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Folke Persson, skapare av Tidredan Advokatsystem, kan nu blicka tillbaka 
på en lyckad konvertering av Tidredan till det modernare KLARTEXT 
Advokatsystem. Men hela historien började egentligen med en krasch!

Av: Ulf Hansson • Foto: Kajsa Sjölander

Det började med en 
krasch!

Folke Persson presenterades i den-
na tidning redan för två år sedan. 
Det var i samband med att hans 
skapelse ”Tidredan Advokatsys-
tem” såldes till SoftIT SK AB. Syf-
tet var att integrera Tidredan med 
SoftITs KLARTEXT Advokatsystem 
och utifrån dessa två produkter 

skapa ett enhetligt och ännu bätt-
re administrativt system för advo-
katbranschen. Vid årsskiftet sällar 
sig Folke till skaran glada pensio-
närer och slutar på Soft IT. Dags 
för en summering, hur har utveck-
lingen av KLARTEXT har gått? Jag 
når Folke på telefon och han berät-

tar att semestern inte blev så lång 
i år, det har varit fullt upp.
– Vi hyrde en stuga på Orust en 
vecka, det var väl i princip semes-
tern i år, säger han, det blev inga 
längre turer till sjöss heller, fl yte-
tyget var ungefär sex meter långt 
och fyra hästkrafter stort ...

Folke Persson och nya familjemedlemmen 
Gucci på balkongen till drömlägenheten 
vid Göteborgs hamn.
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Nestorn bland utvecklare av system 
för advokatbyråer, Folke Persson, 
har just fyllt 65 år. Tidredan 
Advokatsystem är Folkes livsverk 
och han har tillsammans med Jan 
Roos lyckats få en stor kundbas 
med många användare. Jan Roos 
har tidigare i denna kundtidning 
beskrivit nödvändigheten av att ha 
en stor kundbas för att ha råd med 
den utveckling som marknaden 
kräver av ett modernt advokatsystem. 
Kundbasen är viktig men också 
prissättningen, där nischade 
programvaror måste få kosta mer 
än standardsystem som vänder sig 
till många kundkategorier, men utan 
anpassningar till specifi k bransch. 
För att få den volym som krävs 
har vi beslutat att kraftsamla kring 
KLARTEXT som det framtida systemet 
för advokatbyråer.

Vi har en hektisk höst framför oss 
med ett stort antal konverteringar 
från Tidredan till KLARTEXT. Trots 
detta sker en hel del nyutveckling 
av KLARTEXT och vi tar bland 
annat med oss det bästa från 
Tidredan. Nu presenteras ny rutin 
för ”kostnadsräkning” och för 
tidrapporter med analyshjälpmedel.

I detta nummer får vi träffa Folke 
som nu med ålderns rätt förbereder 
sin pensionering.

Vi hörs

Kraftsamling 
kring KLARTEXT

bo.myren@softit-sk.se

Tiden efter försäljningen har Folke 
bland annat ägnat åt att hjälpa till med 
att ”baka in” Tidredan i KLARTEXT.
– En av uppgifterna har varit att bygga 
ett konverteringsprogram för att kunna 
fl ytta data från det ena systemet till det 
andra, förklarar Folke. Jag har också va-
rit behjälplig med råd och dåd när det 
gäller appliceringen av funktionalite-
ten från Tidredan till KLARTEXT. En an-
nan uppgift har varit att underhålla och 
ge support till de Tidredankunder som 
fi nns kvar. De här två åren har varit nöd-
vändiga för att klara det jobbet.

Är Tidredan helt integrerad i
KLARTEXT nu?
– Ja, vi har fört över viss funktionalitet 
från Tidredan till KLARTEXT, men även 
expanderat detta något. Det fanns ju 
mycket i KLARTEXT som inte fanns i Tid-
redan, men ett viktigt skäl till samman-
slagningen var att KLARTEXT är byggt 
på en betydligt modernare plattform än 
Tidredan. Slutresultatet ska ju vara att 
de som konverterar från Tidredan till 
KLARTEXT ska känna sig hemma i sys-
temet och veta att de nu har en uthållig 
applikation. Den ska ju tåla allt som Mi-
crosoft kan hitta på!
– Och det är rätt mycket! Tillägger Fol-
ke med ett skratt, vad jag menar är att 
systemet måste ha stor tolerans mot 
de förändringar som sker och det har 
KLARTEXT.

Folke tycker att arbetet med att avslu-
ta Tidredan och utveckla KLARTEXT har 
lyckats väl. Han framhåller att det stora 
jobbet har axlats av medarbetarna på 
SoftIT i Solna. Själv har han arbetat på 
distans hemma i Göteborg.
– Mitt jobb har i princip gått ut på att 
avveckla mig själv, och det kan ju kän-
nas lite tråkigt, men jag tycker vi har 
lyckats bra, det är nästan ingenting kvar 
av mig! Säger Folke och skrattar gott.
– Men det var ju också så det var 
tänkt, tillägger han.

Folke konstaterar att de byråer man 
hjälpte med konvertering till KLARTEXT 
redan för ett par år sedan är mycket 
nöjda.
– Det känns väldig bra, utan aktuell 
statistik till hands tror jag att runt sjut-
tio procent nu har konverterat till KLAR-
TEXT.

Vi återvänder för en kort stund till Tid-
redan. Folke berättar hur den kom till.
– Upprinnelsen var faktiskt lite märklig. 
Jag arbetade som konsult åt en advokat-
fi rma och tyckte de skulle försöka han-
tera administrationen på ett effektivare 
sätt; ”det fi nns faktiskt bättre redskap 
än kulramar numera”, försökte jag. En 
av advokaterna förklarade att han skul-
le fi xa ett dataprogram själv. Han ringde 

då och då för att få lite råd. Detta pågick 
nog ett år och plötsligt en dag ringde han 
och sa: ”Nu får du ta över det här!”. När 
han nästan var klar med alltsammans 
hade hårddisken kraschat och hela pro-
grammet var puts väck.
– Märkligt, avslutar Folke, man kan 
faktiskt säga att Tidredan började med 
en krasch! Hade inte den där hårddis-
ken pajat hade jag nog aldrig byggt Tid-
redan!

Folke lägger nu tjugo års erfarenhet 
av advokatsystem bakom sig och blir 
”statstjänsteman” som han kallar in-
trädet i pensionsåldern. Vad blir det se-
dan?
– Det blir nog en del pillande med sys-
temen även efter årsskiftet, men jag 
har också tänkt läsa lite datateknologi 
med matematisk inriktning. En god app-
likation börjar alltid med en god analys. 
Jag har många gånger sagt att jag äls-
kar mitt jobb som analytiker, bara jag 
slapp datorerna!

Folke privat
Ålder: 65
Familj: Hustru Sussie och hunden 
Gucci.
Bor: Har nu fl yttat in i den 
nyproducerade drömlägenheten i 
Göteborgs hamn.
Fritid: Båt och hav som tidigare. 
Senast lästa bok: Har på nytt läst 
”Krig och Fred” av Lev Tolstoj. En 
återkommande klassiker.
Favoritprogram på TV: Nej, jag 
föredrar radio, P1.
Favoritmat: Fisk som tidigare, men 
det fi nns faktiskt fi sk jag inte äter, 
se nedan.
Tycker inte om: Surströmming, det 
är mat för självplågare!

Avslutningsvis berättar Folke att han 
och hustrun Sussie planerar att ta igen 
lite utebliven semester och dra iväg till 
Lofoten senare i höst.
– Vi ska försöka få upp lite torsk! Sä-
ger Folke, sedan ska jag köpa nytt pia-
no, ta pianolektioner och förkovra mig 
i att spela Ukelele som jag och Sussie 
fi ck prova på Tongaöarna. Förra året hyr-
de vi en husbil och körde till Nordkap, 
det gav oss ”blodad tand” och kanske 
blir det en husbil också nu när jag blir 
”statstjänsteman”!



3

Som ett led i den kontinuerliga utveck-
lingen av KLARTEXT har vi under det-
ta år bland annat haft som mål att ta 
fram en ny och vidareutvecklad hante-
ring av kostnadsräkningar och rappor-
ter hänförbara till dessa. Syftet har varit 
att ha en fl exibel funktion och hantering 
anpassat efter önskemål från ett stort 
antal kunder.

Syftet med kostnadsräkningar är att 
på ett bra sätt ta fram underlag till ex-
empelvis en huvud förhandling innehål-
lande hittills nerlagd tid och upparbetat 
arvode, tidsspillan och utlägg/omkost-
nader som advokaten kan ta med till 
domstolen. På plats ska advokaten en-
kelt kunna komplettera tillkommande 
uppgifter för att därefter direkt kunna 

Utökad modul för tidrapporter
Release av ny version för hantering och rapportering av 
kostnadsräkningar med åtföljande arbetsredogörelser.

lämna in sin kostnads-
räkning. Specifi cering ska 
kunna bifogas enligt de 
krav på uppställning som 
domstolarna har. En kost-
nadsräkning ska även 
kunna vara varierande i 
sitt utförande och i sin ut-
formning då olika krav på 
uppställning och utform-
ning kan förekomma bero-
ende på ärendets art t.ex. 
brottmål, asylärende eller 
försäkringsärende.
 Detta innebär att 
användarna av KLARTEXT 

skall kunna designa och utforma egna 
varianter på kostnadsräkningar och 
dess underliggande arbetsredogörel-
ser utifrån förutsättningar 
som lämnas av oss.

Principen för hanteringen 
i Klartext är att timtaxor 
(rättshjälpstaxor, tidspillan 
och utlägg/ omkostnader) 
styr var tidstransaktioner 
skall hamna i kostnads-
räkning, fakturor och ar-
betsredogörelser. Hante-
ringen vid framtagning av 
kostnadsräkning kan vid 
varje tillfälle enkelt änd-
ras och kompletteras inn-
an utskrift sker. Det kan 

I KLARTEXT har vi tagit fram ett komplet-
terande verktyg som ger möjlighet för 
våra kunder att göra olika former av ana-

Analysera verksamheten
lyser av sin verksamhet. Det kan vara 
frågor som kan ge besked om hur intäk-
ter fördelar sig mellan klienter, ärendety-

per, jurister m.m. Det kan 
också vara frågor som 
t.ex. hur mycket tid en bi-
trädande jurist har arbe-
tat för olika delägare och 
vilket debitering det har 
varit. Ett mycket smidigt 
och lättarbetat verktyg 
för såväl ekonomiperso-
nal, sekreterare som ad-
vokaten.

Separata arbetsredogö-
relser som kan bifogas 
kostnadsräkningen tar ni 
enkelt fram i en ny och 

till exempel vara att ändra rubricering, 
byta domstol eller komplettera med nå-
gon annan uppgift. När underlaget är ge-
nomgånget skrivs kostnadsräkningen ut 
via MS Word-mallar. Ursprungsmallen 
som vi levererar innehåller i stort sett 
alla fält som kan behövas vid framtag-
ning av olika kostnadsräkningar. Från 
vår mall kan ni sedan själva mycket en-
kelt skapa olika varianter på kostnads-
räkningar, som då är anpassade efter 
era egna behov och önskemål.

Modulen för tidrapporter ger också 
våra användare stora möjligheter att ta 
fram varianter på tidrapporter för egen 
uppföljning eller för rapportering till by-
råns klienter.

Av: Jan Roos

kompletterande rapporthantering för ar-
betsredogörelser. Dessa redogörelser 
kan tas fram i många olika varianter och 
urval direkt på skärmen i en lättarbe-
tad miljö. Det fi nns möjlighet att ta fram 
urval grafi skt och i rapportform. Ni kan 
som användare få fram till exempel:
– Fördelning av tider och belopp i dia-
gram.
– Flexibla rapporter där sortering, rub-
riker och summor kan väljas av använ-
daren.
– Skapade format kan sparas till fi l för 
återanvändning.
– Rapporter och diagram kan öppnas i 
Word och i vissa fall Excel eller i Webb-
läsaren.
– Alla förändringar i urval eller design 
visas direkt i fönstret.

Av: Jan Roos
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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

DEMO av KLARTEXT

På vår hemsida får du en demonstra-
tion av KLARTEXT Advokatsystem i 
lugn och ro när du själv har tid! Vi har 
lagt ut en ingående presentation där 
du i egen takt kan gå igenom sys-
temet. Varje del presenteras både 
visuellt och muntligt. Vill du ha yt-
terligare information efter att ha tit-
tat på demon – kontakta oss! Gå in 
på www.softit-sk.se under rubriken 
KLARTEXT, så hittar du demon.

För att ytterligare förstärka och förbätt-
ra för våra kunder, samt anpassa oss 
efter de förändringar som sker inom 
advokat- och juristbranschen har vi ut-
vecklat ytterligare valmöjligheter.

Idag är det vanligt att varje advokat 
har sitt delägarbolag med separat 

tidredovisning och bokföring, men in-
går i en form av konglomerat (hatt) 
som visar en gemensam marknads-

föring och hantering av uppdrag. Där 
ingår normalt även att man delar på bi-
trädande jurister och administrativ per-
sonal. I de fall där advokaterna och by-

Fler valmöjligheter för delägarbolag

Vidareutvecklad momshantering för 
konkurser

råerna har en gemensam hantering och 
där t.ex. de biträdande juristerna arbe-
tar för fl era olika delägarbolag, men fak-
turering och bokföring skall ske i res-
pektive delägarbolag, måste det fi nnas 
en smidig lösning för att byrån ska ar-
beta så effektivt som möjligt.

Arbetar ni i er verksamhet på ovanstå-
ende sätt fi nns nu en mycket bra han-
tering och lösning i KLARTEXT. Det kan 
avse enbart hanteringen av ärenden/
klienter/tider med fakturering eller hela 
systemet inklusive integrerat ekonomi-
system per delägarbolag.

KLARTEXT har sedan tidigare en myck-
et bra hantering av konkurser med kon-
kursredovisning för särredovisade kon-
kurser. Nu har vi gått ett steg ytterligare 
och vidareutvecklat möjligheterna att 
ta fram och hantera momsrapporter på 
olika sätt. Vill ni ha gemensam moms-
rapportering för valda konkurser? Vill ni 
ha en direktuppdatering och bokföring 
av varje vald konkurs? Vill ni kunna sär-
redovisa vissa konkurser för sig?

KLARTEXT innehåller sedan tidigare 
fullständig hantering av konkurser med 
t.ex. direktupplägg av särredovisade 
konkurser enligt av er förvald konkurs-
kontoplan och struktur. I hanteringen 
ingår också komplett fatalie- och på-
minnelsehantering för konkurser, han-
tering av värdesaker, inblandade parter 
med mera. Till detta sker även en regel-
bunden översyn och anpassning till nya 
regler inom området.

Av: Jan Roos

Av: Jan Roos


