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Minnesvärd 
flygresa till Milano.

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

”Det här är världens bästa skiva” sä-
ger Mikael Ullerstam och håller fram 
en LP-skiva med Iron Maiden. Fram-
sidan är rena konstverket med motiv 
från Egyptens pyramider och med en 
ytterligt grym Tutankhamonfigur som 

från sin tron spänner ögonen i betrak-
taren.

Mikael är programmerare på SoftIT 
och inför den här intervjun hade jag 
bett honom ta med sig några person-

liga saker som betyder mycket för ho-
nom. Det blev bland annat skivor med 
Iron Maiden och en keps med Kiruna 
AIF märke på. Mer om det senare.

I jobbet på SoftIT handlar det om 

Hårdrockande 
programmerare

Av: Ulf Hansson

Mikael Ullerstam är en hårdrockande programmerare som jobbat på 
SoftIT i närmare tjugo år. Han stortrivs med jobbet och gillar att få vara 
med om att utveckla och skapa väl fungerande och effektiva program i 
KLARTEXT Advokatsystem.

Tips & Tricks 
med Bernt!

Hjärtat klappar för 
Kiruna AIF.

Mikael Ullerstam.
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Nu är hösten här och vi kan se tillbaka på 
en fantastisk sommar. Juli månad måste 
ha varit den varmaste på mycket länge. 
Hörde till och med kommentarer om att 
det var för varmt. Det är man inte van vid 
i Sverige.
Vid en jämförelse var det faktiskt varmare 
här än i exempelvis Grekland under juli. 
Kan det vara den globala uppvärmningen 
som skapar förändringar? Men nog om 
klimat och väderspekulationer.
Förhoppningsvis har ni alla haft en lång 
och välförtjänt ledighet med mycket 
sol, bad och spännande aktiviteter. 
Med laddade batterier och nyvunnen 
energi kan vi nu ta oss an höstens 
arbetsuppgifter.
I detta nummer har vi ingen kundintervju 
utan får istället träffa det senaste 
tillskottet i KLARTEXT-teamet, nämligen 
Mikael Ullerstam. Han har varit anställd 
på SoftIT i princip sedan företaget 
bildades 1999, men har tidigare 
mestadels jobbat med andra produkter.
Sedan några år tillbaka är Mikael 
involverad i utvecklingen av KLARTEXT 
Advokatsystem. Bland annat 
ligger han bakom utvecklingen av 
tilläggsprodukterna KLARTEXT Online och 
Dokumentsök. Läs mer om Mikael i Uffes 
intervju.
I det återkommande inslaget ’Tips & 
Tricks med Bernt’ återknyter Bernt till den 
nyligen införda dataskyddsförordningen, 
GDPR. Läs hans tips om hur man kan 
tillgodose önskemål från en klient som vill 
få sina uppgifter borttagna från systemet.
Har ni önskemål om vad vi ska ta upp i 
framtida nummer får ni gärna skicka ett 
mail till klartext@softit-sk.se.
Välkommen till en stimulerande höst med 
KLARTEXT! 
 
Jörgen Olsson

Höst med 
laddade batterier

jorgen.olsson@softit-sk.se

– Jag blev sugen på att köpa en dator för 
att kunna spela spel på, berättar han, men 
jag kunde ingenting om datorer och gick en 
kurs. I samma veva råkade jag få syn på en 
annons där man kunde ansöka om att få gå 
en två års IT-utbildning. Jag sökte och blev 
antagen.

Mikael tyckte utbildningen var väldigt in-
spirerande, framförallt programmeringen 
och efter utbildningen fick han jobb i Stock-
holm.
– Jag kände att jag ville ägna mig åt pro-
grammering, säger han, jag har alltid varit 
intresserad av ny teknik och gillar att lära 

Mikael privat
Ålder: 47
Familj: Fru Maria och barnen Morgan (7) och Meja (5).
Bor: Kedjehus i Vällingby
Fritid: Med två barn är man fullt sysselsatt. Renoverar också huset som vi bott i några 
år. Övrig tid blir det musik, helst på vinyl.
Böcker: Gärna populärvetenskap.
Favoritprogram på tv: Vetenskapens värld och brittiska ”mysmordsdeckare”.
Favoritmat: Köttsoppa med klimp, men ett stycke älgkött är inte heller dumt. Farsan 
jagar och brukar förse oss ibland.

”Vinyl ska det vara”, säger Mikael och visar sina bästa Iron Maiden skivor.

”Världens bästa 
LP-skiva” enligt 

Mikael.

programmering. Mikael har skrivit program 
i en mängd KLARTEXT-miljöer, till exempel 
Dokumentsök och Budgetmodulen som 
han skrivit om till nyare versioner. Han har 
också skrivit originalversionen av KLAR-
TEXT Online och har gjort en del förbättring-
ar i den.
– Kundernas önskemål och synpunkter 
är en viktig del i systemutvecklingen, säger 
han, men vi arbetar också själva med att 
utveckla KLARTEXT, till exempel förbättra 
befintliga moduler eller lägga till funktioner.
– Mitt jobb är lite som en diversehandel, 
förklarar Mikael, ibland är det något som 
bara behöver justeras – lite mindre jobb – 
och ibland är det mer komplexa och avan-
cerade programmeringsuppdrag.

Det har inte alltid varit programmering för 
Mikael. Själv säger han att han halkade in 
i branschen på ett bananskal i form av en 
annons.  Året var 1995 och Mikael som då 
bodde i Kiruna gick arbetslös.
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mig nytt. Jag trivs jättebra, jag har ju jobbat 
på SoftIT i snart tjugo år nu och det säger 
väl en del.

Uppdragen får Mikael i första hand av 
KLARTEXT-kollegorna.
– Jag får en specifikation på vad vi ska 
uppnå, förklarar han, det är sedan alltid 
spännande att klura ut och skriva program-
met så att det fungerar som det var tänkt.

En funktion som Mikael arbetat mycket 
med är Dokumentsök.
– Ja, nu behöver man bara skriva in en 
fras, mening eller något sökbart begrepp 
så får man upp relaterade alternativ på 
skärmen, som i Google, förklarar han.

Det roligaste med jobbet är att lära sig nya 
tekniska saker inom programmering, me-
nar Mikael.
– Det ligger en väldig tillfredsställelse i att 
den modul eller funktion man programme-
rat fungerar som det är tänkt.

Så var det ju det här med Iron Maiden och 
Kiruna AIF. Mikael har själv spelat gitarr i 
hårdrockband på 80-talet. ”Våld”, ”Mega-
mosh”, ”Blå Ångest” och ”Legion” hette ban-
den och intresset för musiken håller i sig.
– Iron Maiden är favoritgruppen, säger 
han, de gav ut sin första skiva 1980 och jag 
har sett dem live trettiotre gånger. Nyligen 
var jag på deras konsert i London. De är ju 
inga ungdomar längre, men studsar fortfa-
rande omkring som tjugoåringar!

En särskilt minnesvärd resa var när sång-
aren i bandet, Bruce Dickinson, tillika flyg-
kapten, flög Mikael och andra fans till två 
konserter i Milano.
– Då fick jag bland annat den här som 
minne, säger Mikael och visar upp en liten 
kabinväska med texten ”Crew Flight 666”.

Och Kiruna AIF?
Mikaels hjärta klappar självklart lite extra 
för sin gamla hemstads idrottsförening Ki-
runa AIF. En klubbvimpel pryder väggen ut-
anför arbetsrummet och AIF-kepsen bär 
han med stolthet.

Hårdrockaren Mikael har funnit sig väl tillrätta 
som programmerare.

Advisor AS är i dag Norges största leverantör av advokatsystem och har 
funnits på marknaden i över 20 år. Advisor finns även i Polen sedan ett antal 
år tillbaka.

För att visa samhörighet och fördjupa samarbetet ytterligare med resten 
av verksamheten har vi på SoftIT SK AB beslutat oss för att byta namn och 
logotype.

Vårt nya namn är Advisor SoftIT SK AB och vår nya logotype ser ut så här:

SoftIT SK AB byter namn
Sedan 1 juli 2017 har SoftIT SK AB nya ägare, Advisor AS ett 
norskt IT-företag med inriktning mot advokatbranschen.

Nya KLARTEXT Online
– Aldrig mer en bortglömd kvart!
Det självklara sättet att registrera tid för advokaten i farten.
Förhandlingen på tingsrätten, besöket hos klienten ute på stan, 
telefonsamtalet man tar i bilen på vägen hem – allt arbete sker 
inte på kontoret framför datorn. Med möjlighet att registrera 
tidposter direkt i telefonen så minskar risken att man glömmer 
bort att registrera den nedlagda tiden.

Registrera bild/dokument
Välj bild/dokument som ska skickas in i KLARTEXT 

Akthantering på valt klientärende. Du sitter ute hos en 
klient och har ett avtal, fotografera avtalet och skicka in 
bilden. Du använder kameran som scanner för att få in 

dokument i akthanteringen.

NYHET!
KLARTEXT Klientregister 
direkt i mobilen. Enkelt 
att ringa eller maila.

NYHET!
Du får upp de aktuella 
påminnelser som 
du har och som är 
upplagda på dig i 
KLARTEXT.

Tillsammans blir vi en stark aktör på advokatmarknaden i Sverige, resten av 
norden och Polen.

Advisor SoftIT SK AB huvudfokus kommer även fortsatt att vara KLARTEXT 
advokatsystem men framåt kommer vi även kunna presentera andra 
lösningar.
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Fler och fler 
väljer SoftIT!

Returadress:
SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Tips & Tricks med Bernt!
Avidentifiering
I detta nummers tips anknyter jag till GDPR-direktivet som trädde i kraft 
2018-05-25. Enligt direktivet ges privatpersoner möjlighet att få sina 
personuppgifter borttagna ur ett datasystem om så önskas.

Detta måste naturligtvis ställas i relation till 
om klienten måste finnas kvar för jävskon-
troll eller dylikt. Om nu så inte är fallet och 
klienten vill få sina uppgifter borttagna ur 
KLARTEXT Advokatsystem så skapar detta 
problem om det finns tidposter, utlägg, fak-
turor m.m. registrerade på klienten.

Eftersom KLARTEXT är en s.k. relationsda-
tabas kan då inte klienten raderas hur som 
helst. Därför finns det möjlighet att ”aviden-
tifiera” en sådan klient. Det betyder att alla 
personuppgiftsfält som t.ex. namn, person-
nummer, telefon m.m. blankas, men klient-
numret finns kvar.

Klientregistret, fliken ”Status”.

GDPR-menyn Avidentifiering.

För att göra detta måste klienten först gö-
ras ”avförd”. Detta görs i klientregistret på 
fliken ”Status”. Sedan går man in på meny 
”GDPR/Hantera personuppgift”, gör sök-

ningen, markerar klienten när den hittas 
och trycker på funktionen ”Avidentifiering”. 
Några kontrollfrågor ställs så att man inte 
av misstag avidentifierar ”fel” klient.

Komplettera KLARTEXT Akthantering 
med Dokumentsök
– Snabb fritextsökning i alla dokument

KLARTEXT Advokatsystem är ett fullvärdigt system för att hante-
ra alla typer av dokument. Det finns ett antal sätt att importera 
dokument till KLARTEXT Akthantering, t.ex. import från MS Office, 
drag & drop m.fl. Alla dokument ligger knutna till Klient/Ärende 
och kan lätt sökas via dessa. Har man bedrivit advokatverksam-
het under en tid så är det mer än troligt att dokumentantalet är 
stort och man vill kanske söka efter specifika dokument på an-
dra premisser, exempelvis fritextsökning, sökning på rubrik o.s.v. 
Ett utmärkt hjälpmedel för detta är KLARTEXT Dokumentsök (till-
läggsprodukt).

I KLARTEXT Dokumentsök kan du ställa in diverse sökvillkor för 
att snäva in träfflistan. Enklast möjliga sökning gör du genom 
att skriva in ett sökord och trycka på Sök. Resultatlistan pre-
senteras efter någon sekund. Alla dokument, som du är be-
hörig till, kan öppnas och redigeras direkt från resultatlistan. 
Detta tillvägagångssätt, som KLARTEXT Dokumentsök, tillhan-
dahåller är oerhört effektivt om du snabbt vill söka ex. person-
uppgifter lagrade i byråns dokument 


