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Byråfakta
Advokatfi rman grundades år 
2000 av Michael Wilensky, 
advokat sedan 1989. Firman 
driver en IT-baserad modern 
advokatverksamhet med 
inriktning på affärsrättsliga 
frågor.

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
i Klartext produceras av:
Ulf Hansson Text & Bild och
Text å Form AH AB

Ny projektledare 
för KLARTEXT.

”Vi kallade oss 
TAXI.”

KLARTEXT är 
rätt system!

Advokat Michael Wilensky insåg från början värdet av att ha ett effektivt 
och modernt IT-system för administrationen. Nu har fi rman konverterat från 
Tidredan till KLARTEXT Advokatsystem och ser framtiden an med tillförsikt.

Av: Ulf Hansson
Foto: Caroline L Jacobsen

Professionellt med 
KLARTEXT!

Michael Wilensky på Advokatfi r-
man Wilensky & Partners i Malmö 
har sedan länge använt Tidredan. 
När Michael nåddes av beskedet 
att detta system skulle övergå till 
KLARTEXT Advokatsystem var det 
inte utan att han kände en viss 
sorg och saknad.
– Ja, det gjorde jag, säger han, 

men redan inledningsvis, när vi 
konverterat till KLARTEXT och bör-
jade använda det, noterade vi po-
sitiva skillnader. KLARTEXT är till 
exempel betydligt snabbare och 
modernare och uppbyggnaden är 
gjord med tanke på framtiden. Jag 
saknade visserligen några funktio-
ner jag var van vid från Tidredan, 

Man känner sig professionell 
när man arbetar i KLARTEXT, 
säger Michael Wilensky.
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Möt två Tidredan-kunder, Michael 
Wilensky och Anita Carlsson, båda 
med kontor i Malmö som nu lämnar 
Tidredan till förmån för KLARTEXT.

”Arbetet med att erbjuda Tidredans 
kunder en övergång till KLARTEXT 
har tagits emot positivt. Det innebär 
att vi kommer att få betydligt många 
fl er KLARTEXT-kunder vilket i sin tur 
innebär att vi kan kraftsamla kring 
ett system. Det går inte att vara 
liten på denna marknad om man 
skall ha råd och ork att kunna ge 
advokatbyråerna, stora som små, 
den funktionalitet och det kundstöd 
man har rätt att kräva.” Ovanstående 
är ett citat från en tidigare ledare väl 
värt att upprepa.

Genom att KLARTEXT får många nya 
kunder och kunder som kommer 
från Tidredan, ökas även kraven på 
oss som leverantör att ytterligare 
vidareutveckla och förstärka 
programmet, dess funktioner och 
vårt kundstöd. Som ett led i detta 
har vi nyanställt ytterligare en 
programmerare. Det är Nils Wendel 
som vi får läsa mer om i nästa 
nummer av denna kundtidning.

Ny i Klartext-gänget är också Jörgen 
Olsson, som presenteras i detta 
nummer. Han har en bakgrund som 
yrkesmusiker, innan han skolade om 
sig till systemutvecklare. Jörgen har 
arbetat åtta år på SoftIT och blir nu 
produktansvarig för KLARTEXT.

Då detta är sista numret för året 
vill jag passa på att önska alla våra 
kunder en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År!

Förstärkt 
KLARTEXT

bo.myren@softit-sk.se

men SoftIT lyssnar på våra synpunkter 
och har meddelat att man i kommande 
versioner av KLARTEXT ska ta hänsyn 
till önskemålen.

Michael berättar att man bara hunnit 
använda KLARTEXT några veckor ännu, 
men att man mer och mer börjar gilla 
systemet, inte minst fördelen att KLAR-
TEXT är byggt för Windowsmiljön.
– Det är till exempel bra att man skri-
ver i Word direkt och kan hantera do-
kumenten på ett mer tidsbesparande 
sätt, säger han, dessutom tycker jag 
man känner sig mer professionell när 
man jobbar i den miljön.

Wilensky & Partner har alltid satsat på 
att ligga i framkant när det gäller teknik, 
innovation och marknadsföring.
– Ett led i detta är att vi tidigt började 
använda Tidredan, förklarar Michael.
– Det gäller även vår konvertering till 
KLARTEXT, ett system som helt klart är 
ett steg framåt i utvecklingen.

Under vårt samtal märker man tydligt 
Michaels stora intresse för den nya IT-
tekniken som underlättar och effektivi-
serar arbetet. Som till exempel när han 
berättar om fjärrstyrning av datorerna.
– Vi rör oss ju utanför kontoret en hel 
del i tjänsten, förklarar Michael, och be-
höver därför vara mobila i våra uppkopp-
lingar. Vi kan till exempel inte bara kopp-
la in oss på servern utan även fjärrstyra 
våra datorer. I princip kan jag skriva ett 
e-mail från Hongkong och ingen kan tro 
annat än att jag sitter på kontoret i Mal-
mö och arbetar. Vi har alla handlingar i 
digital form och kommer därför åt dem 
var vi än befi nner oss i världen.
– Det är fantastiskt bra, ja, riktigt ro-
ligt! Säger han entusiastiskt.

Wilensky & Partners arbetar företrä-
desvis med affärsjuridik för medel-
stora företag, men är även öppna för 
börsnoterade bolag, kommuner och in-
tresseorganisationer. Nyckelorden är 

engagemang, kreativitet, vision och 
kompetens. Michael berättar att fi rman 
av tradition har ett intresse för skade-
ståndsjuridik.
– Vi har bland annat hjälpt Förbundet 
Blödarsjuka i Sveriges medlemmar att 
få skadestånd, ett sammanlagt myck-
et stort belopp. Skadeståndet gäller de 
som drabbats av hiv och hepatit C. Det 
känns mycket bra, säger Michael.

Michael menar att klassisk skade-
ståndsjuridik är en av juridikens tyngd-
punkter och något man ofta kommer 
i kontakt med, även när man sysslar 
med företag.
– Jag har haft stor nytta av erfarenhe-
terna från skadeståndsjuridiken även 
inom affärsjuridiken, säger han.

För att återknyta till KLARTEXT Advo-
katsystem säger Michael att han ser 
framtiden an med tillförsikt.
– Ja, det går bra för oss och jag vill av-
sluta med att framhålla att vi tycker det 
är spännande och framåtskridande att 
använda KLARTEXT!

DEMO av KLARTEXT
På vår hemsida får du en demon-
stration av KLARTEXT Advokatsys-
tem i lugn och ro när du själv har 
tid! Vi har lagt ut en ingående pre-
sentation där du i egen takt kan gå 
igenom systemet. Varje del presen-
teras både visuellt och muntligt. 
Vill du ha ytterligare information ef-
ter att ha tittat på demon – kontak-
ta oss! Gå in på www.softit-sk.se 
under rubriken KLARTEXT, så hittar 
du demon.

Michael privat
Ålder: 52
Familj: Hustrun Marianne 
och två barn, Elias och 
Gabriella (vill dessutom utöka 
familjemedlemmarna med en 
hund).
Bor: Villa i Malmö.
Fritid: Har jag någon sådan? Jo, 
det är förstås familjen, sedan blir 
de en del fysisk träning i olika 
former samt Golf.
Senast lästa bok: ”Klienten” av 
John Grisham.
Favoritprogram på TV: ”Mannen 
som talar med hundar”, Cesar 
Millan.
Favoritmat: Italienskt i olika 
former, sallader, ”cross-country”.
Tycker inte om: Orättvisor.
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SoftITs Jörgen Olsson är en av dem som 
nu förstärker arbetet med KLARTEXT
Advokatsystem. Jörgen har bland annat 
arbetat med SoftITs administrativa sys-
tem för Svenska kyrkan, men mest av 
allt har han varit engagerad i tillkomsten 
av konferensbokningssystemet KS och 
det jaktadministrativa systemet JAS, ett 
system för viltvården som nu används 
på alla länsstyrelser i landet (utom Got-
land som saknar älgar).

Jobbet med KLARTEXT innebär att Jör-
gen bland annat blir projektledare på 
systemsidan.
– Jag kommer också att fungera som 
administratör och koordinator, säger 
han och fortsätter:
– Vi är ju en relativt liten arbetsgrupp 
som har klara arbetsområden, teknisk 
ansvarig, supportansvarig med mera, 
men våra arbetsuppgifter griper in i var-
andra och vi måste kunna lite av varje.

Innan Jörgen började jobba med da-
torer och systemutveckling var han yr-
kesmusiker. Huvudinstrumentet är bas, 
men han kan även spela gitarr, 
piano, trummor och sjunga.
– Min pappa var musikant, be-
rättar han, dock inte professionell. 
Själv halkade jag in i musikbran-
schen på ett bananskal i ungdo-
men, det var i slutet på 70-talet och 
jag hade lärt mig spela gitarr på ABF. 
Några kompisar som var lite mer 
framåt än jag såg till att vi fi ck turnera 
i parkerna och ordnade skivkontrakt. 
Det var mest rock i början och sedan 
blev disco väldigt populärt.

Jörgen och gänget spelade också in 
några skivor hos samma bolag som 
kontrakterat ”The Boppers”.
– Vi funderade mycket på vad vi skul-
le kalla bandet, säger Jörgen, och till 
slut blev det ”TAXI”. Första säsongen, 
1980, var vi med och spelade i Jonas 
Hallbergs TV-program ”Måndagsbör-

Musikant och systemutvecklare Musikant och systemutvecklare 
förstärker KLARTEXTförstärker KLARTEXT

Av: Ulf Hansson

Jörgen Olsson är ny 
projektledare för KLARTEXT 
Advokatsystem. Innan han 
började i ”datasvängen” var han 
professionell musiker i tjugo år.

sen”. Efter det rullade det på ganska 
bra ett tag.

Efter en tid med bandet gick Jörgen sin 
egen väg och turnerade i Norden som 
”bruksmusiker”.
– Det blev lite av varje, restaurang-
jobb, trubadur, ackompanjemang åt 
andra artister som till exempel ”Kung 
Sune” från Göteborg, säger Jörgen och 
skrattar.

Efter tjugo år som professionell mu-
siker rymmer repertoaren det mesta, 
men om Jörgen själv får välja blir det 
helst jazz eller blues.

– KLARTEXT är ett optimalt verktyg för advokatbranschen, säger Jörgen Olsson 
som är ny projektledare på systemsidan.

Jörgen privat
Ålder: 53
Bor: Bostadsrätt i Nacka.
Familj: Hustru och två barn.
Fritid: Familjen och musiken, läser 
gärna en bok.
Senast lästa bok: ”Aldrig fucka 
upp” av Jens Lapidus.
Favoritprogram på TV: 
Dokumentärer eller någon bra fi lm.
Favoritmat: Gärna skaldjur.
Tycker inte om: Surströmming!

TA I

– Jag läste in gymnasiekompetens i 
bland annat bokföring, säger Jörgen, 
och det var då jag först kom i kontakt 
med datorer. Det var 1996 och jag kän-
de att det var rätt bransch för mig. Efter 
en kurs i systemutveckling började jag 
arbeta med detta.

Fortfarande spelar Jörgen lite då och 
då på fritiden, bland annat på SoftITs 
konferenser för älgjaktsadministratö-
rer.
– Det är riktigt kul! Säger han, jag spe-
lar någon gång ibland för skojs skull, 
det räcker numera. Det är faktiskt rätt 
skönt att äta lunch på normala tider 
och ha lediga helger!

Jörgen tycker jobbet med KLARTEXT 
ska bli både intressant och spännan-
de.
– Nu ska vi utveckla KLARTEXT ytterli-
gare och lyfta in det i modern IT-miljö! 
Säger han.

– Jimi Hendrix och Eric Clapton har va-
rit lite av förebilder, säger han.

Livet som musiker har sitt pris, ofta var 
Jörgen borta på spelningar i helgerna 
och då han bildade familj och det kom 
barn i stugan bestämde han sig för att 
göra något annat. Eftersom han hade 
skött ekonomin i olika musikband inrik-
tade han sig på ekonomiutbildning.
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Inger Björå
inger.bjora@softit-sk.se

Jörgen Olsson
jorgen.olsson@softit-sk.se

Fler och fl er
väljer SoftIT!

Returadress:
SoftIT SK AB
Box 1252,
171 24  SOLNA

Porto
betalt

B.

Janne Christersson
jan.christersson@softit-sk.se

Välkommen att 
prata KLARTEXT 

med oss!
Tfn: 08-705 80 21

(KLARTEXT KUNDSTÖD)

Folke Persson
folke.persson@softit-sk.se

Jan Roos
jan.roos@softit-sk.se

Nils Wendel
nils.wendel@softit-sk.se

Natalia Genina
natalia.genina@softit-sk.se

Advokatfi rman Anita Carlsson samarbe-
tar sedan några år tillbaka – och delar lo-
kal – med Wilensky & Partners i Malmö.
– Jag har jobbat tillsammans med Mi-
chael Wilensky tidigare, säger Anita, 
och vi kompletterar varandra. Michael 
har affärsjuridiken medan jag är mer in-
riktad på familjejuridiken.

I likhet med Wilensky & Partners an-
vänder Anita KLARTEXT Advokatsystem. 
Anita har just börjat bekanta sig med 
det nya systemet.
– Jag har inte hunnit skaffa mig så 
mycket erfarenhet av KLARTEXT ännu, 
förklarar Anita, men jag tycker det ver-
kar bra. Vi har haft genomgång av sys-
temet och vad jag sett så här långt ver-
kar det strålande, integreringen mellan 
de olika funktionerna är bra och gör att 
man har allt samlat, det har jag saknat.
– Just nu håller vi på att lära oss ekono-
misystemet och faktureringsfunktionen 
och jag kan redan nu säga att KLARTEXT 
är rätt system för oss, säger Anita.

Anita var en av de första som börja-
de med ”akut rådgivning”, en tjänst 
där man kan maila frågor och få svar 
inom tjugofyra timmar. Servicen funge-

KLARTEXT är 
rätt system!

Av: Ulf Hansson
Foto: Caroline L Jacobsen

Byråfakta Advokatfi rman
Anita Carlsson
Advokatfi rman har lång erfarenhet 
inom familjejuridiken och jobbar 
med både förebyggande och 
konfl iktlösande juridik.

Anita privat
Ålder: 59
Bor: Villa i Höllviken (inrymmer 
även klientkontor).
Familj: Två barn.
Fritid: Golf, yoga och meditation.
Senast lästa bok: ”Flyga drake” av 
Khaled Hosseini.
Favoritprogram på TV: Har inget. 
Jag har fullt upp med att leva mitt 
eget liv!
Favoritmat: Hummer naturell.
Tycker inte om: Oärlighet.

Advokat Anita Carlsson är idérik 
och har många strängar på sin lyra. 
Konverteringen från Tidredan till 
KLARTEXT är genomförd och hon 
känner att det är helt rätt system.

rar även via telefon på kontorstid. Sva-
ren faktureras till fast pris per fråga.

Anita har många strängar på sin lyra. 
Hon besvarar också juridiska spörsmål 
i Allas veckotidning.
– Det är en liten bisyssla jag har, sä-
ger Anita och berättar att den mest 
frekventa frågan är ”vad händer när en 
maka/make eller sambo avlider?”.
– En annan vanlig fråga gäller ”sär-
barnsproblematiken” och de juridiska 
situationer som kan uppstå där i olika 
varianter.

Som om inte allt detta vore nog kom-
pletterar Anita advokatjobbet med 
coaching åt företag och privatpersoner.
– Det fungerar alldeles utmärkt och ut-
gör faktiskt trettio procent av min verk-
samhet, säger Anita.
På Anitas hemsida www.actout.se kan 
man läsa mer om coachingverksamhe-
ten. ”Coaching är massage för själen” 
står det bland annat och vem skulle 
inte behöva lite av den massagen i vår 
tuffa vardag?


