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Det är en ovanligt vacker november-
dag när jag hälsar jag på hos  Legare 
Advokatbyrå i Stockholm, även om 
den rådande pandemin lägger lite 
sordin på upplevelsen.
 Jag har gjort en Intervju hos Lega-
re tidigare, nämligen för tio år sedan. 
Byrån hade då börjat lägga ut driften 
av datasystemet på en extern IT-part-
ner och kort därefter kunde man som 

Av: Ulf Hansson

Legare Advokatbyrå har kontor i Stockholm, Västerås och Umeå. 
När iKLARTEXT hälsade på för tio år sedan var byrån först med att 
använda ”molnet” för IT-driften. Det blev också möjligt att ha KLARTEXT 
Advokatsystem i detta IT-moln och allt har fungerat utmärkt.

Markus är sin 
egen bryggeri-

mästare.

Tips & Tricks 
med Fayez!

första byrå få tillgång till KLARTEXT 
Advokatsystem i en s.k. molntjänst.

Advokat Anders Rosenhall berättade 
då att alla på byrån var mycket nöjda 
med lösningen.
– Det är väldigt bra, har jag bara till-
gång till Internet kan jag koppla upp 
mig mot byrån på vilken dator som 
helst. Det gör inget om den skulle gå 

sönder eller om jag byter dator, upp-
gifterna går inte förlorade. Vi behöver 
inte tänka på maskiner, program el-
ler säkerhet, det är smidigt och känns 
tryggt.
KLARTEXT har han gillat från början.
– Administrativa program ska vara 
enkla att arbeta i, annars riskerar man 
att det uppstår ett motstånd hos an-
vändaren som kan resultera i att man 

KLARTEXT levererar 
det vi behöver

Från vänster: Joakim Jäderström, Anders Rosenhall och Markus Lauri.
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Förra året ställdes vi ju inför ett antal nya 
utmaningar på grund av den ännu pågående 
pandemin. Vi fick radikalt tänka om vad 
gäller jobb, social distansering, resor m.m. 
Aldrig förr har det väl jobbats så mycket på 
distans, hållits så många digitala möten som 
nu. Många aktiviteter har måst ställas in men 
förhoppningsvis kan tillvaron återgå till det 
något mer normala under 2021.
Ännu är det vinter och våren lär vänta på sig 
ännu ett tag till, men jag ser redan fram mot att 
slippa ta på tjocka vinterkläder så fort man ska 
utanför dörren. Man vill ju gärna ta långa, sköna 
promenader i vårsolen utan att klä sig som inför 
en tripp till Nordpolen.
Förutom våren ser vi naturligtvis fram 
mot ett nytt spännande år med KLARTEXT 
Advokatsystem.
I kundintervjun ger vi oss återigen ut i 
Stockholm. Vi vill ju även denna gång hindra 
onödig smittspridning genom resor, så vi 
håller oss på hemmaplan. Denna gång 
träffar vi Advokatbyrån Legare som har sitt 
kontor på Sveavägen i centrala Stockholm. 
Läs mer i Uffes artikel om hur de ser på 
advokatverksamheten i allmänhet och 
användandet av KLARTEXT Advokatsystem i 
synnerhet.
Som vanligt får vi lite användbara tips av 
Fayez i det återkommande mycket populära 
inslaget ”Tips & Tricks med Fayez!” Den här 
gången visar han hur enkelt det är att göra en 
kostnadsräkning i KLARTEXT Advokatsystem.
Har ni önskemål om vad vi ska ta upp i 
framtida nummer av tidningen får ni gärna 
skicka dessa till klartext@advisorsoftit.se.
Vi hälsar alla välkomna till ett nytt spännande 
och utvecklande år med KLARTEXT 
Advokatsystem. 

Jörgen Olsson

Nytt år, nya 
utmaningar men 
framför allt nya 
möjligheter

jorgen.olsson@advisorsoftit.se

Byråfakta
Legare Advokatbyrå AB arbetar till 
största delen med personskaderätt 
och försäkringsrätt men erbjuder 
även hjälp inom familjerätt, 
brottmålsärenden och asylprocesser.

Joakim Jäderström 
har ett stort 
musikintresse och 
när han inte sjunger 
solo eller i kör hittar 
man honom ofta i 
köket där han skapar 
egenkomponerade 
kulinariska 
matupplevelser.

inte utnyttjar systemet fullt ut. KLARTEXT 
är precis så smidigt att arbeta i som man 
 önskar.

När jag nu på nytt hälsar på är även ad-
vokaterna Joakim Jäderström och Markus 
Lauri på plats.
Alla är samstämmiga i att KLARTEXT Advo-
katsystem är ett bra system.
– Det är enkelt och överskådligt, säger 
Joakim, för många år sedan hade vi en ge-
nomgång av SoftIT och någon mer utbild-
ning har vi inte behövt, KLARTEXT är lätt att 
lära sig.
– Rapportgeneratorn är värd att nämna, 
säger Markus, det är föredömligt enkelt att 
få fram såväl den fakturerade tiden som 
beloppen och slutsumman på olika katego-
rier av ärenden, jag använder den funktio-
nen väldigt ofta.
– Faktureringen blir också mycket enkla-
re, säger Joakim, det är överskådligt och 
lätt att göra eventuella justeringar i texten, 
fantastiskt bra! Det är också väldigt bra att 
faktureringen även är kopplad till Word och 
man får upp de olika underlagen, doku-
menten, på klienten, bra och överskådligt.
– En sak som är bra vad gäller fakture-
ringen är att konteringen sker direkt, sä-
ger Anders, vi har ju även utländska klien-
ter och det går väldigt smidigt att kontera 
dessa i KLARTEXT, bara att klicka i direkt så 
blir konteringen korrekt.

Som vanligt är det tidrapporteringen och 
faktureringen som används flitigast, men 
KLARTEXT innehåller många funktioner 

och möjligheter och även om Legare använt 
KLARTEXT i många år tror Markus det kan 
finnas mer att utforska.
– Svårt att säga om vi använder allt, säger 
han, det blir ju så att man i första hand an-
vänder det man har behov av, kanske upp-
täcker vi mer i rapportgeneratorn som kan 
vara intressant.

Joakim gillar också att det är väldigt lätt 
att registrera en klient med hjälp av jävsök-
ningsfunktionen.
– Vid behov är det också lätt att lägga upp 
olika typer av ärenden på en och samma 
klient.
– Vi har ju mycket trafikskador och per-
sonskador, inflikar Anders, där kan exem-
pelvis ett ärende gälla mot försäkringsbola-
get och ett annat mot Försäkringskassan, i 
KLARTEXT blir allt det här samlat och över-
skådligt på klienten.

Som hos alla andra har Covid19 givetvis 
satt sina spår i Legares verksamhet.
– Det blir ju naturligtvis betydligt fler digi-
tala möten, förklarar Joakim, men det går 
väldigt bra, vi har ju tillgång till KLARTEXT 
var vi än befinner oss. I domstolarna har 
man begränsat antal personer i salarna 
och det är videolänkar från andra salar och 
liknande uppkopplingar.

Markus tror det kommer att fortsätta med 
sådana uppkopplingar, även om pandemin 
lugnar sig.
– Det är faktiskt effektivt, folk slipper re-
sor. Videomöten och det här nya digitala 
sättet att arbeta på fungerar väldigt bra.

Slutligen, är KLARTEXT ett prisvärt system?
– Vi gjorde en undersökning för ett an-
tal år sedan, säger Anders, och kom fram 
till att KLARTEXT hade mest att erbjuda för 
pengarna. Prisbilden är bra, särskilt med 



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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Markus Lauri Anders Rosenhall

tanke på att systemet är så smidigt och lätt 
att hantera. KLARTEXT har alla funktioner 
som en advokatbyrå behöver.
– Vi menar också att det ligger ett stort 
värde i användarvänligheten och funktio-
naliteten som är skräddarsydd för en advo-
katbyrå.

De tre advokaterna håller sig i trim även 
på fritiden. Markus har ett stort fotbollsin-
tresse och spelar i ett korplag där många 
är jurister, åklagare och advokater sedan 
16 år tillbaka. Dessutom är han sin egen 
bryggerimästare. Deltog bland annat i Öl-
SM 2019.

Joakim spelar squash och golf och har all-
tid haft ett stort operaintresse. Han sjung-
er baryton både som solist och i olika körer 
som har många kyrkoframträdanden. Tre-
åringen hemma kräver sitt, men Joakim gil-
lar också att vistas i skog och mark och är 

Markus är sin egen bryggerimästare och 
brygger olika sorters öl vid olika tillfällen. Här 
har han en Imperial stout på gång som ska få 
jäsa med kakaobönor före buljetering.

framgångsrik på att laga mat (får med be-
röm godkänt hemma).

Anders håller mest till i Västerås och vis-
tas gärna i skog och mark. Tränar en hel del 

på gym och åker skidor. Något Anders verk-
ligen brinner för är engagemanget som vo-
lontär någon gång i månaden på skyddat 
boende för kvinnor där han fungerar som 
coach vid behov.
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Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Kostnadsräkning, enkelt och 
tidseffektivt

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

Att skapa en kostnadsräkning i KLARTEXT är enkelt. Välj bara 
”Kostnadsräkning” i faktureringsmenyn (bild 1), välj datum för för-
handling, vad din roll i förhandlingen är, vilken sorts förhandling 
det rör sig om och i vilken domstol förhandlingen tar plats (bild 2). 
En knapptryckning senare så har du kostnadsräkningen klar i ett 
Word-dokument (bild 3). Uppdelning mellan arbete, tidspillan och 
omkostnader du haft för klientens räkning håller KLARTEXT reda 
på och delar upp i kostnadsräkningens arbetsredogörelse (bild 4) 
så som domstolarna kräver.

Naturligtvis håller KLARTEXT Akthantering reda på dokumen-
tet åt dig och självklart så håller KLARTEXT reda på vilka tidposter 
du redan tagit upp i en kostnadsräkning så du kan lita på att näs-
ta kostnadsräkning bara innehåller poster som du inte redan har 
äskat ersättning för.

Skapar du sedan en kostnadsräkningsfaktura så har du dessut-
om ett bokföringsunderlag till bokföringen och du kan hålla reda på 
när ersättning erlagts via klientreskontran.

Bild 1. Faktureringsmenyn.

Bild 2. Kostnadsräkningsbilden.

Bild 3. Kostnadsräkningen (Word-dokument), del av. Bild 4. Arbetsredogörelse (på egen sida i Word-dokumentet).


