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– Behöver jag ha munskydd?
– Nej, vi håller avstånd, svarar Sabi-
na, välkommen!
Efter det beskedet bär det iväg till 
Kungsholmen för ett besök hos 
BLOCK Advokater som är en ganska 
nystartad byrå.

Av: Ulf Hansson

På den nystartade byrån BLOCK Advokater bestämde man sig ganska 
omgående för KLARTEXT Advokatsystem. Många kollegor i branschen 
rekommenderade systemet och efter att ha studerat hur KLARTEXT 
fungerar i praktiken blev valet lätt.

Dalia tar 
femhundra-

kubikaren till 
jobbet.

Tips & Tricks 
med Fayez!

KLARTEXT har 
allt vi behöver

Advokat Sabina Böö (till vänster) och kontorschefen Ylva Engberg som också är utbildad paralegal.

För ett och ett halvt år sedan blev 
advokaterna Fredrik Åkerblom, Sa-
bina Böö och Frida Wallin sugna på 
att hitta på något nytt tillsammans. 
De hade då jobbat på olika advokat-
byråer och med sig på den nya resan 
fick de också advokat Max Eriksson, 

biträdande juristen Dalia Ali och kon-
torschefen Ylva Engberg som även är 
utbildad paralegal. Deras nya byrå he-
ter BLOCK Advokater och har sitt kon-
tor på Kungsholmen i Stockholm, ett 
stenkast från Rådhuset. Byråns inrikt-
ning är i huvudsak humanjuridiken 



2

Det har varit ett ganska långt uppehåll 
beroende på rådande omständigheter och 
som medfört att vi tvingats stuva om lite i 
utgivningsplanen för iKLARTEXT.
Det har varit svårt att få ihop kundintervjuer, 
fotografering och allt som hör till så nu kör vi 
tre nummer i höst i stället.
Den här våren är nog det mest omvälvande 
man varit med om på länge. Den pågående 
pandemin har ju påverkat och påverkar oss 
alla på många sätt och ingen vet när tillvaron 
kan återgå till det normala.
Nu är hösten här och de flesta av oss är 
tillbaka på jobbet efter semestern, även om 
jobbet numera för många utförs hemifrån. 
Vädret har väl kanske inte varit det bästa 
i sommar, men förhoppningsvis har ni alla 
ändå fått en välförtjänt ledighet fylld med 
härliga sommaraktiviteter eller kanske bara 
avkoppling i största allmänhet.
Förhoppningsvis är vi nu redo för nya 
utmaningar.
I detta nummers kundintervju får vi träffa 
en relativt nystartad advokatbyrå som 
nyligen har börjat använda KLARTEXT 
Advokatsystem. De heter BLOCK Advokater 
och återfinns på Kungsholmen i Stockholm.
Vår reporter Uffe åkte och träffade några av 
medarbetarna för en intervju. Läs mer om 
detta i Uffes artikel.
Naturligtvis har vi även i detta nummer 
nyttiga tips för det dagliga arbetet i 
KLARTEXT. Denna gång handlar det om 
möjlighet till automatisk direktimport av 
email till akten i KLARTEXT. Läs mer om 
detta i ”Tips & Tricks med Fayez!” på sista 
sidan.
Har ni önskemål om vad vi ska ta upp i 
framtida nummer av iKLARTEXT får ni gärna 
skicka ett email till klartext@advisorsoftit.se.
För övrigt önskar vi er alla välkomna till en 
stimulerande och utvecklande höst 
med KLARTEXT.
Jörgen Olsson

Väl mött igen!

jorgen.olsson@advisorsoftit.se

men man har också spetskompetens inom 
brottmål, socialrätt och familjerätt.

Byrån använder sig av Advisor SoftITs hos-
tingtjänst, ett smidigt och enkelt sätt att 
slippa tänka på IT-driften.
Jag slår mig ned med Fredrik Åkerblom och 
Dalia Ali vid ett sidobord i den luftiga en-
trén. Fredrik förklarar hur det kom sig att 
man valde KLARTEXT Advokatsystem.
– Vi tittade på olika alternativ, men efter 
att vi rådfrågat advokatkollegor på andra 
byråer som använder KLARTEXT bestämde 
vi oss. Vi fick också hälsa på hos en advo-
katkollega för att se hur KLARTEXT fungera-
de i praktiken och efter det stod det klart 
vilket system som var bästa alternativet för 
oss.

För Dalia var det enkelt, hon hade jobbat 
med KLARTEXT tidigare.

När inte jobbet 
kallar gillar Frida 
Wallin att köra 
styrketräning, 
vara i skärgården 
med sambon och 
hunden och läsa 
deckare.

När Fredrik 
Åkerblom 
kopplar av från 
advokatjobbet 
hänger han gärna 
med kompisar, 
lever skärgårdsliv 
eller kollar på 
fotboll, särskilt när 
”Bajen” spelar.

– Ja, jag hade bra erfarenhet från mitt ti-
digare jobb, så det var inga konstigheter.
– Vi hade lite hjälp i början med några 
timmars utbildning av Advisor SoftIT, förkla-
rar Fredrik, men egentligen är KLARTEXT 
så lätt att förstå att man klarar sig ganska 
snabbt på egen hand.

Nu använder alla på byrån KLARTEXT och 
är nöjda med systemet.
– Jag har inte saknat någonting i KLAR-
TEXT ännu, säger Fredrik, men visst upp-
täcker man ibland nya saker, genvägar och 
användningsområden som finns i systemet 
och som underlättar i jobbet. Man lär sig 
mer och mer, helt enkelt.

Dalia uppskattar rapporterna i olika skär-
ningar som KLARTEXT kan generera.
– Det finns bra rapporter att hämta i 
KLARTEXT. Det är enkelt och smidigt att 
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I pentryn hittar man 
denna mycket speciella 

havsinspirerade kombination 
av lampa och klocka.

Biträdande juristen 
Dalia Ali gillar fart och 
kampsport. Tar gärna 
500-kubikaren, en 
Honda CBR500R till 
jobbet.

till exempel få ut rappor- ter över alla 
ärenden dag för dag och mycket mer.
Fredrik instämmer:
– Man kan enkelt se vem som gjort vad 
och det underlättar väsentligt när det gäl-
ler kostnadsunderlagen. Är man bara noga 
och lägger in alla åtgärder och timkostna-
der vartefter blir det ju väldigt smidigt att 
fakturera sedan.
– I kostnadsunderlagen har man ju tagit 
med allt som hör till respektive klient och 
ärende, inflikar Dalia, det är lätt att föra 
över till ekonomifunktionen. I korthet kan 
man säga att vi tar fram underlagen, sedan 
behöver man bara flytta över uppgifterna 
och fakturera.

Fredrik uppskattar möjligheten att spara 
kostnadsunderlagen i olika format, till exem-
pel i Word där man kan redigera vid behov.
– Det är jättebra, säger han, i övrigt är det 
ganska naturligt tidrapporteringen som an-
vänds mest, men jävskontrollen är också en 
väldigt bra och viktig funktion i KLARTEXT.

BLOCK Advokater trivs med KLARTEXT, 
helt klart, inte minst gäller det supporten 
från Advisor SoftIT som får extra beröm.
– Den är superbra! säger Fredrik entu-
siastiskt, man får snabbt hjälp och det 
är ovärderligt. Skulle det vara något extra 
komplicerat bokar man en tid och får hjälp 

samma dag. Det har gått jättesmidigt, tyd-
liga instruktioner och snabb hjälp.
Dalia instämmer.
– Supporten är verkligen toppen! säger 
hon.

Så har vi frågan om KLARTEXT är ett pris-
värt system.
– Ja, det tycker jag absolut, säger 
Fredrik, det finns andra system, men 

jag upplever dem som onödigt avance-
rade och komplicerade för våra behov.

Vi lever i skuggan av Covid19 och jag und-
rar hur det påverkar verksamheten.
– Det har givetvis påverkat oss också, för-
klarar Fredrik, en period var det många in-
ställda möten och förhandlingar. Även de 
förhandlingar som blivit av har ju fått ske 
med videolänk. Det har medfört en del 
praktiskt krångel och märktes på ärende-
mängden några månader när det var som 
värst. Det har inte heller varit så många fy-
siska möten på plats utan vi har ordnat det 
via telefon.
– Vi har varit noga med att ställa om till 
mer digital verksamhet på distans, säger 
Dalia, vi har anpassat oss snabbt och det 
fungerar bra.

Det finns ett liv utanför advokatbyrån ock-
så. För Dalia innebär det fysträning, kamp-
sport och MC.
– Jag gillar att träna, framförallt kamp-
sport. Jag är rätt ny på kickboxning och har 
första bältet än så länge, det vita, men sik-
tar på att gå vidare. Sedan gillar jag fart 
och kör motorcykel, tar ofta MC:n till job-
bet. Den här sommaren hade jag tänkt åka 
en längre sväng men den blev inställd på 
grund av pandemin.

Fredrik gillar varken höga 
farter eller höga höjder.
– Nej, det är inget för mig, 
när jag inte är engagerad 
i jobbet tycker jag det är kul 
med fotboll, särskilt när 
Hammarby spelar. I övrigt 
hänger jag gärna med kom-
pisar och eftersom jag 
växt upp med båtliv 
gillar jag att vara ute i 
skärgården.

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.

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

Du får upp de aktuella 
påminnelser som du har 
och som är upplagda på 
dig i KLARTEXT.
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Inställningar i Outlook
Välj Inställningar + info i funktionsgruppen på Fliken KLARTEXT.

Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Automatisk export av e-post 
till KLARTEXT
Nu kan du få inkommande mail inlagda i KLARTEXT akthantering med 
automatik. Villkoret är att det finns en referens/märkning i rubriken i 
mailet. Du märker med fördel själv rubriken när du skickar iväg ett mail.

I inställningsfönstret ska du se en grupp som heter Märkning eller flytt efter export. 
(Om inte ditt fönster ser ut så här får du göra en uppdatering av KLARTEXT.
Version på aktimport/tillägg är 8.1.45.3).

Du kan antingen välja att kategorimärka exporterande mail

eller flytta exporterade mail 

Om du vill automatexportera mail till 
KLARTEXT, måste du välja varianten 
”Flytta mail…”. När du kryssar i den får 
du tillgång till sista alternativet ”Expor-
tera inkommande mail automatiskt…”.

Hur märka mail?
Säg att du har en kund som har kli-
entnumret 10028 och det aktuella 
ärendenumret är 2. Efter den egent-
liga rubriken, som i vårt exempel är 
”Fjärruppkopplat möte inför förhand-
lingen”, lägger du till identifikationen 
”#ktx#10028-2#”, så att rubriken lyder
Fjärruppkopplat möte inför förhandling-
en #ktx#10028-2#

Vad händer med inkommande mail?
Om en klient- och ärendemärkning no-
teras på ett inkommande mail, importe-
ras en kopia av mailet till akten. Mailet 
flyttas från inkorgen i Outlook till map-
pen Exporterat_KLARTEXT.

Fördelar med märkning även om inte 
alternativet autoexport är ikryssat
Finns märkningen i ett mail används 
det i aktimportfönstret. Rätt klient och 
ärende är förvalda med automatik när 
aktimportfönstret visas.

Tips & Tricks med Fayez!Tips & Tricks med Fayez!


