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Linnéträdgården i Uppsala ligger i vin-
tersömn under ett tjockt snötäcke när 
jag hälsar på hos Advokatfirman Ti-
berg & Co som ligger ett stenkast där-
ifrån. Firmans Uppsalakontor har sina 
lokaler i ett vackert 1800-talshus där 
mycket av den ursprungliga arkitektu-
ren är bevarad. Högt i tak, vackra ka-
kelugnar, höga dörrar och rejäla golv-
plankor.

 Det är en skön miljö och vi bän-
kar oss med en kopp kaffe i det mag-
nifika konferensrummet. Förutom 
Nina Tiberg själv är Peter Nordström, 
 Rebecca Mueller och Eija Peltola med 
vid bordet. Ytterligare en medarbeta-
re, advokat Stina Larsson, hade inte 
möjlighet att delta.

Medan Ninas tio månader gamla son 

Filip sover i sin bärkorg i arbetsrum-
met berättar hon att hon för drygt tre 
år sedan erbjöds delägarskap i den 
advokatbyrå hon arbetade i. Nina var 
då gravid med sin dotter Julia. Ninas 
make Jesper Tiberg, som är delägare 
i en affärsjuridisk byrå i Stockholm, 
gav den sista uppmuntrade knuffen 
som fick Nina att förverkliga sin dröm 
och starta eget.

Jag lever min dröm!

Av: Ulf Hansson

Den som säger så är grundaren av Advokatfirman Tiberg & Co. 
Redan som femtonårig flicka drömde Nina Tiberg om att bli 
advokat och att någon gång i framtiden ha en egen byrå.

Tips & Tricks 
med Bernt!

Fyra av fem medarbetare, från vänster: Eija Peltola, Rebecca Mueller, Peter Nordström och Nina Tiberg. 
I bakgrunden en av de magnifika kakelugnarna.
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Äntligen börjar våren så sakta komma 
krypande och vintern har slutligen släppt sitt 
järngrepp över tillvaron. Man kan hänga undan 
vinterjackan och stoppa undan vinterkängorna 
med förhoppningen att aldrig mer behöva 
plocka fram dem.
Som ni förstår är jag ingen större anhängare 
av detta vita inferno vi kallar vinter. Nu ser 
man verkligen fram emot att ta långa härliga 
vårpromenader i solen utan att behöva klä sig 
som inför en polarfärd.
Förutom våren ser vi naturligtvis fram mot 
ett nytt spännande och utvecklande år med 
KLARTEXT Advokatsystem. I detta nummers 
kundintervju beger vi oss till Uppsala och träffar 
Advokatfirman Tiberg & Co. Byrån arbetar inom 
området humanjuridik med Straffrätt, Socialrätt, 
Familjerätt och Utlänningsrätt.
De är relativt nya användare av KLARTEXT, men 
har redan insett fördelarna med att använda ett 
specialanpassat advokatsystem. Läs mer i Uffes 
artikel om Advokatfirman Tiberg & Co och hur 
de ser på att använda KLARTEXT Advokatsystem 
som sitt affärssystem.
Som vanligt ger Bernt goda råd i det 
återkommande populära inslaget ”Tips & Tricks 
med Bernt!”.
Denna gång visar han på fördelarna med att 
använda tilläggsprodukten ”E-kontoret”, en 
funktion som framförallt spar massor av tid.
Har man redan upptäckt fördelarna 
med KLARTEXT Akthantering och dess 
versionshantering och integration mot Microsoft 
Office, kan man ta ytterligare ett steg mot 
tidsbesparande flödes- och arbetsanpassade 
fördelar med hjälp av E kontoret. Läs mer på 
sista sidan i detta nummer.
Har ni önskemål om vad vi ska ta upp i framtida 
nummer av tidningen får ni gärna skicka ett 
mail till klartext@advisorsoftit.se.
Vi i KLARTEXT-gruppen hälsar alla välkomna 
till ett nytt utvecklande år med KLARTEXT 
Advokatsystem.
 
Jörgen Olsson

Nytt 
spännande år

jorgen.olsson@advisorsoftit.se

– Med starkt stöd från min man och an-
dra anhöriga bestämde jag mig för att star-
ta egen advokatbyrå, säger hon, en dröm 
jag haft sedan jag var femton år!

Starten skedde i april 2016 och i början 
av juli födde Nina sin dotter Julia som nu 
är 2,5 år.
– Det blev hektiska veckor i början och så 
här efteråt förstår jag knappt hur det kunde 
gå ihop, säger Nina, men jag har hela tiden 
haft ett fantastiskt stöd från familj, vänner 
och kollegor. Utan det stödet hade det inte 
varit möjligt. Vi har en stark sammanhåll-
ning och vi stöttar och peppar varandra. Vi 

ställer upp för varandra och hjälps åt. Det 
var så jag kände att jag ville ha det och nu 
fick jag möjlighet att bygga upp just en så-
dan byrå. Det är jättekul!

Ända från starten har Ninas mamma Eija, 
nu kamrer i firman, varit starkt engagerad i 
verksamheten och till att börja med gällde 
det att komma fram till vad man behövde 
för administrativt affärssystem.
– När vi tittat på vad som fanns på mark-
naden och rådgjort med kollegor i bran-
schen framstod KLARTEXT Advokatsystem 
som det bästa för oss, förklarar Nina och 
fortsätter:

Ninas mor Eija 
Peltola, kamrer, sköter 
byråns ekonomi och 
administration. När 
hon inte är engagerad 
i barnbarnen är det 
naturen som gäller. 
Hon åker skidor 
och är en hejare på 
långfärdsskridskor som 
hon även tävlat i med 
framgång i Finland. 
Älskar all sorts mat, 
gärna lammkotletter. 
På semestern åker hon 
helst runt med maken 
och utforskar resmålen 
på egen hand. Planen 
är att nästa gång flyga 
helikopter genom 
Grand Canyon.

Nina Tiberg, advokat och grundare av firman gillar att röra på sig. Närmast väntar den svenska 
klassikern: Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet. Nina gillar också att 
baka och laga mat, men favoritmat? Ja, herregud… vad kan det vara, jo, men en fin köttbit med 
goda tillbehör och en krämig efterrätt, gärna med choklad, är inte dumt. Nina har rest åtskilligt, 
men listan på platser att besöka är lång. Nina har två barn, 2,5 år och tio månader, samt två 
bonussöner som snart blir 15 år.
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Byråfakta
Advokatfirman Tiberg & Co arbetar 
inom området humanjuridik med 
Straffrätt, Socialrätt, Familjerätt 
och Utlänningsrätt. Engagemang, 
kunskap och tillgänglighet är ledord i 
verksamheten. För närvarande arbetar 
fyra advokater/jurister och en kamrer 
på byrån. I februari stärks gänget av 
ytterligare en advokat. Utöver kontoret 
i Uppsala har man ett kontor i Gävle 
och ett i Sollentuna.

Jur. kand. Peter Nordström 
tillhör inte gymfantasterna 
och menar att det räcker 
med träningen han får 
genom umgänget med 
barnbarnen. Peter gillar att 
laga mat och testar gärna 
nya ”konstiga” rätter som 
kräver svårtillgängliga kryddor, 
”ibland blir det gott!”. Hatar 
att ligga och sola på stranden 
och botaniserar hellre bland 
intressanta byggnader i 
storstäder. Skottland är ett av 
favoritmålen. Peters hobby har 
varit frimärken, men är numera 
mynt. Gustav V:s 20 kr i guld är 
en av rariteterna.

Rebecca Mueller är Jur. kand. som tidigare har arbetat på Uppsala kvinnojour. Hon tränar 
CrossFit sex dagar i veckan och förra årets tävlingsframgångar inspirerar henne att fortsätta. 
Rebecca har lovat att ta hand om friskvården på byrån och övriga bävar inför utmaningen. Gillar 
all mat som äts i bröd. Italien är favoritlandet, men i år blir det semester i tält och vandringar i 
Sverige med sambon.

– Det är skräddarsytt för branschen och 
en stor fördel är att de olika funktionerna är 
integrerade med varandra. Systemet känns 
lätt att förstå och arbeta i.

Både Eija och Nina framhåller att de posi-
tiva kontakterna med leverantören Advisor 
SoftIT också haft stor betydelse.

Nu går byrån snart in på fjärde året med 
KLARTEXT och de använder mer och mer av 
funktionerna, men Nina minns starten som 
något panikartad.
– Det gick väldigt snabbt allting, berättar 
hon, vi hade bara några dagar på oss att 

lära oss så pass mycket om KLARTEXT att vi 
kunde komma igång. Allt behövde ske sam-
tidigt som våra klienters ärenden behövde 
hanteras vidare.

Eija, som arbetat med ekonomi och ad-
ministration i stort sett hela livet, dock inte 
inom advokatbranschen, ger beröm till sup-
porten på Advisor SoftIT, som varit ovärder-
lig under uppstarten.
– Fantastiskt bra support! säger Eija med 
eftertryck, det blev ju mycket nytt att lära 
även för mig, säger hon, och jag som oftast 
hade kontakten med Advisor SoftIT skulle 
sedan lära vidare till Nina, vilket inte var så 

lätt eftersom det hela tiden kom ärenden 
emellan som behövde prioriteras.

Lite hektiskt var det, men nu är man igång 
och alla är nöjda med KLARTEXT.
– Absolut! säger Nina, det är ett jättebra 
och effektivt system, vi har nu börjat titta 
på alla mallar vi kan skapa för just vår verk-
samhet, vi lär oss lite undan för undan.
– Det blir ju så att man först lär sig det 
man behöver mest, inflikar Peter, sedan får 
övriga finesser komma allt efter behov.

Fakturering, bokföring och avstämningar 
hanteras helt i Redovisningsdelen. Tidredo-
visningen används mest av juristerna.
– Det finns mycket bra rapporter att häm-
ta ur KLARTEXT, konstaterar Eija, man kan 
välja bland många varianter av resultat och 
statistik.
– Jävskontrollen ska vi inte glömma, sä-
ger Nina, den är också mycket bra i KLAR-
TEXT, det är en jätteviktig funktion.

Ännu har man inte skaffat KLARTEXT 
 Dokumentsök.
– Det har sin förklaring i att vi inte kom-
mit så långt ännu, förklarar Eija, först vill vi 
ta fram de dokumentmallar vi behöver, så 
småningom kommer det säkert bli aktuellt 
med dokumentsök också.

Utforskningen av alla funktioner pågår för 
fullt och så här långt är man väldigt nöjda 
med KLARTEXT Advokatsystem.
– Jag har ingen erfarenhet av något an-
nat system, men jag tycker också att KLAR-
TEXT fungerar bra och är funktionellt, säger 
Peter samtidigt som han pekar på Rebecca 
och fortsätter:
– Och nu över till vår teknikexpert!
Rebecca skrattar gott åt utnämningen.
– Jag har egentligen inget att tillägga, sä-
ger hon, jag kan bara säga att jag tycker 
KLARTEXT fungera väldigt bra.

Det känns som en bra sammanfattning 
och det blir dags att tacka för en väldigt 
trevlig intervju. Medarbetarna på Tiberg & 
Co har högt i tak både vad gäller lokalen 
och den arbetssociala samvaron. Stäm-
ningen är öppen och familjär, det har blivit 
många glada skratt och jag hinner knappt 
ut i snögloppet utanför porten innan jag får 
lust att vända tillbaka in igen.
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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!
Turboladdat KLARTEXT 
med E-kontoret

Du som redan upptäckt fördelarna med KLARTEXT akthantering och dess versions-
hantering och integration mot Microsoft officepaket, kan ta ytterligare ett steg för 
tidsbesparande och flödes-och arbetsanpassade fördelar med hjälp av E kontoret.

Med E-kontoret installerat möts du av ett startfönster för mallar när du skapar 
ett nytt dokument. Mallfönstret kan ordnas efter ditt/ert behov i aktuella mallka-
tegorier. Till höger i fönstret syns de mallar som ingår i markerad kategori. Mallar-
na innehåller förutom passande utseende, en struktur med rubriker och färdiga ly-

delser om ni så vill. Ett uppgiftsfönster med 
logik underlättar inläggning av klient- mål- 
och ärendeuppgifter i dokumentet. Uppgif-
terna hämtas från KLARTEXT.

Efter att uppgiftsfönstret passerats läggs 
uppgifterna in i dokumentet. E-kontoret kan 
också lägga in skannade underskrifter och 
vattenstämplar i dokumentet om så önskas.

Ett tips till advokatkontor som använder KLARTEXT akthantering 
är att investera i E-kontoret för att förenkla och effektivisera 
skrivandet av dokument.

Vi hoppas du/ni ser 
möjligheterna med 
ett kundanpassat 

E-kontor att 
underlätta arbetet 

och tjäna tid och 
samtidigt få snygga 

dokument.


