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Den här gången hälsar jag på hos Ad-
vokatfirman INTER som har sitt kon-
tor på Saltmätargatan i Stockholm 
Det är en gata med gamla anor som 
sträcker sig från Norrmalm till Vasas-
tan. Namnet kommer från borgaren 

Av: Ulf Hansson

Advokatfirman INTER i Stockholm erbjuder sina klienter över hundra 
års samlad hjärnkraft, erfarenhet och kunnande. Man arbetar 
gränsöverskridande med devisen ”vår gemensamma kraft blir din”. 
För att det dagliga arbetet ska gå så smidigt som möjligt använder man 
sedan starten KLARTEXT Advokatsystem.

Praktikant 
som gillar att 

löpträna.

Tips & Tricks 
med Fayez!

Anders Saltmäter som var verksam i 
området i mitten av 1600-talet, troli-
gen just som saltmätare*.

Vi slår oss ned i det stora luftiga kon-
ferensrummet där det blir kaffe och 

bullar som uppmjukning inför inter-
vjun. Med vid bordet sitter Carita By-
lund, administratör, och advokaterna 
Johan Lindgren och Lars-Göran Berg-
ström.
Lars-Göran berättar att advokatfir-

Carita Bylund, administratör och ”navet” i verksamheten samt advokaten och delägaren 
Johan Lindgren med familjejuridik och tvångsmål som specialområden.

Kunskap, kompetens 
och KLARTEXT
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Då var dags igen för ett nytt nummer av 
iKLARTEXT, de duggar ganska tätt nu. 
På grund av den pågående pandemin 
var vi tvungna att stuva om lite i 
utgivningsplanen. Vi gjorde ett ganska 
långt uppehåll mellan nummer 1 och 2, 
med följd att tiden mellan nummer 2 och 
3 blev kortare.
För att undvika onödiga resor med tanke 
på smittspridning av covid-19 har vi 
även i detta nummer en intervju med 
en advokatbyrå från Stockholm. Det är 
denna gång Advokatfirman INTER som 
har sitt kontor i centrala Stockholm. De 
har använt KLARTEXT Advokatsystem som 
sitt affärssystem under många år och är 
vana användare av systemet. Läs mer om 
INTER i Uffes reportage.
Vad gäller utvecklingsplaner för KLARTEXT 
håller vi bland annat på att titta på 
integrationer med andra system. Jag kan 
nämna att vi sedan en tid tillbaka har 
en integration med Fortnox redovisning 
som några av våra KLARTEXT kunder 
redan tagit i bruk. Fakturor skickas från 
KLARTEXT till Fortnox där de direkt blir 
bokförda. Sedan hämtar KLARTEXT 
betalningarna när sådana finns.
Vi fortsätter givetvis även med det 
mycket uppskattade återkommande 
inslaget ”Tips & Tricks med Fayez”. Denna 
gång handlar det om tilläggsprodukten 
KLARTEXT Online. Med den kan man 
bland annat direkt registrera tid i mobilen. 
Läs mer på sista sidan.
Har ni önskemål om vad vi ska ta upp i 
kommande nummer av iKLARTEXT får 
ni gärna skicka ett email till klartext@
advisorsoftit.se.
Välkomna till en spännande höst med 
KLARTEXT!
Jörgen Olsson

Höst med 
utvecklings-
planer

jorgen.olsson@advisorsoftit.se

man har funnits sedan 1996, men under 
namnet INTER från år 2000.
– Det är latin för ordet ”mellan”, förklarar 
Johan, vi använder den samlade kunska-
pen ”mellan” oss kollegor för att på bästa 
sätt hjälpa våra klienter med lösningar på 
problem som uppstått ”mellan” människor 
och ”mellan” företag.

Namnet INTER ger associationer till fot-
bollslaget i Italien med samma namn. Nå-
got som inte gått obemärkt förbi.
– Man har undrat vilken liga vi spelar i och 
någon ringde och ville prata med  Zlatan, 
berättar Lars-Göran och skrattar.

När vi börjar prata om KLARTEXT Advokat-
system kommer vi in på hur det var förr. 
Både Carita och Lars-Göran var med på 
den tiden då man använde advokatsyste-
met ”Tidredan”.
– Det kommer jag mycket väl ihåg, säger 
Lars-Göran, vi hade mycket kontakter med 
Folke Persson som hade skapat systemet.
– När SoftIT tog över Tidredan och lanse-
rade KLARTEXT gick vi automatiskt över till 
det, förklarar Carita, vi fick då en introduk-
tion av SoftIT.
– Carita är navet i verksamheten, poäng-
terar Johan.

Johan har använt KLARTEXT sedan 2013 
då han började arbeta på advokatbyrå. Se-
dan 2019 är han delägare i INTER.
– Jag upplever KLARTEXT som ett bra sys-
tem, anpassat till vår verksamhet, säger 
han.
– Vi utnyttjar nog inte systemets alla möj-
ligheter fullt ut, men det är något som får 
komma undan för undan när man känner 
behov av att lära sig mer. Ska jag säga nå-
got spontant om KLARTEXT tycker jag spe-
ciellt mycket om alla mallar som finns i sys-
temet.
– Det är väldigt bra när man till exempel 
ska göra kostnadsräkningar. Jag gör inga 
sådana på papper längre, det är mycket 
enklare och går mycket snabbare digitalt i 
KLARTEXT.

Lars-Göran är den äldre av kollegorna vid 
bordet och jämför inlärning av nya system 
med när han försöker lära sin mamma skö-
ta telefonen.
– Det är mycket knapptryckningar och 
funktioner hon ska lära sig, jag har alltid 
tänkt att jag skulle lära mig mer, men för 
att komma igång med det skulle jag gärna 
se att det fanns en snabbguide till funktio-
nerna, typ ”vill du få fram den och den upp-
giften, gör så här”.

Marika Wernström 
arbetar med 
familjerättsliga 
spörsmål och tvister. 
När hon inte sysslar 
med detta spelar hon 
gärna golf och umgås 
med familj och vänner.

Lars-Göran Bergström 
arbetar huvudsakligen 
med affärsjuridiska 
tvister. På lediga 
stunder blir det en och 
annan golfrunda och 
bänkpress.
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Advokatfirman INTER
Antalet medarbetare är i dagsläget 
tio plus en praktikant. Övergripande 
verksamhetsområden är tvistelösning, 
avtalsjuridik, entreprenörjuridik, 
fastighetsjuridik, familjejuridik och 
musikjuridik.
I broschyren ”Lösningen mellan två 
parter” framhåller INTER den vinnande 
spetskompetensen och att allt bottnar 
i kunskap; ”Juridik byggs av kunskap 
– genom kunskap vinner du juridiska 
mål”.

Awin Doumanidis Fröjd 
är praktikant på INTER 
och löptränar gärna på 
lediga stunder. Läser 
också böcker och 
umgås med familjen.

Johan Lindgren tar gärna långa cykelturer då 
han är ledig och umgås i övrigt med familj och 
vänner. Sysslar också med musik och spelar 
piano samt sjunger i kör.

Fritid betyder barnbarn och sommarstuga! 
säger Carita Bylund.

Krister Axner jobbar 
med musikjuridik och 
upphovsrätt. När han 
blir ledig reser han 
gärna. Gillar också att 
träna, lyssna på musik, 
laga mat och dricka 
vin.

Carita och Johan tycker KLARTEXT support 
fungerar bra.
– Man får alltid tydliga svar, konstaterar 
Johan.
– Ibland kan jag undra varför man inte 
kan göra vissa saker, säger Carita, men jag 
är bra på att ringa supporten för att få svar 
och lämna synpunkter. Jag tycker dock att 
man borde ha supporten öppen längre än 
till klockan 15**.
– Vi ska inte glömma reskontran som är 
utmärkt, fortsätter hon, och jävkontrollen, 
det är en viktig funktion. Knepigast är när 
man söker på Andersson, där finns en del 
att söka bland…

Tips & Tricks är en uppskattad sida i tid-
ningen.
– Väldigt bra, säger Carita, man får tips 
om hur man kan effektivisera och underlät-
ta arbetet.

Covid-19 har givetvis påverkat INTER lik-
som övriga i branschen.
– För min egen del har det inte varit så 
många videomöten, säger Lars-Göran, dä-
remot märker man av det på alla rättegång-
ar som blivit inställda. Nu börjar det komma 
igång igen, men även när man lättat på res-
triktionerna får vi nog räkna med att det blir 

Flera medarbetare på INTER 
minns det tidigare advokatsys-
temet ”Tidredan”. Skaparen 
var Folke Persson (bilden) som 
i början på 1990-talet av en 
slump fick uppdraget att hjäl-
pa Ackord centralen i Göteborg 
med en kraschad applikation 
för advokatbyråer (hela sys-
temet raderades). Ackord-
centralen arbetade nära en advokatbyrå 
som gav synpunkter på hur systembygget 
skulle utformas och man kan säga att det 
var i samband med detta som Tidredan 
föddes. 2007 köpte SoftIT SK AB syste-
met av Folke Persson. Han deltog sedan 
aktivt med integreringen och konverte-
ringen av Tidredan till KLARTEXT Advo-
katsystem som då hade funnits på mark-
naden sedan slutet av 1990-talet.

fler telefon- och videokonferenser i framti-
den, det sker en stor utveckling på områ-
det.
Carita nickar instämmande.
– Många ser fördelarna, man slipper re-
sor och kan arbeta hemifrån. Det går ju bra 
att exempelvis skriva avtal och ha kontakt 
med klienterna på telefon.

Carita minns en period då man inte kunde 
ha tolkar på plats.
– Vi fick ordna det enbart via telefon, för-
klarar hon, nu har det blivit mer telefonkon-
ferenser där flera är uppkopplade samtidigt 
och det fungerar bra.

Avslutningsvis vill Johan ge en eloge till 
domstolarna.
– Det har varit mycket förhandlingar med 
hjälp av videolänk och jag tycker domstolar-
na har hanterat detta på ett bra sätt. Det är 
dock självklart en risk för rättssäkerheten 
med förhandlingar på distans.

*Saltmätare var förr edsvurna tjänstemän 
som anställdes av städerna och som hade 
till uppgift att reglera salthandeln och upp-
bära avgifter för denna.
**Supporten är på plats även efter klock-
an 15, men svarar då via mail.

Systemkrasch blev 
advokatsystem
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Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

KLARTEXT Online
– aldrig mer en bortglömd kvart!
Som advokat är man inte alltid på kontoret med affärssystemet 
inom räckhåll. Man är ofta på språng, besök hos klient, sitter i 
rätten etc. Man jobbar en timme här, en kvart där och det är inte 
alltid så lätt att i efterhand komma ihåg allt och registrera när 
man är tillbaka på kontoret. Ofta har man anteckningar lite här 
och där, som kanske tappas bort eller glöms.

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

Då är tilläggsprodukten KLARTEXT Online lösningen. KLARTEXT Online har 
man i mobilen som man vanligtvis alltid har med sig. I KLARTEXT Online kan 
man exempelvis registrera nedlagd tid direkt så att den inte glöms bort.

KLARTEXT Online har följande funktioner 
direkt i mobilen:
Tidregistrering: Registrera tidposter.

Klientuppgifter: Tillgång till alla KLARTEXT klientkontaktuppgifter

Omkostnader: Registrera omkostnader, exempelvis ett P-kvitto vid besök 
i rätten.

Dokument: 
Skicka in dokument direkt till KLARTEXT – Akthantering, exempelvis ett 
avtal.

Påminnelser: 
Tag med inlagda påminnelser i KLARTEXT samt möjlighet att lägga in nya direkt.

Nu är det möjligt att integrera Klartext med Fortnox.
Skicka skapade fakturor från Klartext till Fortnox där de bokförs direkt.
Gjorda betalningar i Fortnox läses in i Klartext.


