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Advokatsystem

Law & Solution i Göteborg följer inte gamla uppkörda spår. Mottot 
är effektivitet och resultat med fullservice för klienten. En del av 
nytänkandet är att sälja in fakturan som en del av uppdraget.

Nyhetsbladet i Klartext 
Advokatsystem ges ut av
SoftIT SK AB
Ansvarig utgivare: Bo Myrén
Besöksadress: Esplanaden 3D, 
Sundbyberg
Box 1252, 171 24  SOLNA
Tfn: 08-705 80 10
Fax: 08-705 80 55
hemsida: www.softit-sk.se
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KLARTEXT 
Aktimport.

Nytänkande 
jurister i 

Göteborg.

Ett ”basic” 
system att 
arbeta i.

På Law & Solution AB i Göte-
borg är kvinnorna i absolut majo-
ritet. Hela ruljangsen sköts näm-
ligen av Sabine Söndergaard och
Monika Vulin samt administratö-
ren Gisela Ekberg.
 VD är Sabine som tidigare var 
advokat och ägare till Söndergaard 
Advokatbyrå. I samband med att 
Alektum-koncernen i år förvärvade 

aktierna namnändrades bolaget till 
Law & Solution AB. Samtidigt vär-
vades Monika Vulin från Wistrand 
Advokatbyrå i Göteborg.

Law & Solution presenterar sig 
som ett nytänkande kompetens-
företag med leverans av affärsju-
ridiska prestationer. Låter intres-
sant och första frågan till Sabine 

och Monika blir alltså; på vilket 
sätt är ni nytänkande?
– Vi beaktar klientföretagets och 
motpartens affärer och ekonomis-
ka situation på ett mer okonven-
tionellt sätt, förklarar Sabine. Vi 
har förmågan att sy ihop de juridis-
ka lösningarna med de affärsmäs-
siga på ett sätt som skiljer sig från 
den traditionella advokatbyrån.

Nytänkande jurister
i Göteborg

”X” som i KLARTEXT. Sabine Söndergaard (närmast) och Monika Vulin hittade rätta platsen för 
fotografering. Konstverket i granit är skapat av Takashi Naraha.
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KLARTEXT i 
utveckling

bo.myren@softit-sk.se

Under året har vi genomfört ett 
antal utvecklingsåtgärder av 
KLARTEXT-programmen. Förändrade 
regler för momsredovisningen 
krävde ett nytt angreppssätt 
för bokföring och fakturering av 
utlägg. De fl esta förändringar och 
förbättringar föranleds annars 
av våra kunders önskemål 
och krav. Vi har bland annat 
implementerat ett nytt rapportpaket 
till redovisningsmodulen där 
fortfarande en del arbete kvarstår. 
Aktbilagehanteringen har förbättrats 
som du kan läsa i en separat 
artikel. Arbetet med anpassning till 
Vista och Offi ce 2007 har kommit 
en bra bit på väg.

Under hösten planerar vi att 
färdigställa en budgetmodul till 
redovisningen och vi har också fått 
önskemål om importfunktioner av 
bland annat fi ler från löneprogram 
och betalningsinformation från 
bankgirocentralen.

Vi fortsätter att växa och att ta 
marknadsandelar. Två nya kunder 
presenteras i detta nummer. Det är 
Advokatbolaget Wiklund & Gustavii 
i Helsingborg och Law & Solution 
Sweden AB i Göteborg. Med ökat 
antal kunder ökar också kravet 
på vårt kundstöd, vi söker därför 
efter fl er medarbetare för att kunna 
fortsätta att ligga främst i linjen när 
det gäller advokatsystem i Sverige.

Hälsningar

– Även om ärendena i stort är identis-
ka med den traditionella affärsjuridiska 
advokatbyrån fi nns en större förståelse 
för vad kunden vill ha i out-come, säger 
Monika.

Mottot är effektivitet och resultat med 
fullservice för klienten. I presentatio-
nen säger man också att en del av ett 
lyckat uppdrag är när kunden är nöjd 
med fakturan.
– Med det syftar vi till att det är viktigt 
att kunden ska veta och känna sig nöjd 
med att han/hon betalat för en god pre-
station, förklarar Sabine. Många ad-
vokater ser inte fakturan som en del i 
uppdraget utan något som kommer när 
uppdraget är slut. Det är viktigt att säl-
ja in fakturan som en del i uppdraget. 
Många företag undviker aktivt advoka-
ter eftersom arvodet är högt och inte 
baserat på resultat utan enbart tid. Så 
arbetar inte vi.

Något administrativt hjälpsystem har 
Law & Solution inte haft tidigare men i 
våras bestämde man sig för att skaffa 
KLARTEXT Advokatsystem. Både Sabine 
och Monika har tidigare erfarenheter av 
detta från sina arbeten på MAQS Law-
fi rm, respektive Wistrand Advokatbyrå.
 Efter lite vägledning från SoftIT har 
man nu börjat arbeta ”skarpt” med 
KLARTEXT. Både Sabine och Monika 
tycker det har börjat positivt.
– Systemet är mycket bra, säger Sabi-
ne, det fi nns ju alltid småsaker man re-
agerar på, som att telefax står före te-
lefon i listan på åtgärd, men det vänjer 
man sig vid. Vi tycker annars att KLAR-
TEXT är en komplett produkt för ett fö-
retag med vår verksamhet.

Självklart har Sabine och Monika för-
väntningar på att KLARTEXT ska under-
lätta det dagliga arbetet, inte minst fak-
tureringsfunktionen som man ännu inte 
kört.
– Det blir spännande! Säger Monika.
– Genom tillgängligheten och uppbygg-
naden bedömer vi också att man mer 
korrekt redovisar all tid man arbetar 
och kan fakturera kund, säger Sabine.

Sabine och Monika bedömer att KLAR-
TEXT är helt nödvändigt, dels för att 
upparbetade värden ska komma ut, 
men också för att mäta medarbetarnas 
insats under dagarna.
– Vi lägger även in intern tid som inte 
kan faktureras, förklarar de.
Avslutningsvis berättar Sabine att man 
kommer att utöka personalstyrkan med 
ytterligare en jurist efter sommaren.
– När vi är fl er personer kommer sä-
kert KLARTEXT att användas ännu mer 
optimalt, säger hon.

Sabine privat
Ålder: 34
Bor: Villa i Lerum.
Familj: Maken Joakim och barnen 
Adam 7 år och Alice 4 år.
Fritidsintressen: Fotboll, gospel 
och löpning.
Favoritprogram på TV: Har inget.
Senast lästa bok: Tyskungen av 
Camilla Läckberg.
Favoritmat: Lasagne.
Tycker inte om: Långa möten utan 
dagordning och mål.

Monika privat
Ålder: 36
Bor: Villa i Torslanda.
Familj: Maken Robert och barnen 
Max 6 år och Fanny 3 år.
Fritidsintressen: Yoga och annan 
träning.
Favoritprogram på TV: Följer inget, 
men tycker om trädgårds- och 
matprogram.
Senast lästa bok: Barbapapas resa 
(senaste godnattsagan för barnen).
Favoritmat: Fisk och skaldjur i alla 
former.
Tycker inte om: Obeslutsamhet.

Av: Ulf Hansson • Foto: Kajsa Sjölander
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Det mesta säger 
sig självt!

Jeanette privat
Ålder: 36
Bor: Lägenhet i centrala 
Helsingborg (gångavstånd till 
jobbet).
Familj: Sambo och två barn.
Fritiden: Då jobbar jag över! Skämt 
åsido, jag umgås gärna med 
vänner och tar promenader med 
familjen. Lite jogging blir det också.
Senast lästa bok: ”Tillsammans 
är man mindre ensam” av Anna 
Gavalda.
Favoritprogram på TV: 
”Cityakuten” och ”Grey’s 
Anatomy”.
Favoritmat: Skaldjur.
Tycker inte om: Tidsbrist!

På Advokatbolaget Wiklund 
Gustaviis hemsida kan man 
bland annat läsa: ”Effektivitet 
innebär att vi arbetar snabbt och 
har omfattande och avancerade 
supportsystem”. KLARTEXT är just 
ett sådant supportsystem.

Advokatbolaget Wiklund Gustavii i Helsingborg 
är ny kund hos SoftIT. I våras skaffade de 
KLARTEXT Advokatsystem och har redan 
konstaterat att ärendehanteringen blivit 
enklare, effektivare och snabbare.

Av: Ulf Hansson

”Jag går glad till jobbet varje dag!” Säger Jeanette.

Wiklund Gustaviis kontor ligger i cen-
trala Helsingborg högst upp i ett äld-
re charmigt hus på Drottninggatan inte 
långt från ”Knutpunkten”. I våras skaf-
fade man KLARTEXT Advokatsystem 
och jag träffade ”kontorets levande al-
manacka”, advokatsekreterare Jeanet-
te Ekberg, för att höra vad hon och ju-
risterna tycker om det nya systemet. 
Jeanette jobbar också med ekonomin 
i företaget, vilket bland annat innefat-
tar fakturering, klientmedel och kund-
reskontra.
– SoftIT har varit här och utbildat hos 
oss en dag, berättar Jeanette, sedan 
har vi bara hunnit använda KLARTEXT 
ungefär en månad, men det vi har upp-
levt hittills är väldigt positivt. KLARTEXT 
kommer utan tvekan att effektivisera 
och underlätta arbetet.

Varför valde ni KLARTEXT?
– Vi hade hört talas om systemet tidi-
gare och det har fått bra betyg av andra 
användare.

Hur tycker du KLARTEXT har fungerat 
hittills?
– Det fi nns väl några saker att titta när-
mare på, men det har börjat bra, säger 
Jeanette, man får ju snabb hjälp från 
SoftITs kundstöd om det skulle vara nå-
got man inte förstår.

Vad är det bästa med KLARTEXT?
– Nu är det ju ganska nytt för oss ... 
men det är nog enkelheten, systemet 
är väldigt enkelt att jobba i, det mesta 
säger sig självt, säger Jeanette.
Hon funderar lite och tillägger:
– En av fördelarna är också att man 
har stor frihet att lägga upp rutiner och 
ta fram rapporter efter egna önskemål. 
Dessutom är det väldigt ”basic” att ar-

beta i för jurister-
na. De har ju myck-
et annat att tänka 
på och behövde 
ett system där de 
snabbt och enkelt 
kan lägga in sina 
uppgifter.
– KLARTEXT känns ”modernt” i sin 
konstruktion, understryker Jeanette.

Har du stött på någon överraskning i 
KLARTEXT?
– Det ska väl vara något positivt då an-
tar jag? Säger Jeanette och ser road ut.
– Nej, låt höra!
– Jag saknar en ruta för mobiltelefon-
nummer när man lägger upp ett ärende, 
men det kanske går att ordna i en upp-
datering av systemet.
– Det ska vi framföra, något positivt?
– Det går snabbt att lägga upp ären-
den och faktureringsfunktionen är väl-
digt enkel och bra!

Har ni gjort någon kalkyl över när 
KLARTEXT ”betalat sig”?
– Nej, vi har som sagt bara haft sys-
temet en månad, men jag tror inte det 
blir aktuellt att räkna fram någon så-
dan. Visst är det en investering, men 
det är ju helt klart att vi tjänar in tid 
och därmed pengar på att administra-
tionen blir enklare och att ärendehante-
ring och fakturering sker snabbt och ef-
fektivt.

Vad tycker juristerna om KLARTEXT?
– Ärendehanteringen har blivit enklare 
för dem också, så de gillar KLARTEXT!

Hur klarade ni er innan ni hade KLAR-
TEXT?
– Vi klarade givetvis det också, men 
vi var väl inte lika snabba! Skrattar Jea-
nette. Det var ju jobbigare i och med att 
vi hade olika program för tidredovisning 
och övrig redovisning. I KLARTEXT är ju 
allt detta integrerat, det blir mycket ef-
fektivare.

Det blir dags att avsluta intervjun, men 
hur var det med det där som står om 

Jeanette på bolagets hemsida, ”kon-
torets levande almanacka”? Jodå, det 
stämmer, hon har koll på ärendena. Det 
är tack vare henne som advokater och 
jurister klarar alla tidsfrister för överkla-
ganden, inlagor och yttranden. Jeanette 
har arbetat på Wiklund Gustavii sedan 
1999 och förutom löpande ärenden i 
växel och reception arbetar hon främst 
med familjerättsjuristerna. Det märks 
att hon trivs på jobbet.
– Arbetet är intressant, säger Jeanet-
te, ingen dag är den andra lik och jag 
lär mig fortfarande nya saker hela ti-
den. Nu ser jag fram mot att behärska 
KLARTEXT fullt ut!

Bolagsfakta
Antal jurister: 5
Antal administratörer: 2
Verksamheten omfattar de fl esta 
områden, med särskild fokus på 
familjerätt och affärsjuridik.
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Urban Kvarby
urban.kvarby@softit-sk.se

Natalia Genina
natalia.genina@softit-sk.se

Janne Christersson
jan.christersson@softit-sk.se

Inger Björå
inger.bjora@softit-sk.se

Ny m
edarbetare 

sökes!

Fler och fl er
väljer SoftIT!

Returadress:
SoftIT SK AB
Box 1252,
171 24  SOLNA

Porto
betalt

B.

Välkommen att prata KLARTEXT med oss!
Tfn: 08-705 80 21 (KLARTEXT KUNDSTÖD)

Stödet i Microsoft Offi ce
Under våren har stödet i Microsoft Of-
fi ce för att spara dokument, e-post 
och andra handlingar i Klartext Aktim-
port genomgått en uppdatering. Stödet 
är nu enklare att installera och har en 
smidigare hantering av styrinformation 
(sökvägar och annat).Aktimportstödet 
fi nns nu för Outlook, Word, Excel och 
PowerPoint i Offi ce 2000, XP (2002), 
2003 samt Offi ce 2007.
 För att inte behöva aktivera stödet 
vid varje start av Outlook har vi från-
gått makrovarianten och istället byggt 
det i form av ett Offi ce Add-in (tilläggs-
program). Aktimportstöden för de andra 
programmen i Offi ce 2007 är byggda på 
samma sätt, vilket ger ett enhetligt och 

KLARTEXT Aktimport

överskådligt användar-
gränssnitt.
 I Outlook 2007 fung-
erar stödet för Klartext 
Aktimport på följande 
sätt. Du öppnar först 
e-post meddelandet och 
därefter väljer du öns-
kad åtgärd med hjälp 
av de olika Klartext-
knapparna.
 Det fi nns två sätt att 
nå Klartext-knapparna 
– du väljer det sätt du 
fi nner mest praktiskt. 
Du kan nå dem antingen genom att 
klicka på den nya Offi ce-knappen och 
därefter öppna Klartext egen meny (se 
bilden nedan).
 Du kan också nå knapparna via fl i-
ken ”Tillägg” (benämnd Add-ins i bilden 
nedan):
 Som du ser kan du spara själva e-
postmeddelandet i både msg- och txt-
format. Om du vill spara en bilaga i 
Klartext Aktimport trycker du först på 
knappen Bilagor/fi ler till Klartext. Där-
efter väljer du önskad bilaga i det föns-
ter som visas och avslutar med OK. 
Efter detta visas fönstret i Klartext Akt-
import som vanligt.

Nästa steg i utvecklingen av 
Klartext Aktimport
Hur ser framtiden ut? Hos Sof-
tIT diskuteras nu strategier för 
kommande versioner av Klar-
text Aktimport. Med på öns-
kelistan över ny funktionali-
tet fi nns bland annat stöd för 
versions hantering av dokument 
samt åtkomlighet via Internet. 

Har du synpunkter och förslag avseen-
de nya dokumenthanterings funktioner 
så hör gärna av dig och berätta hur vi 
kan göra nästkommande version av 
Klartext Aktimport bättre för din verk-
samhet.

Mer stöd för arbete med dokument
SoftIT har arbetat med verktyg för effek-
tivare dokumentationsarbete under en 
längre tid. Bland våra kunder inom det-
ta område fi nns både mindre och stör-
re organisationer. Till de större hör Poli-
sen, Luftfartsverket, Luftfartsstyrelsen 
samt Landstinget Västmanland. Målet 
för dessa verktyg är att hjälpa den som 
dokumenterar att snabbt och enkelt få 
rätt utseende på dokumenten som den-
ne tar fram – att ägna tiden åt innehål-
let istället för utseendet. I vår verktygs-
låda för att åstadkomma detta ingår väl 
utformade dokumentmallar, dokument-
kontrollanten (jämför dokumentet mot 
utseendepolicy), frashantering med 
mera. Allt är normalt förpackat i en pro-
dukt som heter E-kontoret. Hör gärna 
av dig för en demonstration.

Av: Bernt Caspersson


