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aktiebolaget  
systemstöd sverige
Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar 

inom definierade branscher i Sverige.

Vår affärsidé är att tillsammans med våra kunder utveckla 

och förvalta affärssystemlösningar, baserade på affärs

systemet Jeeves. Lösningar som för kunden skapar högre 

effektivitet, bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft.

Vårt tjänsteerbjudande består av verksamhets konsulter 

med lång erfarenhet och hög kompetens, som stödjer er  

i allt från analys och implementation till förvaltning och vidare 

effektivisering.

Vi erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort  projekttid 

och låg totalkostnad.

värderingar
Vi har byggt företaget med utgångspunkten att vi vill ha ett 

roligt och utvecklande arbete att gå till. Här präglas företags

kulturen av professionalism, prestigelöshet och självstyrande.

I det bygget bidrar alla – anställda, kunder, styrelse och 

samarbetspartners.

Att beskriva våra värderingar blir omöjligt på annat  sätt 

än att lyfta ut hur vardagen ser ut. Vad vi gör tillsammans 



och vad vi säger till varandra i vårt dagliga arbete. Vi drivs 

och motiveras av att skapa värde, mening och utveckling 

av gemensamt uppställda mål. Det gäller både internt och 

 till sammans med kunder och samarbetspartners.

I nära samarbete och i samförstånd med kund,  omsätter  

vi vårt kunnande i syfte att göra kundens  affär mer 

 konkurrenskraftig och lönsam.

lösningar
Ditt vetande är värdelöst om inte andra är medvetna om ditt 

vetande. De lösningar vi erbjuder representerar branscher 

där vi har lång erfarenhet och hög kompetens.

Våra lösningar baseras på affärssystemet Jeeves  som 

 genom sin unika funktionalitet och  flexibilitet uppfyller 

 kundernas, våra egna och  marknadens krav.

Utifrån vår långa erfarenhet från kunder i olika branscher, 

har vi kontinuerligt tagit fram och vidare utvecklat specifika 

branschlösningar.

Dessa branschlösningar, i kombination med vår erfaren

het, säkerställer en effektiv implementation, heltäckande 

och funktionsrikt affärsstöd som bidrar till att kontinuerligt 

 effektivisera kundens verksamhet.



system
Alla företag är unika och har olika behov av system lösningar, 

men det finns också mycket som är gemensamt. I företag 

finns uttalade mål att verksamheten ständigt ska utvecklas 

och hanteras så effektivt som  möjligt. Men för många företag 

är verkligheten dessvärre en annan.

Den befintliga systemlösningen som ska stödja före

tagets  mål är inte sällan en blandning av flera omoderna eller 

egenutvecklade system, ibland bristfälligt integre rade. Det 

innebär att det är svårt att få överblick av verksamheten och 

få ut den potential som finns inom företaget.

Det är här vi – Aktiebolaget Systemstöd Sverige – som 

 erfaren och kompetent affärssystemsleverantör kommer 

in i bilden. Vi har sedan starten förenklat och effektiviserat 

verksamheten i hundratals företag. Vi omsätter vårt  kunnande 

i nära samarbete med kunden, tillsammans med system

lösningar från olika samarbetspartners. Allt för att göra 

 kundens affär mer konkurrenskraftig och lönsam. En dialog 

som utvecklas till mer än partnerskap.



Ansvar
Som företag och som enskild medarbetare tar vi ett hållbart 
ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, 
miljömässigt som socialt perspektiv. 

Engagemang
Vi är engagerade och tar ett personligt ansvar för både 
våra kunders och Systemstöds framgång. Vårt engagemang 
 kommer av att göra skillnad, då det ger vårt arbete och våra 
insatser en större mening. 

Stolthet
Vi är stolta att representera Systemstöd med den erfarenhet 
och den kompetens vi kan förmedla till våra kunder, partners 
och privat.

Bemötande
Vi bemöter människor med respekt, öppenhet och tillit. 
 Bemötande består.

Vilja
Vilja för oss är något mycket klart och kraftfullt som styr våra 
handlingar, viljan att lösa ett problem och viljan att åstad
komma. Vilja är motiverande och en kraft som kommer inifrån.

Ärlighet
Vi är ärliga mot oss själva och alla våra intressenter. Det 
 innebär att vi gör affärer på ett korrekt sätt, att kunden kan lita 
på den information vi lämnar och att medarbetare inte döljer 
fakta, utan har modet att vara uppriktig och tydlig i dialoger. 

personligt



Närhet
Vi strävar alltid efter korta beslutsvägar och en platt 
 organisation.

Beslut
Hos oss råder en balans mellan eftertänksamhet och 
 beslutsmässighet.

Högt i tak
På Systemstöd lyssnar vi på allas synpunkter och inser  
dess värde.

Prestigelöst
De gemensamma målen går alltid före de personliga.

Integritet
För att diskussioner och problemlösningar ska vara   
effektiva och fruktbara krävs att alla inblandade har  
en sund  integritet.

Kommunikation
Kommunikation är en tvåvägsprocess med ett tydligt  
syfte att nå ömsesidig förståelse.

samarbete



Förtroende
Förståelse
Vi accepterar olikheter och inser styrkan i desamma,  
både som enskilda individer och som medarbetare. 

Trygghet
Trygghet att fatta egna beslut i såväl stora som små  
frågor samt tryggheten att verka tillsammans med kollegor, 
kunder och samarbetspartnerr.

Erfarenhet
Vår både enskilda och gemensamma tillgång som växer  
med tiden, inom olika områden. Svår att kvantifiera i en 
balans räkning, men idag vet vi mer än vi gjorde igår.

Tillit
Tillit är den högsta graden av gemenskap mellan sändare 
och mottagare i en dialog. Om man har tillit till en person 
eller ett företag, söker man aktivt dennas stöd för lösningen 
av olika problem.

Kompetens
En blandning av praktiska och teoretiska kunskaper från 
utbildningar, livserfarenhet, arbetslivserfarenhet, färdigheter, 
kontakter, social förmåga och värderingar m m. I vår värld är 
alla lika viktiga.

Mer än du vet
Vi tillsamman skapar mer än vad någon trodde var möjligt 
eller förväntades av oss.



Kundcitat
Som kund är jag grymt nöjd med vårt samarbete med Systemstöd  
från dag ett, med Jari, med Jens och med Anders och CO.”

Jörgen Balogh, Marknadscontroller, Pocketgrossisten Bonnierförlagen AB

Gällande erfarenheter kring vårt system är jag så nöjd och glad och 
stolt över den miljö vi idag arbetar i. Det är ett sant nöje att få dela 
med sig av våra erfarenheter.”

Malin Habegger, Inköpschef, Bygg-Ole Service Center AB
 
Vi vill gärna framföra vårt tack för en väl genomförd uppgradering 
av vår Jeevesmiljö. Vi tycker att det hela har flytit på smidigt och är 
tacksamma för den snabba respons vi fått från er på de problem 
som uppstått. Nu ser vi fram emot att jobba i den nya program
versionen och att i samarbete med Systemstöd utveckla vårt  
Jeevesanvändande ytterligare.”

Marie Boqvist, Sr Buyer, Rockwell Collins Sweden AB 

Eattesten tillsammans med Invoices fungerar ju så bra!
Efter ha kört detta ett tag skulle jag aldrig drömma om att gå 
 tillbaka till det gamla sättet att hantera leverantörsfakturor.”

Miriam Sjödén, Ekonomi, Allbohus

Det är en fröjd att ha er som leverantör. Resultatet blir alltid  
som man tänkt sig (eller bättre) + dessutom är ni grymt trevliga  
= Jättekul att jobba med er.”

Ingela Sundell, Logistic Specialist, Philips Women’s Healthcare

Vi tror på samarbetet för att Aktiebolaget Systemstöd har en bred 
erfarenhet och visar på en god förståelse för à Silvas verksamhet 
som är under förändring.”

Håkan Svaleryd, CFO, Silva Group, Silva Sweden AB

Med Jeeves får vi ett modernt och flexibelt standardsystem som 
tillsammans med Systemstöds branschvertikal för bygghandeln upp
fyller alla våra behov. Positivt är också att vi kan anpassa lösningen 
efter våra krav och vidareutveckla den över tid, vilket är viktigt för 
oss då vi har en god tillväxt.”

Anders Ekesiöö, delägare, AB Karl Ekesiöö


