
”Det var en fantastiskt smidig övergång”

Häggbergs har använt DSM sedan första februari i 
år, knappt fem månader. Beslutet att byta datasys-
tem togs i november förra året i samband med att 
man beslutat sig för att fusionera sina två bolag i 
Norrköping och Motala till ett. 

– Vi beslutade om att fusionera för att styra upp 
redovisningen och för att effektivisera helt enkelt. 
Det handlar om att gå vidare i utvecklingen, och 
vi kände inte riktigt att vi hade den supporten som 
vi ville ha och behövde från vår gamla systemle-
verantör. Då kändes det dumt att fusionera i det 
gamla systemet för att sedan byta, säger Maud 
Häggberg som arbetar med ekonomi på företaget. 

Valet av DSM
Ett av de viktigaste kriterierna vid valet av det nya 
datasystemet var att det skulle finnas effektiva 
och moderna rutiner för ekonomihanteringen, 
eftersom det gamla systemet var utdaterat och 
krävde mycket handpåläggning. Rolf Häggberg, 
VD och försäljare, berättar också att de ville ha ett 
branschsystem. 

– Då är systemet anpassat till det arbete man 
utför, och det finns en större kunskap hos de 
som håller på med systemet eftersom de vet vad 
maskinhandel är för något. 

Rolf berättar också att de visste att DSM var väl-

utvecklat eftersom kollegor både i Sverige och i 
Danmark som säljer New Holland använder det. 
På Häggbergs pratade man med Traktor Nord i 
Uppsala för att höra vad de tyckte. 

– Vi pratade med Gustav som jobbar med reserv-
delar. Han berättade att de hade haft en lite tuff 
start, men att de inte skulle vilja vara utan DSM nu, 
säger Rolf. 

Det framstod som att en annan viktig faktor i valet 
var den kompetens och förståelse för maskinhan-
del som finns hos JMA Maskindata. 

– Eftersom Anders [VD på JMA Maskindata] har 
jobbat hos maskinhandlare är han insatt i hur vi 
tänker och jobbar på lagret, säger Roger Gustavsson 
som är lagerchef på Häggbergs. 

Tidigare erfarenhet av maskinhandel hos sin 
nya leverantör är något många på Häggbergs 
uttrycker uppskattning för. De berättar också att 
de känner sig trygga med att JMA Maskindata 
kan leverera en bra produkt eftersom de haft flera 
tidigare erfarenheter av att jobba tillsammans med 
Anders. 

Övergången 
På Häggbergs är man enstämmiga om att över-
gångsprocessen till DSM gick smidigt, snabbt och 
betydligt effektivare än förväntat. 

Häggbergs beslutar sig för att fusionera 
och vill ha ett datasystem som hjälper 
dem att utvecklas.
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– Vi stängde ner vid tre på fredagseftermiddagen 
och var igång med det direkt på måndagsmor-
gonen. Så övergången gick fantastiskt tycker jag. 
Jag är förvånad över att det kunde gå så smidigt 
faktiskt, berättar Rolf. 

– Det gick bättre än jag förväntat mig. Jag trodde 
att det skulle bli ett väldigt elände, men det var 
bara kanske en vecka som det var jobbigt. Sedan 
tycker jag att det har gått bra och vi har fått med 
allt som skulle med, säger Roger. 

Roger förklarar att det var några nummerändringar 
som hade försvunnit i det gamla systemet men 
som JMA Maskindata i samband med konverte-
ringen kunde hitta och återställa. Roger fortsätter 
med att berätta att sammanslagningen av bolagen 
också har underlättat för lagerhanteringen. 

– Det är en jättefördel för lagret eftersom vi ser 
varandras lager nu, det gjorde vi inte innan. Så nu 
kan vi skicka saker mellan lagren om det finns saker 
som används på det ena stället men inte på det 
andra. 

Anpassningen till det nya systemet
Att lära sig ett helt nytt datasystem är svårt och 
tar tid, men på Häggbergs tycker man att det har 
gått bra. 

– Det funkade bra, och så fort det var något så 
var det bara att ringa Anders så fick man support 
direkt. Han förstår och kan hjälpa en direkt via 
fjärrstyrning, säger Roger. 

Nu, efter knappt fem månader, känner sig de flesta 

allt mer bekväma i DSM. 

– Det har gått ganska snabbt. Jag känner att man 
har fått in allting i systemet och har fått rutin på 
det mesta nu. Och då har vi ju inte hållit igång 
så många månader faktiskt, säger Helene Fabian, 
administratör och ekonom.

Flera upplevda effektiviseringar
Häggbergs har inte kört DSM särskilt länge, vilket 
gör det svårt att redan ta fram några mätbara för-
bättringar. Men Maud berättar att redovisningen 
stämmer bättre, sker i större grad på automatik 
och innehåller bättre funktioner. 

– Det finns väldigt bra rutiner i systemet som 
underlättar ett månadsavslut.  Exempelvis kan man 
ha planmässiga avskrivningar på inventarier varje 
månad som går av sig självt och en direkt perio-
disering av leverantörsfakturor. Det gör att man 
får ett säkrare och ett mer rättvisande resultat från 
grunden, säger Maud.

Det finns också en bättre kommunikation mel-
lan avdelningarna, menar Rolf, eftersom systemet 
innehåller rutiner som koordinerar arbetet internt. 
Rolf berättar att till exempel när han gör en ma-
skinorder, så gör han även en serviceorder på 
leveransen så att verkstaden direkt vet vad som 
ska göras. På lagret har Roger märkt att de tack 
vare det nya systemet till större grad kommer ha 
hemma rätt saker i rätt mängd. 

– Vi använder oss av Wilson-formeln som finns i 
DSM och gör så att vi har rätt antal delar hemma. 
Det tar ett tag att bli av med gamla saker, men på 
sikt är det en stor nytta, säger Roger. 

Häggbergs är en maskinhandlare som 
startade 1955 i Motala och år 2000 utökade sin 
verksamhet till Norrköping. De är återförsäljare 
för bland andra New Holland och Case-IH. 
Häggbergs är ett familjeföretag och sysselsät-
ter idag 26 personer. 

Besök gärna Häggbergs hemsida. 
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