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Advokatsystem

Mitt besök hos Igne Advokatbyrå i 
”björkarnas stad” Umeå börjar med 
att den förbokade taxin på fl ygplat-
sen förväxlar mig med en annan 
Hansson. Det hela uppdagas efter 
en stunds färd då chauffören får ett 
ilsket samtal från växeln (en annan 
Hansson står utan taxi på fl ygplat-
sen). Det blir en intern uppgörelse 
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i telefon där man upprörs över att 
man bara skrivit efternamn på skyl-
tarna. Den servicevänliga chauf-
fören tar dock det hela med norr-
ländskt lugn och ser till att jag 
kommer till rätt adress.

I förra numret hälsade jag på hos 
Andersson & Barmoro Advokatbyrå 

i Södertälje som i princip haft KLAR-
TEXT Advokatsystem från första ut-
gåvan och som därmed har lång er-
farenhet av systemet. Nu var det 
dags att höra vad Igne Advokatbyrå, 
helt ”färska” användare av KLAR-
TEXT, tycker.

Det är första gången jag hälsar på 

Precis vad
vi behövde!

Advokat Mathias Blomberg.
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Nu är vi en bra bit in på hösten och den 
mörka, kalla vintern närmar sig. Även om 
jag inte är någon vinterälskare ser jag 
fram mot snön som jag hoppas kommer 
och lyser upp i mörkret. Dessutom har vi 
julen att se fram emot som i år är väldigt 
gynnsam vad gäller ledighetsdagar.

I förra numret besökte vi Andersson & 
Barmoro Advokatbyrå i Södertälje som 
haft KLARTEXT Advokatsystem sedan 
tidigt 80-tal. Det var väldigt intressant att 
höra deras erfarenheter av ett system 
som rullat i så många år.

I detta nummer träffar vi Igne 
Advokatbyrå som precis har börjat 
använda KLARTEXT. Efter att ha provat 
ett annat system blev det KLARTEXT 
Advokatsystem för den nystartade byrån. 
Läs mer i Uffes artikel.

Vidare kan vi presentera en nyhet. Efter 
årsskiftet kommer det att vara möjligt 
att registrera tid i KLARTEXT även om 
man befi nner sig utanför kontoret via 
smartphones, surfplattor m.m. Halldin 
Advokater i Göteborg framförde sitt 
önskemål om detta när vi var och 
besökte dem inför deras medverkan 
i tidningen tidigare i år och nu har vi 
prototypen till KLARTEXT Online klar.
Läs mer om detta här intill.

Naturligtvis har vi även i detta nummer 
Marias Tips & Tricks. Denna gång tipsar 
hon om hur man på olika sätt enkelt 
kan registrera sin nedlagda tid när man 
befi nner sig på kontoret.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Jörgen Olsson 

Nyhet på gång!

jorgen.olsson@softit-sk.se

hos en renodlad humanjuridisk byrå som 
specialiserat sig på socialrätt. Byrån fö-
reträder den enskilde gentemot stat och 
kommun i ärenden och mål som framför 
allt handlar om rätten till personlig assis-
tans och assistansersättning. I övrigt har 
man också uppdrag som offentlig försva-
rare, målsägandebiträde och offentligt bi-
träde i tvångsmål och migrationsärenden.

Det är tidig morgon på byrån och jag 
träffar först en av delägarna, advokat 
Mathias Blomberg. Mathias har tidigare 
varit delägare i en annan byrå och gjor-
de ett kort avbrott från advokatyrket inn-
an starten av Igne Advokatbyrå för drygt 
ett år sedan.
– Jag arbetade en kort tid som styrelse-
ordförande i ett vårdbolag, förklarar han, 
men det blev inte riktigt som jag tänkt 
mig och jag återvände till advokatverk-
samheten.

Efter att ha provat ett annat administra-
tivt system blev det KLARTEXT Advokat-
system för den nystartade byrån.
– Jag har många advokatvänner som 
har erfarenheter av SoftITs KLARTEXT, 
förklarar Mathias, och när jag hörde mig 
för om systemet fi ck det bara goda vits-
ord. Det är just ett sådant användarvän-
ligt system som har de funktioner vi be-
höver. Ett administrativt system får inte 
vara för komplicerat eller upplevas job-
bigt att använda i det dagliga arbetet.
– Det fi nns alltid ett motstånd när man 
installerar nya system, fortsätter Mathi-
as, men KLARTEXT är så enkelt att an-
vända att den ”tröskeln” som ändå fi nns 
är överkomlig. Det är nog just användar-
vänligheten vi värdesätter mest.

Vad gäller kostnaden menar Mathias att 
KLARTEXT är ett mycket prisvärt system.
– Allt kostar pengar och man mås-
te värdera produkten efter vad man får 
ut av den. KLARTEXT är ett prisvärt sys-
tem som har allt vi behöver. Det funge-
rar tillsammans med ekonomisystemen, 
det går att ha en molntjänst och det är 
över huvud taget inga konstigheter med 
att använda KLARTEXT.

När KLARTEXT skulle installeras tog by-
råns IT-leverantör kontakt med SoftIT och 
allt löste sig smidigt.
– Det gäller ju att allt fungerar i det dag-
liga arbetet och det gick väldigt bra, sä-
ger Mathias, själv har jag den mest ele-
mentära kunskapen om systemet, jag kan 
det jag behöver kunna i KLARTEXT, i första 
hand tidredovisningen och egna notering-
ar. Resten av funktionerna överlåter jag till 
mina administrativa kollegor! Jag vet att 
de kan det de behöver kunna om fakture-
rade timmar, lager, utlägg och allt annat.

Mathias gillar också enkelheten att 
plocka fram olika uppgifter ur KLARTEXT 

och ger samtidigt en eloge till SoftITs 
support.
– Skulle vi inte klara att ta fram någon 
specifi k uppgift ur KLARTEXT är hjälpen 
bara ett samtal bort, SoftIT har en ut-
märkt support! Kontakterna med Soft IT 
är över huvud taget väldigt bra och kon-
struktiva, de försöker alltid tillmötesgå 
våra önskemål.
Mathias tillägger:
– Man kanske kan tycka att det inte ska 
behöva vara så komplicerat med ett så-
dant här administrativt system, men när 
det inte fungerar blir det inte kul på jobbet!

Vi pratar lite om byråns specialinriktning 
och Mathias berättar om ett nyligen av-
slutat och särskilt minnesvärt uppdrag 
där han känner att han verkligen gjort 
skillnad.
– Det gäller en kvinna som är svårt funk-
tionshindrad och hade personlig assis-
tent. Plötsligt fi ck hon besked från För-
säkringskassan att de inte ansåg att det 
fanns något behov av assistent längre. 
Detta var tre och ett halvt år sedan. Jag 
hjälpte henne med att inleda en process 
och alldeles nyligen kom domen från 
Kammarrätten där man slog fast att hon 
hade rätt till sin ersättning. Ibland kan det 
kännas både tröstlöst och motigt men så 
kommer de här guldkornen som gör att 
man ändå inte helt tappar förtroendet för 
rättsystemet. För kvinnan innebar det ju 
att hon fi ck tillbaka sin tidigare livskvalité.
– Det är de stunderna som gör det värt 
att jobba! säger Mathias och skiner upp.
– Verkligheten är ofta mycket värre än 
vid första påseendet, tillägger han, men 
man får ta till den slitna devisen ”vi får för-
söka rädda världen med ett fall i taget”.

Mathias fritid handlar mest om längdåk-
ning på skidor. Högsäsongen närmar sig 
och även om sonen Carl, som är två och 

Christine Isaksson med en 
något krasslig William.
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ett halvt år, mest intresserar sig för trak-
torer har Mathias lyckats locka honom 
med ut i spåret.
Mathias har också tränat tillsammans 
med fl erfaldige Vasaloppsvinnaren Da-
niel Tynells bror Rikard och själv presterat 
sagda lopp på utmärkta fem timmar. De 
få stunder Mathias har tid att titta på tv 
är favoritprogrammet ”Game of Thrones”.
– I övrigt försöker jag hålla mig så upp-
daterad jag kan inom juridiken, säger 
han och ler stort, jag tycker juridik är väl-
digt roligt!

Byråns sekreterare, Christine Isaksson, 
dyker upp med sonen William på armen. 

Aldrig mer en bortglömd kvart med

KLARTEXT Online!
Förhandlingen på tingsrätten, besöket hos klienten ute på sta’n, telefonsamtalet 
man tar i bilen på vägen hem – allt arbete sker inte på kontoret framför datorn. Med 
möjlighet att registrera tidposter direkt i telefonen eller på surfplattan minskar risken 
att man glömmer bort att registrera den nedlagda tiden.

Christine förklarar att han fått lite feber, 
men eftersom hon ändå ville delta i in-
tervjun fi ck han hänga med på en blixt-
visit till jobbet.
 Christine har arbetat på byrån sedan 
starten och har också tidigare erfarenhet 
från andra advokatbyråer.
 När det gäller KLARTEXT har hon bara 
positiva saker att säga.
– Jag har bara gott att säga om KLAR-
TEXT, vi provade ju ett annat system först 
och det är stor skillnad till KLARTEXTs 
fördel, säger hon och fortsätter:
– Vi är särskilt nöjda med integreringen 
och funktionerna för kostnadsräkningar, 
fakturor, reskontra och möjligheten att 
lägga in betalningar direkt i systemet!

Christine skrattar och säger att hon 
omöjligt kan komma på något negativt 
att säga om systemet.
– Nej, KLARTEXT är jättebra och vi får 
utmärkt hjälp från SoftIT också om det 
skulle strula någon gång, det är aldrig 
några problem! Maria Grass på SoftIT är 
ju fantastiskt skicklig på det här, snabb 
och alltid tydlig.
Även SoftITs Bernt Caspersson får be-
röm.
– Han hjälpte oss ta fram en mall 
för kostnadsräkningar som är an-
passad till just vår verksamhet, 
de standardmallar som fi nns 
kanske inte passar alla och 
då är det ju fantastiskt bra 
att få den hjälpen.
– Nu är det ju bara att 
trycka på en knapp så får 
man fram det man vill ha! 
KLARTEXT är ett väldigt kom-

plett system, vi upplever inte att det sak-
nas något.

Christine jämför det dagliga arbetet på 
byrån med att lägga pussel.
– Man har en till synes ordnad arbets-
vecka framför sig då det plötsligt dyker 
upp hundra andra saker som ska göras. 
Man vet aldrig vad nästa dag kommer att 
föra med sig och det tycker jag bara är 
stimulerande. Dessutom är det ett väl-
digt socialt jobb där man har mycket kon-
takt med människor.

Nyligen har Christine och hennes sam-
bo fl yttat till lägenhet inne i Umeå och fri-
tiden upptas naturligtvis mycket av två-
årige sonen William. Sambon är musiker 
och det blir en del pusslande även på 
hemmafronten för att få det att fungera. 
Men ibland hinner hon i alla fall titta på 
SVTs ”öppet arkiv” som hon nyligen upp-
täckt.
– Kul med den möjligheten, just nu tit-
tar jag på ”Hermans historia”, säger hon.
Favoritmaten är italiensk, pasta i vilken 
form som helst.
– Jag är ”pastoman”! skrattar hon.

Vi befi nner oss i norra Sverige och av-
slutningsvis kan jag inte låta bli att 

ställa frågan om även Chris-
tine har den där speciel-
la böjelsen för surström-
ming.
– För att upprätthålla 
den norrländska traditio-
nen har jag verkligen för-

sökt, säger hon, men det 
går trögt...

Med en enkel knapptryckning eller via en automatisk körning varje natt tankas alla 
webb-tidposter ned till Dagbladet i KLARTEXT och tiden är redo att faktureras ut. 
Aldrig mer en bortglömd kvart!
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KLARTEXT Online – Släpps efter årsskiftet!
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Maria Grass
Support & Utbildning

Jörgen Olsson
Systemansvarig

Fler och fl er
väljer SoftIT!

Returadress:
SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Inger Björå
Systemutveckling

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

Bernt Caspersson
Offi cespecialist

Winay Camaly
Systemutveckling

Fayez Chahrstan
Teknisk support

John Vikman
Teknisk support

Tips & Tricks med Maria!
Varje kvart räknas!
”Hur mycket har du debiterat 
idag?” Det fi nns inget viktigare 
för en advokatbyrås överlevnad 
än att alla registrerar sin 
nedlagda tid. På sidan 3 kunde 
ni läsa om Klartext Online – 
det nya sättet att registrera 
tid i Klartext när man befi nner 
sig utanför kontoret. Här 
kommer nu två tips om hur 
man enkelt ser till att registrera 
sin nedlagda tid även när man 
befi nner sig på kontoret.

Tidtagaruret
Lägg upp en nolltidpost på klienten och starta tiduret när 

arbetet med klientens ärende påbörjas. När arbetet är 
slutfört och tidtagningen stoppas registreras den nedlagda 

tiden automatiskt på klienten i Klartext Dagblad.

I samband med att ett mail eller ett dokument sparas in i 
Klartext Akthantering registrerar man hur lång tid arbetet 

med mailet eller dokumentet har tagit och en tidpost skapas 
automatiskt i Klartext Dagblad.

Spara dokument
Spara dokument eller mail och skapa 
samtidigt tidpost automatiskt.


