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Imponerande 
CV.

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

Den här gången går färden till Katri-
neholm för ett möte med Advokatby-
rån Humanisterna AB. Alla på byrån 
har inte möjlighet att närvara, men 
jag får träffa grundaren, Inga-Lill Staf-

fansson, och Karolina Sjöblom, biträ-
dande jurist sedan 2017.

Inga-Lills CV imponerar. Efter jur. 
kand blev hon notarie vid Köpings 

tingsrätt, arbetade i Göta hovrätt och 
utbildade sig till domare. Utnämn-
des till hovrättsassessor och arbeta-
de som domare med brottmål, famil-
jemål och vanliga tvistemål vid olika 

Några 
knapptryckningar 
och allt är klart!

Av: Ulf Hansson

När Inga-Lill Staffansson startade Advokatbyrån Humanisterna AB 2011 
var det aldrig någon tvekan om valet av administrativt system. Det blev 
KLARTEXT Advokatsystem från början.

Tips & Tricks 
med Bernt!

”Effektivt med 
KLARTEXT 
Online!”

Byråns grundare advokat Inga-Lill Staffansson närmast 
kameran och Karolina Sjöblom, biträdande jurist.
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Höstmörkret har sänkt sig över landet 
och snart har vi vintern här. Efterlängtad 
av somliga, men många av oss ser redan 
fram mot våren när ljuset och värmen 
återvänder.
Denna mörka tid bjuder trots allt på en 
del glädjeämnen. Vi har bland annat en 
lång och härlig jul- och nyårshelg att se 
fram emot som i år är extra gynnsam 
ledighetsmässigt.
I detta nummers kundintervju får vi 
träffa Advokatbyrån Humanisterna i 
Katrineholm. De arbetar som namnet 
antyder framför allt med humanjuridik. 
Vår stjärnreporter Uffe åkte dit och 
träffade några av medarbetarna. Läs 
mer i Uffes artikel om vad de tycker om 
KLARTEXT Advokatsystem och varför de 
anser att det är ett viktigt arbetsredskap i 
det dagliga arbetet på byrån.
Inför julen är det många som kanske vill 
göra ett utskick med en julhälsning till 
sina klienter. I KLARTEXT Advokatsystem 
finns ett alldeles utmärkt verktyg för att 
göra detta.
I det återkommande populära inslaget 
”Tips & Tricks med Bernt” visar han hur 
man med några enkla knapptryckningar 
kan åstadkomma just detta. Läs mer på 
sidan 4.
Vi tar gärna emot tips om vad ni vill 
läsa om i iKLARTEXT eller vad Bernt 
ska ”tipsa” om framledes. Maila era 
önskemål till klartext@advisorsoftit.se.
Då detta är sista numret för i år vill jag 
passa på att önska er alla en God Jul 
samt en fin avslutning på året och ett 
Gott Nytt 2019!
 
Jörgen Olsson

Inte bara 
mörker

jorgen.olsson@advisorsoftit.se

tingsrätter fram till 1997. Under åren som 
följde arbetade Inga-Lill som åklagare med 
allehanda typer av ärenden på Åklagarkam-
maren i Nyköping. Hösten 2008 var det 
dags för en ny inriktning och Inga-Lill börja-
de arbeta som jurist på en advokatbyrå. Ef-
ter några år blev hon advokat och medlem i 
Sveriges Advokatsamfund.
– Efter allt det där blev jag inspirerad att 
ha en egen byrå, säger hon, och så starta-
de jag Advokatbyrån Humanisterna 2011.

Inga-Lill har naturligtvis haft stor nytta av 
sina tidigare erfarenheter som professio-
nell i olika befattningar inom rättsväsendet.
– Självklart har jag stor nytta av det nu, sä-
ger hon och Karolina nickar instämmande.
– Det är oerhört värdefullt med all den 
kunskap Inga-Lill har samlat på sig, hon 
kan tillföra olika perspektiv på ärendena 
utifrån sina erfarenheter.

Byrån har använt KLARTEXT Advokatsys-
tem sedan starten.
– Vi har de flesta funktionerna utom bok-
föringen, säger Inga-Lill, även KLARTEXT 
Online. Med den modulen är det enkelt att 
till exempel registrera tid för ett telefon-
samtal var man än befinner sig så man inte 
glömmer bort det.
Karolina instämmer.
– Ja, det är väldigt bra, man lägger in tid 
och eventuella kommentarer på en gång 
när man är ut på något uppdrag, det är lätt 
hänt att man annars glömmer bort något 
man gjort för klients räkning.
– KLARTEXT Online har ju utvecklats ock-
så, säger Inga-Lill, förut kunde man bara 
lägga in tider, men nu finns ju även kli-
entkontakterna tillgängliga så man direkt 
kan hitta telefonnummer om man behöver 

Byråfakta
Advokatbyrån Humanisterna AB 
har kontor i Katrineholm, filial i 
Norrköping och arbetar inom området 
humanjuridik. Byrån ger professionell 
hjälp av advokat eller jurist i alla 
ärenden där privatpersoner eller 
mindre företagare behöver någon form 
av rättsligt biträde.
Byrån har sex advokater/jurister och 
en sekreterare.

Inga-Lill Staffansson är grundare till byrån och gillar att skogsluffa med hunden då hon är ledig. 
Åker gärna skidor utför i Sälenfjällen där hon även gärna semestrar. TV är inget för Inga-Lill, det blir 
bara nyheterna för att hålla sig uppdaterad, men ljudböcker avlyssnas flitigt. Vad gäller favoritmat är 
det vällagat viltkött med fina tillbehör som gäller.

ringa när man ute på något uppdrag. Man 
behöver inte ringa sekreteraren och be 
henne plocka fram uppgifterna åt en.

Första januari i år började man använda 
faktureringsfunktionen i KLARTEXT, något 
som uppskattades, inte minst av Karolina.
– Jag tycker faktureringsfunktionen är jät-
tebra, säger hon, när man väl vant sig vid 
att alltid lägga in tider och kommentarer 
kontinuerligt i systemet är det oerhört smi-
digt att sedan fakturera.
– Tidigare har vi lagt in våra tider i KLAR-
TEXT och sedan hämtat uppgifterna däri-
från och fakturerat manuellt, förklarar Inga-
Lill, det känns väldigt bra att nu använda 
även faktureringsfunktionen i KLARTEXT. 
Det spar mycket tid och är effektivare. Vi 
gör ju en del kompletterande kommentarer 
med förkortningar och annat för uppdraget 
i tidsregistreringen och sådana kommenta-
rer lägger vi nu in direkt tillsammans med 
tiden. Sekreteraren slipper försöka tolka 
våra krumelurer som hon tidigare har fått 
göra när hon skulle fakturera.
Inga-Lilla ser nöjd ut.
– Några knapptryckningar bara så är det 
klart! utbrister hon och skiner upp, det un-
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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.

derlättar framför allt när det gäller de läng-
re uppdragen, vi har över huvud taget bätt-
re kontroll på faktureringen nu.

En annan uppskattad funktion i KLARTEXT 
är Dokumentsök. Inga-Lill:
– Man håller kanske på med ett ärende 
som påminner om ett tidigare och behöver 
hitta en formulering man gjorde, ”jag hade 
ju ett sådant ärende för ett par år sedan, 
hur var det nu jag skrev?”. Då är det jät-
teskönt att ha Dokumentsök, man slipper 
uppfinna hjulet flera gånger.
– Vi digitaliserar alla dokument i KLAR-
TEXT nu, fortsätter Inga-Lill, visserligen har 
vi ett antal ”pappersakter” också – ingen 
av oss klarar väl att jobba enbart i datorn – 
men när pappersärendet är klart kastar vi 
de fysiska papperen, akten är arkiverad di-
gitalt. Allt som kommer i pappersform skan-
nas och digitaliseras och läggs in i KLAR-
TEXT.

Hur vill ni beskriva det bästa med KLAR-
TEXT? undrar jag. Inga-Lill tycker att tydlig-
heten i klientregistret kommer högst på lis-
tan.
– Där har man förhoppningsvis alla upp-
gifter, motparter med mera inlagda. Då är 
det väldigt enkelt att få en kontroll av en 
eventuell jävsituation.
– Framför allt tycker jag det är smidigt att 
alla funktioner i KLARTEXT är integrerade 
med varandra och lätt tillgängliga, säger 
Karolina, om man till exempel får ett sam-
tal från en klient kan man direkt hämta upp 
ärendet på skärmen och man slipper gå 
och leta i en pärm någonstans.
– Man spar helt klart massor av tid med 
KLARTEXT, säger Inga-Lill, det är lätt att 
prata med klienten när man omedelbart får 

Karolina Sjöblom är biträdande jurist och håller sig i trim på stadens gym. Semesterresorna går helst 
till soldränkta stränder. Inte heller Karolina är någon älskare av tv, hon läser hellre deckare av till 
exempel John Grisham som har en bakgrund som jurist. Karolina kommer ursprungligen från Öland 
och favoritmaten är följaktligen öländska kroppkakor.

upp akten på skärmen. Jag vet ju att mina 
papper inte alltid är så välsorterade och ti-
digare fick jag börja rota bland akterna och 
fråga mig var just de specifika dokument 
låg som jag behövde just då. Det har ju bli-
vit oerhört mycket lättare i KLARTEXT, i syn-
nerhet när det gäller omfattande ärenden 
som är utdragna i tid.

Något om supporten från Advisor SoftIT? 
Damerna måste tänka efter, har vi behövt 
någon support? Jo, Inga-Lill minns ett till-
fälle.
– Det var när vi skulle lära oss fakture-
ringsfunktionen i KLARTEXT, då behövde vi 
en del support för att komma igång, men 
det var inga problem, vi fick jättebra hjälp.

Avslutningsvis något om brev och doku-
mentmallar. Att behöva gå och hämta såda-
na i pärmar är nu ett minne blott. Alla mal-
lar finns i KLARTEXT, bara att hämta upp.
– Underbart, säger Inga-Lill och ser nöjd 
ut, KLARTEXT är helt enkelt ett väldigt bra 
system för oss!
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Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Tips & Tricks med Bernt!
Skapa julhälsningar med KLARTEXT

När julen närmar sig är det 
flera av er som skickar ut 
julhälsningar. Några KLARTEXT-
kunder använder sig av vår 
urvalsrutin för klientinformation 
för att underlätta utskicken.

Är det första gången du använder Urvalsfönstret kan fönstret 
kanske se svårnavigerat ut. Ett urval du gjort hamnar i en lista, 
som görs åtkomlig i listrutan under etiketten Urvalslistor.

Om du inte har något urval att utgå ifrån, kan du skapa ett med 
hjälp av knappen vid A. Först ger du urvalet ett beskrivande 
namn och därefter väljer du vad som ska 
ingå. Är det bara juridiska personer eller 
ska även fysiska tas med? Gäller urvalet 
klienter till alla ansvariga jurister eller bara 
en enskild jurist o. s.v.

När du har ett urval att utgå ifrån markerar 
du urvalet i listan. Du kan nu välja att titta på urvalet och 
redigera det, genom att välja till eller välja bort klienter. Du 
öppnar redigeringsfönstret med knappen B. Har det tillkommit 
klienter sedan du använde en lista förra gången kan du 
uppdatera listan med knapp C. Då återanvänds befintliga 
filterinställningar och urvalet/listan kan uppdateras.

Urvalet är till för att användas på något sätt. Du kan exempelvis 
göra ett e-postutskick till e-postadresserna i listan (knapp 3), 
ta ut etiketter i Word (knapp 1) eller exportera innehållet till ett 
Excelblad (knapp 2).

Excelbladet lämpar sig också för att granska klientuppgifter – du 
kan se om de är inskrivna i klientregistret på ett homogent sätt.

Om ni har nya E-kontoret (med mallar kopplade till KLARTEXT), 
kan du använda Excelbladet som adresskälla för att exempelvis 
skapa brev vid massutskick.

Vill du ha adresser utskrivna på etikettark väljer du först lämpligt 
format bland tillgängliga etiketter för laserskrivare och därefter 
trycker du på skapa-knappen.

Urvalsfönstrets uppbyggnad

Trevlig Jul önskar vi på Advisor SoftIT!


