 AFE

     (4.13) 
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där  TS = kontrollsignal för efterfrågan (Tracking Signal) 
MADt = exponentiellt utjämnat medelabsolutfel i period t  
AFEt = exponentiellt utjämnat medelfel i period t. 
  

Om prognosmetoden fungerar bra tenderar Tracking Signal att närma sig noll. (Ibid) 

4.9 Kapacitet 
Det är viktigt att som företag ha en tillgänglig kapacitet som är balanserad mot behovet av 
kapacitet. Att ha för stor kapacitet kan vara lika ofördelaktigt som att ha för liten kapacitet 
(Krajewski & Ritzman, 2002). Kapacitet kan indelas i två typer; volymkapacitet och 
genomloppskapacitet (Mattsson & Jonsson, 2003).  
 
Volymkapacitet innebär hur många timmar eller andra kapacitetsenheter som en process kan 
prestera per tidsperiod. Ett exempel på detta är hur många enheter som kan produceras per 
vecka i en produktionsgrupp. Vid kapacitetsplanering är det volymkapaciteten som används 
för att jämföra tillgänglig kapacitet mot behovskapaciteten. (Ibid) 
  
Genomloppskapacitet används framförallt vid genomloppstidsplanering, operationstids-
sättningen för körplanering samt för leveranstidsberäkning. Genomloppskapaciteten är ett 
mått på hur många timmar per tidsperiod som kan avsättas för att i en resursenhet genomföra 
en viss tillverkningsoperation. (Ibid) 
 
Kapacitet kan enligt Mattsson och Jonsson (2003) delas in i fyra olika nivåer, se figur 4.4. 
Den teoretiskt maximala kapaciteten i en produktionsgrupp är den kapacitet som skulle fås om 
produktionen pågick dygnet runt och varje dag året om. Detta är dock inte vanligt 
förekommande. Nominell kapacitet är den kapacitet som vanligtvis används vid 
kapacitetsplanering. Vid beräkning av tillgänglig kapacitet måste dock hänsyn tas till olika 
former av bortfall, vilket till exempel kan vara maskinhaverier och underhållsaktiviteter. Den 
kapacitet som är kvar efter detta kapacitetsbortfall kallas bruttokapacitet. Även 
bruttokapaciteten har indirekt tid som bör tas hänsyn till vid kapacitetsplanering. Denna 
indirekta tid är ej planerbar verksamhet, vilket till exempel kan vara väntetid på material. Den 
kapacitet som finns kvar för att genomföra planerad produktion kallas nettokapacitet (Ibid).  
 

 

 
Figur 4.4. Figuren visar olika nivåer av kapacitet. (Mattsson & Jonsson, 2003) 
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4.10 Kapacitetsplanering 
Kapacitetsplaneringens uppgift är att skapa överrensstämmelser mellan behov av kapacitet 
och tillgång på kapacitet. Kapacitetsplanering i ett producerande företag sker vanligtvis på 
fyra nivåer. Dessa nivåer är sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, orderplanering 
och verkstadsplanering, se figur 4.5. Det som differentierar kapacitetsplanering på de olika 
nivåerna är framförallt kapacitetsplanernas detaljeringsgrad, kapacitetsplaneringens 
tidshorisont samt möjligheten att anpassa tillgänglig kapacitet till kapacitetsbehov (Mattsson 
& Jonsson, 2003). Nedan beskrivs aktiviteterna vid de olika planeringsnivåerna mer ingående. 

4.10.1 Sälj- och verksamhetsplanering 
Sälj- och verksamhetsplaneringens uppgift är att ta fram en långsiktig kapacitetsplan för 
verksamheten. Planen tas fram med utgångspunkt från företagets affärsidé, strategier och 
affärsmål.  Planeringshorisonten sträcker sig ofta ett till två år framåt, vilket innebär att det 
finns stora möjligheter till att anpassa tillgänglig kapacitet. Denna plan är vanligtvis baserad 
på en långsiktig prognos över hur mycket som skall levereras. Utifrån planerade utleveranser 
kan kapacitetsbehovet tas fram och jämföras med befintlig kapacitet. Beslut tas på denna nivå 
gällande vilken framtida kompetenssammansättning som behövs, förändringar i bemanning 
samt investeringar eller avveckling av produktionsanläggningar. (Ibid)  

4.10.2 Huvudplanering 
På huvudplaneringsnivån baseras kapacitetsbehoven på planerade produktionsvolymer. 
Planeringshorisonten för huvudplaneringsnivån är kortare än för sälj- och 
verksamhetsplaneringsnivån och sträcker sig från ett halvt år till ett år. Detta gör att 
möjligheten att anpassa tillgänglig kapacitet är mer begränsad än vid sälj- och 
verksamhetsplaneringen. Produktionsvolymerna är på samma sätt som vid sälj- och 
verksamhetsplaneringen baserad på prognoser men i vissa fall kan det även finnas faktiska 
kundorder. Beslut gällande förändringar i kapacitet är begränsade till trånga sektioner i 
produktionen snarare än till hela produktionsanläggningar. (Ibid) 

4.10.3 Orderplanering 
På orderplaneringsnivån baseras kapacitetsbehoven på frisläppta och planerade 
tillverkningsorder. Planeringshorisonten för denna nivå är endast på någon eller några 
månader. Detta innebär att möjligheterna att anpassa tillgänglig kapacitet är ännu mindre 
jämfört med huvudplaneringsnivån. Kapacitetsökningar åstadkommes vanligtvis genom att 
använda övertid eller genom omfördelning av arbetskraft. (Ibid) 

4.10.4 Verkstadsplanering 
Kapacitetsplaneringen på verkstadsnivå berör till största delen anpassning av 
kapacitetsbehovet. Detta eftersom planeringshorisonten är kort och vanligtvis sträcker sig 
endast någon vecka framåt och det finns mycket små möjligheter att anpassa kapaciteten. 
(Ibid) 
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Figur 4.5. Figuren visar olika nivåer av kapacitetsplanering och hur dessa är kopplade till 
produktionsplanering. (Mattsson & Jonsson, 2003) 

4.11 Strategier för kapacitetsändring 
Enligt Mattsson och Jonsson (2003) finns två grundläggande strategier för kapacitetsändring; 
leda-strategi och följa-strategi, se figur 4.6. Leda-strategin är en proaktiv strategi som bygger 
på att företaget ökar respektive minskar kapaciteten innan efterfrågan ökar respektive avtar. 
Enligt Krajewski och Ritzman (2002) innebär denna strategi att företaget minimerar risken för 
försäljningsförluster vid en eventuell försäljningsökning. Om däremot efterfrågan minskar 
kan strategin medföra en förstärkning av nedgången genom att problem uppstår att behålla 
marknadsandelar på grund av kapacitetsbrist.  
 
Följa-strategin är en reaktiv strategi som innebär att en kapacitetsökning inte genomförs 
förrän en ändring i efterfrågan är konstaterad. Vid efterfrågeuppgångar ger denna strategi en 
låg volymflexibilitet. Detta medför att större krav ställs på utnyttjandet av lagerförändring och 
leveranstidsförändring för att inte tappa försäljning och marknadsandelar (Mattsson & 
Jonsson, 2003). Med strategin undviker dock företaget överkapacitet men kan samtidigt bli 
tvungen att använda sig av kortsiktiga lösningar som övertid, tillfällig arbetskraft och utlego 
(Krajewski & Ritzman, 2002).   
 

 
Figur 4.6. Figurerna visar skillnaden mellan leda- och följa-strategi. (Mattsson & Jonsson, 2003) 
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4.12 Anpassning av kapacitetsutnyttjande 
Enligt Mattsson och Jonsson (2003) finns det även, inom ramen för den produktionskapacitet 
som finns till förfogande, två huvudstrategier för anpassning av kapacitetsutnyttjande. Dessa 
två strategier är utjämningsstrategi och anpassningsstrategi, se figur 4.7. De två olika 
strategierna beskrivs mer ingående nedan. 

4.12.1 Utjämningsstrategi  
Med utjämningsstrategin anpassas inte produktionskapaciteten till variationer i efterfrågan. 
Istället utnyttjas lagrets och leveranstidens längd fullt ut för att erhålla jämt 
kapacitetsutnyttjande (Krajewki & Ritzman, 2002). Nackdelen med utjämningsstrategin är att 
lager, som binder kapital, måste byggas upp under perioder med låg efterfrågan som skall 
nyttjas under perioder med hög efterfrågan. De stora fördelarna med utjämningsstrategin är att 
företaget undviker kostnadskrävande anpassningar i form av övertid och utlego samt att risken 
för undersysselsättning minskas. (Mattsson & Jonsson, 2003) 

4.12.2 Anpassningsstrategi 
Med anpassningsstrategin anpassas kapaciteten fullt ut efter variationer i efterfrågan 
(Krajewski & Ritzman, 2002). Med strategin behövs inte, vid tillverkning mot lager, något 
lager av färdigvaror samt vid tillverkning mot order behöver inte företaget variera 
leveranstider till kund på grund av över- och underbeläggning (Mattsson & Jonsson, 2003). 
Nackdelen med anpassningsstrategin är att det är kostsamt att anpassa kapaciteten genom 
förändringar i uppsättning av bemanning (Krajewski & Ritzman, 2002). 
 

 

 

 
Figur 4.7. Figurerna visar skillnaden mellan utjämnings- och anpassningsstrategi. (Mattsson & Jonsson, 2003) 

4.13 Bull-whip effekten 
En försörjningskedja med många led innebär svårigheter att balansera volym och innehåll i 
flödena så att slutkundens behov kan tillgodoses. Bull-whip effekten är en inbyggd mekanism 
i system med produktion och distribution med på varandra följande isolerade lager och 
orderprocedurer (Storhagen, 2003).  
 
Orsaker till Bull-whip effekten kan delas in i fyra olika effekter. Den första är Forrester-
effekten som orsakas av tolkningar i efterfrågesignaler mellan aktörer i försörjningskedjan. 
Denna effekt leder till höga och fluktuerande lagernivåer samt lågt kapacitetsutnyttjande och 
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leveransproblem. Den andra gruppen är Burbridge-effekten som beror på orderbatchning, 
vilket uppkommer genom att produktion sker i bestämda cykler. Houlihan-effekten 
uppkommer på grund av osäkerhet i försörjningskedjan. Om brist av material uppkommer i 
produktionen resulterar detta i att större order läggs för att undvika framtida brist. Detta kan i 
sin tur orsaka efterfrågesvängningar genom att aktörerna längre bak i kedjan ökar sina 
prognoser eller att brist uppstår, vilket leder till större order och säkerhetslager. 
Försäljningskampanjseffekten som orsakas av förändringar i pris uppstår genom att 
prisvariationer orsakar ökade lagernivåer när företag eftersträvar lägsta pris. (Kaipia, 
Korhonen & Hartiala, 2006) 
 
Orsaker beskrivna ovan påverkar informationsflödet vilket innebär att det, längre bak i 
försörjningskedjan, uppstår en tendens till kraftig och varierande förstoring av små 
förändringar i försäljningsledet. En liten förändring i försäljning till slutkund leder till större 
och större svängningar ju längre bak aktörer finns i försörjningskedjan, se figur 4.8 nedan. 
Den heldragna linjen visar försäljningen till slutkund medan den streckade linjen representerar 
efterfrågan hos aktörer längre bak i försörjningskedjan. (Krajewski & Ritzman, 2002) 
 

 
Figur 4.8. Figuren visar hur en liten försäljningsökning till slutkund förstärks hos en aktör längre bak i 
försörjningskedjan. (Krajewski & Ritzman, 2002) 

För att kunna hantera Bull-whip effekten måste aktörer längre bak i försörjningskedjan skapa 
en produktion med stor volymflexibilitet på grund av de svängningar som uppstår i 
efterfrågan genom kedjan (Krajewski & Ritzman, 2002). 

4.14 ERP-system 
Med ett affärssystem, ERP-system (Enterprise Resource Planning), menas ett stort integrerat 
informationssystem som stödjer företags affärsprocesser och behov av datalagring. 
Affärssystemet kopplar samman företags olika avdelningar. Resulterar av detta blir att fokus 
läggs på företagens affärsprocesser och prestationer istället för på de gränser som finns mellan 
avdelningar (Krajewski & Ritzman, 2002). Detta är möjligt genom att det integrerade 
informationssystemet uppdaterar transaktioner i realtidsmiljö, vilket innebär att en ändring av 
data i en modul automatiskt och direkt uppdaterar data som berörs i andra moduler 
(Christiansen, 2000).  
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Enligt Christiansen (2000) ingår vanligtvis följande moduler i ett ERP-system: 
 

• Finans 
• Kontroller 
• Human Resources 
• Logistik 

o Försäljning och distribution 
o Materialstyrning 
o Produktionsplanering 
o Kvalitetsstyrning 

 
Varje modul beskrivet ovan är i sig mycket omfattande vilket innebär att det kan vara svårt att 
skapa sig en överblick över hur de olika modulerna hänger ihop. (Ibid) 

4.15 Datawarehouse 
ERP-system innehåller stora transaktionsorienterade datamängder som inte är strukturerade 
med hänsyn till de beslutsprocesser som är kopplade till logistikfunktioner. Därför har det 
bland ERP-leverantörer utvecklats datawarehouse-system som aggregerar och kategoriserar 
information från både interna och externa ERP-system. Med aggregering menas att en 
begränsad mängd data sammanställts som är bättre anpassat till en bestämd beslutssituation 
vilket resulterar i snabbare svar. Ett datawarehouse innehåller således ledningsinformation 
kopplade till bestämda beslutssituationer (Christiansen, 2000). Handfield och Nichols (1999) 
definierar datawarehouse som: 
 
”decision support tool for collecting information from multiple sources and making the 
information available to end users in consolidated, consistent manner”. 
 
Enligt Handfield och Nichols (1999) kombinerar och sammanställer datawarehouse data från 
olika informationssystem på ett ställe, vilket resulterar i en snabb accesstid. Alternativet till 
datawarehouse är att koppla samman samtliga delsystems processer vilket inte är realistiskt 
(Ibid).  
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5 Nulägesbeskrivning 
 
 

Detta kapitel beskriver Grundfos Electronics försörjningskedja. En beskrivning ges av de 
olika aktörerna som ingår i försörjningskedjan. Vidare beskrivs informationsflödet och det 
fysiska flödet i försörjningskedjan. Slutligen presenteras hur Grundfos Business Warehouse 
fungerar och används idag.  
 

5.1 Grundfos försörjningskedja  
Grundfos cirkulationspumpar är idag koncernens största produktions- och försäljningsområde. 
Tillverkning av cirkulationspumpar delas in i UPE- och UP-pumpar. UPE-pumpar är 
cirkulationspumpar med inbyggt elektroniskt kontrollsystem medan UP-pumpar saknar 
elektroniskt kontrollsystem. Det elektroniska kontrollsystemets funktion är att automatiskt 
anpassa pumpens hastighet till det aktuella behovet för att minimera energiförbrukningen för 
pumpen. Pumpar utan elektroniska kontrollsystem saknar denna funktion vilket innebär att 
varvtalsreglering sker manuellt. Detta leder till en högre energiförbrukning vid differentierat 
varvtalsbehov. Grundfos försörjningskedja för UPE-pumpar består av sex olika led. De 
aktörer som är en del av försörjningskedjan är: 
 

o Interna och externa leverantörer.  
o Grundfos Electronics.  
o Grundfos UP-fabrik.  
o Grundfos distributionscentraler.  
o Grundfos försäljningsbolag.   
o Slutkunder.  

 
Försörjningskedjans uppbyggnad kan ses i figur 5.1. Aktörerna som befinner sig inom de två 
vertikalt streckade linjerna tillhör Grundfos-koncernen medan de utanför är externa aktörer.  
 
Kommande delar i detta kapitel beskriver de olika aktörerna i försörjningskedjan. Eftersom 
detta arbete behandlar hur information från Grundfos Business Warehouse kan användas för 
att förbättra kapacitetsplaneringen vid Grundfos elektronikfabrik kommer Grundfos 
Electronics att beskrivas mer ingående än övriga aktörer. 
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Figur 5.1. Figuren visar de olika aktörerna som ingår i Grundfos försörjningskedja för UPE-pumpar. 

5.2 Externa och interna leverantörer 
Grundfos Electronics har idag cirka 200 leverantörer som förser tillverkningen med material 
och komponenter. Leverantörerna är uppdelade i interna och externa leverantörer. Interna 
leverantörer tillhör Grundfos-koncernen och cirka 6 % av den totala inköpsvolymen är idag 
från en intern leverantör, vilken är Grundfos MF-fabrik. Grundfos MF-fabrik levererar 
aluminiumkomponenter samt komposithöljen som de elektroniska kontrollsystemen monteras 
på. Ungefär 94 % av inköpsvolymen är idag från externa leverantörer där många av dessa är 
lokaliserade i Asien. Exempel på material som köps in från de externa leverantörerna är 
komponenter och kretskort. Jämfört med andra kunder i elektronikbranschen, är Grundfos 
Electronics idag en relativt liten kund till de externa leverantörerna (mätt i inköpsvolym).  

5.3 Grundfos Electronics 

5.3.1 Planerings- och inköpsavdelning 
Vid Grundfos Electronics planeringsavdelning arbetar nio personer. Av dessa arbetar fyra 
personer med planering där de ansvarar för planeringen av produktionen för de 
produktionslinjer som finns i fabriken. Två personer arbetar med fabriksinköp, vilket innebär 
att de gör avrop från leverantörer, en person är projektansvarig inom området lean production 
och en person är planeringschef.  
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I elektronikfabriken finns även en inköpsavdelning som arbetar mot Grundfos Electronics 
leverantörer. Denna avdelning har fokus på upprättande av samarbetsavtal med nya och 
befintliga leverantörer av elektronikkomponenter. Avdelningen tillhör dock inte Grundfos 
Electronics organisation utan Grundfos Management A/S, eftersom Grundfos har en central 
inköpsfunktion. Detta då Grundfos strävar efter fördelaktiga avtal med sina leverantörer där 
det skall finnas möjlighet för olika bolag inom koncernen att gå in under samma inköpsavtal. 
Inköpsavdelningen består av en inköpschef, fyra inköpare samt två inköpsassistenter.  

5.3.2 Elektroniska kontrollsystem 
De elektroniska kontrollsystemen som tillverkas och levereras till Grundfos UP-fabrik är 
indelade i fem olika produktgrupper. Dessa grupper är:  
 

o CS300 & CS100  
o ALPHA  
o No Noise  
o KMBUS 
o Alpha PRO  

 
Fördelade på dessa grupper är 55 olika typer av elektroniska kontrollsystem. I bilaga A kan 
ses vilka elektroniska kontrollsystem som ingår i vilken produktgrupp.  

5.3.3 Produktion 
Produktionen av de elektroniska kontrollsystemen som levereras till Grundfos UP-fabrik kan 
delas in i två delar, se figur 5.2. Den första delen är en förmontering som sker i en 
produktionslinje som går under namnet Siemens 2. Alla elektroniska kontrollsystem oavsett 
produktgrupp passerar genom denna linje. Slutmonteringen är sedan uppdelad på två olika 
linjer vilka går under namnen Smupe och Smupe 2. Vid Smupe sker slutmontering av CS300 
& CS100, ALPHA, KMBUS medan No Noise slutmonteras vid Smupe 2. Alpha PRO 
tillverkas vid en annan produktionslinje i fabriken.  
 

 
Figur 5.2. Figuren visar produktionslinjerna vid Grundfos Electronics som levererar till Grundfos UP-fabrik. 

5.3.4 Kapacitetsnivåer  
Grundfos Electronics kapacitet för produktionen, gällande bemanning, kan delas in i fem 
nivåer. Den lägsta nivån är 2-skift, vilket för båda produktionslinjerna innebär två 
åttatimmarsskift för alla vardagar under veckan. Mellannivån är 3-skift vilket innebär tre 
åttatimmarsskift fördelat över alla vardagar under veckan. Den maximala bemanningen i 
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produktionen innebär utöver 3-skiftet även produktion över helgen. Helgskiften består av fyra 
skift som vardera sträcker sig över 12 timmar. Utöver dessa skift kan även 2,5-skift användas; 
vilket innebär 2-skift på den ena produktionslinje och 3-skift på den andra produktionslinjen. 
Det finns också en möjlighet att använda sig utav helgskift på den ena produktionslinjen och 
enbart 3-skift på den andra produktionslinjen.  

5.4 Grundfos UP-fabrik 

5.4.1 UPE-pumpar 
Idag tillverkar Grundfos, på ett år, cirka 8.7 miljoner cirkulationspumpar av olika modeller. 
UPE-pumpar står för en relativt liten del av detta med en årlig produktion av cirka en miljon 
pumpar. Produktion av cirkulationspumpar är fördelad på fem olika fabriker. Dessa fabriker 
är lokaliserade i Danmark, Engand, Frankrike, Kina och USA. Det är dock bara Grundfos UP-
fabrik i Bjerringbro, Danmark, som har tillverkning av både UP- och UPE-pumpar. De övriga 
fabrikerna (inringade i figur 5.1) tillverkar endast UP-pumpar.   
 
Det finns totalt 332 olika modeller av UPE-pumpar och dessa är fördelade på 14 olika 
pumpgrupper vilka kan ses i bilaga B.  

5.4.2 Produktion 
Vid UP-fabriken i Bjerringbro delas produktionen upp i komponenttillverkning och 
slutmontering. Vid komponenttillverkningen tillverkas komponenter som ingår i UP- och 
UPE-pumpar. Komponentillverkning i Bjerringbro står för försörjning av komponenter till de 
övriga fabrikernas montering av UP-pumpar samt den egna fabrikens slutmontering av UP- 
och UPE-pumpar. Slutmonteringen för UPE-pumpar kan delas upp i TRADE-montering och 
OEM-montering. Vid TRADE-montering sker montering mot order från Grundfos 
försäljningsbolag och vid OEM-monteringen sker monteringen mot order från OEM-kunder.   

5.5 Distributionscentraler 
Grundfos har idag distributionscentraler lokaliserade i Bjerringbro (Danmark), Frankrike, 
Ungern, England och Tyskland som lagerhåller UPE-pumpar. Syftet med 
distributionscentralerna är att göra det möjligt att ha korta leveranstider till kund. Detta skapar 
flexibilitet och ger kunden en högre service, men minskar även transportkostnader genom 
bättre samordning av transporter. Alla pumpar som lämnar UP-fabriken i Bjerringbro passerar 
distributionscentralen i Danmark. Där samordnas transporterna innan pumparna levereras till 
de regionala distributionscentralerna. Distributionscentralen i Danmark koordinerar även det 
interna flödet i Bjerringbro, vilket innebär att transporter mellan fabrikerna i Bjerringbro sker 
genom distributionscentralen. 
 
Grundfos distribution och försäljning är indelad i olika områden beroende på var slutkunden 
befinner sig. Detta innebär att varje distributionscentral ansvarar för lagerhållning och 
distribution till slutkund inom ett bestämt område. Dessa områden är indelade i Nordeuropa, 
Östeuropa, Tyskland samt Sydeuropa och mellanöstern. 
 
Fördelning av distributionsområde, för UPE-pumpar till slutkund, mellan de olika 
distributionscentralerna ser ut enligt följande: 
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o Distributionscentralen i Danmark ansvarar för leveranser till Skandinavien och 
Västeuropa.  

 

o Distributionscentralen i Tyskland ansvarar för leveranser till Tyskland samt delar 
av Östeuropa.  

 

o Distributionscentralen i England ansvarar för leveranser till England och Irland.  
 

o Distributionscentralen i Ungern ansvarar för leveranser till Östeuropa. 
 

o Distributionscentralen i Frankrike ansvarar för leveranser till Sydeuropa och 
mellanöstern.  

 
Vanligtvis levereras pumpen från distributionscentral direkt till slutkund. Vid leveranser till 
Östeuropa kan dock leveranser ibland kan gå via försäljningsbolagen till slutkund. Detta 
eftersom svårigheter kan uppkomma vid passering av landsgränser.  

5.6 Försäljningsbolag 
Grundfos har idag försäljningsbolag i 43 länder, se figur 5.3. Försäljningen av UPE-pumpar är 
framförallt koncentrerad till Europa och är indelad i de försäljningsområden som är beskrivna 
ovan. Detta innebär att försäljningsbolagen ansvarar för försäljning inom bestämda områden 
på samma sätt som Grundfos distributionscentraler ansvarar för lagerhållning och leveranser 
för bestämda områden. Till exempel ansvarar Grundfos Sverige för försäljning till de svenska 
slutkunderna och pumparna levereras från distributionscentralen i Danmark direkt till den 
svenska slutkunden. Det finns även försäljningsregioner utöver de områden som är beskrivna 
ovan, men där är försäljningen idag av mycket liten omfattning. En del försäljningsbolag har 
även ansvar för försäljning inom flera länder (en mer detaljerad beskrivning över alla 
Grundfos försäljningsregioner samt vilka länder som försäljningsbolagen har säljansvaret för 
kan ses i bilaga C).  
  

 
Figur 5.3.  Figur över fördelningen av Grundfos försäljningsbolag i världen. (Grundfos intranät) 



 
 
 
 NULÄGESBESKRIVNING 
 

 
 
 

30

  

5.7 Slutkund 
Grundfos kunder för UPE-pumpar är indelade i fyra stycken olika segment. Dessa är OEM-
kunder, grossisthandlare/distributörer, industriella slutanvändare samt installatörer och 
entreprenörer. OEM-kunder är kunder som bygger in Grundfos pumpar i egen utrustning 
vilket till exempel kan vara pannmatningsutrustning. Grossisthandlare och distributörer är 
återförsäljare av pumpar till installatörer och slutanvändare. Segmentet industriella 
slutanvändare är företag med en betydande användning av pumpar i egna processer för 
tillverkning, vilket till exempel kan vara bryggerier och slakterier. Installatörer och 
entreprenörer är företag som levererar, och vanligtvis även installerar, pumpar i samband med 
byggprojekt. Försäljningen av Grundfos pumpar tenderar ofta att ske genom återförsäljare och 
distributörer till installatörer, entreprenörer och slutkundsanvändare. 

5.8 Kapacitets- och produktionsplanering 

5.8.1 Sälj- och verksamhetsplanering 
Grundfos Business Development Center är en avdelning inom Grundfos-koncernen. Business 
Development Center har till uppgift att leda det strategiska arbetet med global 
affärsutveckling inom Grundfos. De ansvarar även för utveckling och marknadsföring av nya 
produkter. Vid Business Development Center arbetas en långsiktig affärsstrategi fram. Denna 
innehåller olika strategier för hur koncernen skall arbeta i form av femårsplaner. 
Affärsstrategin behandlar bland annat vilka nya pumpar som skall introduceras på marknaden, 
var pumpar skall produceras, hur de skall produceras samt hur kundernas förväntningar ser ut 
för kommande år.  
 
Den långsiktiga strategins bryts ner till en mer kortsiktig taktisk strategi som sträcker sig två 
år. Denna strategi innehåller en mer långsiktig prognos för försäljning, över de kommande två 
åren, där befintlig kapacitet i fabrikerna jämförs mot den planerade försäljningen. Utifrån 
detta tas beslut om nödvändiga investeringar bör göras för att öka kapaciteten vid olika 
fabriker och för att kunna uppnå uppsatta mål.  

5.8.2 Huvudplanering 
Huvudplaneringen för Grundfos sträcker sig vanligtvis ett år framåt. Ledningen för de olika 
försäljningsbolagen gör en budget för kommande år. Denna är grundad på försäljning från 
föregående år samt förväntningar på kommande år. Dessa budgetar sammanställs på 
huvudkontoren för de olika försäljningsregionerna och skickas sedan vidare till Business 
Development Center. Business Development Center är uppdelat i olika segment och varje 
segment har produkt- och affärsansvariga. Produkt- och affärsansvariga bedömer om dessa 
budgetar är rimliga i förhållande till marknadssituationen. Business Development Center har 
den globala överblicken över försäljningen och beslutar även om vilka globala kampanjer som 
skall släppas under året. När budgeten är godkänd delges Grundfos UP-fabrik informationen 
gällande prognosen för UPE-pumpar.   
 
Informationen som kommer in till Grundfos UP-fabrik är indelade i pumpgrupper (se bilaga 
B). Det är även en uppdelning på om det är prognos för försäljningsbolag eller om det är 
OEM-kunder. Ungefär 60 % procent av totala försäljningen av cirkulationspumpar täcks idag 
av OEM-kunder och de flesta OEM-kunderna köper UPE-pumpar med elektronisk styrning.  
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I ERP-systemet bryts informationen ner utifrån en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är 
baserad på senaste årets försäljning. Där kan utläsas vilka pumpar som det är relevant att 
arbeta fram en produktionsplan för. Det är ofta många pumpar i en grupp, men pumpar som 
inte har en betydande försäljning beaktas inte i den huvudplan som systemet genererar. Den 
genererade huvudplanen bryts sedan ner i delnummer som visar vilket behov som Grundfos 
UP-fabrik har från Grundfos Electronics. Planerna som skickas genom ERP-systemet SAP/R3 
till Grundfos Electronics sträcker sig i regel sex månader framåt. Utifrån huvudplanen, som 
Grundfos Electronics erhåller, jämförs befintlig kapacitet mot kapacitetsbehovet för de 
kommande månaderna. Beslut tas sedan om personalresurserna måste ökas eller minskas.  
 
Den framtagna huvudplanen bryts ner hos Grundfos Electronics och ligger till grund för den 
prognos som delges leverantörer. Vanligtvis kräver leverantörerna en prognos som täcker 
minst sex månader framåt.  
 
Prognosen, som är lagd för det kommande året, uppdateras genom att planeringschefen och 
produktionschefen för elektronikfabriken, en gång i månaden, möter ledningsgruppen för 
Grundfos UP-fabrik. Vid dessa möten gås det igenom vilka förväntningar som finns på 
framtiden, hur stor den realiserade försäljningen är och hur mycket som var prognostiserat. 
Vid dessa möten deltar även produkt- och affärsansvariga för de olika produktsegmenten. 
Utifrån dessa möten uppdateras prognosen och huvudplanen för Grundfos Electronics. Detta 
innebär att det finns två typer av kommunikation mellan Grundfos UP-fabrik och Grundfos 
Electronics. Den ena består av produktionsplanerna för kommande perioder och den andra är 
förväntad försäljning till slutkund som delges planeringsansvarig. I figur 5.4 visas 
informationsflödet och det fysiska flödet i försörjningskedjan för UPE-pumpar. 
 

 
Figur 5.4. Figuren visar informationsflödet och det fysiska flödet i försörjningskedjan för UPE-pumpar. 
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5.9 Styrning av försörjningskedjan 
Det finns idag fem olika lagerplatser i försörjningskedjan som tillhör Grundfos-koncernen. 
Dessa är:  
 

o Material- och komponentlager vid Grundfos Electronics. 
o Färdigvarulager vid Grundfos Electronics. 
o Material- och komponentlager vid Grundfos UP-fabrik. 
o Färdigvarulager vid Grundfos UP-fabrik. 
o Distributionslager vid Grundfos distributionscentraler.  

 
Mellan Grundfos UP-fabrik och distributionscentralerna används idag pull-styrning. Detta 
genom ett replenishmentsystem mellan Grundfos UP-fabrik och distributionscentralerna. 
Syftet med användandet av replenishment vid distributionscentralerna är att ha ett 
färdigvarulager av pumpar, förlagt vid distributionscentralerna, med syftet att uppfylla 
kundernas önskan om korta ledtider. Grundfos UP-fabrik levererar direkt från produktionen 
genom avsändning och distribution till distributionscentralernas lager. På detta sätt kan 
genomloppstiden minskas och lageromsättningshastigheten ökas, samtidigt som lagret 
reduceras.  
 
Vid distributionscentralerna lagerhålls pumpar utifrån en ABC-klassificering. Pumpar som 
lagerhålls är A- och B-klassade, vilka står för 95 % av den totala försäljningsvolymen. För 
dessa pumpar har kunden en kort ledtid från order till mottagen leverans. Pumpar som är C-
klassade står för en mycket liten del av den totala försäljningsvolymen och ingår inte i 
replenishmentlagret vid distributionscentralerna.  
 
Grundfos UP-fabrik använder sig av produktionsstrategin ”montera mot order”. Detta innebär 
att Grundfos UP-fabrik håller ett komponentlager och att slutmontering sker mot order. 
Slutmontering mot TRADE-kunder kan initieras på tre olika sätt. Dessa delas in i 
”tillverkning mot lager”, ”tillverkning mot direkt order” samt ”fria order”. ”Tillverkning mot 
lager” innebär att slutmontering av pumpar sker när en order genererats från 
replenishmentlagren vid distributionscentralerna. Detta sker när lagernivån vid 
distributionscentralen går under beställningspunkten. Slutmontering för ”tillverkning mot 
direkt order” innebär slutmontering för pumpar som inte ingår i replenishmentlagren. Dessa 
pumpar står för en mycket liten del av försäljningsvolymen och ledtiden för dessa pumpar är 
längre eftersom något färdigvarulager inte finns. ”Fria order” genereras av Grundfos UP-
fabrik och används för att utnyttja tillgänglig kapacitet vid produktionen. Då försäljningen av 
cirkulationspumpar är säsongsberoende används ”fria order” vid Grundfos UP-fabrik under 
lågsäsong. Detta för att bygga upp säsongslager vid distributionscentralerna, eftersom det 
saknas kapacitet i produktionen för att följa efterfrågan under högsäsong. Vid 
replenishmentlagren finns maximum och minimum nivåer angivna, se figur 5.5. Dessa nivåer 
representerar den maximala nivån som lagret får fyllas upp till, samt den lägsta nivån som är 
tillåten för lagret.  
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Figur 5.5. Figuren visar sambandet mellan kapacitetsutnyttjande och lagerpåfyllnad vid replenishment. 

För slutmontering mot OEM-kunder är orderproceduren annorlunda. Grundfos UP-fabrik har 
idag direkt kontakt med tre stycken stora OEM-kunder. Dessa kunder köper stora volymer 
cirkulationspumpar. Varje dag före klockan 14.00 skickar dessa OEM-kunder in en lista, till 
Grundfos UP-fabrik, som innehåller en order på önskade pumpar. Den inkomna ordern 
initierar slutmonteringen av pumpar och ordern levereras dagen efter. Detta innebär att 
kunden har pumpen två dagar efter lagd order.  
 
Mellan Grundfos UP-fabrik och Grundfos Electronics används push-styrning. Detta innebär 
att Grundfos Electronics produktion styrs utifrån den plan som ERP-systemet genererat. 
Färdigvarulagret vid Grundfos Electronics lagrar således inte elektroniska kontrollssystem 
utan de levereras direkt till Grundfos UP-fabriks material- och komponentlager. Inköpen vid 
Grundfos Electronics görs idag mot den plan som erhålls från Grundfos UP-fabrik. 

5.10 Grundfos Business Warehouse 
I samband med implementeringen av SAP/R3, under 
september 2005, fick Grundfos Electronics även 
tillgång till Grundfos Business Warehouse. Grundfos 
Business Warehouse presenterar ”master data” och 
historisk transaktionsdata från SAP/R3. Det primära 
syftet med Grundfos Business Warehouse är att på ett 
mer effektivt sätt kunna ta fram rapporter och göra 
analyser som skall ligga till grund för strategiska beslut. 
Eftersom Grundfos Electronics inte haft tillgång till 
Grundfos Business Warehouse under någon längre 
tidsperiod är idag användningen begränsad. Systemet 
används framförallt till att kontrollera olika 
prestationsmått, till exempel leveransförmåga till 
kunder.  
 
Grundfos Business Warehouse är uppdelad i olika 
rapporter beroende på vilken information som efter-
frågas. För varje rapport anges aktuellt tidsintervall som rapporten skall hämta information 
från. Information som efterfrågas filtreras fram genom en navigationsmeny, se figur 5.6.  

Figur 5.6.  Figuren visar ett exempel på 
hur navigationsmenyn kan se ut för en 
rapport i Grundfos Business Warehouse. 
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I navigationsmenyn anges för vilka produkter som information skall hämtas och på vilken 
nivå (till exempel om information önskas för en produktgrupp eller för enskilda artiklar). 
Vidare specificeras varifrån informationen skall hämtas och hur den skall presenteras. Till 
exempel kan informationen för ett år presenteras kvartalsvis, månadsvis eller veckovis. När 
den önskade informationen är hämtad kan sidan läggas upp som ett bokmärke där den sidan 
uppdateras när ny information tillkommer.     
 
Figur 5.7 nedan visar en färdig rapport i Grundfos Business Warehouse, utifrån den filtrering 
som gjorts i figur 5.6. Figuren visar den dagliga försäljningen av UPE-pumpar till slutkund på 
pumpgruppsnivå. De parametrar som presenteras är realiserad försäljning för september, 
bekräftade order för september samt bekräftade order för oktober.  
 

 
Figur 5.7. Figuren visar ett exempel på en rapport i Grundfos Business Warehouse. 

 
 



 
 
 
 ANALYS 
 

 
 
 

35

  

6 Analys 
 
 

I kapitlet redovisas hur de teorier som presenterats i teorikapitlet har applicerats på 
Grundfos försörjningskedja för UPE-pumpar. 
 

6.1 Elektroniska kontrollsystem – pumpgrupper 
För att möjliggöra sammanställningar och analyser i Grundfos Business Warehouse har en 
analys gjorts över vilka elektroniska kontrollsystem som är kopplade till vilken pump 
respektive pumpgrupp. Denna information är idag ej möjlig att hämta från Grundfos Business 
Warehouse och finns inte direkt dokumenterad. Informationen är dock nödvändig för att 
Grundfos Electronics skall kunna hämta information från Grundfos Business Warehouse och 
för att skapa en förståelse för vad som sker längre fram i försörjningskedjan. Information har 
hämtats från affärssystemet SAP/R3 där pumparna har brutits ner i delnummer och sedan har 
pumpgrupper med samma ingående elektroniska kontrollsystem sammanställts i grupper. 
Resultatet av analysen kan ses i bilaga D och ligger till grund för de analyser som redovisas i 
detta kapitel.  
 
Det elektroniska kontrollsystemet KMBUS ingår i pumpgrupper innehållande det elektroniska 
kontrollsystemet No Noise vilket innebär att den inte har någon egen pumpgrupp. I vissa 
rapporter i Grundfos Business Warehouse, där det inte är möjligt att filtrera ner på artikelnivå, 
kan det således inte hämtas någon separat information för det elektroniska kontrollsystemet 
KMBUS. All data gällande Grundfos Electronics finns bara att hämta från september år 2005 
och framåt eftersom systemet implementerades vid den tidpunkten. Vid historiska analyser för 
Grundfos UP-fabrik finns information enbart från mars år 2004 och framåt, av samma 
anledning som beskrivits ovan, för Grundfos Electronics.  

6.2 Försäljning 
Grundfos försäljning av cirkulationspumpar påvisar en säsongsvariation, i enighet med kapitel 
4.4. Detta beror framför allt på att cirkulationspumpar används för vattenburen uppvärmning, 
vilket gör att en högsäsong infinner sig under vintertid då behovet av uppvärmning är stort. 
Grundfos Electronics är idag medvetna om att försäljningen till slutkund är säsongsvarierad 
men saknar en tydlig bild av exakt hur den ser ut. I Grundfos Business Warehouse finns en 
rapport som månadsvis redovisar realiserad försäljning till slutkund. Försäljningsrapporter har 
hämtats för de tre senaste åren och nedan analyseras försäljningen av UPE-pumpar till 
slutkund. 
 
Försäljning av pumpar innehållande det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100 är den 
grupp som de tre senaste åren tydligast visat upp en säsongsvariation (se figur 6.1). 
Försäljningen är hög under månaderna januari till mars för att sedan ligga på en lägre nivå 
från maj månad till augusti månad. Anledningen till denna minskning är minskat behovet av 
uppvärmning under sommarhalvåret, samt att försäljningsbolagens semester infinner sig 
under månaderna juli och augusti. Försäljningen stiger sedan under hösten för att ha sin topp 
under månaderna oktober och november. Under december månad sjunker sedan försäljningen, 
detta på grund av att en stor del av försäljningen går bort för helgdagar. De senaste åren har 
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försäljningen minskat för det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100. Detta beror 
framförallt på att det är en äldre produkt som är i slutet av sin produktlivscykel och nya 
produkter i andra produktgrupper har tagit över en del av försäljningen på marknaden. 
 

Försäljning CS300 & CS100

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Månad

En
he

te
r

2003

2004

2005
 

 
Figur 6.1. Figuren visar försäljningen de tre senaste åren för pumpar innehållande kontrollsystemet CS300 & 
CS100. 

Pumpar innehållande det elektroniska kontrollsystemet ALPHA visar för de två senaste åren 
en liknande säsongsvariation som för det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100 (se 
figur 6.2). För juni månad kan de tre senaste åren uttydas en försäljningsökning. Denna 
ökning beror troligen på att grossister lagerlägger pumpar inför semester. 
 

Försäljning ALPHA
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Figur 6.2. Figuren visar försäljningen de tre senaste åren för pumpar innehållande kontrollsystemet ALPHA. 

Pumpar som innehåller det elektroniska kontrollsystemet No Noise visar inte upp en lika 
tydlig säsongsvariation som de ovan beskrivna pumpgrupperna (se figur 6.3). No Noise är 
dock det elektroniska kontrollsystem som ingår i UPE-pumpar med den största försäljningen. 
Detta innebär att det är det elektroniska kontrollsystem som tar upp den största delen av 
kapaciteten vid de produktionslinjer i elektronikfabriken som producerar till Grundfos UP-
fabrik. Försäljningen för det elektroniska kontrollsystemet No Noise är relativt jämn de första 
åtta månaderna för att sedan öka under månaderna september till november. För år 2005 kan 
en kraftig efterfrågeökning noteras under högsäsong jämfört med tidigare år. 
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Försäljning No Noise
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Figur 6.3. Figuren visar försäljningen de tre senaste åren för pumpar innehållande kontrollsystemet No Noise. 

För pumpar innehållande elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO finns inte tillräckligt med 
historisk data för att kunna uttyda någon säsongsvariation, eftersom den endast varit i 
produktion från och med juni månad år 2005. För pumpar som innehåller kontrollsystemet 
KMBUS är det även där svårt att påvisa säsongsvariationer, eftersom den endast funnits på 
marknaden för försäljning sedan januari månad år 2005. Bilaga E visar försäljning för pumpar 
innehållande de elektroniska kontrollsystemen Alpha PRO och KMBUS från och med när de 
introducerades på marknaden. 
 
Försäljningen av UPE-pumpar saknar en tydlig trend i försäljningen, beskrivet i kapitel 4.4, 
under året. Under en längre tidsperiod finns dock en trend i försäljningen. Denna visar sig 
genom en medelvärdesökning av den totala försäljningen från år till år. För de elektroniska 
kontrollsystemen Alpha PRO och KMBUS kommer medelvärdesökningen att vara kraftigare 
än för de andra elektroniska kontrollsystemen, eftersom de befinner sig i början av 
produktlivscykeln. 
 
För att erhålla en kurva som visar hur försäljningen varierar månad för månad under året, 
beräknades, enligt Mattson och Jonsson (2003) kapitel 4.7.1, säsongsindex baserade på 
historisk försäljningsdata från åren 2003 till 2005 för de olika elektroniska kontrollsystemen. 
Medelsäsongskurvorna för CS300 & CS100, ALPHA och No Noise redovisas i bilaga F. 

6.3 Prognoser 
Grundfos Electronics är idag beroende av korrekta prognoser. Detta beroende på att ledtider 
från leverantörerna är långa. Om leverantören erhåller en prognos från Grundfos Electronics 
så är ledtiden 5 till 8 veckor. Om Grundfos Electronics inte delger en prognos till leverantören 
är ledtiden mellan 18 till 25 veckor. En stor del av ledtiden ligger i transporttid eftersom de 
flesta order transporteras med skepp från Asien. Grundfos Electronics leverantörer är idag inte 
flexibla och har svårt att möta efterfrågeökningar som inte är prognostiserade lång tid i 
förväg. Detta innebär att Grundfos Electronics idag saknar flexibilitet och har svårt att snabbt 
anpassa sig till förändrade förutsättningar på försäljningsmarknaden. Detta genom till 
exempel oväntade efterfrågeökningar som inte är prognostiserade. En för låg prognos, i 
förhållande till försäljning till slutkund, leder till att komponenter och material saknas för 
produktionen. En för hög prognos leder till lager som binder kapital. Leverantörerna har även 
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svårt att möta den säsongsvariation som Grundfos Electronics försäljning uppvisar vilket 
skapar produktionsproblem. 
 
En fungerande prognos krävs också för att Grundfos Electronics ska kunna planera vilka 
resurser som behövs, organisera existerande resurser samt för anskaffning av ytterligare 
resurser. Om inte Grundfos Electronics har en fungerande prognos finns det en risk att den 
tillgängliga kapaciteten är för liten eller för stor vilket medför kostnader. En felaktig prognos 
gör även att lagerstyrningen inte kommer att fungera tillfredsställande. 
 
Idag är prognoserna för försäljning av UPE-pumpar baserade på erfarenhet hos ledningen för 
de olika produktsegmenten. Prognoserna som tas fram sammanställs i en budget. Utfallet för 
den erfarenhetsbaserade prognosen i förhållande till den realiserade försäljningen har de 
senaste åren varierat, vilket påverkat kapacitetsplaneringen vid Grundfos Electronics. För att 
säkerställa framtagandet av en korrekt prognos, bör undersökas om en prognosmodell som är 
baserad på historisk försäljningsdata kan användas. Denna kan generera prognoser som kan 
understödja den idag erfarenhetsbaserade prognosen.  
 
För att finna en prognosmetod som är lämplig för att prognostisera försäljning till slutkund, 
har en kvalitativ och en kvantitativ metod jämförts. Den kvalitativa metoden är den 
erfarenhetsbaserade metod som används idag för prognostisering. Prognosen bygger på 
säljkårens och de olika segmentansvarigas uppskattningar, som sammanställts i en budget. 
Data som använts är baserad på prognosen för 2006 års försäljning. Den kvantitativa metoden 
som använts är Winters säsongsmetod (se kapitel 4.7.1). Winters säsongsmetod bör 
uppdateras varje månad eftersom försäljningen framställs månadsvis i Grundfos Business 
Warehouse. Den erfarenhetsbaserade prognosen uppdateras, även den månadsvis utifrån 
realiserad försäljning och utveckling på marknaden. 
 
Den kvantitativa metoden som bygger på Winters säsongsmetod baserar sig på de formler 
som beskrivs i kapitel 4.7.1. Eftersom försäljning under året saknar en tydlig trend har 
trendfaktorn, som ingår i Winters säsongsmetod, eliminerats vilket resulterat i följande 
formler: 
 

Pt+k = At × si+k,t      (6.1) 
 
At = (αXt + (1-α)Pt)/si,t-1     (6.2) 

 
där Pt+k = prognos för period t + k 

At = medel vid period t 
si,t = säsongsindex för säsong i, vid tid t. 

   
Vidare har även den kontinuerliga uppdateringen av säsongsindex eliminerats och istället har 
säsongsindex baserat på medelförsäljningen över de tre senaste åren använts. De säsongsindex 
som använts kan ses i bilaga F. Begynnelseprognosen är baserad på ett skattat värde av Pt. Det 
skattade värdet på Pt är baserat på den procentuella försäljningsökningen för januari månad de 
senaste åren.  
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De ovan beskrivna prognosmetoderna har utvärderats med de mått som har beskrivits i kapitel 
4.8, samt genom jämförelse med det verkliga utfallet.  
 
Det är av stor vikt att prognosmetoden, som skall användas, slumpmässigt generar för höga 
och låga prognoser. Om så inte är fallet innehåller prognosmetoden systematiskt avvikelser 
och är då inte lämplig att använda. Vid systematiska fel bör därför orsakerna till felet 
lokaliseras samt elimineras och om detta inte är möjligt bör en annan prognosmetod användas. 
 
Ytterligare en prognosmetod som baserar sig på realiserad försäljning och bekräftade order 
bör undersökas. Detta eftersom det, i Grundfos Business Warehouse, finns en rapport där det 
dagligen registreras antalet fakturerade order, bekräftade order för gällande månad samt 
bekräftade order för kommande månad. Genom att använda denna information kan Grundfos 
Electronics dagligen skapa en bild över hur försäljningen utvecklas under månaden, samt 
generera en prognos över försäljningen för kommande månad. 
 
Prognosen grundar sig på att det finns ett samband mellan antalet order som är bekräftade för 
kommande månad och den realiserade försäljningen för kommande månad. Detta eftersom 
bekräftade order övergår till fakturerade order och därmed realiserad försäljning. För att 
kunna styrka ett statistiskt samband måste mer data, än det som finns att tillgå idag, användas. 
Detta samband bör resultera i att antalet order för kommande månad kan multipliceras med en 
faktor K för att skapa en prognos över kommande månads försäljning. Här nedan presenteras 
de formler som kan användas för att styrka detta samband. 
 

1-ii,

i

order Bekräftade
gförsäljnin Realiserad

=ik     (6.3) 

 

∑
=

×=
n

i
ik

n
K

1

1      (6.4) 

  
KFi ×= ++ i1,i1 order Bekräftade     (6.5) 

 
Genom att dividera den realiserade försäljningen vid ett månadsslut med antalet bekräftade 
order som fanns vid föregående månadsslut, erhålls en kvot ki. För att beräkna prognosen för 
kommande månad bör ett medelvärde tas fram av de n senast k-värdena för att eliminera 
eventuella slumpmässiga variationer. Prognosen för kommande månad erhålls genom att 
multiplicera medelvärdet av K med bekräftade order för kommande månad.  

6.4 Kapacitetsplanering 
För att Grundfos Electronics skall ha en väl fungerande kapacitetsplanering måste det finnas 
tydliga strategier för kapacitetsanpassning. För kapacitetsökningar i ett längre perspektiv 
använder sig Grundfos Electronics av en blandning mellan följa- och leda-strategi (se kapitel 
4.11). Detta innebär att större investeringar i produktionsanläggningar och ny 
produktionsutrustning utförs med längre tidsmellanrum. På detta sätt har Grundfos Electronics 
under vissa perioder underkapacitet för att sedan under andra perioder ha överkapacitet (se 
figur 6.4 nedan).  
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Figur 6.4. Figuren visar Grundfos Electronics kapacitetsstrategi, för förändring av kapacitet, i ett längre 
tidsperspektiv. 

Vid säsongsvariationer i försäljningen skapas problem för produktionsplanering och för 
säkerställandet av att tillräckliga resurser alltid finns tillgängligt. När det gäller anpassning av 
kapacitetsutnyttjande, för den befintliga kapaciteten, finns idag ingen uttalad strategi som 
används, utan produktionen följer den plan som erhållits från Grundfos UP-fabrik. Grundfos 
Electronics använder sig av produktionskonceptet lean production (strävan efter att eliminera 
alla aktiviteter som inte tillför produktionen något värde). Därför strävar Grundfos Electronics 
bland annat efter att hålla lagernivåerna låga.  
 
Grundfos Electronics bör skapa en förståelse över vilken kapacitetsstrategi som lämpar sig 
bäst för anpassning av den tillgängliga kapacitet som finns idag. Därför har en analys gjorts 
som baserar sig på den månliga försäljningsrapporten, som kan hämtas från Grundfos 
Business Warehouse. En analys har gjorts som visar förhållandet mellan försäljningen, för år 
2005, och valda kapacitetsnivåer vid produktionslinjerna. En analys har även utförts som visar 
hur väl den tillgängliga kapaciteten stämmer överens med den erfarenhetsbaserade prognosen 
för år 2006, samt det verkliga utfallet av försäljning. Ett antal scenarion för kommande år har 
analyserats som visar hur valet av kapacitetsstrategi (se kapitel 4.12), samt olika 
efterfrågeökningar, påverkar kapacitetsgränserna vid Grundfos Electronics.  

6.5 Lager 
För att kunna planera kapaciteten, vid Grundfos Electronics, är det viktigt att tillgång finns till 
lagernivåerna vid de olika lagerplatserna i försörjningskedjan. Grundfos Electronics har idag 
ingen direkt bild av hur lagernivåerna längre fram i försörjningskedjan förändras över året. 
För att skapa en bild av hur lagerstyrningen i Grundfos Electronics försörjningskedja fungerar 
idag, har lagernivåer för de olika platserna i försörjningskedjan hämtats från Grundfos 
Business Warehouse. De lagerplatser i försörjningskedjan som analyserats är Grundfos 
Electronics färdigvarulager, Grundfos UP-fabriks material- och komponentlager, Grundfos 
UP-fabriks färdigvarulager samt lagren vid Grundfos distributionscentraler. Lagernivåerna 
som hämtats är antalet enheter i lager vid månadens slut och är baserade på följande 
beräkning:   
 
Utgående lager = Ingående lager + inleveranser – utleveranser  (6.6) 
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Detta innebär att om lagret ökar så är inleveranserna större än utleveranserna och om 
lagernivån minskar är utleveranserna större än inleveranserna. För lagernivåer vid 
distributionscentraler har den totala lagernivån för alla distributionscentralerna använts.  

6.6 Ledtider 
Grundfos Electronics saknar idag en bild över hur ledtiderna i försörjningskedjan förändras 
över tiden. För att skapa en överblick, över hur ledtiderna förändras över tiden i 
försörjningskedjan, har information gällande ledtider för de olika elektroniska 
kontrollsystemen hämtats från Grundfos Business Warehouse. Den ledtid som studerats är 
den ledtid som Storhagen (2003), i kapitel 4.3.4, definierar som den totala tid som fortlöper 
från orderläggning till den tidpunkt när den beställda pumpen anländer till kund. Den ledtid 
som studerats är den genomsnittliga ledtiden för varje pumpgrupp. Vidare har även skillnaden 
mellan den bekräftade ledtiden och den ledtid som kunden önskat studerats. Det har dock inte 
varit möjligt att hämta information för det elektroniska kontrollsystemet KMBUS. Detta då 
det i Grundfos Business Warehouse inte är möjligt att filtrera fram information gällande ledtid 
för den produktgruppen. Då Grundfos Electronics är interna leverantörer till Grundfos UP-
fabrik finns ingen ledtid registrerad för Grundfos Electronics i Grundfos Business Warehouse. 
Detta innebär att ledtidsanalysen endast behandlar Grundfos UP-fabrik samt Grundfos 
distributionscentraler. 

6.7 Bull-whip effekten 
Det är i Grundfos Business Warehouse möjligt att hämta den interna försäljningen mellan 
aktörerna i försörjningskedjan. För att skapa en förståelse över hur effektivt 
informationsflödet är och vilka tidsfördröjningar som finns i Grundfos Electronics 
försörjningskedja, har därför bull-whip effekten undersökts. Hur försäljning till slutkund har 
påverkats när den kommer till Grundfos Electronics kan på detta sätt uttydas. Analysen av 
bull-whip effekten har utförts genom att försäljningen från Grundfos Electronics, Grundfos 
UP-fabrik samt försäljning från försäljningsbolag till slutkund har plottats mot varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 RESULTAT 
 

 
 
 

42

  

7 Resultat 
 
 

I detta kapitel presenteras det resultat som erhölls genom analyserna. 
 

7.1 Prognoser 
Nedan visas resultatet av prognosjämförelsen mellan Winters säsongsmetod och den 
erfarenhetsbaserade prognosen som används idag, i förhållande till den realiserade 
försäljningen för år 2006.  
 
I figur 7.1 nedan kan ses försäljningen för det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100, 
i förhållande till Winters säsongsmetod och den erfarenhetsbaserade prognosen. För 
elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100 stämmer inledningsvis den 
erfarenhetsbaserade prognosen dåligt överens med den realiserade försäljningen. De tre första 
månaderna är den betydligt lägre än den realiserade försäljningen, för att i april vara betydligt 
högre än försäljningen. Från maj månad och framåt stämmer prognosen något bättre överens 
med försäljningen. Prognosen genererad av Winters säsongsmetod följer utfallet för den 
realiserade försäljningen väl fram till juli månad. För augusti månad är dock prognosen lägre 
än försäljningen.     
 

Prognos/försäljning - CS300 & CS100
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Figur 7.1. Figuren visar för kontrollsystemet CS300 & CS100, en jämförelse mellan den erfarenhetsbaserade 
prognosen, Winters säsongsmetod och den realiserade försäljningen för år 2006. 

Figur 7.2 visar försäljningen för det elektroniska kontrollsystemet ALPHA i förhållande till 
Winters säsongsmetod och den erfarenhetsbaserade prognosen. För det elektroniska 
kontrollsystemet ALPHA är prognosen baserad på erfarenhet betydligt lägre i början av året 
än den realiserade försäljningen, för att från april månad och framåt följa försäljningskurvan. 
Winters säsongsmetod genererar en prognos som följer den realiserade försäljningen väl fram 
till maj månad. För juni månad visar Winters säsongsmetod en betydligt högre prognos än 
utfallet av försäljningen. Detta beror på att försäljningen de tre senaste åren har visat upp en 
ökning för juni månad, vilket inte är fallet för år 2006. 
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Figur 7.2. Figuren visar för kontrollsystemet ALPHA, en jämförelse mellan den erfarenhetsbaserade prognosen, 
Winters säsongsmetod och den realiserade försäljningen för år 2006. 

I figur 7.3 nedan kan ses försäljningen för det elektroniska kontrollsystemet No Noise i 
förhållande till Winters säsongsmetod och den erfarenhetsbaserade prognosen. För 
elektroniska kontrollsystemet No Noise är den erfarenhetsbaserade prognosen, stora delar av 
året, betydligt lägre än utfallet av den realiserade försäljningen för år 2006. Anledningen till 
detta är att den förväntade tillväxten hos säljkåren varit lägre än den verkliga tillväxten för No 
Noise. Prognosen med Winters säsongsmetod följer efterfrågan bättre än den 
erfarenhetsbaserade prognosen och generar slumpmässigt för låga och höga prognoser. 
Prognosen för februari månad är dock mycket högre än den realiserade försäljningen. 
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Figur 7.3. Figuren visar för kontrollsystemet No Noise, en jämförelse mellan den erfarenhetsbaserade prognosen, 
Winters säsongsmetod och den realiserade försäljningen för år 2006. 

För Alpha PRO och KMBUS finns inte tillräckligt med historisk data för att kunna uttyda 
mönster i försäljningen under året, vilket leder till svårigheter i att generera en fungerande 
prognos med Winters säsongsmetod. Detta innebär att det idag inte är möjligt att understödja 
den erfarenhetsbaserade prognosen med Winters säsongsmetod för dessa elektroniska 
kontrollsystem. 
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För att utvärdera de olika prognosmetoderna har prognosfel och Tracking Signal studerats. 
Om prognosmetoden inte innehåller något systematiskt fel skall prognosfelet slumpmässigt 
vara positivt och negativt, vilket innebär slumpmässigt för höga och för låga prognoser. Om 
det finns systematiska avvikelser i prognosen genereras under en längre tidsperiod för låga 
eller för höga prognoser och användandet av prognosmetoden är inte lämplig. Tracking Signal 
bör om prognosmetoden fungerar bra centreras runt noll. 
 
I Bilaga G kan prognosfelen, för de nio första månaderna år 2006, för de elektroniska 
kontrollsystemen CS300 & CS100, ALPHA och No Noise studeras. För det elektroniska 
kontrollsystemet CS300 & CS100 kan utläsas att summan av det kumulativa prognosfelet är 
betydligt lägre för prognosen genererad med Winters säsongsmetod jämfört med den 
erfarenhetsbaserade prognosen.  
 
För det elektroniska kontrollsystemet ALPHA genererar den erfarenhetsbaserade prognosen 
ofta för låga prognoser, medan prognoserna baserade på Winters säsongsmetod fungerar 
något bättre. 
 
För det elektroniska kontrollsystemet No Noise kan utläsas att den erfarenhetsbaserade 
prognosen har ett systematiskt fel eftersom den systematiskt genererar för låga prognoser, 
vilket även kan ses i figuren 7.3 ovan. För prognosen baserad på Winters säsongsmetod kan 
inget systematiskt fel utläsas. Den kumulativa summan av prognosfelet för den 
erfarenhetsbaserade prognosmetoden är betydligt högre jämfört med Winters säsongsmetod. 
 
I bilaga H kan Tracking Signal ses för de elektroniska kontrollsystemen CS300 & CS100, 
ALPHA och No Noise. Tracking Signal generar inte någon annan information gällande 
prognosmetoderna än figurerna 7.1, 7.2 och 7.3 samt bilaga G. 
 
För prognosmetoden som baseras på antalet order, som finns för kommande månad, saknas 
idag data för att kunna styrka ett samband mellan antalet order för kommande månad och 
realiserad försäljning för denna månad. Det går dock att uttyda vissa trender i försäljningen 
under en månad. Bilaga I visar ett exempel på en försäljningsrapport för UPE-pumpar, för 
september månad år 2006. 
 
Rapporten innehåller tre figurer. Den första figuren visar utvecklingen av antalet fakturerade 
order för gällande månad i förhållande till summan av fakturerade och bekräftade order för 
samma månad. Ur figuren kan utläsas att utvecklingen av antalet fakturerade order är linjär, 
vilket innebär att antalet order som faktureras per dag ligger på en konstant nivå över 
månaden. Det är därför möjligt att vid månadens början använda sig av en trendprojektion, se 
kapitel 4.7.2, för att kunna utläsa den realiserade försäljningen vid månadens slut. Ur figuren 
kan även utläsas att linjerna för fakturerade order och summan av fakturerade och bekräftade 
order möts vid månadens slut.  
 
Den andra figuren visar utvecklingen av antalet bekräftade order för gällande månad i 
förhållande till summan av fakturerade och bekräftade order för samma månad. Om antalet 
bekräftade order ligger på en konstant nivå innebär det att antalet order som bekräftas är av 
samma storlek som antalet order som faktureras. Antalet bekräftade order minskar med antalet 
dagar som passerar i månaden. Detta har sin orsak i att det bekräftas fler order för kommande 
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månad än för gällande månad, ju längre in i månaden som Grundfos Electronics befinner sig. 
Detta kan även ses i den tredje figuren som visar antalet bekräftade order för kommande 
månad. Antalet bekräftade order ökar ju längre in i månaden som Grundfos Electronics 
kommer.  
 
För att kunna prognostisera försäljningen för kommande månad måste utvecklingen, av 
kurvan för antalet bekräftade order för kommande månad, vara av samma karaktär oberoende 
av månad under året. Kurvan skall dock ligga på olika nivåer beroende på hur hög 
försäljningen är. Genom att hämta historisk data från Grundfos Electronics ERP-system kan 
detta samband styrkas. Om ett samband finns skall kvoten mellan den realiserade 
försäljningen och antalet bekräftade order under månaden vara konstant från månad till 
månad. Om så är fallet kan de bekräftade order som finns för kommande månad multipliceras 
med en kvot K, som är ett medelvärde av de n senaste kvoterna, för att erhålla en prognos för 
kommande månads försäljning. Försäljningsrapporten i bilaga I visar försäljningen på en 
aggregerad nivå (UPE-pumpar) men sambandet bör även finnas på pumpgruppsnivå. 

7.2 Kapacitetsplanering 
Nedan följer resultatet av kapacitetsanalysen som är baserad på försäljningsstatistik från 
Grundfos Business Warehouse. 
 
Den nominella volymkapaciteten (se kapitel 4.9) för Grundfos Electronics produktionslinjer, 
Smupe och Smupe 2 tillsammans, är idag 2400 enheter per skift. På grund av diverse 
kapacitetsbortfall och ej planerbar verksamhet är nettokapaciteten idag på en lägre nivå för 
produktionslinjerna. 

7.2.1 Kapacitetsplanering år 2005 
Bilaga J visar antal producerade enheter per vecka för året 2005, vid produktionslinjerna 
Smupe och Smupe 2. Ur figuren kan utläsas att antalet producerade enheter per vecka vid 
Smupe är betydligt större än för Smupe 2. Detta har sin förklaring i att det använts fler skift 
per vecka vid Smupe än vid Smupe 2. De tre första månaderna år 2005 användes totalt 2-skift 
vid produktionen (3-skift på Smupe och 1-skift på Smupe 2) för att sedan gå ner till 1,5-skift 
(2-skift på Smupe och 1-skift på Smupe 2). I augusti månad återgick antalet skift till 2-skift 
(3-skift på Smupe och 1-skift på Smupe 2), som sedan användes året ut. Den genomsnittliga 
nettokapaciteten, för de båda produktionslinjerna tillsammans för år 2005, låg på 1900 enheter 
per skift.  
 
Figur 7.4 visar nettokapaciteten för olika skift, i förhållande till försäljningen för året 2005. 
Den heldragna tjockare linjen visar de kapacitetsnivåer som använts för de olika månaderna 
vid produktionslinjerna Smupe och Smupe 2. Utifrån figur 7.4 kan konstateras att Grundfos 
Electronics valda kapacitetsnivå för månaderna september till november ligger på en betydligt 
lägre nivå än försäljningen. Detta innebär att Grundfos Electronics under år 2005 inte följde 
försäljningen under högsäsong, utan använde sig utav en utjämningsstrategi. Med en 
utjämningsstrategi har Grundfos Electronics förlitat sig på ett säsongslager som fångat upp 
säsongsförsäljningen. Genom att använda sig av denna strategi undvek Grundfos Electronics 
anställning och utbildning av ny personal under högsäsong.  
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Kapacitetsplanering år 2005 - Produktionslinje Smupe

Jan Feb M ar Apr M aj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Månad

En
he

te
r

1,5-skif t
2-skif t
2,5-skif t
3-skif t
Helgskif t  1-linje
Helgskif t  2-linjer
 Försäljning 2005

 
Figur 7.4. Figuren visar möjliga kapacitetsnivåer och vald kapacitetsnivå, under året 2005, i förhållande till 
försäljning. 

7.2.2 Kapacitetsplanering år 2006 
I Bilaga K kan antalet producerade enheter per vecka ses, för år 2006, vid produktionslinjerna 
Smupe och Smupe 2. Ur figuren i bilaga K kan konstateras att antalet producerade enheter per 
vecka för Smupe är betydligt högre än för Smupe 2, för de 10 första veckorna år 2006. Från 
och med vecka 11 och framåt är antalet producerade enheter per vecka fördelade jämnt mellan 
produktionslinjerna. Detta har sin förklaring i att det använts fler skift per vecka vid Smupe än 
vid Smupe 2, för de 10 första veckorna år 2006. Från vecka 11 och framåt har samma antal 
skift använts för produktionslinjerna. Anledningen till denna förändring i fördelning av skift, 
mellan produktionslinjerna, är att produktion av nya elektroniska kontrollsystem som ersatte 
äldre modeller initierades i februari månad. De nya kontrollsystemen slutmonteras vid Smupe 
2 för att erhålla en jämnare beläggning mellan produktionslinjerna, vilket även kan ses i 
figuren i bilaga K. Denna förändring har även gjort att nettokapaciteten vid 
produktionslinjerna förändrats över året. Detta eftersom de nya kontrollsystemen 
inledningsvis krävde en inkörningsperiod, vilket resulterade i en instabilare 
produktionsprocess. De två första månaderna år 2006 låg den genomsnittliga nettokapaciteten 
för de båda produktionslinjerna tillsammans på 1900 enheter per skift. Nettokapaciteten sjönk 
sedan till 1500 enheter per skift, i och med att produktionen av nya elektroniska 
kontrollsystem initierades. Från och med augusti månad ökade nettokapaciteten till 1700 
enheter per skift, av den orsaken att produktionsprocesserna blivit stabilare.  
 
Figur 7.5 visar nettokapaciteten för olika skift, i förhållande till den realiserade försäljningen 
och den erfarenhetsbaserade prognosen som används idag. Den heldragna tjockare linjen visar 
de kapacitetsnivåer som använts, för de olika månaderna, vid produktionslinjerna Smupe och 
Smupe 2. Ur figur 7.5 kan utläsas att 2-skift använts de fem första månaderna år 2006. 
Inledningsvis var 2-skiftet fördelat som 3-skift vid Smupe och 1-skift vid Smupe 2, för att 
sedan från mars månad vara 2-skift vid Smupe och 2-skift vid Smupe 2. Under månaderna 
juni och juli ökades antalet skift till 2,5 (3-skift vid Smupe och 2-skift vid Smupe 2), för att 
sedan från månaderna augusti till oktober gå upp till 3-skift (3-skift vid Smupe och 3-skift vid 
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Smupe 2). Under oktober månad ökades antalet skift igen, vilket innebär 3-skift vid båda 
produktionslinjerna men även helgskift vid Smupe. 
 

Kapacitetsplanering år 2006 - Produktionslinje Smupe
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Figur 7.5. Figuren visar möjliga kapacitetsnivåer och vald kapacitetsnivå, under året 2006, i förhållande till 
försäljning. 

Ur figur 7.5 kan konstateras att Grundfos Electronics de fem första månaderna år 2006 legat 
på en kapacitetsnivå som är lägre än den realiserade försäljningen till slutkund. Detta har 
skapat leveransproblem på grund av bristande kapacitet i produktionen. Från och med juni 
månad ligger Grundfos Electronics på en kapacitetsnivå som resulterat i att det funnits 
överkapacitet i förhållande till realiserad försäljning. Under månaderna augusti till oktober har 
antalet skift ökats för att kunna följa högsäsongen för försäljning. Detta innebär att Grundfos 
Electronics under år 2006 till skillnad från år 2005 använt sig av en anpassningsstrategi där 
personalresurserna ökats för att kunna följa försäljningen under högsäsong. Detta har krävt 
anställning och utbildning av ny personal. 
 
Utifrån den erfarenhetsbaserade prognosen som lades för år 2006 innebar det att den skiftgång 
som inledningsvis användes (2-skift) gav en viss överkapacitet i förhållande till den 
förväntade försäljningen. Den låga prognosen vid årets inledning skapade problem med 
materialförsörjningen från leverantörer. Detta eftersom leverantörerna inte är tillräckligt 
flexibla för att kunna reagera på en så stor efterfrågeökning som inte är prognostiserad. 
 
Utifrån figurerna 7.4 och 7.5 kan konstateras att valet att inte öka kapaciteten för år 2005, utan 
istället använda sig av säsongslager för att hantera högsäsongen i försäljning, fick stora 
konsekvenser för inledningen av år 2006. Detta eftersom Grundfos Electronics med 2-skift 
och ett säsongslager klarade säsongsförsäljningen för år 2005, men under inledningen av år 
2006 var lagernivåerna låga och den tillgängliga kapaciteten i förhållande till försäljningen 
var inte tillräcklig. Om en mer korrekt prognos arbetats fram för år 2006 skulle Grundfos 
Electronics under år 2005 ökat personalresurserna istället för att använda sig av ett 
säsongslager för att kunna följa försäljningen under högsäsong. På detta sätt skulle Grundfos 
Electronics ha klarat säsongsförsäljningen för år 2005, men även haft tillräckligt med 
tillgänglig kapacitet för att hantera försäljningen under inledningen av år 2006. 
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7.2.3 Kapacitetsplanering år 2007 
Om den genomsnittliga produktionskapaciteten, vid Smupe och Smupe 2, fortsätter att ligga 
på 1700 enheter per skift kan i figur 7.6 nedan ses möjliga kapacitetsnivåer i förhållande till 
olika försäljningsutfall för år 2007. De olika prognoserna i figur 7.6 är baserade på antagandet 
att försäljningen för år 2007 följer samma mönster under året som för år 2006. Prognoserna i 
figur 7.6 har tagits fram genom att försäljningen för år 2006 multiplicerats med en 
tillväxtfaktor. Figuren visar tre olika prognoser vilket representerar den genomsnittliga 
tillväxten i försäljning (16 %) de senaste åren, samt en lägre tillväxt (10 %) och högre tillväxt 
(20 %). 
 

Kapacitetsplanering år 2007 - Produktionslinje Smupe
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Figur 7.6. Figuren visar olika kapacitetsnivåer i förhållande till olika prognoser för 2007. 

Ur figur 7.6 kan utläsas att om tillväxten i försäljning har samma tillväxt (16 %) som de 
senaste åren eller en högre tillväxt (20 %), kommer försäljningen för år 2007 att överstiga 
kapacitetsnivån för 2,5-skift i produktionen. Med en lägre tillväxt än de senaste åren 
överstiger dock inte försäljningen kapacitetsnivån för 2,5-skift. Under högsäsong överstiger 
en genomsnittlig tillväxt (16 %) och en högre tillväxt (20 %) kapacitetsnivån för 3,5-skift, 
medan en lägre tillväxt (10 %) ligger under kapacitetsnivån för 3,5-skift.    

7.2.4 Kapacitetsgränser 
För att skapa en bild över när det kan bli nödvändigt för Grundfos Electronics att öka 
kapaciteten, genom att öka antalet skift, har ett antal olika scenarios arbetats fram. Dessa 
scenarier beskriver olika nettokapaciteter och tillväxter i försäljningen. Nedan följer resultatet 
av Grundfos Electronics kapacitetsgränser, ur ett längre perspektiv, beroende på vald strategi 
för anpassning av kapacitet under året. 
 
Om Grundfos Electronics antas ha samma nettokapacitet i produktionen som idag under de 
kommande åren och använder sig utav en utjämningsstrategi där ett säsongslager används för 
att möta säsongsförsäljning, kan i figur 7.7 utläsas vid vilka årtal som kapacitetsökningar är 
nödvändiga.  
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I figur 7.7 har den totala försäljningen för de tre senaste åren plottats. Den totala försäljningen 
för år 2006 har uppskattats utifrån den realiserade försäljningen för de nio första månaderna 
och den prognos som är lagd för de kvarstående månaderna år 2006. Utifrån antagandet att 
Grundfos Electronics försäljning har samma tillväxt som de senaste åren har en 
trendprojektion använts. Detta för att skapa en uppfattning om försäljningen de kommande 
åren i förhållande till Grundfos Electronics olika kapacitetsnivåer. Detta innebär en tillväxt i 
total försäljning på 16 % per år. 
  

Kapacitetsgränser, utjämningsstrategi - Scenario 1 (Smupe)
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Figur 7.7. Figuren visar vid vilka årtal som Grundfos Electronics måste öka kapaciteten vid produktionslinjerna 
om en utjämningsstrategi används. 

Ur figur 7.7 kan utläsas att om Grundfos Electronics producerar på full hastighet måste, vid en 
utjämningsstrategi, kapaciteten ökas från 3-skift till 3-skift med helgskift på en 
produktionslinje vid år 2008. Efter år 2010 måste Grundfos Electronics öka kapaciteten från 
3-skift med helgskift på en produktionslinje till 3-skift med helgskift vid båda 
produktionslinjerna. Efter år 2012 räcker inte den maximala produktionskapaciteten som 
Grundfos Electronics har idag utan investeringar i ytterligare kapacitet krävs.  
 
Om Grundfos Electronics istället använder sig av en anpassningsstrategi, där 
personalresurserna ökas för att följa säsongsförsäljningen, kan i figur 7.8 utläsas vid vilka 
årtal som kapacitetsökningar i produktionen är nödvändiga för att kunna följa försäljningen 
under året.  
  
I figur 7.8 har den högsta försäljningen för de tre senaste åren plottats, vilken infinner sig 
under högsäsongsmånaderna september till november. Den högsta försäljningen för år 2006 
har uppskattats utifrån den realiserade försäljningen för år 2006 och den prognos som är lagd 
för de kvarstående månaderna för år 2006. På samma sätt som i figur 7.7 ovan har trend 
projektion använts för att skapa en uppfattning om den högsta försäljningen för de kommande 
åren i förhållande till Grundfos Electronics olika kapacitetsnivåer. Detta innebär en tillväxt i 
högsta försäljning per år på 23 %.  
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Kapacitetsgränser, anpassningsstrategi - Scenario 1 (Smupe)
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Figur 7.8. Figuren visar vid vilka årtal som Grundfos Electronics måste öka kapaciteten vid produktionslinjerna 
om en anpassningsstrategi används. 

Ur figur 7.8 kan konstateras att 3-skift idag inte är tillräckligt för att kunna följa försäljningen 
under högsäsong för år 2006. Detta kan även ses i figur 7.5 ovan som visar försäljningen för 
år 2006 i förhållande till möjliga kapacitetsnivåer och vald kapacitetsnivå. Ur figur 7.8 kan 
även konstateras att 3-skift med helgskift på en produktionslinje inte är tillräckligt för att 
kunna följa försäljning under högsäsong för år 2007. Efter år 2007 måste Grundfos 
Electronics investera i ytterligare produktionskapacitet för att kunna följa försäljningen under 
år 2008. 
 
Eftersom Grundfos Electronics arbetar med lean production och ständiga förbättringar 
kommer mest troligt kapaciteten vid produktionslinjerna Smupe och Smupe 2 kontinuerligt att 
förbättras över tiden. En del i förbättringen av kapaciteten består i att arbeta med att minska 
stopptiden vid produktionslinjerna för att kunna öka nettokapaciteten per skift. Genom att 
variera tillväxtfaktorn för försäljning och använda sig av olika nettokapaciteter för 
produktionslinjerna Smupe och Smupe 2, kan ytterligare scenarios än de presenterade ovan 
studeras i bilaga L och M. I bilaga L kan ytterligare scenarios ses för kapacitetsgränser vid 
Grundfos Electronics, om en utjämningsstrategi används. I bilaga M kan fler scenarios 
studeras för en anpassningsstrategi, vid olika tillväxter i försäljning och ökad nettokapacitet. 

7.3 Lager 
Nedan följer resultatet av lageranalysen som gjorts för Grundfos Electronics 
försörjningskedja. De figurer som presenteras nedan har en utveckling av lagernivåerna, som 
skiljer sig från år till år vilket gör att de bör diskuteras mer ingående. 

7.3.1 Färdigvarulager Grundfos Electronics 
I Bilaga N visas lagernivåerna för de olika elektroniska kontrollsystemen för Grundfos 
Electronics färdigvarulager. Färdigvarulagret som finns vid Grundfos Electronics är ett lager 
som väntar på transport till Grundfos UP-fabrik. Detta innebär att de färdiga elektroniska 
kontrollsystemen så fort som möjligt transporteras till material- och komponentlagret vid 
Grundfos UP-fabrik. Lagernivåerna för färdigvarulagret vid Grundfos Electronics ligger på en 
låg nivå för alla elektroniska kontrollsystem. 



 
 
 
 RESULTAT 
 

 
 
 

51

  

7.3.2 Material- och komponentlager Grundfos UP-fabrik  
Figur 7.9 nedan visar lagernivåerna för det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100, 
vid material- och komponentlagret hos Grundfos UP-fabrik, för de tre senaste åren. Ur figur 
7.9 kan tre olika utvecklingar på lagernivån utläsas för de tre senaste åren. Under de två första 
kvartalen av år 2004 ligger lagret på en jämn nivå för att sedan öka under september månad. 
Under år 2005 ökar lagret fram till juni månad för att sedan kraftigt sjunka till augusti månad 
och öka igen under årets sista månader. För år 2006 har lagret under större delen av året legat 
på en lägre nivå än för de två föregående åren. Lagernivån för de två första månaderna ligger 
på samma nivå som för åren 2004 och 2005, för att sedan sjunka. 
 
Utifrån figur 7.9 kan även konstateras att lagernivå för år 2004 följer försäljningen, för det 
elektroniska kontrollsystem CS300 & CS100, relativt bra. Detta eftersom lagernivån har sin 
topp under högsäsong när försäljningen är som högst. För år 2005 följer inte lagernivåerna 
försäljningen utan lagernivåerna ökar när försäljningen är låg och ligger på en låg nivå under 
högsäsongen för försäljningen. Lagernivån för år 2006 följer försäljningen under året men 
ligger på en lägre nivå än för år 2004, vilket ligger i linje med Grundfos Electronics strävan 
efter att minska lagernivåerna. 
 

Lagernivå Grundfos UP-fabrik - CS300 & CS100
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Figur 7.9. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för material- och komponentlagret vid Grundfos UP-fabrik, 
för det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100. 

I figur 7.10 kan lagernivåerna ses för det elektroniska kontrollsystemet ALPHA, vid material- 
och komponentlagret, hos Grundfos UP-fabrik. Ur figur 7.10 kan utläsas att lagernivåerna för 
åren 2004 och 2006 har haft en liknande utveckling. Utvecklingen skiljer sig dock från 
lagernivån för år 2005 som ligger på en betydligt högre nivå för de fyra första månaderna 
under året. De resterande månaderna av året har lagret en liknande utveckling som för åren 
2004 och 2006.  
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Lagernivå Grundfos UP-fabrik - ALPHA
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Figur 7.10. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för material- och komponentlagret vid Grundfos UP-
fabrik, för det elektroniska kontrollsystemet ALPHA. 

Figur 7.11 nedan visar lagernivåerna för det elektroniska kontrollsystemet No Noise. Ur figur 
7.11 kan utläsas att lagernivåerna för de tre senaste åren haft en liknande utveckling. 
Lagernivåerna följer för åren 2004 och 2005 försäljningen där lagret ligger på en jämn nivå de 
två första kvartalen för att sedan öka under försäljningens högsäsong. För år 2006 är 
lagernivån betydligt högre under högsäsong än för år 2005. Detta samtidigt som ökningen i 
försäljningen mellan åren 2005 och 2006 inte är särskilt stor.  
 

Lagernivå Grundfos UP-fabrik - No Noise
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Figur 7.11. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för material- och komponentlagret vid Grundfos UP-
fabrik, för det elektroniska kontrollsystemet No Noise. 

I figur 7.12 kan lagernivåerna ses för det elektroniska kontrollsystemet KMBUS. Figur 7.12 
visar att lagernivåerna för åren 2004 och 2006 har en liknande utveckling, där lagernivåerna 
ligger på en låg nivå. För år 2005 ligger lagernivåerna på en betydligt högre nivå, där det är 
stora variationer i lagernivån i förhållande till försäljningen. 
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Lagernivå Grundfos UP-fabrik - KMBUS
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Figur 7.12. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för material- och komponentlagret vid Grundfos UP-
fabrik, för det elektroniska kontrollsystemet KMBUS. 

För det elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO finns bara lagernivåer registrerade från och 
med juni månad år 2005. Detta gör att det inte går att uttyda några mönster i utveckling för 
lagernivån. Lagernivån för det elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO kan ses i bilaga O. 

7.3.3 Färdigvarulager Grundfos UP-fabrik 
Figur 7.13 nedan visar lagernivåerna för pumpar innehållande det elektroniska 
kontrollsystemet ALPHA, vid färdigvarulagret hos Grundfos UP-fabrik. Ur figur 7.13 kan 
konstateras att lagernivåerna för åren 2004 och 2006 ligger på en låg och jämn nivå. För året 
2006 skiljer sig dock lagerutvecklingen från åren 2004 och 2005, eftersom lagernivån ökar 
kraftigt från månaderna maj till augusti för att sedan sjunka under resterande året. 
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Figur 7.13. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för färdigvarulagret vid Grundfos UP-fabrik, för det 
elektroniska kontrollsystemet ALPHA. 

I figur 7.14 kan lagernivåerna ses för pumpar innehållande det elektroniska kontrollsystemet 
No Noise, vid färdigvarulagret hos Grundfos UP-fabrik. Ur figur 7.14 kan konstateras att 
lagernivåerna för åren 2004 och 2006 ligger på en jämn nivå. För året 2006 ligger lagernivån 
på en högre nivå fram till augusti månad, för att sedan sjunka till samma nivå som för åren 
2004 och 2005. Detta innebär att lagernivån för år 2005 är högre än för år 2006, samtidigt 
som försäljningen för år 2006 under hela året är större än för år 2005. Skillnaden i utveckling 
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mellan åren 2005 och 2006 ligger därför i linje med Grundfos strävan efter att minska 
lagernivåerna.  
 

Lagernivå Grundfos UP-fabrik - No Noise Pumpar
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Figur 7.14. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för färdigvarulagret vid Grundfos UP-fabrik, för det 
elektroniska kontrollsystemet No Noise. 

Figur 7.15 nedan visar lagernivåerna för pumpar innehållande det elektroniska 
kontrollsystemet KMBUS, vid färdigvarulagret hos Grundfos UP-fabrik. Ur figur 7.15 kan 
konstateras att de tre senaste årens utveckling för lagernivåerna skiljer sig från varandra. För 
året 2004 ligger lagret på en låg nivå de sju första månaderna, för att sedan ligga på en hög 
nivå under resterande månader av året. För år 2005 har lagernivån en motsatt utveckling, där 
lagret inledningsvis under året ligger på en hög nivå för att sedan sjunka under årets gång. 
Under år 2006 ligger lagret på en låg nivå under årets nio första månader.  
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Figur 7.15. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för färdigvarulagret vid Grundfos UP-fabrik, för det 
elektroniska kontrollsystemet KMBUS. 

I bilaga P kan utvecklingen ses av lagernivåerna vid Grundfos UP-fabriks färdigvarulager för 
pumpar innehållande de elektroniska kontrollsystemen CS300 & CS100 och Alpha PRO. 
Lagernivåerna för dessa elektroniska kontrollsystem ligger på en låg och jämn nivå för de tre 
senaste åren. 
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7.3.4 Lager Grundfos distributionscentraler 
I bilaga Q kan ses utvecklingen av lagernivåerna vid Grundfos distributionscentraler. Ur 
figurerna i bilaga Q kan konstateras att lagret för pumpar innehållande de elektroniska 
kontrollsystemen No Noise och KMBUS ligger på en mycket låg nivå. Detta eftersom pumpar 
innehållande dessa elektroniska kontrollsystem framförallt säljs till OEM-kunder, vilket 
innebär att pumparna till största delen levereras direkt från Grundfos UP-fabrik till kunden. 
För de elektroniska kontrollsystemen CS300 & CS100 och ALPHA har lagernivåerna haft en 
liknande utveckling de senaste tre åren.  

7.4 Ledtider 

7.4.1 Ledtider Grundfos UP-fabrik 
Nedan följer resultatet av den ledtidsanalys som utförts. De figurer som presenteras nedan 
visar ett antal olika utvecklingar av ledtiden, för de elektroniska kontrollsystemen, vid 
Grundfos UP-fabrik. 
 
Figur 7.16 nedan visar ledtiden samt differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för 
det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100. Figur 7.16 visar att ledtiden har haft en 
liknande utveckling de tre senaste åren för CS300 & CS100. Ledtiden ligger på en jämn nivå 
för att sedan öka och ha sin topp under månaderna juli och augusti. Ur figuren, som visar 
differensen mellan efterfrågad och bekräftad ledtid, kan utläsas att differensen för år 2006 
ligger på en jämn nivå. Detta innebär att även fast ledtiden ökar för år 2006, så accepterar 
kunderna denna ökning i ledtid. För september månad, år 2005, kan dock en kraftig ökning i 
differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid utläsas. 
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Figur 7.16. Figuren visar ledtiden och differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för det elektroniska 
kontrollsystemet CS300 & CS100, vid Grundfos UP-fabrik. 

I figur 7.17 kan ledtiden samt differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid ses, för det 
elektroniska kontrollsystemet ALPHA. Figur 7.17 visar att ledtiden för ALPHA, på samma 
sätt som för elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100 ovan, har haft en liknande 
utveckling för de tre senaste åren. Ledtiden har sin topp under juli månad för att sedan sjunka. 
Till skillnad från det elektroniska kontrollsystemet CS300 CS100 vill kunderna, under juli 
månad, ha en kortare ledtid än den bekräftade. Detta eftersom differensen mellan bekräftad 
och efterfrågad ledtid ökar samtidigt som ledtiden ökat, vilket kan ses i figur 7.17. Kunden i 
detta fall är Grundfos distributionscentraler, vilket tyder på att Grundfos UP-fabrik har haft 
problem med att leverera pumpar till lagren vid distributionscentralerna.  
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Figur 7.17. Figuren visar ledtiden och differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för det elektroniska 
kontrollsystemet ALPHA, vid Grundfos UP-fabrik. 

Figur 7.18 nedan visar ledtiden samt differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för 
det elektroniska kontrollsystemet No Noise. Till skillnad från de elektroniska 
kontrollsystemen CS300 & CS100 och ALPHA, beskrivna ovan, ökar inte ledtiden för det 
elektroniska kontrollsystemet No Noise. Ledtiden ligger på en jämn nivå för år 2006 och 
differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid ligger även den på en jämn nivå för år 
2006. För åren 2004 och 2005 ligger ledtiden på en något högre nivå än för år 2006. Det kan 
även konstateras att differensen mellan önskad och bekräftad ledtid ökat i slutet av år 2005. 
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Figur 7.18. Figuren visar ledtiden och differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för det elektroniska 
kontrollsystemet No Noise, vid Grundfos UP-fabrik. 

För det elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO finns bara ledtider registrerade från och 
med juni månad år 2005. Detta gör det svårt att uttyda några trender i utvecklingen för 
ledtiden. Ledtiden för Alpha PRO kan ses i bilaga R.  

7.4.2 Ledtider Grundfos distributionscentraler 
Nedan kan ses ledtiden, för de olika elektroniska kontrollsystemen, vid Grundfos 
distributionscentraler. Figur 7.19 visar ledtiden samt differensen mellan bekräftad och 
efterfrågad ledtid, för det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100. Ur figur 7.19 kan 
konstateras att ledtiden, för det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100, har en 
liknande utveckling som för ledtiden vid Grundfos UP-fabrik (se figur 7.16). Detta innebär att 
ledtiden ligger på en jämn nivå under årets inledning för att sedan öka något under 
semestermånaderna. Differensen mellan den bekräftade och efterfrågade ledtiden ligger på en 
jämn nivå.  
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Figur 7.19. Figuren visar ledtiden och differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för det elektroniska 
kontrollsystemet CS300 & CS100, vid Grundfos distributionscentraler. 

Figur 7.20 nedan visar ledtiden samt differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för 
det elektroniska kontrollsystemet ALPHA. Ur figur 7.20 kan utläsas att ledtiden för år 2006 
ökar kraftigt under september månad. Differensen mellan den bekräftade och efterfrågade 
ledtiden för år 2006 ökar även den kraftigt under september månad. Detta är en konsekvens av 
den ökade ledtiden vid Grundfos UP-fabrik (se figur 7.17), vilket gjort att även ledtiden vid 
Grundfos distributionscentraler ökat samtidigt som slutkunderna efterfrågar en kortare ledtid.   
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Figur 7.20. Figuren visar ledtiden och differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för det elektroniska 
kontrollsystemet ALPHA, vid Grundfos distributionscentraler. 

Figur 7.21 visar ledtiden samt differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för det 
elektroniska kontrollsystemet No Noise. Ur figur 7.21 kan konstateras att även fast ledtiden 
för år 2006 ligger på en jämn nivå vid Grundfos UP-fabrik (se figur 7.18) så ökar ledtiden 
kraftigt under september månad. Även om ledtiden ökar så accepterar kunderna denna ökning, 
vilket kan ses i figuren som visar skillnaden mellan den bekräftade och efterfrågade ledtiden. 
För år 2004 ligger ledtiden på en låg nivå men kunderna har från månaderna juni till augusti 
svårt att acceptera ledtiden, vilket kan ses i den stora differensen mellan bekräftad och 
efterfrågad ledtid i figur 7.21. 
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Figur 7.21. Figuren visar ledtiden och differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för det elektroniska 
kontrollsystemet No Noise, vid Grundfos distributionscentraler. 

För det elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO är det vid distributionscentralerna, på 
samma sätt som för Grundfos UP-fabrik, svårt att kunna uttyda några trender för ledtiden. 
Detta på grund av den korta tiden som kontrollsystemet Alpha PRO funnits i produktion. 
Ledtiden vid Grundfos distributionscentraler, för det elektroniska kontrollsystemet Alpha 
PRO, kan ses i bilaga R. 

7.5 Bull-whip effekten  
Nedan följer resultatet för analysen av Bull-whip effekten i Grundfos Electronics 
försörjningskedja. Figurerna 7.22 och 7.23 nedan visar en jämförelse mellan försäljningen 
från Grundfos Electronics, Grundfos UP-fabrik och försäljningen till slutkund. Figur 7.22 
visar en jämförelse mellan den interna och externa försäljningen för det elektroniska 
kontrollsystemet CS300 & CS100. Utifrån figur 7.22 kan konstateras att försäljningen från 
Grundfos UP-fabrik följer försäljningen till slutkund bra. Detta innebär små tidsfördröjningar 
och svängningar för försäljningen, från Grundfos UP-fabrik, i jämförelse med försäljningen 
till slutkund. I försäljningen från Grundfos Electronics finns det inledningsvis en 
tidsfördröjning, i jämförelse med försäljningen till slutkund. Denna tidsfördröjning försvinner 
dock efter ett antal månader. Det finns även små svängningar för försäljning från Grundfos 
Electronics, i jämförelse med försäljningen till slutkund.  
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Figur 7.22. Figuren visar förhållandet mellan intern och extern försäljning, för det elektroniska kontrollsystemet 
CS300 & CS100. 

Figur 7.23 visar en jämförelse mellan den interna och externa försäljningen för det 
elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO. I figur 7.23 kan ses att försäljningen från Grundfos 
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UP-fabrik även här följer försäljning till slutkund bra. Tidsförskjutningen i jämförelse med 
försäljningen till slutkund är mycket liten, medan svängningarna är större än för det 
elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100. Till skillnad från ovan (se figur 7.22) saknar 
försäljningen från Grundfos Electronics en tidsfördröjning i jämförelse med försäljningen till 
slutkund. Svängningarna i försäljningen är dock större för det elektroniska kontrollsystemet 
Alpha PRO jämfört med det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100.  
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Figur 7.23. Figuren visar förhållandet mellan intern och extern försäljning, för det elektroniska kontrollsystemet 
Alpha PRO. 

I Bilaga S kan en jämförelse mellan den interna och externa försäljningen ses för de 
elektroniska kontrollsystemen ALPHA, No Noise och KMBUS. Dessa visar upp samma 
mönster i jämförelsen mellan den interna och externa försäljningen som de elektroniska 
kontrollsystemen CS300 & CS100 och Alpha PRO. 
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8 Slutsatser 
 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit utifrån analysen och resultatet. 
Vidare ges rekommendationer på hur Grundfos Electronics kan förbättra 
kapacitetsplaneringen. 
 

8.1 Prognoser 
Det är av stor vikt att Grundfos kan förutsäga kundens framtida köpbeteende. Det verktyg 
som används för att förutsäga detta är prognoser. Om Grundfos inte har fungerande prognoser 
blir det svårt för Grundfos Electronics att balansera den tillgängliga kapaciteten mot 
försäljningen. Idag görs också inköp vid Grundfos Electronics mot prognos vilket innebär att 
en hög prognos leder till ett stort material- och komponentlager som binder mycket kapital, 
medan en för låg prognos leder till materialbrist och produktionsstopp. Därför måste Grundfos 
hela tiden sträva efter att förbättra prognosernas kvalitet. Ett sätt att göra detta på är att 
använda sig av flera olika prognosmodeller som är mindre komplicerade och tidskrävande, för 
att understödja och förbättra den idag erfarenhetsbaserade prognosen.   
 
Resultatet av jämförelsen mellan den erfarenhetsbaserade prognosen och Winters 
säsongsmetod, som bygger på historisk försäljningsdata, visar att Winters säsongsmetod på ett 
bra sätt kan understödja den prognosmetod som används idag. Den bör inte på något sätt 
ersätta den prognosmetod som används idag, utan bör istället fungera som ett stöd där den 
uppfattning som finns om försäljningen idag kan jämföras med historiskt utfall av 
försäljningen. På detta sätt kan diskussioner skapas om säljkårens uppfattning skiljer sig från 
den prognos som genererats av Winters säsongsmetod. Winters säsongsmetod har vissa 
nackdelar. Det är inte säkert att kundernas historiska köpbeteende representerar kundernas 
nuvarande köpbeteende, på grund av förändrade förutsättningar på marknaden. Detta leder i 
så fall till att prognosens kvalitet sjunker kraftigt. Winters säsongsmetod tar inte heller hänsyn 
till lokala och globala kampanjer som släpps under året, vilket nuvarande prognos gör. 
 
Detta arbete styrker inte ett samband mellan antalet bekräftade order för kommande månad 
och den realiserade försäljningen för kommande månad, utan ger förslag på hur detta 
samband kan se ut. Grundfos bör därför titta på historisk data för att undersöka om detta 
samband går att styrka. Om så är fallet kan denna metod komplettera de två tidigare nämnda 
prognosmodellerna. Fördelen med prognosmodellen som bygger på bekräftade order är att 
den indirekt bygger på realiserad försäljning för kommande månad. Detta eftersom att 
bekräftade order alltid övergår till fakturerade order, vilket innebär realiserad försäljning. 
Vidare bör både Grundfos UP-fabrik och Grundfos Electronics uppdatera sig på försäljningen 
till slutkund under månaden genom att använda sig av försäljningsrapporter på 
produktgruppsnivå. På detta sätt skapas en bra bild av försäljningen till slutkund hos alla 
aktörer i försörjningskedjan, vilket underlättar kapacitetsplanering.    
 
Det är av stor vikt att Grundfos UP-fabrik arbetar på att förbättra kommunikationen med 
försäljningsbolagen och OEM-kunderna. Detta eftersom aktörerna i försörjningskedjan är 
beroende av att erhålla korrekt information gällande kommande månaders försäljning. 
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Grundfos UP-fabrik måste upplysa OEM-kunderna och försäljningsbolagen vilka 
konsekvenser det får för dem och aktörer längre bak i försörjningskedjan, om inte korrekt 
informationen delges alla aktörer. Inledningsvis år 2006 har Grundfos haft en 
försäljningsökning som är betydligt högre än den prognostiserade. Detta har skapat problem 
för Grundfos Electronics både när det gäller kapacitet och materialanskaffning. Den största 
försäljningsökningen har förekommit för produktgruppen No Noise som huvudsakligen säljs 
till OEM-kunder. Genom en bättre kommunikation med OEM-kunderna hade denna 
försäljningsökning kunnat förutspås på ett bättre sätt. Ett sätt att förbättra kommunikationen 
mellan Grundfos UP-fabrik kan vara att använda sig av konsignationslager i en större 
utsträckning. Detta skulle innebära att Grundfos UP-fabrik får bättre översikt över 
lagernivåerna hos OEM-kunderna och mer information om den framtida försäljningen. 
 
Eftersom Grundfos Electronics idag inte är mer flexibla än deras prognos är korrekt, innebär 
detta att flexibiliteten ligger i hur väl prognosen faller ut i förhållande till verklig försäljning. 
Detta eftersom Grundfos Electronics leverantörer har problem med att hantera 
efterfrågeökningar som inte är prognostiserade. Grundfos Electronics har därmed mycket 
svårt att reagera på oplanerade efterfrågeökningar, vilket i sin tur innebär att Grundfos får 
svårt att leverera pumpar till slutkund. För att Grundfos Electronics skall kunna vara flexibla 
krävs det därför ett material- och komponentlager. Ett komponentlager binder mycket kapital 
på grund av att komponenterna är kapitalintensiva. Grundfos Electronics hamnar då i en 
målkonflikt eftersom en hög leveransprecision och leveranssäkerhet eftersträvas, samtidigt 
som Grundfos Electronics vill ha låg kapitalbindning. För att minska behovet av ett stort 
komponentlager, för att kunna hålla en hög leveransprecision och leveranssäkerhet, måste 
Grundfos Electronics samtidigt som prognosernas kvalitet kontinuerligt förbättras arbeta på 
att deras leverantörer blir mer flexibla och klarar större oplanerade försäljningsökningar. Med 
en bra prognos och flexibla leverantörer kan material- och komponentlagret vid Grundfos 
Electronics hållas på en lägre nivå. 
 
Idag saknar även Grundfos Electronics en bra bild över hur bra de prognoser som 
kommuniceras till leverantörerna stämmer överens med det verkliga behovet. För att få en 
uppfattning om detta bör Grundfos Electronics använda sig av historisk data och se över hur 
väl det verkliga behovet från leverantörerna stämmer överens med prognosen som delgivits 
leverantörerna. Detta bör även ställas i relation till leverantörernas leveranssäkerhet. Om 
prognosen stämmer bra överens med det verkliga behovet men leverantörerna har en dålig 
leveranssäkerhet, bör Grundfos Electronics diskutera med berörd leverantör vad som orsakat 
den låga leveranssäkerheten.  
 
I kommunikationen med leverantörer är det lika viktigt som att prognosen är korrekt, att 
Grundfos Electronics kommunicerar till sina leverantörer vad den lagda prognosen grundas 
på. Detta då Grundfos Electronics leverantörer idag har problem med att hantera 
säsongsförsäljningen trots att denna är prognostiserad. En anledning till varför leverantörerna 
har svårt att hantera säsongsförsäljningen kan vara att Grundfos Electronics är en mycket liten 
kund till leverantörerna i förhållande till andra kunder. På detta sätt är inte Grundfos 
Electronics högt prioriterad hos leverantörerna, vilket kan göra att deras leveranssäkerhet är 
låg. Genom att arbeta med att skapa närmare samarbeten med sina leverantörer kan Grundfos 
Electronics därmed också öka leveranssäkerheten.  
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8.2 Kapacitetsplanering 
Resultatet av kapacitetsanalysen visar att Grundfos Electronics de två senaste åren använt sig 
av två olika strategier för att hantera försäljningen under högsäsong. Under år 2005 användes 
en utjämningsstrategi medan det under år 2006 används en anpassningsstrategi. Strategin som 
användes för att hantera säsongsförsäljningen år 2005 fick stora konsekvenser för inledningen 
av år 2006. Detta eftersom det saknades kapacitet vid produktionslinjerna i förhållande till 
den realiserade försäljningen. Kapaciteten i produktionen var dock högre än den 
erfarenhetsbaserade prognosen för inledningen på år 2006. Detta visar på att en korrekt 
prognos har stor betydelse för att kunna anpassa den tillgängliga kapaciteten i förhållande till 
realiserad försäljning. Det kan även konstateras att det tar lång tid för Grundfos Electronics att 
öka kapaciteten i produktionen. Detta beror på att volymkapaciteten vid maskinerna är 
beroende av hur snabbt operatörerna kan arbeta vid maskinerna. Att utbilda en nyanställd, så 
att de har samma kunskaper som en erfaren operatör, tar idag mer än en månad. Detta innebär 
att det tar Grundfos Electronics mer än en månad att utöka antalet skift vid produktionen. 
 
Resultat tyder på att Grundfos har haft en jämn tillväxt i den totala försäljningen per år (16 
%), under de senaste åren. Tillväxten i den högsta försäljningen under året har även den varit 
jämn och ligger på 23 % för de senaste åren. Utifrån detta kan konstateras att 
säsongsförsäljningen blivit kraftigare de senaste åren eftersom tillväxten i högsta 
försäljningen är högre än tillväxten för den totala försäljningen. 
 
När det gäller val av strategi för anpassning av kapacitetsutnyttjande under året, finns det 
fördelar och nackdelar med både utjämningsstrategin och anpassningsstrategin. Att använda 
sig av en utjämningsstrategi innebär att säsongslager används för att hantera högsäsongen av 
försäljning. Detta kan vara en nackdel i och med att Grundfos Electronics elektroniska 
kontrollsystem är kapitalintensiva, vilket gör att ett säsongslager binder mycket kapital. Med 
ett säsongslager är Grundfos Electronics beroende av korrekta prognoser för att säsongslagret 
skall kunna dimensioneras rätt. Ett säsongslager tar även upp mycket lageryta och ökar risken 
för inkuranslager, genom att det till exempel kan upptäckas kvalitetsproblem för de 
elektroniska kontrollsystemen. Om så är fallet och Grundfos Electronics har byggt upp ett 
säsongslager med elektroniska kontrollsystem, som inte kan användas i pumpar, blir 
kostnaderna för säsongslagret höga.  
 
Eftersom Grundfos Electronics befinner sig längre bak i försörjningskedjan kan det vara en 
fördel att använda sig av en jämn produktionstakt, istället för att anpassa produktionstakten 
efter försäljningen. Detta eftersom Grundfos Electronics leverantörer idag har svårt att följa 
den säsongsvariation som Grundfos Electronics försäljning uppvisar. Genom att använda sig 
av en jämn produktionstakt behöver inte Grundfos Electronics anställa och utbilda ny 
personal under försäljningens högsäsong, vilket är kostsamt och tidskrävande. En 
utjämningsstrategi minskar även risken för undersysselsättning vid produktionslinjerna, samt 
kostandskrävande anpassningar i form av övertid.   
 
En anpassningsstrategi följer riktlinjerna i just-in-time produktion som Grundfos Electronics 
eftersträvar. Detta genom att säsongslagret elimineras och produktionstakten följer 
försäljningen över året. Den stora nackdelen med en anpassningsstrategi vid Grundfos 
Electronics är den långa utbildningstiden för nyanställning vid produktionen. Det gör att 
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Grundfos Electronics flexibilitet med anpassningsstrategi är begränsad. Detta eftersom 
reaktionstiden vid en kraftig försäljningsökning, som kräver utökade skift vid produktionen, 
är över en månad. Nyanställning kräver även träningsmöjligheter vid maskinerna, vilket kan 
vara svårt att finna om utnyttjandegraden vid produktionslinjerna är hög.  
 
Fördelen med att använda en anpassningsstrategi vid Grundfos är att det i Danmark är flexibla 
anställningsförhållanden. Detta gör det möjligt för Grundfos Electronics att, utan en större 
kostnad, anställa operatörer på 6 månaders kontrakt. På detta sätt är det lätt att öka kapaciteten 
under försäljningens högsäsong. Genom en anpassningsstrategi minskas även risken för 
inkuranslager eftersom kvalitetsproblem kan upptäckas på ett tidigt stadium. Det finns 
fortfarande ett behov av korrekta prognoser på grund av den långa reaktionstiden för att 
anpassa antalet skift till försäljningen. En anpassningsstrategi leder även till minskad 
kapitalbindning eftersom lagernivåerna hålls på en låg nivå.  
 
Det är idag inte möjligt för Grundfos att använda sig av ”demand management”, vilket 
innebär att försöka styra den förväntade försäljningen under högsäsong till lågsäsong genom 
till exempel försäljningskampanjer. Detta beror på att Grundfos säljer stora volymer till OEM-
kunder som bygger in cirkulationspumparna i deras egna produkter och OEM-kunderna har 
även de en kraftig säsongsförsäljning och vill inte ligga med lager i onödan. Utlego för att 
hantera säsongsförsäljning är, för Grundfos Electronics, idag inte heller ett alternativ på grund 
av den komplexa tillverkningen. 
 
Utifrån resultatet och ovanstående resonemang bör Grundfos Electronics använda sig av en 
anpassningsstrategi. För att Grundfos Electronics snabbt skall kunna reagera på 
försäljningsökningar bör de ha alla skift som de tror är nödvändiga, under året, igång. Detta 
innebär flera skift med en lägre produktionstakt, vilket i sig leder till en lägre utnyttjandegrad 
per skift. Överkapacitet är en fördel i och med att det blir lättare för Grundfos Electronics att 
utföra underhåll på maskiner, köra in nya produkter samt utföra utbildning av personalen. 
Detta till skillnad från idag då utnyttjandegraden vid produktionslinjerna är betydligt högre 
under stora delar av året. Det kostar att ha kapacitet som inte används i produktionen, men det 
kostar ännu mer, för Grundfos Electronics, att inte kunna reagera på en försäljningsökning 
eftersom det kan leda till produktionsstopp i Grundfos UP-fabrik. 
 
Genom att hålla alla nödvändiga skift öppna kan Grundfos Electronics snabbt reagera på 
efterfrågökningar då de inte behöver nyanställa utan enbart vrida upp produktionstakten för de 
olika skiften. Utifrån resultatet kan konstateras att detta, till exempel vid en tillväxt i 
försäljningen på 16 %, skulle innebära att Grundfos Electronics har 3-skift på en 
produktionslinje samt 3-skift och helgskift på den andra produktionslinjen öppna under stora 
delar av året. På detta sätt skapar Grundfos Electronics en flexibilitet som saknas idag. Om 
detta skall vara möjligt är det även viktigt att Grundfos Electronics arbetar med olika 
scenarios (se kapitel 7.2.3 och 7.2.4) där olika försäljningsutfall jämförs med möjliga 
kapacitetsnivåer i produktionen. På detta sätt får Grundfos Electronics en överskådlig bild 
över vilka kapacitetsnivåer som är nödvändiga.  

8.3 Lager 
Från resultatet kan konstateras att utvecklingen av lagernivåerna för vissa av de olika 
elektroniska kontrollsystemen varierar från år till år. Detta samtidigt som försäljningen till 
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slutkund haft ett liknande mönster de senaste åren. Vid färdigvarulagret hos Grundfos 
Electronics ligger lagret på en låg nivå för alla elektroniska kontrollsystem. Anledningen till 
detta är att färdigvarulagret hos Grundfos Electronics inte rymmer så många pallplatser. Detta 
innebär att de elektroniska kontrollsystemen, fortast möjligt, transporteras till Grundfos UP-
fabriks material- och komponentlager.   
 
Utvecklingen av lagernivåer, för material- och komponentlagret, vid Grundfos UP-fabrik 
skiljer sig för de tre senaste åren. Resultatet visar att lagernivåerna för åren 2004 och 2006 har 
haft en liknande utveckling. För år 2005 har lagret dock haft en annan utveckling än för de två 
föregående åren. För några av de elektroniska kontrollsystemen har lagernivåerna ökat de 
första månaderna under år 2005 för att sedan kraftigt sjunka. Andra elektroniska 
kontrollsystem har följt försäljningen under året på ett sådant sätt att lagernivåerna har ökat 
när försäljningen ökat och har minskat när försäljningen minskat.  
 
Resultatet för lageranalysen tyder, på samma sätt som för resultatet av kapacitetsanalysen, på 
att det använts differentierande strategier för hur material- och komponentlagret styrts vid 
Grundfos UP-fabrik. För åren 2004 och 2006 har Grundfos Electronics eftersträvat att 
använda sig av en anpassningsstrategi där lagernivåerna följer försäljningen, vilket innebär att 
lagernivåerna ökat under försäljningens högsäsong och legat på en lägre nivå under 
försäljningens lågsäsong. För år 2005 har Grundfos Electronics istället strävat efter att 
använda sig av en utjämningsstrategi där lagernivåerna ökar under den första delen av året för 
att sedan sjunka under högsäsong. Strategin har dock inte använts för alla elektroniska 
kontrollsystem och fungerar inte heller fullt ut eftersom det finns fall där lagernivån sjunkit 
långt före högsäsongen börjat. 
 
Resultatet visar på ett fall (kapitel 7.3.2, figur 7.11) där lagernivån för material- och 
komponentlagret, vid Grundfos UP-fabrik, ligger på en för hög nivå i förhållande till 
försäljningen. Det finns ett antal möjliga anledningar till varför lagret kan ligga på en för hög 
nivå i förhållande till försäljningen. Exempel på detta är att prognosen för försäljningen är 
betydligt högre än den realiserade försäljningen. Eftersom Grundfos UP-fabrik tillverkar mot 
order medan Grundfos Electronics tillverkar mot prognos leder detta till att material- och 
komponentlagret vid Grundfos UP-fabrik ökar. Detta eftersom Grundfos Electronics då har en 
högre produktionstakt än Grundfos UP-fabrik. Lagret kan även stiga om Grundfos UP-fabrik 
har problem i produktionen. Detta eftersom Grundfos UP-fabrik blir en flaskhals i 
försörjningskedjan genom att inleveranserna till material- och komponentlagret är större än 
utleveranserna, vilket leder till att lagret ökar. Om Grundfos Electronics däremot får problem 
vid produktionen uppkommer motsatt effekt och lagernivåerna kommer att minska eftersom 
utleveranserna från material- och komponentlagret blir större än inleveranserna.  
 
För färdigvarulagret, vid Grundfos UP-fabrik, visar resultatet att Grundfos lyckats med att 
minska lagernivåerna, samtidigt som försäljningen ökat de tre senaste åren. Lagernivåerna för 
de elektroniska kontrollsystemen som säljs till TRADE-kunder ligger på en låg nivå, eftersom 
de färdiga pumparna levereras till lagren vid distributionscentralerna. Det finns dock ett 
undantag (se kapitel 7.3.3, figur 7.13) där pumparna, under högsäsongen för år 2005, inte 
levererats till distributionscentralerna. För pumpar som levereras till OEM-kunder är 
variationen för lagernivåerna större. Lagernivåerna för pumpar vid distributionscentralerna 
visar, för de tre senaste åren, upp en liknande utveckling. 
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Eftersom Grundfos UP-fabrik idag inte har kapacitet att följa försäljningen av 
cirkulationspumpar, använder de sig av ett säsongslager. Grundfos UP-fabrik har dock, som 
resultatet visar, de senaste åren inte byggt säsongslager för UPE-pumpar utan för UP-pumpar.  
Grundfos UP-fabrik bör fortsätta använda sig av den strategin och undvika att bygga 
säsongslager av UPE-pumpar och istället använda den tillgängliga kapaciteten i produktionen, 
under högsäsong, för tillverkning av UPE-pumpar. Detta eftersom att tillverkningen av UPE-
pumpar endast tar upp 20 % av Grundfos UP-fabriks produktionskapacitet. UPE-pumpar är 
dessutom betydligt mer kapitalintensiva, jämfört med UP-pumpar, vilket innebär att ett 
säsongslager av UPE-pumpar binder betydligt mer kapital än ett säsongslager av UP-pumpar. 
Det är även enklare att prognostisera försäljningen av UP-pumpar eftersom att de är mer 
standardiserade och mindre kundspecifika i förhållande till UPE-pumpar. Detta gör det lättare 
att dimensionera ett säsongslager med UP-pumpar.  
 
Om både Grundfos Electronics och Grundfos UP-fabrik, som föreslagits, använder sig av en 
anpassningsstrategi kommer lagernivåerna att följa försäljningen. Detta på ett sådant sätt att 
lagernivåerna kommer att öka när försäljningen ökar och minska när försäljningen minskar. 
Detta förutsätter dock att Grundfos Electronics och Grundfos UP-fabrik lyckas med att 
balansera flödet och hålla samma produktionstakt. Om däremot Grundfos UP-fabrik använder 
sig av en utjämningsstrategi kommer utvecklingen för lagernivåerna att se annorlunda ut. Om 
Grundfos UP-fabrik använder sig av en utjämningsstrategi för UPE-pumpar kommer lagren, 
vid distributionscentralerna, att byggas upp under den första delen av året för att sedan sjunka 
under högsäsong. Detta innebär även att material- och komponentlagret, vid Grundfos UP-
fabrik, kommer att ligga på en högre nivå den första delen av året än vid en 
anpassningsstrategi. Om Grundfos UP-fabrik använder sig av en anpassningsstrategi medan 
Grundfos Electronics använder sig av en utjämningsstrategi kommer lagren vid 
distributionscentralerna ligga på en jämn nivå och ha en liknande utveckling som de senaste 
åren. Material- och komponentlagret vid Grundfos UP-fabrik kommer däremot att inte följa 
försäljningen utan ett säsongslager kommer att byggas upp som sedan minskar under 
högsäsong.  
  
Informationen om lagernivåerna, i försörjningskedjan, finns idag upplagda som bokmärken i 
Grundfos Business Warehouse. Detta innebär att Grundfos Electronics har tillgång till ett 
informationssystem, för lagernivåerna i försörjningskedjan, vilket uppdateras dagligen. På 
detta sätt kan Grundfos Electronics följa upp hur lagernivåerna utvecklas vid de olika 
lagerplatserna i försörjningskedjan. I denna rapport har lagernivåerna presenterats på 
produktgruppsnivå, men det är även möjligt att hämta information, gällande lagernivåer, för 
delnummer. Genom att följa upp hur lagernivåerna utvecklas vid olika lagerplatser i 
försörjningskedjan, får Grundfos Electronics en bättre överblick över vad som händer längre 
fram i försörjningskedjan och kan på så sätt förbättra sin kapacitetsplanering.  

8.4 Ledtider 
Resultatet visar att ledtiden för många av de elektroniska konstrollsystemen tenderar att öka 
under månaderna juli och augusti. Anledningen till denna ökning beror på att det är 
semesterveckor vid produktionen. Detta leder till att det är lägre kapacitet i produktionen, 
vilket i sin tur leder till en längre ledtid. Resultatet visar att kunderna i de flesta fallen 
accepterar denna ökning av ledtid under semestermånaderna. Om det i framtiden visar sig att 
kunderna inte accepterar denna ökning i ledtid måste Grundfos Electronics eller Grundfos 
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UP-fabrik öka kapaciteten i produktionen under sommarmånaderna, alternativt ha ett större 
lager, för att hålla ledtiderna på en lägre nivå. Om ledtiden däremot är lång under övriga delar 
av året kan det bero på kapacitetsproblem eller andra typer av problem vid Grundfos UP-
fabrik eller Grundfos Electronics.  
 
Informationen om ledtiderna i försörjningskedjan är, på samma sätt som för lagernivåerna, 
upplagda som bokmärken i Grundfos Business Warehouse. Detta innebär att Grundfos 
Electronics har tillgång till en kontinuerlig uppdatering av ledtiderna i försörjningskedjan. Om 
till exempel Grundfos Electronics får leveransproblem till Grundfos UP-fabrik kan de idag se, 
i Grundfos Business Warehouse, hur leverensproblemen påverkar de andra aktörerna i kedjan.  

8.5 Bull-whip effekten 
Från resultatet kan konstateras att bull-whip effekten i Grundfos Electronics försörjningskedja 
är liten. Tidsförskjutning mellan den interna försäljningen och försäljningen till slutkund är 
kort, oftast inom en månad. Svängningarna i den interna försäljningen, i jämförelse med 
försäljningen till slutkund, är inte stor. En av anledningarna till att bull-whip effekten är 
relativt liten, i försörjningskedjan, är att huvudplaneringen för Grundfos Electronics sker på 
Grundfos UP-fabrik. Detta innebär att Grundfos UP-fabrik till stor del styr vad som skall 
produceras vid Grundfos Electronics, vilket även minskar bull-whip effekten. Den bull-whip 
effekt som finns i försörjningskedjan beror till största delen på Burbridge-effekten, eftersom 
Grundfos använder sig av cyklisk planering. Cyklisk planering innebär att produkterna 
tillverkas i bestämda cykler. Detta leder till orderbatchning, som resulterar i tidsfördröjning 
och svängning i försäljningen. 
 
För att minska bull-whip effekten, i försörjningskedjan, bör Grundfos sträva efter att minska 
genomloppstiden i produktionen. Genom minskad genomloppstid minskas även 
batchstorlekarna som används i produktionen. Detta leder till minskade lagernivåer och 
minskade tidsfördröjningar, vilket gör att Burbridge-effekten avtar.  
 
Detta arbete fokuserar inte på hur efterfrågan från Grundfos Electronics leverantörer är i 
förhållande till försäljningen till slutkund. Eftersom att leverantörerna är externa aktörer 
kommer mest troligt tidsfördröjningen och svängningen i efterfrågan från dem, jämfört med 
försäljningen till slutkund, vara betydligt större än tidsfördröjningen och svängningen för 
Grundfos Electronics.     

8.6 Grundfos Business Warehouse 
Syftet med ett effektivt informationsflöde är att understödja och utveckla det fysiska flödet. 
Om Grundfos kontinuerligt arbetar med att förbättra informationsflödet, från slutkund till 
Grundfos Electronics leverantörer, kommer också det fysiska flödet i Grundfos Electronics 
försörjningskedja att förbättras avsevärt. En del i förbättrandet av informationsflödet och 
kommunikationen i Grundfos Electronics försörjningskedja är användandet av Grundfos 
Business Warehouse. Genom att Grundfos Electronics använder sig av Grundfos Business 
Warehouse förbättras informationsutbytet med de olika aktörerna i försörjningskedjan. I 
Grundfos Business Warehouse finns det idag upplagt ett informationssystem som 
kontinuerligt uppdateras. Informationssystemet behandlar information gällande försäljning för 
aktuell månad och kommande månad, lagernivåer vid de olika lagerplatserna i 
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försörjningskedjan samt ledtider för Grundfos UP-fabrik och Grundfos distributionscentraler. 
Genom att använda denna information kan Grundfos Electronics skapa en bra bild över vad 
som händer längre fram i försörjningskedjan och även se vilka konsekvenser Grundfos 
Electronics handlande får för de andra aktörerna i försörjningskedjan.  
 
Informationen som tagits fram i detta arbete inriktar sig på Grundfos Electronics 
försörjningskedja för cirkulationspumpar. Grundfos Electronics har dock fler 
försörjningskedjor, för vilka det kan hämtas samma information från Grundfos Business 
Warehouse som den information som har presenterats i detta arbete.   
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9 Diskussion 
 
 

Detta kapitel innehåller en beskrivning om uppkomna problem under arbetets utförande samt 
brister för examensarbetet som är kopplade till val av metod. Avslutningsvis diskuteras 
huruvida examensarbetets syfte är uppfyllt. 
 

 
Informationen som presenteras i detta arbete bygger till största delen på sekundärdata som 
inhämtats från Grundfos Business Warehouse. Arbetet ger inte förklaringar till varför alla 
figurer som presenteras ser ut som de gör, utan figurerna bör användas för att skapa 
kommunikation mellan de olika aktörerna i Grundfos Electronics försörjningskedja. 
Reliabiliteten i insamlade sekundärdata skulle kunna stärkas ytterligare genom att den 
information som tagits fram från Grundfos Business Warehouse diskuteras med ansvariga 
personer inom berörda områden i försörjningskedjan. Arbete med att styrka alla insamlade 
sekundärdata med kvalitativ metod har dock inte rymts inom arbetets tidsramar. 
 
Arbetet presenterar en prognosmodell som är baserad på information gällande sambandet 
mellan antalet bekräftade order för kommande månad och den realiserade försäljningen för 
kommande månad. På grund av att historisk data inte funnits att tillgå styrks inte detta 
samband i rapporten. Anledningen till detta är att det i Grundfos Business Warehouse inte 
finns någon rapport som kan hämta historisk data gällande bekräftade order. Därför måste 
Grundfos IT-avdelning hämta den informationen från Grundfos Business Warehouse, vilket är 
ett tidskrävande arbete som inte slutförts inom detta arbetes tidsram.   
 
För val av strategi, vid anpassning av kapacitet under året, diskuteras i arbetet två olika 
strategier. Dessa strategier är anpassningsstrategi och utjämningsstrategi. Vid slutsatsen 
gällande vilken strategi som lämpar sig bäst för kommande år, har den baserats på det 
historiska utfallet av vald strategi samt Grundfos Electronics kapacitet idag i förhållande till 
försäljning. Detta innebär att det inte gjorts några ekonomiska kalkyler på hur stor den totala 
kostnaden för ökning av personalresurserna vid produktionslinjerna är i förhållande till 
kostnaden för att hålla ett säsongslager. Dessa beräkningar har inte rymts inom arbetets 
tidsramar men skulle ytterligare kunna stärka slutsatsen för lämplig kapacitetsstrategi. 
 
Vid ledtidsanalysen studeras två olika parametrar, vilka är bekräftad ledtid och den 
efterfrågade ledtiden från kund. Reliabiliteten i den efterfrågade ledtiden från kunden kan 
diskuteras. Detta eftersom den efterfrågade ledtiden kan påverkas av den information som 
kunden erhåller från Grundfos. Om kunden i dagsläget vet att det inte är möjligt att, från 
Grundfos, erhålla en ledtid som är under ett visst antal dagar så är det inte säkert att de begär 
en kortare ledtid även om det önskas. På detta sätt blir differensen mellan den bekräftade 
ledtiden och den efterfrågade ledtiden mindre. 
 
För att skapa kunskap om hur en försörjningskedja fungerar finns det en mängd information 
som kan vara intressant att studera. Detta arbete inriktar sig enbart på vilken information, som 
finns i Grundfos Business Warehouse, som kan användas för att öka förståelsen för Grundfos 
Electronics försörjningskedja. Detta innebär att det även kan finnas annan information, som 
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inte finns i Grundfos Business Warehouse, som kan vara intressant att studera för att skapa en 
bild över hur Grundfos Electronics försörjningskedja fungerar (vilken inte behandlas i detta 
arbete). 
 
Syftet med examensarbetet anses vara uppfyllt eftersom en kartläggning gjorts över vilken 
information som finns i Grundfos Business Warehouse, som kan användas som 
diskussionsunderlag för att skapa en bättre förståelse för hur Grundfos Electronics 
försörjningskedja fungerar. Kartläggningen har resulterat i ett informationssystem, i form av 
länkar upplagda i Grundfos Business Warehouse, som Grundfos Electronics kontinuerligt kan 
uppdatera och använda för uppföljning av händelser i försörjningskedja. Arbetet åskådliggör 
även hur försäljningen till slutkund varierar och utifrån detta har två möjliga prognosmodeller 
som bygger på historisk försäljningsstatistik presenterats. Vidare har utifrån den framtagna 
informationen fördelar och nackdelar med olika kapacitetsstrategier analyserats, samt förslag 
på lämplig kapacitetsstrategi för kommande år presenterats.  
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Bilaga A – Elektroniska kontrollsystem 
 
Tabell A.1. Tabellen visar vilka elektroniska kontrollsystem som är kopplade till vilken produktgrupp. 

Produktgrupp Kontrollsystem Material nummer
CS300 & CS100 ECOFLOW KPL. Variant 2 605737

CS100 KPL. Variant 3 605735
ALPHA Grundfos Alpha+ 4m Kpl. 605901

Grundfos Alpha+ 4m Kpl. 605930
Grundfos Alpha+ 4m AN Kpl. 605903
Grundfos Alpha+ 4m AN Kpl. 605931
Grundfos Alpha+ 6m Kpl. 605902
Grundfos Alpha+ 6m Kpl. 605932
Grundfos Alpha+ 6m AN Kpl. 605904
Grundfos Alpha+ 6m AN Kpl. 605933
Grundfos Alpha+ 4m kpl. testet 605846
Grundfos Alpha+ 4m AN kpl. testet 605848
Grundfos Alpha+ 6m kpl. testet 605847

No Noise NN UP15 MK3 Cpl 8s 2w 180dg "r" Bosch V1 96531085
NN UP15 MK3 Kpl 24s 1w 180gr "h" Std V2 96531089
NN UP15 MK3 Cpl 24s 2w 180dg "r" Std V3 96531092
NN UP15 MK3 Cpl 24s 1w 180gr "h" Nefi V4 96531096
NN UP15 MK3 Kpl 24s 2w S3 180g "h" Ne V5 96531110
NN UP15 MK3 Kpl 30s 1w 180gr "h" Std V6 96531111
NN UP15 MK3 Cpl 30s 2w 180dg "r" Std V7 96531114
NN UP15 MK3 Kpl 30s 2w 2uF 180 "h" Ne V8 96531118
NN UP15 MK3 Kpl 30s 2w 180gr "h" Nef V9 96531120
NN UP15 MK3 Kpl 8s 2w 0gr "vens" Bos V1 96531123
NN UP15 MK3 Kpl 24s 1w 0gr "vens" Std V2 96531126
NN UP15 MK3 Kpl 24s 1w S3 0gr "ve" St V4 96531129
NN UP15 MK3 Kpl 24s 1w 0gr "vens" Std V3 96531131
NN UP15 MK3 Kpl 30s 1w 0gr "ven" Std V9 96531132
NN UP15 MK3 Cpl 24s 2w 0dg "left" Std V5 96531135
NN UP15 MK3 Kpl 24s 1w 0gr "vens" Nef V6 96531139
NN UP15 MK3 Cpl 24s 2w S3 0 "left" Ne V7 96531142
NN UP15 MK3 Cpl 30s 1w 2uF 0dg "I" St V8 96531144
NN UP15 MK3 Cpl 30s 2w 0dg "left" Std V10 96531145
NN UP15 MK3 Kpl 8s 2w 180 "h" Std V10 Bo 96558765
NN UP15 MK3 Kpl 30s 1w V11 Vai 1sek 180 96568768
NN UP26 MK3 kpl venstre Nefit 96576918
NN UP26 MK3 kpl venstre Std 96576977
NN UP15 MK3 Cpl 24s 2w S3 left Ne V3 96582469
NN UP15 MK3 Kp 8s 2w 180 "h" St V12 B EO 96604406
NN UP15 MK3 Cpl 24s 1w S3 left Std 96609528
NN UP15 MK3 Kpl 24s 1w 2.0uF vens Nef 11 96613491
NN UP15 MK3 Cpl 24s 2w 2uF 180 Ie Ne V12 96613622
NN UP15 MK3 Cpl 12s 1w S3 left Atag 96626235
NN UP26 MK3 kpl venstre 1way 19speed 96626264
NN UP15 MK3 Cpl 24s 1w 2uF right Std V15 96629318
NN UP15 MK3 Cpl 24s 1w Std right V15 96629809
NN UP15 Cpl MK3 1w 24S 8uF left Conemati 96633697

KMBUS NO NOISE KM-BUS CPL MK3.5 Viessmann 96605435
NO NOISE KM-BUS LEADED S3 MK3 96526765
NO NOISE KM-BUS KPL MK3 V1 Viessmann 96526766
NO NOISE KM-BUS KPL S3 MK3 V2 Viessmann 96526767

Alpha PRO Kontrolbox kpl. ALPHA Pro XX-40 var.3 96286533
Kontrolbox kpl. ALPHA Pro XX-60 var.4 96286534
Kontrolbox kpl. ALPHA Pro XX-50 var.9 96286539
UPM15 kpl hojre V1Std Sluttestet 96236186
UPM15 kpl venstre V1Std Sluttestet 96236160  



 
 
 
 BILAGOR 
 

 
 
 

  

Bilaga B – Pumpgrupper UPE-pumpar 
 
Tabell B.1. Tabellen visar de olika pumpgrupperna för UPE-pumpar. 

Pumpgrupp Beskrivning
E150C UPE 15 GREY
E140C ALPHA GREY
UPE24 UPE25-40
UPE25 UPE25-60
UPE14 UPE14 - Easy
UPE16 Grundfos ALPHA Pro
OEE14 OEE14 - Easy
OEE24 OEE24 - UPE25-60
OEE25 OEE25 - UPE25-60
OER15 OER15 - UPER15
OEUPM UPM Castiron
UPECA UPE/R15 OEM COMPOSIT
OERHY UPER hydroblock
OER26 OER26 - UPER26  
 
 



 
 
 
 BILAGOR 
 

 
 
 

  

Bilaga C – Försäljningsansvar  
 
Tabell C.1. Tabellen visar för vilka länder som Grundfos försäljningsbolag har försäljningsansvar. 

Region Land Bolag Försäljningsansvar
NEREG England GB Malta.

Danmark GDK Färöarna, Grönland och Island.

 

Sydafrika GZA Angola, Botswana, Burundi, Kap Verde, Comoroöarna, Eritrea, Etiopien, 
Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, 
Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Seychellerna, Sierra 
Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, och 
Zimbabwe.

Estland GST
Lettland GLA
Litauen GLI
Irland GPI
Sverige GSV
Norge GNO
Finland GSF
Nederländerna GNL Aruba.

GWS Tyskland GWS
E-MEREG Österrike GPO Afghanistan, Bosnien Herzegovina, Bulgarien, Croatien, Kazakstan, 

Kirgizistan, Slovenien, Tadzjikistan, Uzbekistan och Serbien-Montenegro.

Polen GPL
Ungern GHU
Ungern GMH
Tjeckien GCZ Slovakien.
Turkiet GTR Armenien, Azerbadjan, Georgien och Turkmenistan.
Ryssland GMO Vitryssland.
Rumänien GRO Moldavien.
Ukraina GUA

SEREG Italien GIT
Schweiz GPS Liechtenstein.
Frankrike GFD Algeriet, Benin, Burkina Faso, Camerun, Centralafrikanska Republiken, 

Franska Polynesien, Djibouti, Gabon, Guinea, Guinea Conakry, 
Madagaskar, Mali, Mauritanien, Kongo, Marocko, Nya Kaledonien, Niger, 
Senegal, Elfenbenskusten, Tchad, Togo och Tunisien.

Belgien GBL Luxemburg.
Portugal BGP
Spanien BGE Antigua, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caymanöarna, Dominikanska 

Republiken, Cuba, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, Franska Antillerna, 
Nederländska Antillerna, Tobago, Trinidad, Brittiska Jungfruöarna och 
Amerikanska Jungfruöarna.

Grekland GPH Albanien, Cypern och Makedonien.
Förenade Arabemiraten GGD Bahrain, Egypten, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Oman, 

Pakistan, Qatar, Saudi Arabien, Syrien och Yemen. 

N-AMREG U.S.A GPU Guam.
Kanada GCA
Mexico GMX Beliz, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och 

Panama. 

S-AMREG Brasilien GBR Brasilien.
Argentina BGA Sydamerika (ej Brasilien).

APREG Singapore GSI Kambodja, Filippinerna, Myanmar, Nepal, Sri Lanka och Vietnam.

Korea GPK
Kina GSH Mongoliet.
Hong kong GHK
Indien GIN Bangladesh, Bhutan och Maldiverna.
Malaysia GPM Brunei.
Thailand GTH
Taiwan GTS
Indonesien GAS
Australien GPA Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Vanuata och Nauru.
Nya Zeeland GNZ Amerikanska Samoa, Cooköarna, Fiji, Kiribati, Tuvala och Västra 

Samoa.
Japan GJK  
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Bilaga D – Pumpgrupper, elektroniska kontrollsystem 
 
Tabell D.1. Tabellen visar vilka elektroniska kontrollsystem som är kopplade till vilken pumpgrupp. 

Kontrollsystem Pumpgrupp
CS300 & CS100 E15OC UPE 15 GREY 

UPE24 UPE25-40
UPE25 UPE25-60
OEE24 OEE24 - UPE25-40
OEE25 OEE25 - UPE25-60

ALPHA E14OC ALPHA GREY
UPE14 UPE14 - Easy
OEE14 OEE14 - Easy

No Noise OER15 OER15 -UPER15
UPECA UPE/R15 OEM COMPOSIT
OERHY UPER hydroblok
OER26 OER26 -UPER26

Alpha PRO UPE16 Grundfos ALPHA Pro
OEUPM UPM Castiron  
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Bilaga E - Försäljning (Alpha PRO, KMBUS) 
 

Försäljning Alpha PRO
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Figur E.1. Figuren visar försäljningen, från och med introduktionen på marknaden, för pumpar innehållande det 
elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO. 
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Figur E.2. Figuren visar försäljningen, från och med introduktionen på marknaden, för pumpar innehållande det 
elektroniska kontrollsystemet KMBUS. 
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Bilaga F – Säsongsindexkurvor  
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Figur F.1. Figuren visar säsongsindex för det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100. 
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Figur F.2. Figuren visar säsongsindex för det elektroniska kontrollsystemet ALPHA. 
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Figur F.3. Figuren visar säsongsindex för det elektroniska kontrollsystemet No Noise. 
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Bilaga G – Prognosfel  1(2) 
 
Tabell G.1. Tabellen visar prognosfelet och den kumulativa summan av prognosfelet för det elektroniska 
kontrollsystemet CS300 & CS100. 

Månad  Winters  UP
Jan -763 1899
Feb -281 1807
Mar -1082 4738
Apr 16 -4516
Maj 581 -912
Jun -693 666
Jul 564 639
Aug 2351 2323
Sep -1236 -4
Okt
Nov
Dec
CFE -545 6639

Prognosfel CS300 & CS100

 
 
Tabell G.2. Tabellen visar prognosfelet och den kumulativa summan av prognosfelet för det elektroniska 
kontrollsystemet ALPHA. 

Månad  Winters  UP
Jan 2956 6827
Feb -1982 6978
Mar -2115 9148
Apr -2214 -2855
Maj 4758 921
Jun -11614 3910
Jul -1903 2020
Aug 78 -1683
Sep 2838 -3795
Okt
Nov
Dec
CFE -9199 21470

Prognosfel ALPHA
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2(2) 
 
Tabell G.3. Tabellen visar prognosfelet och den kumulativa summan av prognosfelet för det elektroniska 
kontrollsystemet ALPHA. 

Månad  Winters  UP
Jan 1185 -123
Feb -17380 11940
Mar 1163 11377
Apr 25 10501
Maj -1587 12633
Jun 4187 2946
Jul -8044 -11457
Aug 3167 11436
Sep 6799 16218
Okt
Nov
Dec
CFE -10486 65471

Prognosfel No Noise
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Bilaga H – Tracking Signal    
 

Tracking signal - CS300 & CS100
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Figur H.1. Figuren visar Tracking Signal för det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100. 
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Figur H.2. Figuren visar Tracking Signal för det elektroniska kontrollsystemet ALPHA. 
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Figur H.3. Figuren visar Tracking Signal för det elektroniska kontrollsystemet No Noise. 
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Bilaga I – Försäljningsrapport  
 
Nedan visas en försäljningsrapport för september månad, för UPE-pumpar. 
 
              Försäljningsrapport september 2006 - UPE
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Figur I.1. Figuren visar en försäljningsrapport för september månad år 2006. 
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Bilaga J – Producerade enheter år 2005 
 

Producerade enheter år 2005 - Produktionslinje Smupe
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Figur J.1. Figuren visar antalet producerade enheter per vecka, för Smupe och Smupe 2, under år 2005. 

 



 
 
 
 BILAGOR 
 

 
 
 

  

Bilaga K – Producerade enheter år 2006 
 

Producerade enheter år 2006 - Produktionslinje Smupe 
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Figur K.1. Figuren visar antalet producerade enheter per vecka, för Smupe och Smupe 2, under år 2006. 
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Bilaga L – Kapacitetsgränser utjämningsstrategi  1(2) 
 
Utjämningsstrategi 
Figur L.1 nedan visar kapacitetsgränser för Grundfos Electronics med en utjämningsstrategi, 
baserat på en nettokapacitet på 1700 enheter per skift och en tillväxt i försäljning på 10 % per 
år.  
 

Kapacitetsgränser, utjämningsstrategi - Scenario 2 (Smupe)
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Figur L.1. Figuren visar kapacitetsgränser för en utjämningsstrategi vid nettokapacitet 1700 per skift och tillväxt 
10 %. 

Figur L.2 nedan visar kapacitetsgränser för Grundfos Electronics med en utjämningsstrategi, 
baserat på en nettokapacitet på 1700 enheter per skift och en tillväxt i försäljning på 20 % per 
år.  
 

Kapacitetsgränser, utjämningstrategi - Scenario 3 (Smupe)
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Figur L.2. Figuren visar kapacitetsgränser för en utjämningsstrategi vid nettokapacitet 1700 per skift och tillväxt 
20 %. 
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2(2) 
 
Figur L.3 nedan visar kapacitetsgränser för Grundfos Electronics med en utjämningsstrategi, 
baserat på en nettokapacitet på 1800 enheter per skift och en tillväxt 10 % per år.  
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Figur L.3. Figuren visar kapacitetsgränser för en utjämningsstrategi vid nettokapacitet 1800 per skift och tillväxt 
10 %. 

Figur L.4 nedan visar kapacitetsgränser för Grundfos Electronics med en utjämningsstrategi, 
baserat på en nettokapacitet på 1800 enheter per skift och en tillväxt 20 % per år.  
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Figur L.4. Figuren visar kapacitetsgränser för en utjämningsstrategi vid nettokapacitet 1800 per skift och tillväxt 
20 %. 
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Bilaga M – Kapacitetsgränser anpassningsstrategi  1(2) 
 
Anpassningsstrategi 
Figur M.1 nedan visar kapacitetsgränser för Grundfos Electronics med en anpassningsstrategi, 
baserat på en nettokapacitet på 1700 enheter per skift och en tillväxt i högsta försäljning på 15 
% per år.  
 

Kapacitetsgränser, anpassningsstrategi - Scenario 2 (Smupe)
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Figur M.1 Figuren visar kapacitetsgränser för en anpassningsstrategi vid nettokapacitet 1700 per skift och 
tillväxt 15 %. 

Figur M.2 nedan visar kapacitetsgränser för Grundfos Electronics med en anpassningsstrategi, 
baserat på en nettokapacitet på 1700 enheter per skift och en tillväxt i högsta försäljning på 30 
% per år.  
 

Kapacitetsgränser, anpassningsstrategi - Scenario 3 (Smupe)
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Figur M.2. Figuren visar kapacitetsgränser för en anpassningsstrategi vid nettokapacitet 1700 per skift och 
tillväxt 30 %. 
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2(2) 
 
Figur M.3 nedan visar kapacitetsgränser för Grundfos Electronics med en följa strategi, 
baserat på en nettokapacitet på 1800 enheter per skift och en tillväxt 15 % per år.  
 

Kapacitetsgränser, anpassningsstrategi - Scenario 4 (Smupe)
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Figur M.3. Figuren visar kapacitetsgränser för en anpassningsstrategi vid nettokapacitet 1800 per skift och 
tillväxt 15 %. 

Figur M.4 nedan visar kapacitetsgränser för Grundfos Electronics med en följa strategi, 
baserat på en nettokapacitet på 1800 enheter per skift och en tillväxt 30 % per år.  
 

Kapacitetsgränser, anpassningsstrategi - Scenario 5 (Smupe)
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Figur M.4. Figuren visar kapacitetsgränser för en anpassningsstrategi vid nettokapacitet 1800 per skift och 
tillväxt 30 %. 
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Bilaga N – Färdigvarulager Grundfos Electronics 1(3) 
 
Färdigvarulager Grundfos Electronics 
Nedan kan ses utvecklingen av lagernivåerna, för de elektroniska kontrollsystemen, vid 
Grundfos Electronics färdigvarulager. 
  

Lagernivå Grundfos Electronics - CS300 & CS100

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Månad

En
he

te
r 2004

2005

2006

 
Figur N.1. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för färdigvarulagret vid Grundfos Electronics, för det 
elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100. 
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Figur N.2. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för färdigvarulagret vid Grundfos Electronics, för det 
elektroniska kontrollsystemet ALPHA. 
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Lagernivå Grundfos Electronics - No Noise
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Figur N.3. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för färdigvarulagret vid Grundfos Electronics, för det 
elektroniska kontrollsystemet No Noise. 

 

Lagernivå Grundfos Electronics - Alpha PRO
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Figur N.4. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för färdigvarulagret vid Grundfos Electronics, för det 
elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO. 
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Lagernivå Grundfos Electronics - KMBUS
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Figur N.5. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för färdigvarulagret vid Grundfos Electronics, för det 
elektroniska kontrollsystemet KMBUS. 
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Bilaga O – Material- och komponentlager Grundfos UP-fabrik 
 
Material- och komponentlager Grundfos UP-fabrik  
Nedan kan ses utvecklingen av lagernivån, för det elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO, 
vid material- och komponentlagret hos Grundfos UP-fabrik. 
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Figur O.1. Figuren visar utvecklingen av lagernivåerna, för material- och komponentlagret vid Grundfos UP-
fabrik, för det elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO. 
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Bilaga P – Färdigvarulager Grundfos UP-fabrik 
 
Färdigvarulager Grundfos UP-fabrik 
Nedan kan ses utvecklingen av lagernivåerna, för de elektroniska kontrollsystemen, vid 
Grundfos UP-fabriks färdigvarulager. 
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Figur P.1 Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för färdigvarulagret vid Grundfos UP-fabrik, för det 
elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100. 

 

Lagernivå Grundfos UP-fabrik - Alpha PRO Pumpar

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Månad

En
he

te
r 2004

2005

2006

 
Figur P.2. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för färdigvarulagret vid Grundfos UP-fabrik, för det 
elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO. 
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Bilaga Q – Lager distributionscentraler  1(3) 
 
Lager distributionscentraler 
Nedan kan ses utvecklingen av lagernivåerna, för de elektroniska kontrollsystemen, för lagren 
vid distributionscentralerna. 
 

Lagernivå Distributionscentraler - CS300 & CS100 Pumpar
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Figur Q.1. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för lagren vid distributionscentralerna, för pumpar 
innehållande det elektroniska kontrollsystemet CS300 & CS100. 
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Figur Q.2. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för lagren vid distributionscentralerna, för pumpar 
innehållande det elektroniska kontrollsystemet ALPHA. 
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Figur Q.3. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för lagren vid distributionscentralerna, för pumpar 
innehållande det elektroniska kontrollsystemet No Noise. 
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Figur Q.4. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för lagren vid distributionscentralerna, för pumpar 
innehållande det elektroniska kontrollsystemet Alpha PRO. 
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Lagernivå Distributionscentraler - KMBUS Pumpar
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Figur Q.5. Figuren visar utvecklingen av lagernivåer, för lagren vid distributionscentralerna, för pumpar 
innehållande det elektroniska kontrollsystemet KMBUS.  
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Bilaga R – Ledtider (Alpha PRO) 
  
Ledtider Grundfos UP-fabrik 
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Figur R.1. Figuren visar ledtiden och differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för det elektroniska 
kontrollsystemet Alpha PRO, vid Grundfos UP-fabrik. 
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Figur R.2. Figuren visar ledtiden och differensen mellan bekräftad och efterfrågad ledtid, för det elektroniska 
kontrollsystemet Alpha PRO, vid Grundfos distributionscentraler. 
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Bilaga S – Bull-whip effekten (ALPHA, No Noise, KMBUS) 1(2) 
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Figur S.1. Figuren visar förhållandet mellan intern och extern försäljning, för det elektroniska kontrollsystemet 
ALPHA. 
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Figur S.2. Figuren visar förhållandet mellan intern och extern försäljning, för det elektroniska kontrollsystemet 
No Noise. 
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Figur S.3. Figuren visar förhållandet mellan intern och extern försäljning, för det elektroniska kontrollsystemet 
KMBUS. 
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