
 

CASE - INTEGO 

DEN NUVÆRENDE SITUATION: 
Virksomhed A har igennem mange år haft et samarbejde med Virksomhed B (slagterier) og har et ønske om at 

videreudvikle dette samarbejde. Direktionen hos Virksomhed A har et strategisk ønske om at blive endnu bedre 

til at skabe merværdi på de slagterier, de allerede arbejder for, men også at blive bedre til at vidensdele imellem 

Virksomhed A’s afdelinger i forhold til de opgaver de løser for Virksomhed B. 

 

HISTORIK OM VIRKSOMHED B 
Virksomhed B er en international fødevarevirksomhed med afsætning og produktion i det meste af verden. 

Udover at være verdens næststørste slagteri, har koncernen også stor interesser inden for forædlingssektoren. 

Moderselskabet i koncernen er et andelsselskab ejet af danske landmænd. 

 

Koncernens driftsaktiver findes i Virksomhed B, dels med stor egenproduktion og dels med ejerskab af 

datterselskaber og associerede selskaber. 

Virksomhed B driver virksomhed inden for tre primære segmenter: Pork, Beef og Foods.  

Koncernen er ligeledes aktiv på de tilknyttede forretningsområder, særligt inden for internationalt industrisalg 

på B2B-markederne.  

 

Virksomhed B er Europas største og verdens næststørste svineslagteri med ca. 22 mio. slagtninger om året. 

Andelshaverne, som også er ejere af Leverandørselskabet, producerer og leverer lidt over to tredjedele af 

koncernens samlede antal slagtedyr til slagterierne i Danmark. 

 

Virksomhed B har igennem de seneste mange år investeret kraftigt i en øget horisontal integration fremadrettet i 

værdikæden for derigennem at opnå en højere forædlingsgrad af koncernens store råvaregrundlag, og dermed 

en større andel af værdikæden – fra jord til bord. Forretningsområdet Foods er blandt Europas største 

forædlingsvirksomheder med markedslederskab i England, Polen og Danmark. 

 

Virksomhed Bs tilførsler af levende dyr af høj kvalitet understøttes af en veterinærkontrol, der er kendt for at 

være blandt de strengeste i verden. Som et resultat heraf overholder dansk svinekød de meget høje veterinære 

standarder, der er et krav for at kunne eksportere svinekød til mange højprismarkeder, bl.a. Japan, USA og 

Australien. 

 

Af den danske svineproduktion eksporteres ca. 90 pct. af de slagtede mængder i Pork (Danmark), som er verdens 

største eksportør af svinekød. Porks eksport af svinekød ud af Danmark svarer til ca. 4 pct. af Danmarks samlede 

vareeksport. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPGAVEN FASE 1: 

Du er i din egenskab som nyansat KAM for Virksomhed A blevet indkaldt til et møde med Virksomhed As 

direktør COO og Service Management chef, for i fællesskab at drøfte og efterfølgende udarbejde en plan for 

hvordan Virksomhed A fremadrettet skal: 

 Sikre optimal vidensdeling/erfaringsudveksling internt i Virksomhed A i forhold til allerede 
gennemførte ISM opgaver hos Virksomhed B, og hvordan dette udnyttes bedst muligt fremadrettet.  

  Implementere og udvikle driften i forhold til de øvrige slagterier, og til de øvrige Virksomhed A 
afdelinger. 

 Hvilke tiltag vil du foreslå under mødet for at optimere det værdiskabende partnerskab, som 
Virksomhed A står for i forhold til Virksomhed B – herunder konkrete salgsindsatser eller andet. 

 

OPGAVEN FASE 2: 

Intern Drift: 

Du skal mødes med Virksomhed A Hedensteds serviceleder og formand for Virksomhed B i området for og lave 

plan for: 

 Hvordan giver Virksomhed A merværdi på det slagteri, vi allerede er repræsenteret på med 
udgangspunkt i, hvad Virksomhed A har gjort godt på de øvrige slagterier? 
 

 Inden mødet har du på slagteriet øjnet en stor mulighed omkring energirigtige tiltag omkring udbedring 
af ulovligheder, og forslag til produktionsoptimeringer, og møder derfor op fuld af optimisme.  
 
Til din overraskelse møder du massiv modstand på disse mulighed a la – ”nej, det har vi prøvet, vi 
kender den tekniske chef, og det vil han helt sikkert synes er en dårlig idé, og vi vil i øvrigt helst selv 
kontakte ham omkring det”. Hvad gør du i forhold til dine kolleger, hvordan håndterer du situationen, 
og hvilke tiltag vil du foreslå?  

 

 

OPGAVEN FASE 3: 

Hos Kunden:  

Du skal mødes med slagteriets fabrikschef og den tekniske chef og forklare, hvordan Virksomhed A kan:   

 Give merværdi på slagteriet 
 Hvordan samarbejdet organiseres 
 Hvordan Virksomhed A får vidensdelt/erfaringsudvekslet, hvad Virksomhed A gør godt på de 

forskellige slagterier, samt  
 Hvordan Virksomhed A og Virksomhed B får fastholdt tiltagene 

 

 

DISPONERING AF TID: 

Fase 1: Du har 15 min. Til mødet med Service Management chefen og COOen 

Fase 2: Du har ligeledes 15 min. med servicelederen og formanden i Hedensted til afklaring.  

Fase 3: Du har til sidst 15 minutter til at sælge løsningen til kunden. 


