CASE

PLANTESKOLE
INVESTERER I DEN
DIGITALE UDVIKLING
Gunnar Christensens Planteskole uden for Sorø vil
væk fra de tunge arbejdsprocesser, og sætter nu
fokus på at optimere deres digitalisering.
Gunnar Christensens Planteskole producerer pryd- og
nytteplanter til salg i danske og svenske havecentre.
Virksomheden, der har 57 år på bagen, ligger tæt på Sorø
og beskæftiger i højsæsonen 60 medarbejdere. Lotte og
Henrik Christensen overtog forretningen for 25 år siden.
”I de 25 år vi har været her, har vi investeret hver en tjent
krone i firmaet. Vi stod egentlig over for at skulle inddrage
et nyt stykke jord og udvide arealet med 30 %. Men det
har vi sat stop for. Nu har vi givet hinanden håndslag på,
at vi ikke må investere i andet det næste 1,5 år end den
digitale udvikling”, fortæller medejer Lotte Christensen.
Hvordan kom I med i forløbet Digital Ledelseskultur?
Gennem vores brancheforening, Gartneri-, Land- og
Skovbrugets Arbejdsgivere, var vores
marketingsmedarbejder på et kursus i vinters i
markedsføring, og kom hjem med materialet til forløbet.
Overskriften ”Digitale dagdrømme” var ikke helt tydelig for
os, men da vi blev klar over, at det ikke handlede om at købe
en kæmpe-robot, men om at starte i det små, meldte vi os til
”Vi er blevet opmærksomme på, at vi kan arbejde
os selv ihjel og ikke tjene en krone, fordi vi bruger
tid på tunge arbejdsgange og spild”.
Hvad er I blevet opmærksomme på i forløbet?
Vi har en virksomhedskultur, hvor vi er få, der ved det hele,
og den viden ligger i hovedet på os. Vi har i dag rigtig gode
teamledere, som kan virkelig meget, men når de ikke har
informationerne tilgængelige i IT-systemerne, hvad har de så
at handle efter?
Vi har blandt andet oplevet, at et helt hold salgsklare planter
nær gik til spilde, fordi de ikke var lagt ind i systemet, og
derfor ikke kunne lægges i webshoppen og sættes til salg.
Det kunne have kostet mange penge, og usikkerheden vil vi
undgå i fremtiden.

Lotte Christensen (th), medejer af Gunnar
Christensens Planteskole

Hvad har det givet jer at have en fast konsulent til sparing og
opfølgning?
Thomas, som er konsulent i Digital Ledelseskultur lærer os
metoder, som vi kan anvende mange forskellige processer her på
planteskolen. Han er så konkret, at vi kan se, at det bliver til noget.
Han taler ikke et akademiker-sprog, og vi kan følge med hele
vejen igennem. Sammen med Thomas ser vi bl.a. på
produktionsplanlægning og på, hvordan vi skaffer mere data.
Eksempelvis ligger vores webshop i dag ”ude i byen”, så vi kan
ikke hente data direkte. Data kommer med op til 2 timers
forsinkelse, hvilket kan være ret afgørende på de travle dage, hvor
vi kan sælge for over en 1 million kroner. Det er en stor beslutning
at skulle lukke en meget velfungerende webshop og i stedet få
den på egne hænder, men vi tror på, at et bedre dataoverblik kan
tjene sige ind mange gange.
Hvad har det betydet for jer, som ejerledere, at deltage i
projektet?
Bent, der arbejder med produktionsplanlægning og Stine fra
marketing har flere gange forsøgt at ”sparke til” Henrik og jeg,
som jo ejer virksomheden, men vi har hele tiden haft for travlt
med dagligdagen og driften. Nu oplever de, at vi - fordi vi er
med i Digital Ledelseskultur - faktisk får fokus på de vigtige ting,
som de har påpeget flere gange.
Personligt kan jeg ovenpå alle de travle år nu ”se lyset” og se,
hvad der ikke fungerer, men at der også er nogle løsninger. Vi
forventer ikke at vi til næste år har løst alle udfordringer, men vi
ved hvordan vi skal arbejde os hen imod digitale løsninger, som
vil give en mere driftssikker virksomhed.

Læs mere om forløbet i Digital Ledelseskultur for
Region Sjælland her eller kontakt Chefkonsulent
Brian Viuf Christensen på 88 52 33 17 eller
bvc@rhs.dk

