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Advokatfi rman SJS i Göteborg valde KLARTEXT Advokatsystem 
då man nyligen startade eget. Sammantaget kunde inget annat 
system svara upp mot fördelarna i KLARTEXT.

Hantverkaren i 
gänget.

Guld på Nordiska 
mästerskapen och 

brons på SM.

Av: Ulf Hansson

Tips & Tricks
med Bernt!

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

Nischad byrå med 
snabba fötter

När jag hälsar på hos Advokatfi rman 
SJS i ”Lilla London”, eller Göteborg 
som staden heter på riktigt, har våren 
sakta börjat anlända. Det är tidig mor-
gon och bilköerna in mot centrum är 
kompakta, men taxichauffören som 
tar mig från Landvetter är ett proffs 
som har kläm på grejorna och kör så 
det ryker i bussfi lerna. Det går som 
smort och när jag knackar på hos 
SJS mitt i city ska det ännu dröja någ-

ra timmar innan affärerna på Kungs-
portsavenyn slår upp sina portar.

Advokatfi rman SJS är nystartad från 
i år och drivs av de fyra advokaterna 
Ulrik Smedberg, Magnus Johansson, 
Allan Stutzinsky och Erik Pousard. 
Vi bänkar oss i Ulriks arbetsrum och 
strax dyker även Magnus och Allan
upp. Erik hade en tidig förhandling 
att ta hand om och kunde inte närva-

ra. Amina Kahriman som är assistent 
och sköter receptionen, kommer in 
med nybryggt kaffe och så är vi igång.

Alla kommer från Advokatfi rman 
Glimstedt där man i princip bildade 
en egen avdelning för process- och 
straffrätt. Ulrik har en bakgrund på 
domarbanan, Magnus har tidigare 
jobbat på processavdelningen på en 
stor byrå och Erik har arbetat som bo-

Samling i pentryt, från vänster: Amina Kahriman, Allan Stutzinsky, Ulrik Smedberg och Magnus Johansson.
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I min förra ledare var jag inne på att 
advokatbranschen är oerhört dynamisk. 
Nya byråer startas, sammanslagningar görs 
etc. etc. Detta accentuerades i tidningens 
kundintervju som handlade om en 
sammanslagning av två advokatbyråer till en. 
Nämligen Ramberg Advokater i Stockholm och 
von Lode, två Stockholmsbaserade byråer som 
såg stora fördelar med ett samgående.

Vi fortsätter på samma tema i detta nummer, 
men då med motsatt scenario. I detta 
nummers kundintervju beger vi oss till 
Göteborg där fyra advokater, alla inriktade på 
process- och straffrätt, bestämde sig för att 
lämna sin nuvarande arbetsgivare och starta i 
egen regi med Advokatfi rman SJS, en lite mer 
nischad byrå.

Då de använt KLARTEXT Advokatsystem 
tidigare föll det sig naturligt att även 
fortsättningsvis använda samma affärssystem. 
Läs mer om detta i Uffes intervju med den 
nystartade byrån.

Även i detta nummer låter vi Bernt presentera 
lite nyheter och tips som underlättar det 
dagliga arbetet med KLARTEXT Advokatsystem. 
Läs ”Tips & tricks med Bernt!” på sista sidan 
som denna gång bland annat handlar om 
möjligheten att ”låsa” dokument som bifogas 
i mail.

Tiden rusar och snart är det sommar igen. 
Förhoppningsvis kan vi alla se fram mot en 
lång och välförtjänt ledighet med möjlighet till 
rekreation.

Som vanligt tar vi gärna emot 
önskemål om vad ni vill läsa om i 
iKLARTEXT. Maila oss på klartext@
softit-sk.se.

Ha en skön sommar och väl 
mött i höst!

Jörgen Olsson

Nystart i 
Göteborg

jorgen.olsson@softit-sk.se

lagsjurist. Ulrik berättar hur det kom sig att 
man startade eget.
– Vi tyckte att det skulle bli enklare om 
man är få med samma inriktning, säger
Ulrik, det minskar bland annat risken för jäv 
och vi kände också att vi kunde skapa bätt-
re förutsättningar om vi specialiserade oss 
och renodlade verksamheten. Vi är vad jag 
kallar en riktigt bra nischbyrå i egen regi. 
Jag tror helt enkelt att vårt team kan leve-
rera en kvalitativt bättre tjänst då vi enbart 
arbetar med straffrätt, processrätt och ar-
betsrätt. Vi är specialiserade på detta och 
det har fungerat väldigt bra så här långt.

Separationen från Glimstedt skedde i all 
vänskaplighet utan konfl ikter.
– Vi kände bara att just vår specialkunskap 
skulle få bättre förutsättningar att utvecklas 
genom att starta eget, berättar Ulrik.

– Sedan ska vi inte sticka under stol med 
att alla här kände att det skulle vara väl-
digt spännande att starta en egen advokat-
fi rma. Det är ju en utmaning och som tur 
var hade vi Magnus som gjort detta tidiga-
re, vi andra var inte lika ”rymningsbenäg-
na”. Men Magnus har pushat och dragit i 
oss och nu känns det jättebra.

Eftersom Glimstedt använder KLARTEXT 
Advokatsystem kändes det naturligt att 
fortsätta med det även i den nystartade fi r-
man. Det hade dock varit fel, menar Ulrik, 
att inte undersöka marknaden i övrigt inn-
an man bestämde sig.
– När man vant sig vid att jobba i ett bra 
system som fungerar föll det sig naturligt 
att köra vidare med det, men inledningsvis 
hade vi en tanke på att försöka hitta sys-
tem som fungerade i Mac-miljön. Men vi 
hittade inget bra sådant och sedan gjorde 
vi samma sak vad gäller PC-miljön. Vi var 
ganska noga, hade möte med andra leve-
rantörer som var här och demonstrerade. 
Men ingen kunde leverera något i klass 
med KLARTEXT.
Ulrik stannar upp och skrattar.
– Det här låter ju som värsta säljargu-
menten! men vi hittade faktiskt inte någon 
som kunde leverera ett genomtänkt och in-
tegrerat system som fungerar lika bra som 
KLARTEXT.
– Inriktningen är att minimera pappers-
hanteringen, fortsätter han, och då är do-
kumenthanteringsdelen väldigt viktig, inte 
bara tidredovisningen. I KLARTEXT är det 
lätt att till exempel ta fram ekonomiska rap-
porter och det är enkelt att fakturera efter-
som våra utlägg redan ligger inlagda i tid-
redovisningen, alla fördelar sammantaget 
gjorde att vi valde KLARTEXT Advokatsys-
tem.

Funktionen KLARTEXT Redovisning har 
SJS bara haft några månader, men det är 
inget man kör själva.
– När vi arbetade på den stora byrån 
hade vi ju en ekonomiavdelning som man 
lämnade över allt till, förklarar Ulrik, nu an-
litar vi en redovisningsbyrå som arbetar 
med KLARTEXT Redovisning åt oss. I det 
här sammanhanget har vi haft stor nytta av 
vår tidigare ekonomichef som lärt upp re-
dovisningsbyrån i KLARTEXT. Stort tack till 
henne! Vår assistent Amina skö-
ter fakturering med mera, 
men när det kommer 
till kontering och bok-
föring och sådant 
tar vi alltså hjälp 
utifrån. Det fung-
erar jättebra.

Företagsfakta
Advokatfi rman SJS drivs av en handfull 
drivna, kompetenta specialister på 
rättsliga konfl ikter med erfarenhet 
från näringslivet, storbyråer och 
domstolsväsendet. Firman driver 
tvistemål- och brottmålsprocesser 
samt biträder klienter i domstol vid 
medling och skiljeförfaranden.
För närvarande arbetar fyra advokater 
och en assistent på fi rman.

En klassiker bland 
jordglobar pryder Ulriks 
rum – bargloben!

Ett fl ertal tavlor väntar på att hängas upp 
i Allans rum, som den här ”Stockholm”, av 
Franco Costa.
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MEDARBETARNA PRIVAT
Alla har familjer och bor i Göteborgs närhet.
Vad gäller fritidsaktiviteter sammanfattar Ulrik:
– Vi är i vid bemärkelse väldigt intresserade av politik, 
jakt, golf, båtliv och roadracing. Det senare är min 
specialitet och handlar om att åka motorcykel jäkligt fort på 
asfalt! Politiken är Allans avdelning och den höjer ju högst 
väsentligt diskussionerna vid morgonfi kat!
Amina tävlingsdansar och har vunnit guld på Nordiska 
mästerskapen och brons på SM.
Husdjur?
– Där är vi svaga, medger Ulrik. Han ropar till Amina i receptionen; 
”Amina! har du något husdjur?”, nej inga husdjur, jag har visserligen 
en jakthund men den är utleasad.
Senast lästa bok?
– Vi kan enklast göra gemensam sak av detta, alla på fi rman gillar Leif GW Perssons 
böcker.
Favoritprogram på tv?
– Nyheter och sport, företrädesvis fotboll, säger Ulrik.
Magnus berättar att han gillar serier som ”House of Cards” med fl era. Allan kommer 
inte på något speciellt.
Favoritmat?
Hela gänget unisont:
– Skaldjur! vi är ju i Göteborg!

KLARTEXT Online!
Registrera tid, omkostnader 
och skicka bilder/
dokument direkt till akten i 
KLARTEXT.

Förhandlingen i  ngsrä  en, besöket hos 
klienten, telefonsamtalet man tar i bilen på 
vägen hem. Med möjlighet a   registrera 
 dposter direkt i telefonen eller på surfpla  an 

så minskar risken a   man glömmer bort a   
registrera den nedlagda  den.

Du är ute hos en klient och har e   avtal. 
Fotografera avtalet och skicka in bilden  ll 
KLARTEXT Akthantering direkt  ll rä   klient 
och ärende. Det fi nns möjlighet a   skicka 
in alla möjliga typer av dokument direkt 
 ll KLARTEXT Akthantering. Nu även med 

möjlighet a   skicka ljudfi ler.

Vill du veta mer om KLARTEXT Online ring 08-705 80 10 eller 
maila info@so  it-sk.se

En viktig fråga var hur det skulle gå med 
överföringen av de klienter man arbetade 
med hos Glimstedts.
– SoftIT lyfte ur våra akter ur Glimstedts 
databas till vår egen där vi fi ck med oss alla 
elektroniska dokument inklusive ärende-
nummer och allt, förklarar Ulrik. Vi kunde 
utan avbrott jobba vidare i vår egen verk-
samhet och det fungerade helt fantastiskt 
bra. SoftIT har levererat det vi bett dem om 
och det har fungerat perfekt.

Alla är överens om att överföringen gick 
över förväntan.
– Absolut, säger Allan, och när överföring-
en gjordes gick det imponerande snabbt, 
allt stämde och var på plats när vi skulle 
köra igång. Ärendenummer, tidsposter, alla 
dokument, ja, allt följde med, det gick fan-
tastiskt smidigt.
– Mycket kan vi naturligtvis tacka Glim-
stedts för, säger Magnus, de gav klarteck-
en direkt till att vi fi ck lyfta ur våra doku-
ment ur deras server. När vi kom hit till SJS 
första arbetsdagen var allt i drift och fung-
erade perfekt.
– Ja, det var imponerande, säger Ulrik, 
det hade man kanske inte vågat hoppas på 
innan.

SJS anlitar SoftITs hostingtjänst för IT-drif-
ten.
– Vi är väldigt glada att slippa ha en egen 
server, säger Ulrik, vi sa redan från början 
att vi ska försöka ha så få leverantörer som 
möjligt och hosting är ett sätt att minska 
antalet. Den tjänsten är mycket prisvärd 
och fungerar hur bra som helst.
– Det är ju mycket bättre att de som kan 
det här med servrar får sköta IT-driften, in-
fl ikar Allan, det ger bättre säkerhet och 
man slipper bekymren om något blir fel.
– Vi vill syssla med kärnverksamheten 
och då är det inte meningsfullt att lägga 
ned tid på sådant som SoftIT är proffs på, 
säger Ulrik.

Är KLARTEXT ett prisvärt system?
– Ja, det tycker jag, säger Ulrik, särskilt 
med tanke på att de olika modulerna är in-
tegrerade med varandra.
– Integreringen är ju faktiskt en av de 
största fördelarna med KLARTEXT, säger 
Magnus, och det underlättar arbetet vä-
sentligt.

Ulrik ger också SoftIT beröm för bra kund-
service.
– SofIT svarar snabbt på frågor och ställer 
upp när vi behöver hjälp. Det blir mest Amina
som sköter de kontakterna och det går 
jätte bra. Jag och Allan är inte särskilt intres-
serade när det gäller datorer, Magnus och 
Erik är mer PÅ där.

Magnus stryker sig över skägget och nick-
ar, jo, så är det nog.
– Vi har våra specialiteter, säger han,

Ulrik är hantverkaren i gänget, det var 
många hyllor som skulle upp på väggarna.

Det har varit en inspirerande intervju. Med-
arbetarna på Advokatfi rman SJS utstrålar 
tillförsikt och arbetsglädje. Avslutningsvis 
sammanfattar Ulrik byråns policy.
– Vi fl yttade från en byrå på arton hund-

ra kvadratmeter med fyrtio medarbetare 
till tvåhundra kvadratmeter och fem med-
arbetare som alla har möjlighet att vara 
med och påverka. Vi har inte planer på att 
bli så många fl er, max ytterligare två. Vi är 
en nischbyrå som är platt, snabbfotad och 
specialiserad och vi vill vara bäst på det vi 
gör. Det är i korthet vår affärsplan.
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Fler och fl er
väljer SoftIT!

Returadress:
SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Tips & Tricks med Bernt!
Nyheter i akthanteringen och i 
Wordtillägget i 8.1.1.37

När du bifogar fi ler från Klartext till Outlook väljer du att bifoga till 
nytt mail eller till öppet mail. Om du väljer att bifoga i ett öppet mail 
måste du se till att du har ett det nyskapade osända mailet överst 
i Outlook. Om du råkar ha Outlooks kalender överst eller ett mot-
tagit mail överst, kommer rutinen att skapa ett nytt mail och bifo-
ga fi lerna där.

Filerna som bifogas i mail är kopior av originalfi lerna i akten. Därför 
kan vi, utöver själva bifogandet, erbjuda möjligheter att göra saker 
med fi lerna innan de läggs in i mailet. Sedan tidigare har vi en rutin 
som rensar metadata från Wordfi ler. Den tar bort information från 
fält för standardegenskaper:

Rutinen Skapa pdf gör att Word-, Excel- och PowerPointfi ler görs om 
till pdf innan de bifogas. I exemplet här blir resultatet att en pdf bi-
fogas istället för Wordfi len:

Alternativet Låst dokument fungerar bara på Word-dokument.
Resultatet blir att fi len går att öppna och läsa i Word, men texten 
kan varken ändras eller kopieras.

Wordtillägget
När vi gjorde en översyn av tillägget avseende versionshanteringen 
för någon månad sedan, lade vi även till en funktion som fångade 
upp stänghändelsen även för nyskapade dokument för att säkra 
dokument även i den händelse du som användare råkar svara nej 
på frågan om dokument ska sparas. I den nya versionen av tilläg-
get ställer vi en spara-fråga innan utskrift av KLARTEXT-dokument 
– om de är osparade vid det tillfället. De senare funktionerna har vi 
lagt till för att säkra så många ändringar i dokumenten som möjligt 
– om olyckan skulle vara framme.

1 2

I Klartext 8.1.1.37 har vi lagt till två rutiner: Skapa pdf och Lås dokument.
Klartext försöker bredda din inställda bredd för fönstret i samband med uppdateringen, så att även de nya 
funktionerna ska synas. Men om de inte syns kan du själv dra i fönstrets högersida tills det ser ut som i bilden ovan.

Nu kan du direkt i akthanteringen skapa en PDF från Word-, Excel- och 
PowerPointfi ler innan de bifogas till e-post.


