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Det blev ingen längre utflykt för kun-
dintervjun den här gången. Eftersom 
jag bor i Vällingby, Stockholm, behöv-
de jag bara ta mig över Västerbron 
och upp på söder till Rosenlunds
gatan, där den nystartade Advokat-
firman Alnashi har sitt kontor. Där 
träffar jag advokat Majeed Alnashi 
som berättar att starten skedde så 
pass nyligen som 1 september 2018.

Majeed och några av juristerna hade 
dessförinnan jobbat på andra advo-
katbyråer i Stockholm. I den nya ad-

vokatfirman är Majeeds fru Rolla eko-
nomi- och kontorsansvarig.

Att det blev KLARTEXT Advokatsys-
tem för den nya advokatfirman hade 
flera förklaringar. Dels hade Majeed 
och några av juristerna använt KLAR-
TEXT tidigare och var bekanta med 
systemet, dels fick KLARTEXT beröm 
från yrkeskollegor.
– Ofta när man träffar kollegor i 
branschen pratar man om admini-
strativa lösningar och vad det finns 
för hjälpprogram, säger Majeed, vid 

dessa diskussioner fick KLARTEXT 
bästa betyget med extra pluspoäng 
för specialfunktionerna som är skräd-
darsydda för advokatbranschen. Min 
egen erfarenhet tillsammans med 
kollegornas rekommendationer gjor-
de att det kändes helt rätt när vi be-
stämde oss för KLARTEXT Advokat-
system även i vår nya advokatfirma.

Hur känns det att arbeta i KLARTEXT 
så här långt?
– Vi är väldigt nöjda, säger Majeed, 
alla byråer behöver numera ett ad-

Välja rätt från början

Av: Ulf Hansson

När advokat Majeed Alnashi stod i begrepp att starta en egen 
advokatfirma gällde det att välja rätt administrativt hjälpsystem från 
början. Det blev KLARTEXT Advokatsystem, här berättar han varför.

Tips & Tricks!

Från vänster: Majeed Alnashi, Rolla Alnashi, Izla Rhawi, Maria Klein, Sunmal Djenah och Dennis Tieu.
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Att starta upp ett nytt företag kan vara nog så 
svårt. Förutom vilken verksamhet man ska 
bedriva finns det en hel del andra beslut att 
fatta. Vilka lokaler ska man ha, var bör kontoret 
ligga, hur mycket administrativ personal 
behöver man. Ett annat stort och viktigt beslut 
är att bestämma vilket affärssystem som passar 
företaget och verksamheten bäst.
Fattar man fel beslut kan det få 
långtgående konsekvenser både 
effektivitetsmässigt och ekonomiskt. 
Glädjande nog har nu även Advokatfirman 
Alnashi valt KLARTEXT Advokatsystem 
som affärssystem. Advokatfirman Alnashi 
är en allmänpraktiserande byrå med 
specialistkunskaper inom humanjuridik med 
särskild fokus på migrationsrätt, familjerätt och 
brottmål.
Vår stjärnreporter Uffe har besökt dem för 
en intervju. Läs i detta nummers artikel 
om deras verksamhet och varför de valde 
KLARTEXT Advokatsystem som så många andra 
advokatbyråer redan gjort.
Som vanligt fortsätter Bernt att leverera nya 
goda råd i det återkommande inslaget ’Tips & 
Tricks’ för att underlätta det dagliga arbetet med 
KLARTEXT Advokatsystem. Denna gång handlar 
det om lämpligt förfarande när någon slutar på 
byrån och ska ersättas med en ny medarbetare 
Läs mer om detta på sista sidan.
Äntligen står sommaren för dörren och de flesta 
av oss ser fram mot lite ledighet med lata dagar 
på stranden, båtturer, påtande i jorden på 
lantstället, paraplydrinkslapande i en solstol på 
någon ö i medelhavet, eller vad man nu vill roa 
sig med på sin högst välförtjänta semester.
Sommarvärmen är välkommen och 
efterlängtad. Idag står solen som spön i backen 
och jag känner att nu är det hög tid för en god 
kopp iste på altanen.
Ha en fantastisk sommar!
 
Jörgen Olsson

Tänka efter 
före

ministrativt hjälpsystem som KLARTEXT 
för att kunna driva verksamheten effektivt 
med alla regler, jävskontroller och allt an-
nat, det skulle inte gå annars.

Advokatfirman Alnashi har i stort sett alla 
funktioner i KLARTEXT och Majeed har 
även funderingar på att skaffa KLARTEXT 
Online.
– Vi har bestämt att vi ska testa den ap-
pen också, jag blir själv testperson. Med 
KLARTEXT Online blir det lättare att regist-
rera tid även när man är ute på uppdrag nå-
gonstans och är borta från kontoret några 
dagar. Man kanske har klientmöten på te-
lefon och är på språng i övrigt och då man 
kommer tillbaka till kontoret efter flera da-
gar är det lätt att man glömt registrera nå-
gon tid.
– En missad kvart för oss är i princip 
 månadsavgiften för KLARTEXT Online!

Mesta nyttan med KLARTEXT?
Majeed funderar lite men kan strax sam-
manfatta.
– Förutom en effektiv tidrapportering får 
man struktur på verksamheten. Det går 
snabbt att till exempel söka tillbaka i tiden 
på en klient, se vad som pågår och hur 
mycket kontakter vi haft.

Vi ser också om det hänt något un-
der en period och med hjälp av 
KLARTEXT kan vi stödja klienter-
na bättre.
– När flera jurister arbetar med 
samma ärende, en går kanske på 
en intervju, en annan skriver nå-
got i ärendet och en tredje har haft 
telefonkontakt, så är det ju bra att 
som ägare ha koll på vem som gjort 
vad.

KLARTEXT har också en kundvårdande 
 effekt, menar Majeed.
– I KLARTEXT ser man lätt vilken jurist 
som arbetar i ett visst ärende och då skick-
ar man ju inte en annan jurist till den upp-
dragsgivaren, det blir för jobbigt för klien-
ten att ha olika jurister som arbetar med 
samma ärende. En annan gång kanske det 

Majeed Alnashi, advokat.
På sin lediga tid ägnar sig Majeed åt religiös 
verksamhet, sin familj och att ge omsorg till 
sina föräldrar.
När det blir dags för tv kommer fotboll, nyheter, 
och samhällsprogram i första rummet.
– Men om min fru lägger beslag på 
fjärrkontrollen blir det någon romantisk film! 
Skrattar han.
Några böcker hinner han med på somrarna, 
gärna av John Grisham, i övrigt facklitteratur.
Majeed gillar matlagning och äter gärna irakisk 
mat från hemlandet, men är allätare.
– Jag äter gärna isterband med stuvad potatis 
och paltbröd med fläsk också! säger han.
Nu ser Majeed fram mot sommaren när han 
kan börja sätta fart på kolgrillen.

Byråfakta
Advokatfirman Alnashi är en 
allmän praktiserande byrå 
med specialistkunskaper inom 
humanjuridik med särskild fokus 
på migrationsrätt, familjerätt och 
brottmål. Alnashi är en av de få 
humanjuridiska byråer som erbjuder 
juridisk rådgivning på mer än sex olika 
språk. Ledorden är insikt, effektivitet 
och engagemang.
Personalen omfattar för närvarande 
en advokat, fyra jurister samt två 
personer som sköter ekonomi och 
administration.

gäller att ta reda på vem som hade hand 
om ett specifikt ärende i april förra året? 
Det får man lätt svar på i KLARTEXT.

Majeed ger supporten på Advisor SoftIT 
stort beröm.
– Jag har själv gått utbildning hos  Advisor 
SoftIT och vi har pratat om att framöver 
kanske ha någon timmes utbildning även 
här på kontoret. Men man behöver inte 
oroa sig om det skulle strula. Bättre sup-
port än den på Advisor SoftIT kan man inte 
önska sig, de är fantastiska! Väldigt servi-
ceinriktade och hjälpsamma!
Majeed fortsätter:
– Jag vill nästan gå så långt att just den 
fina supporten är mer värd än själva syste-
met!
– Det är ofrånkomligen så att det dyker 
upp svårigheter någon gång och får man 
då snabbt hjälp med att lösa problemen 

Rolla Alnashi, 
ekonomi- och 
administration.

jorgen.olsson@advisorsoftit.se
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Izla Rhawi, 
jurist.

går det ju mycket fortare än om man själv 
ska försöka klura ut vad man gör för fel.

Är KLARTEXT ett prisvärt system?
– Ja, det tycker jag! säger Majeed med 
 eftertryck, visserligen kan den första kost-
naden kanske vara lite kännbar, något man 
tänker på när man startar upp en ny byrå, 
men i längden betalar det sig utan tvekan. 
Utan KLARTEXT skulle det bli väldigt tung-
rott och man riskerar att missa många 
kvartar och halvtimmar som skulle ha fun-
nits på fakturan.

Majeed berättar att man i början bara 
hade två KLARTEXT-licenser, men att det 
med tiden blev ohållbart.
– Det blev svårt att få grepp om vem som 
gjort vad, förklarar Majeed, så vi bestämde 
att alla skulle ha KLARTEXT.

I sin ungdom var Majeed schackmästare 
och han tycker spelet i vissa avseenden har 
beröringspunkter med advokatyrket.
– I schack ska man i regel tänka sju steg 
framåt, förklarar han, vilket betyder att 
man har sextiofyra tusen möjliga öppning-

ar. Det ligger lite av detta även i 
advokatyrket, att man hela tiden 

måste tänka framåt, att analysera 
ärendet, vad blir konsekvenserna om vi 

gör si eller så?

Det blir dags att tacka för intervjun, 
men innan vi slutar har Majeed något att 
 tillägga.
– Som avslutning skulle jag vilja säga att 
det gäller att tänka rätt från början. När 
man startar en advokatfirma som jag gjort 
är man gärna försiktig med utgifter, men 
om man inte väljer rätt administrativt hjälp-
system från början är risken att det blir så 
många fel och sådant strul att man sena-
re får ångra sig och måste börja om vilket 
blir väldigt kostsamt. Jag är glad att vi valde 
KLARTEXT.

Dennis Tieu, 
jurist.

Sunmal Djenah, 
jurist.

Maria Klein, 
jurist.



4

Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Tips & Tricks med Bernt!

Att föra över en licens när en 
ny kollega anställs

Skulle den nyanställde ha samma initialer, samma inlogg (signatur) som den tidigare 
anställde, kan den tidigare anställdes inlogg ändras med hjälp av knappen Ändra inlogg. 
Detta görs innan den nya användaren läggs in.

Lägg därefter in den nya användaren och välj status Aktiv och sätt in motsvarande 
kryss som den tidigare anställde hade för Eget dagblad, Deltager i påminnelser och 
KLARTEXT Online (om tillämpligt). Välj kryss i rättighetsgruppen och spara den nya 
användaren.

En del frågar hur man gör när när någon tar över en licens efter att en 
kollega slutat. Det som ibland felaktigt händer, är att man ändrar initialer 
och namn på gamla kollegans inloggning. Det ska man inte göra, för det 
påverkar uppföljningen vad gäller statistik, fakturor och ekonomi.

Det är bättre att göra på följande sätt.

Med den som har slutat gör du så här:
Ta bort kryssen i rutorna Eget dagblad, Deltager i påminnelser och KLARTEXT Online (om 
tillämpligt). Se också till att välja status Passiv och spara därefter uppgifterna. Kryssen i 
rättighetsgruppen spelar mindre roll här, och kan därför vara som tidigare.


