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En mand stopper op ved to stenhuggere, 
der begge er i færd med at hugge sten firkantet. 

 
"Hvad laver du?", spørger han den første. 

"Jeg hugger sten firkantet", svarer han. 
 

"Hvad laver du så?", spørger han derefter den anden. 
"Jeg er med til at bygge en katedral", svarer han. 

- Jan Carlsson 
 



 

 
 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
Vand er i stigende grad en knap ressource i storbyområderne. Disse bliver der flere af, de bliver større – og øget velstand medfører 
voksende købekraft. Efterspørgslen på vand stiger og udbudet falder, hvilket skaber en uligevægt i markedssituationen, hvorved 
vand bliver et statusprodukt, som ikke længere kan tages for givet. Dermed opstår et helt nyt og attraktivt marked for differentieret 
vand. Parallelt med denne udvikling skaber den øgede globalisering flere kopiprodukter og det bliver sværere at differentiere sig på 
markedet for pumper. Grundfos må handle.  
 
Denne rapport anbefaler at Grundfos udnytter sin allerede eksisterende indsigt i store dele af den 
samlede vandcyklus og foretager en strategisk kursændring fra pumpeproducent til vandleverandør. 
 
Når vi siger, at Grundfos skal levere vand, mener vi, at de skal leve op til forbrugerens forventninger om et differentieret produktmix. 
Kvaliteten differentieres efter flere parametre, således at kunden ikke betaler for egenskaber i vandet, som er overflødige til det givne 
formål. Kvaliteten af drikkevand skal dog altid som minimum være af sundhedsmæssig forsvarlig kvalitet, da vand er en 
livsnødvendig ressource, og Grundfos også i fremtiden skal fremstå som social ansvarlig. 
 
Kursskiftet forudsætter at Grundfos udvikler en række nye kompetenceområder, særligt indenfor områder som distribution i netværk, 
den del af vandbehandlingen der ikke involverer pumper samt drift, overvågning og kontrol. Til trods for at Grundfos i dag ikke er i 
stand til at drive samtlige processer i vandcyklussen, ved de allerede nok til at kunne udvælge og stille krav til samarbejdspartnere. 
Netop denne projektleder-rolle er kernen i fremtidens Grundfos. Det er således ikke nødvendigt at Grundfos ejer alle led i kæden, 
men alternativt indgår i tætte relationer med fx eksisterende vandværker om at levere det samlede koncept. Essentiel er dog, at det 
er Grundfos der er ansvarlig for hele vandcyklussen og derved leverer slutproduktet vand til forbrugeren under navnet Grundfos. 
 
Dette forudsætter at Grundfos til stadighed sætter branding i højsædet og tager sit nuværende brand med ind i ”oplevelses-
økonomien”. Her stiller forbrugeren sig ikke længere tilfreds med, at virksomhederne siger. hvilke værdier de har, men forlanger at 
virksomhederne også udlever disse. Skal Grundfos i fremtiden kendes for sine værdier, skal disse derfor være konsistente, 
uanfægtelige og afspejles i organisationens handlinger og væremåde – og ikke mindst udmynte sig i oplevelser for forbrugeren. 
 
En god branding-strategi starter internt, og forudsætter at medarbejderne er involverede og engagerede i processen. Det kan være 
svært at overbevise medarbejderne om kursskiftet, eftersom Grundfos på nuværende tidspunkt klarer sig fint. Løsningen er at skabe 
en brændende platform, som kombineret med en klar vision for fremtiden og forandringsagenter tydeliggør hvorfor kursskiftet er 
både nødvendigt og har stort potentiale. 
 
Vores samlede løsningsforslag er ambitiøst og langsigtet. I erkendelse af at Grundfos ikke kan foretage det komplette kursskifte i én 
omgang, tages der udgangspunkt i et pilotprojekt i et begrænset geografisk område. Pilotprojektet er opdelt i fire faser, som giver 
mulighed for at teste egne evner, eliminere kompetence-gaps og giver et indblik i profitabiliteten. Såfremt pilotprojektet viser sig 
succesfuldt, kan de fire faser overføres til den reelle implementering.   
 
Hvis Grundfos vælger at gennemføre kursskiftet, vil det medføre øget mediebevågenhed og offentlig opmærksomhed. Derfor kan et 
enkelt fejltrin have fatale konsekvenser. Det er således essentielt for Grundfos at have fokus på sikring af kvalitet og dokumentation 
heraf. Vigtigheden af dette forstærkes yderlige af, at Grundfos med denne strategi ikke kan vende tilbage til det nuværende 
forretningsgrundlag, idet man er gået i konkurrence med nogle af virksomhedens nuværende vigtige kunder. Løsningen er altså 
forbundet med store risici, men lykkedes det vil Grundfos opnå en stærk position på et særdeles attraktivt marked. Et marked som er 
svært at indtrænge for konkurrenter, og som til stadighed vil efterspørge vand.  
 
Konceptet stemmer overens med Grundfos grundlæggende værdier. Overordnet set er konceptet en langsigtet betragtning, idet det 
sikrer Grundfos eksistensgrundlang meget langt, hvis ikke uendeligt, ud i fremtiden. 
 
Løsningen er ydermere innovativ, da det er en måde for Grundfos at tilføre merværdi overfor kunden i kraft af at tilbyde målrettet 
vand i form af differentiering. Dvs. Grundfos gør vand til et helt andet produkt i forhold til i dag. Der er ligeledes mange muligheder 
for at innovere applikationer til vandforsyning i fremtiden.  
 
Endelig har løsningen fokus på social ansvarlighed overfor både eksterne og interne interessenter. Grundfos sørger således for at 
skaffe vand til alle i en verden, hvor vand er en knap ressource. Desuden giver det den enkelte medarbejder en følelse af, at denne 
bygger Katedraler frem for at hugge i sten. 



 

 
 

 

INDLEDNING 
Udgangspunktet for denne opgaveløsning er, at vand i stigende grad bliver en knap ressource i storbyområderne. Disse bliver der 
flere af, de bliver større – og øget velstand medfører voksende købekraft. Efterspørgslen på vand vil stige, samtidig med at udbudet 
falder, hvilket skaber uligevægt i markedssituationen. Som følge heraf kan vand ikke længere tages for givet, hvorfor forbrugernes 
opfattelse af vand vil ændres radikalt. Vand bliver et statussymbol, frem for en selvfølgelighed og der vil opstå et behov for 
differentieret vand. Forbrugerne vil stille større krav til vand, ud fra faktorer som tilgængelighed, sikkerhed, kvalitet etc. Den øgede 
velstand gør dem tilmed i stand til at betale for denne merværdi. 
 
Parallelt med denne udvikling skaber den øgede globalisering flere kopiprodukter, og det bliver sværere at differentiere sig på 
markedet for pumper. Derfor skal pumper suppleres med noget, der skaber en merværdi, som strækker sig ud over det fysiske 
produkt. I dag er det tilstrækkeligt at supplere produkterne med viden om systemerne, hvor de indgår. I fremtiden vil ”kopilandende” 
også opnå kompetencer til at efterligne denne viden, hvorfor Grundfos er nødt til at skabe en anden form for merværdi.  
 
Grundfos har allerede indsigt i store dele af den samlede vandcyklus og betragtes som en seriøs del af kæden. Tilmed har 
virksomheden allerede viden og innovationsevne i relation til denne kæde, og vi ser det derfor som naturligt at Grundfos udvider 
deres vidensfelt fra at omhandle dele af vandforsyningskæden til at omhandle hele vandforsyningen.  
 
Kombinationen af, at et nyt marked for vand opstår og at Grundfos tilegner sig ny viden om vandforsyning muliggør en strategisk 
kursændring, som flytter Grundfos fra at være pumpeproducent til at blive udbyder af vand. 
 
Således er vores problemformulering: ”Hvorledes ændrer vi Grundfos fra at være en virksomhed, der leverer pumper, til at være en 
virksomhed, der leverer vand”. 
 
Når vi siger, at Grundfos skal levere vand, mener vi, at de skal leve op til forbrugerens forventninger om et differentieret produktmix, 
hvor forbrugeren kan få præcis den ønskede kvalitet. Kvaliteten differentieres efter flere parametre, hvoraf de mest oplagte er 
anvendelsesformål, tryk, sikkerhed i levering, og sundhedsmæssig sikkerhed. Der kan givetvis opstå flere mulige parametre, alt efter 
hvordan kundens præferencer udvikler sig i fremtiden. Således betaler kunden ikke for egenskaber i vandet, som er overflødige til 
det givne formål. Kvaliteten af drikkevand skal dog altid som minimum være af sundhedsmæssig forsvarlig kvalitet, da vand er en 
livsnødvendig ressource, og Grundfos også i fremtiden skal fremstå som social ansvarlig. 
 
Første skridt mod at blive leverandør af vand er at undersøge fremtidens marked for vand. 
 
MARKEDET 
Markedet for vand i storbyer i fremtiden er åbenlyst langt større end for pumper. Dette forstærkes blot af den udvikling, der sker i 
kraft af befolkningstilvækst og urbanisering. Derved vil antallet af mennesker, der er bosat i verdens storbyområder allerede i 
nærmeste fremtid vil være mindst 3,5 mia. Givet markedsdriverne og markedskarakteristika bliver der dannet et kolossalt 
markedsbehov. Eksempelvis forbruger hver indbygger i storbyer med knappe vandressourcer i dag ca. 250 m3 om året, hvilket giver 
et fremtidigt marked for vand på minimum 875 mia. m3 om året. Tilmed vil øget velstand betyde, at både den private og industrielle 
efterspørgsel på vand per indbygger i storbyerne vokse, hvorfor det kan forventes, at det samlede marked i fremtiden vil være endnu 
større.  
 
Økonomi 
Givet at vand er en knap ressource, kan Grundfos ikke forvente at kunne skaffe vand ved hjælp af de metoder som benyttes i dag. 
Det vil derimod være nødvendigt at benytte langt mere omkostningstunge metoder som omvendt Osmoses, importeret vand eller i 
værste tilfælde begge dele. Det antages, at energiforbruget kan benyttes som surrogat for variable omkostninger i forbindelse med 
udvinding og forarbejdning af vand. I værste tilfælde vil fremskaffelse og behandling af en kubikmeter vand koste ca. 2,5 kr. Hertil 
kommer distributionsomkostninger og renseomkostninger på hhv. ca. 0,8 og ca. 2,2 kr., hvilket giver en samlet variabel omkostning 
på ca. 5,5 kr. pr. m3 pr. år1. Dette skal naturligvis som minimum kunne dækkes af den gennemsnitlige pris på Grundfos’ 
differentierede vandprodukter. På lang sigt skal fortjenesten ligeledes kunne dække de betydelige investeringsomkostninger. 
Eksempelvis har vandforsyningsfirmaet Thames Water investeret, samt planlagt på kort sigt at investere, ca. 8000 kr. pr. indbygger i 
vandforsyningscyklussen. Afskrevet over en 40 årig2 periode svarer dette til en årlig omkostning pr. indbygger på ca. 200 kr. eller ca. 

                                                 
1 Dele af det forbrugte vand vil ligeledes kunne sendes tilbage i systemet og genbruges. I dag koster denne proces omtrent det samme som at udvinde al 
vand via osmosesteknikken. 
2 Ifølge Thames Water afskriver de faste investeringer over en 0-80årig periode, hvorfor 40 vælges som gennemsnitlig afskrivningsperiode. 



 

 
 

 

0,8 kr. pr. m3. De totale årlige omkostninger per person ville i dag således være 1575 kr. per indbygger3. Eftersom dette virker som 
et realistisk beløb selv i dag, må det forventes, at man i fremtiden, hvor vand vil blive yderligere knap, vil være villig til at betale dette. 
Investeringsniveauet i distributionsnettet medfører en reduktion i spild og dermed vandforbrug, hvorfor Grundfos kan reducere 
fremskaffelsesomkostninger. Dvs. jo større investering, des mere langsigtet potentiale. I øvrigt forventes det, at de variable 
omkostninger ved bearbejdning af havvand kan reduceres betydeligt i fremtiden. Eksempelvis kan energiforbruget op til halveres ved 
hjælp af en membran teknologi, som i dag er på forsøgsstadiet4. 
 
Konkurrenter 
Som følge af skiftet fra pumpeleverandør til vandleverandør står Grundfos overfor et helt nyt sæt af konkurrenter, hvilket primært er 
eksisterende store vandforsyningsselskaber som Thames Water, Veolia Environement og Ondeo. På trods af at disse virksomheder 
har opereret på markedet i flere år, giver det ovennævnte markedsestimat plads til flere udbydere. 
De eksisterende virksomheder har i dag en indtjeningsgrad på 0-4 %, hvilket på ingen måder modsvarer Grundfos’ niveau i dag på 
ca. 10 %. Først og fremmest er dette nuværende indtjeningsniveau for Grundfos dog en forudsætning, som brydes som følge af den 
skærpede globale konkurrence. Yderligere kan det forventes, at Grundfos viden og teknologiske kompetencer vil reducere 
omkostninger i forbindelse med energiforbrug, ligesom markedsføringen af Grundfos vand som en mærkevare og et statussymbol vil 
ændre på omsætningsfunktionen gennem prisfastsættelsen.     
 
Skiftet fra pumpeleverandør til vandleverandør betyder, at Grundfos kommer til at være i direkte konkurrence med nogle af de 
virksomheder, som de i dag betragter som deres største kunder og samarbejdspartnere. Blandt disse er vandværker, entreprenører, 
installatører samt nuværende vandforsyningsselskaber. Det er vigtigt at erkende, at hvis Grundfos på trods heraf vælger at 
gennemføre strategiskiftet, er der ikke nogen mulighed for at vende tilbage til den nuværende forretning. Dette er selvfølgelig 
forbundet med en vis risiko, hvilket dog er uundgåeligt hvis Grundfos vil udvikle forretningen. Denne problematik kan dog mindskes 
gennem partnerskaber med enkelte led i kæden. 
 
Politik 
Ovenstående scenarium forudsætter en fortsat og gennemgribende liberalisering af vandforsyningsprocessen i de pågældende 
markeder. I dag er store dele i vandforsyningsprocessen styret og reguleret af offentlige instanser og opfattelsen af produktet vand 
er, at vand er en selvfølge og derfor forventer befolkningen adgang til dette. Det kan forventes at privatiseringsprocessen kan være 
langvarig og omstændelig, hvorfor Grundfos skal forsøge at præge debatten herom. Det offentliges accept kan yderligere stimuleres 
ved at sætte fokus på, at Grundfos i dag er kendt for social ansvarlighed, pålidelighed og troværdighed. Dette image kan skærpes 
gennem en øget fokus på CSR i form af eksempelvis dedikeret engagement i vandprojekter i udviklingslande. 
Dertil kommer at distributionsnettet i mange storbyer lider under manglende vedligeholdelse og dermed er betydelig nedslidt, hvilket 
betyder at i gennemsnit 50 % af vandforsyningen går til spilde som følge af lækage. Dette problem bliver sandsynligvis værre i 
fremtiden, og en så stor spildprocent i et samfund med knappe vandressourcer må antages at være uacceptabelt. Grundfos kunne 
eksempelvis tilbyde at bidrage til renoveringen af nettet mod at få adgang til markedet. 
 
Med markedsbetragtninger på plads, rettes fokus internt, for at vurdere hvilke kompetencer der er nødvendige at udvikle, for at blive 
leverandør af vand. 
 
FRA PUMPEPRODUCENT TIL VANDLEVERANDØR 
Grundfos skal udbyde vand. Det vil sige, at de skal styre hele vandcyklussen fra fremskaffelse af vand, over bearbejdning, levering, 
indsamling, rensning, genbrug og til slut nedbrydning. Dette er illustreret i bilag 1. Kernekompetencen bliver derfor viden om alle led i 
vandcyklussen, således at Grundfos kan udvælge den mest optimale kombination af vandindsamling og bearbejdning, med henblik 
på at optimere såvel produktmix, pris og kvalitet.  
 
Vandcyklus 
Fremskaffelsen af vand kan ske fra 6 kilder: Import, havvand, grundvand, overfladevand, regnvand og genbrugsvand. 
Fremskaffelsen bliver i sig selv en større opgave, end det er i dag, da mængden af grundvand bliver mindre i fremtiden, og man kan 
ikke længere bero sig på klimabetinget regnvand, idet ændringer i klimaet øger variabiliteten i nedbør. Tilgængeligheden af 
overfladevand i form af floder og lignende vil ligeledes afhænge af storbyens geografiske placering. Endeligt vil nærheden af 
havvand variere efter geografisk placering, hvilket medfører øgede transportomkostninger. Havvand i sig selv er dog en uendelig 
ressource. 

                                                 
3 (5,5 + 0,8)*250 = 1575 
4 Jf. Ingeniør team fra Syddansk Universitet  



 

 
 

 

 
Grundfos skal også overtage vandværkernes rolle. Dette medfører at Grundfos har mulighed for at give vandet netop den 
bearbejdning, der er nødvendig for at skabe vand af den rette kvalitet. Dette inkluderer bearbejdningsmetoder som omvendt 
Osmosis samt anden rensning og mineralbehandling. 
 
Grundfos skal naturligvis også være i stand til at distribuere den rette vand, hvilket indebærer administration og vedligeholdelse af 
rør-nettet.  
 
Når vandet er forbrugt, skal Grundfos være i stand til at viderelede restproduktet til behandling således at vandet kan genbruges eller 
bortskaffes.  
 
Følgeprodukter 
I forlængelse af vandcyklussen skal Grundfos tilbyde applikationer der begrænser vandforbruget hos kunden på 
konsumentvaremarkedet. Det kunne eksempelvis være brusehoveder, toiletter, vandhaner, haveslanger, vaskemaskiner etc. Der er 
flere potentielle gevinster forbundet hermed for såvel forbrugeren som Grundfos. 
 
Forbrugeren har en interesse i at nedsætte sit vandforbrug, idet vand bliver dyrere. Desuden er der en trend i samfundet som går 
mod, at forbrugeren i stigende grad ønsker at iscenesætte sig selv som en ansvarlig forbruger. Det er med andre ord blevet moderne 
at sinalere eftertanke og social ansvarlighed frem for velstand og overflod, da sidstnævnte i stigende grad tages for givet. 
 
Grundfos har en interesse i at begrænse kundens forbrug. Da vand bliver en mærkevare er prisen derpå i fremtiden givet eksternt i 
form af ”percieved value”, frem for givet ved de faktiske produktionsomkostninger. Derfor har Grundfos interesse i at kunne mætte så 
stor en del af efterspørgslen som muligt via vand udvundet i nærområdet frem for at skulle benytte dyre import eller omvendt 
Osmose metoder, fordi dette sikrer Grundfos størst muligt dækningsbidrag pr. enhed, og det er derfor forbundet med mindst risiko. 
Ved at have applikationer installeret i forbrugerens hjem gøres det tilmed lettere at skabe sig et navn overfor forbrugeren. Da man 
ikke kan skrive sit navn på vand er applikationerne en måde hvorpå Grundfos kan gøre sig synlig. Endelig har Grundfos ligesom 
forbrugeren et ønske om at være social ansvarlig både i overensstemmelse med dets værdisæt og som led i at brande sig overfor 
forbrugeren.  
 
Kompetencemæssige udfordringer 
Grundfos besidder allerede store dele af de kompetencer der skal til for at overtage den samlede vandcyklus, idet denne udfordring 
grundlæggende drejer sig om at flytte vand fra A til B, indenfor hvilket Grundfos netop har sin kernekompetence.  
 
Grundfos har viden om energireducering i pumpeprocessen, der gør dem i stand til at reducere vandværkets samlede energiforbrug 
betragteligt. Dette repræsenterer således et enormt forbedringspotentiale, særligt når man tager i betragtning, at 80 % af verdens 
energiforbrug går til drift af pumper. 
 
Grundfos besidder en grundlæggende forståelse for det samlede system, og har qua et omfattende projekt i Bukarest erfaringer med 
at drive et vandværk, ligesom Biobooster-projektet og viden om omvendt Osmose-teknikken har bidraget til øget teknologisk 
knowhow og innovation.  
 
Til trods for at Grundfos ikke i dag er i stand til at drive samtlige processer i vandcyklusen, ved de allerede nok til at kunne udvælge 
og stille krav til samarbejdspartnere. Netop denne projektleder-rolle er kernen i fremtidens Grundfos. Det er således ikke nødvendigt 
at Grundfos ejer alle led i kæden, men alternativt indgår i tætte relationer med fx eksisterende vandværker om at levere det samlede 
koncept. Essentiel er dog, at det er Grundfos der er ansvarlig for hele vandcyklussen og derved leverer slutproduktet vand til 
forbrugeren under navnet Grundfos. 
 
Grundfos står dog overfor en række udfordringer. Disse fokuserer sig primært omkring områder som distribution i netværk, den del af 
vandbehandlingen der ikke involverer pumper samt drift, overvågning og kontrol. De to sidstnævnte er essentielle i forhold til at 
levere vand af høj kvalitet til forbrugeren og bør således gøres til genstand for stor opmærksomhed. I den forbindelse kan det 
påpeges, at ingeniørerne fra Syddansk Universitet i dag præsenterer en løsning, som gør det muligt at kvalitetssikre og overvåge 
vand langt mere minutiøst end det er muligt i dag.  Investeringer i en sådan løsning giver Grundfos et solidt udgangspunkt, for at 
positionere sit brand som det ”sikre” valg. Og netop branding får stigende betydning i fremtiden, hvis Grundfos skal være i stand til at 
positionere sit vand i forholdt til de øvrige vandudbydere. 
 



 

 
 

 

BRANDING 
I dag kan tanken om at brande vandleverance synes utopisk, men vi tror, at dette bliver en realitet inden for en kort årrække. I takt 
med at vand bliver en knap ressource, vil det kravle op i behovspyramiden og blive et statussymbol, og dermed er vejen åben for at 
skabe et stærk brand overfor forbrugeren. En vej der dog ikke er uden forhindringer. 
 
Varemærker har for en tid været urørlige, ufleksible og uforanderlige elementer i massekommunikationen, men de seneste år har 
deres værdi været aftagende, primært fordi der er kommet for mange konkurrenter at differentiere sig fra. Konsekvensen er at 
branding ofte ender med at skabe ensretning i stedet for den ønskede differentiering, dels fordi der kun eksisterer et vist antal 
forskellige værdiladede ord, og dels fordi mange organisationer ikke bare kopierer produkter, men også værdier.  
  
Derfor taler man i dag om, at samfundet er på vej ind i en oplevelsesøkonomi. Dette er et resultat af at forbrugerne ikke længere 
stiller sig tilfredse med, at virksomhederne siger hvilke værdier de har, men forlanger at virksomhederne også udlever disse. Skal 
Grundfos i fremtiden kendes for sine værdier, skal disse derfor være konsistente, uanfægtelige og afspejles i organisationens 
handlinger og væremåde – og ikke mindst udmynte sig i oplevelser for forbrugeren. Dermed ikke sagt at Grundfos i dag ikke udlever 
værdierne, men blot at udlevelsen af brandet bliver det ultimative evalueringskriterium i fremtiden. Således skal Grundfos skabe sit 
brand ved at møde forbrugeren på dennes præmisser, og iscenesætte produktet i oplevelser. Dette kunne eksempelvis være ved at 
opstille vandfontæner på gaden i byerne, ved at bygge ”vandlande” eller ved at oprette et ”vand-eksperimentarium”.  
 
Hvis Grundfos skal opnå succes med at udleve brand’et, er det dog ikke tilstrækkeligt kun at rette sit fokus eksternt. Processen 
forudsætter at medarbejderne involveres og engageres i processen, således at disse også lever brand’et.   
 
Intern branding 
At forandre den interne opfattelse af virksomheden medfører en væsentlig udfordring, da teorien om den ”brændende platform” 
proklamerer, at det er svært at motivere mennesker til forandring, hvis de ikke i bogstaveligste forstand mærker en krise. Hvis 
opfattelsen er, at organisationen klarer sig godt (som Grundfos jo gør i dag), er det svært at skabe motivation for forandringen og 
medarbejderne vil undlade at reagere, før de for alvor føler, at der ikke er noget alternativ. Derfor skal Grundfos skabe en bred 
forståelse for nødvendigheden af forandringen. Sagt med andre ord, skal det åbent kommunikeres at: ”Det Grundfos vi kender i dag, 
kan ikke eksistere i fremtiden.” 
 
Som modvægt til denne brændende platform skal Grundfos’ nye vision klarlægge situationens muligheder og virke som inspirator for 
forandringen. Ved at kommunikere en vision om en fremtidens organisation som vandleverandør, kan Grundfos appellere til 
medlemmerne om at hjælpe til at gøre visionen til virkelighed. I den forbindelse er vi overbeviste om at skiftet fra at være 
pumpeproducent til at være leverandør af vand er væsentligt. Dette vil give medarbejderne en større fornemmelse af værdien af det 
produkt, som de er med til at skabe, og de vil føle, at deres arbejde bidrager til en overordnet sammenhæng, hvilket vil medføre en 
øget stolthed i deres arbejde.  
 
Denne ”top-styrede” kommunikation kan dog ikke stå alene, for kommunikation i sig selv får ikke medarbejderne til at gennemføre 
forandringer – de vil i høj grad lade sig påvirke af deres nærmeste leders handlinger. Derfor bliver det afdelingsledernes lod at tolke 
forandringsvisionen og agere som ”forandringsagenter”. Lykkes Grundfos med ovennævnte, vil medarbejderne gladelig følge 
forandringen.  
 
Det er efterhånden evident at vores forslag kræver enorme forandringer, nye kompetencer og store investeringer. Derfor siger vi 
heller ikke at Grundfos skal springe ud i den samlede løsning i morgen. 
 
HANDLINGSPLAN 
Vores forslag er, at der tages udgangspunkt i et pilotprojekt i et begrænset geografisk område. Dette giver mulighed for at teste egne 
evner, eliminere kompetence-gaps og giver et indblik i profitabiliteten.  
 
Vi foreslår pilotprojektet inddelt i følgende fire faser.  

1. Vandværk > rørnetværk, rensningsanlæg, vandprodukter 
2. Vandværk, rørnetværk > rensningsanlæg, vandprodukter 
3. Vandværk, rørnetværk, rensningsanlæg > vandprodukter 
4. Vandværk, rørnetværk, rensningsanlæg, vandprodukter 

 



 

 
 

 

I første fase overtager Grundfos styringen med vandværket, og leverer vand til en fast pris pr. m3. Næste skridt er at varetage 
distributionen til forbrugeren, inden man i fase tre også overtager driften af rensningsanlægget. Fjerde og sidste fase er 
introduktionen af følgeprodukterne til forbrugeren. Hermed er den samlede kæde lukket, og Grundfos håndterer nu alt fra 
fremskaffelse af vand, til fakturering til forbrugeren. Dermed bliver virksomheden også for alvor i stand til at levere differentierede 
vandløsninger, således at omkostningerne minimeres for både virksomhed og forbruger. 
 
De enkelte faser evalueres løbende, i takt med at de afsluttes, men vi påpeger at det mest retvisende billede først kommer når sidste 
fase kører, da det først er her, at Grundfos for alvor kan udnytte synergien ved selv at styre alle led i cyklus. Når fjerde fase kører 
kan der derfor foretages en samlet evaluering, og derfra træffes beslutning om det videre forløb. 
 
Hvis det forsat viser sig fordelagtigt at føre strategien ud i livet, kan samme faser anvendes i den reelle implementering. 
 
PERSPEKTIVERING 
Det øgede kendskab til Grundfos hos konsumenten betyder, at Grundfos som virksomhed vil komme mere i søgelyset og folk vil 
danne sig et mere nuanceret billede af virksomheden. Gennem mediebevågenhed og offentlig opmærksomhed kan et brud på 
tilliden overfor forbrugeren bringe hele forretningsgrundlaget i fare, hvorfor der ikke er plads til fejltrin. Derfor vil det være essentielt 
for Grundfos at have fokus på sikring af kvalitet og dokumentation heraf. Vigtigheden af dette forstærkes yderlige af, at Grundfos 
muligvis ikke kan vende tilbage til det nuværende forretningsgrundlag, idet man er gået i konkurrence med nogle af virksomhedens 
nuværende vigtige kunder. Derfor er det vigtigt at være villig til at løbe den store risiko, der er forbundet med strategiskiftet. 
 
Løsningen kræver yderligere store investeringer fra Grundfos side, hvilket ikke kan finansieres af interne midler. Derfor bliver det 
nødvendigt at ændre på kapitalstrukturen og/eller ejerskabsstrukturen for Grundfos, hvilket indebærer en afgivelse af suverænitet. 
Dette vil medføre at handlefriheden indskrænkes og et fokus på forpligtelser overfor investorer bliver forstærket, da disse vil have et 
direkte krav til et årligt afkast. Hvis strategiskiftet foretages, skal Grundfos være villig til at acceptere sådanne ændringer. 
 
Hvis Grundfos lykkes med kursskiftet vil virksomheden opnå en stærk position på markedet. For det første fordi at det vil være svært 
for konkurrenter at trænge ind på markedet. Dernæst er markedet enormt eftersom alle har brug for vand.  På trods af højere priser 
vil kunden til stadighed efterspørge vand og ved at tilbyde differentieret vand opnår Grundfos et stærkt forretningsgrundlag. Vand 
kan til en vis grad substitueres, men kan aldrig helt erstattes og på trods af der i dag er betydelige markedsspillere er der stadig et 
gunstigt marked for Grundfos. Dette er dog betinget af, at Grundfos indtager markedet før andre udbydere og derved får tilegnet sig 
et højt niveau indenfor de nødvendige kompetencer.  
 
BE>THINK>INNOVATE 
Konceptet stemmer overens med Grundfos grundlæggende værdier. Overordnet set er konceptet en langsigtet betragtning, idet det 
sikre Grundfos eksistensgrundlang meget langt, hvis ikke uendeligt, ud i fremtiden. 
 
Løsningen er ydermere innovativ, da det er en måde for Grundfos at tilføre merværdi overfor kunden i kraft af at tilbyde målrettet 
vand i form af differentiering. Dvs. Grundfos gør vand til et helt andet produkt i forhold til i dag. Der er ligeledes mange muligheder 
for at innovere applikationer til vandforsyning i fremtiden.  
 
Endelig har løsningen fokus på social ansvarlighed overfor både eksterne og interne interessenter. Grundfos sørger således for at 
skaffe vand til alle i en verden, hvor vand er en knap ressource. Desuden giver det den enkelte medarbejder en følelse af, at denne 
bygger Katedraler frem for at hugge i sten. 



 

 
 

 

BILAG 1. DEN SAMLEDE VANDCYKLUS 
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