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

Advokatbolaget har sitt ursprung i 
Gullesjö Advokatbyrå som började 
sin verksamhet redan på 1950-talet. 
Ända sedan starten har det funnits 
en advokat Gullesjö i firman. 1990 

Av: Ulf Hansson
Foto: Fotograf Marianne

Advokatbolaget, med kontor i Skellefteå och Umeå, har från starten tagit 
steget bort från ett traditionellt sätt att arbeta och blivit mer nytänkande. 
I detta ingår KLARTEXT Advokatsystem som en självklar del.

Manchettknapp, 
”A” som i 

Advokatbolaget.

Tips & Tricks 
med Martin!

tog sonen Johan Gullesjö över och 
advokat Jan Erik Jonasson rekrytera-
des. 2008 anställdes advokat Jens 
 Nyström. Efter att Johan Gullesjö gick 
i pension 2019 gjordes en omstruktu-

rering av byrån vilket resulterade i det 
nya namnet Advokatbolaget med kon-
tor i både Skellefteå och Umeå.

Redan från start har byrån tagit ste-

KLARTEXT – väl 
genomtänkt från 
början

Hälsningar från Advokatbolaget! Från vänster: Erika Emilsson, Kathrine 
Bergström, Jens Nyström, Kristofer Berggren och Madeleine Enmark Wikberg.
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Vår i en 
orolig tid

bernt.caspersson@advisorsoftit.se

Vi noterar med bestörtning och 
medlidande, efter två ansträngda år med 
Covid, att vi nu drabbats av ett angrepp 
på en annan stat i vårt europeiska 
närområde. Det kom lika oväntat och 
oönskat som viruset. Trots detta måste 
vi hålla humöret uppe och fortsätta vårt 
dagliga arbete.

Som huvudartikel har vi även denna 
gång en kundintervju. Ulf har pratat med 
Advokatbolaget i Skellefteå.

I ”Tips & Tricks” visar vi hur ni kan ha 
en kundspecifik taxa och låta en eller 
flera jurister ha en taxa som avviker från 
denna.

Sedan förra numret har vi varit i kontakt 
med många av er kunder. Både i 

kundträffar och i supportkontakter 
samlar vi på oss de idéer som 

dyker upp både i era och i 
våra egna tankar. De mynnar 
ut i utvecklingsärenden. 
Vi försöker bedöma 
nytta, generalitet och 
genomförbarhet för vart och 

ett av ärendena, och flera av 
dem kommer med i en kommande 

version av KLARTEXT. I version 50 
kommer en ny statistikrapport som 
tar hänsyn till krediteringar, och vi har 
åter öppnat möjligheten att ändra tid 
i koncepten. Båda justeringarna har 
möjliggjorts efter en ändring i hur vi 
hanterar tid i programmet.

Som vanligt tar vi gärna emot önskemål 
om vad vi ska ta upp i ”Tips & Tricks”. 
Maila oss på klartext@advisorsoftit.se.

Till sist vill vi återigen tacka alla våra 
kunder för gott samarbete, och önskar 
alla en fin början på den varmare 
årstiden. 

Bernt Caspersson

get bort från ett traditionellt sätt att arbe-
ta och blivit mer nytänkande och utforskan-
de i kontakten med klienterna. I en intervju 
i Västerbotten Kuriren berättar Jan Erik att 
det känns både roligt och utmanande på 
samma gång.
– Vi vill sätta vårt avtryck på Advokatbola-
get och det kommer att prägla hela organi-
sationen. Vi ska även fortsättningsvis jobba 
med konkurser, men vi känner att den tra-
ditionella juridikens processtrategi inte all-
tid blir så konstruktiv för våra klienter och 
därför vill vi söka nya vägar, säger han och 
fortsätter:
– Det handlar om att vi ska vara mer lös-
ningsorienterade i affärsjuridiken och kor-
sa det med en affärsförståelse för klienten. 
Det handlar om att föra konstruktiva sam-
tal med parterna på samma sida av bordet 
och snabbt komma ur ett problem till ett 
bra pris. Den tradition som finns i dag med 
skiljeförfarande, den privata domstolen, 
är väldigt kostsam för små- och medelsto-
ra företag och där vill vi bidra med alterna-
tiv. Tidiga lösningar leder till en ekonomisk 
vinst för våra klienter.

KLARTEXT Advokatsystem har man haft 
ganska länge och då Jens började 2008 
fanns systemet redan på plats sedan cirka 
fyra år tillbaka.
– Alla använder KLARTEXT, både här i 
Skellefteå och i Umeå, säger han, det är en 
förutsättning för att vi ska kunna hjälpa var-
andra i olika ärenden, till exempel kontrol-
lera jäv.

Jens berättar vidare att man har digitalise-
rat mycket jämfört med tidigare.
– Förr hade man fysiska akter, papper, 
men det lämnar vi mer och mer nu, säger 
han.
– Det fungerar bra, men vi måste fortfa-
rande ha lite pärmar eftersom till exempel 
förundersökningar i brottmål ofta är på väl-
digt många sidor och lämnas ut i pappers-
form. Även i konkursärenden måste man 
ha lite pärmar för att hålla struktur på job-
ben.

Den mest använda funktionen för Jens i 
KLARTEXT är inte tidredovisningen.
– Nej, tidredovisningen är kanske inte det 
jag själv använder mest, förklarar han, an-
dra är väldigt duktiga på det, men gene-
rellt använder vi nog klientregistret, redo-
visnings- och bokföringsprogrammet mest. 
Men egentligen är dokumenthanteringen 
grunden i vår verksamhet, vi är ju även kon-
kursförvaltare och då är bokföringssyste-
met väldigt viktigt. Vi är ännu inte helt i takt 
med att koppla faktureringsfunktionen till 
bokföringssystemet. Det är lite lättare om 
man bara jobbar med konkurser och tvis-
temålsprocesser där man endast lämnar in 
en faktura, men i brottmål har vi inte ”kom-
mit i mål” med detta att från kostnadsräk-
ningarna enkelt göra en faktura, trycka på 
knappen och bokföra.

Advokat Jens Nyström förkovrar sig inom juridiken 
genom att bland annat läsa ”Nordisk kriminalhistoria” 
från 1976 till 2016.
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Byråfakta
Advokatbolaget är en 
allmänpraktiserande byrå med 
tyngdpunkt på konkurshantering, 
tvistemålsprocess och humanjuridik i 
allmänhet.
Kontor i Skellefteå och Umeå med 
två delägare plus övrig personal 
på varje ort. Sex anställda i 
Skellefteå, fyra advokater/jurister 
och två administratörer. I Umeå fyra 
medarbetare.

En väldigt viktig funktion i KLARTEXT är 
konkurshanteringen, säger Jens.
– Man kan faktiskt säga att det är därför 
vi har KLARTEXT, eftersom vi är beroende 
av att kunna hantera konkurser.
När det gäller konkurshanteringen har 
 Advokatbolaget gjort några egna anpass-
ningar till verksamheten.
– Vi har lagt om rubrikerna i dokument-
hanteringen, förklarar Jens, vi har till exem-
pel minskat antalet rubriker för att bättre 
passa vårt sätt att arbeta.

När vi är inne på viktiga funktioner i KLAR-
TEXT kommer Jens att tänka på de automa-
tiska påminnelserna.
– Det är ju superbra med alla tidspåmin-
nelser som automatiskt kommer upp på 
skärmen! säger han entusiastiskt, så man 
inte missar något, det är särskilt viktigt när 
det gäller konkurshanteringen.

Advokatbolaget har använt Advisor SoftITs 
utbildning vid flera tillfällen.
– Vi har köpt ett par, tre utbild-
ningar av Advisor SoftIT som 
kommit och utbildat på 
plats hos oss, säger Jens.
– När det nu kommer 
nya medarbetare har vi 
klarat att utbilda själ-
va. Vi har ju jobbat med 
KLARTEXT så pass länge 
att vi kan det ganska bra. 
Jag vill tillägga att varje gång 
vi haft utbildning har det kommit 
något nytt som vi inte kände till tidiga-
re. KLARTEXT utvecklas ju också och utbild-
ningarna har varje gång tillfört ny värdefull 
kunskap.

I övrigt menar Jens att man utforskar i 
mån av behov och hittar nya funktioner på 
egen hand allteftersom.
– I takt med att jag jobbar i KLARTEXT hit-
tar jag fortfarande nya användbara funktio-

Kathrine Bergström, biträdande jurist. Madeleine Enmark Wikberg, advokatsekreterare.Erika Emilsson, ekonom.

ner som gör jobbet lättare. Vi har till exem-
pel en ny medarbetare som arbetar mycket 
med affärsjuridik och affärsöverlåtelser och 
där hittade jag plötsligt funktionen ”spara 
som pdf”. Jag visste inte att den fanns! Så 
enkelt! Om man till exempel skriver ett av-
tal, och det är ett definitivt avtal, sparar man 
det som pdf direkt i KLARTEXT. Jättebra.

Supporten från Advisor SoftIT brukar få 
beröm av KLARTEXT användare, så även 
den här gången.
– Vi har fått bra hjälp av supporten, sär-
skilt när vi började använda ett nytt data-
system. Vi fick då hjälp med att flytta över 
alla dokument i KLARTEXT och kontrollera 
att allt blev rätt och fungerade i det nya sys-
temet. Det blev jättebra.

Avslutningsvis sammanfattar Jens erfa-
renheterna av KLARTEXT.
– När man lär sig KLARTEXT tycker jag det 
är väldigt lätt att arbeta i systemet, man 

kan väl säga att det handlar om 
olika nivåer. Till exempel kan 

en förstagångsanvända-
re ganska lätt komma 
igång med KLARTEXT 
och sedan undan för 
undan förkovra sig. Ju 
mer man använder 
KLARTEXT upptäcker 

man delar som är an-
vändbara och gör job-

bet lättare. Lättillgänglighe-
ten är en stor fördel. Det är ett 

lättarbetat system som är använ-
darvänligt och väl genomtänkt från början.

Vad gäller verkningar av pandemin har 
man hos Advokatbolaget – i motsats till 
vad man trodde – sett en nedgång på an-
talet konkurser.
– Kanske lite märkligt, säger Jens, men 
det statliga stödet har troligen räddat upp 
situationen för många. I övrigt kan vi kon-

statera att utifrån klienternas situation har 
det blivit väldigt mycket möten på videolänk 
vid förhandlingar. Det har också varit många 
inställda förhandlingar. Så fort någon haft 
tillstymmelse till förkylning avstår man mö-
tet. Det är nog de stora skillnaderna.

Vad gäller fritiden satsar Advokatbolaget 
hårt på friskvård kopplat till arbetet.
– Det är viktigt att vi alla mår bra och det 
gäller hela vår personal som känner sig mo-
tiverad att hålla igång på olika sätt. Utan 
friskvård går det inte att jobba som vi gör, 
säger Jens.

Förutom familjen handlar det om juri-
dik även på fritiden för Jens. Han visar en 
boksamling som han övertagit av en kolle-
ga; ”Nordisk kriminalhistoria” från 1976 till 
2016.
– För ett antal år sedan bestämde jag mig 
för att jobba på att bli riktigt bra som ad-
vokat och då gäller det att jag lägger ned 
tid på det. Jag märker ju att det har effekt 
på mitt arbete. Möjligen kan det bli problem 
när jag blir pensionär och vill hitta något an-
nat att göra, då har jag inga alternativ! sä-
ger han och skrattar.

Advokatbolagets speciella ”pins”.
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Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Avvikande klienttaxa för en eller 
flera jurister

Tips & Tricks med Martin!Tips & Tricks med Martin!

Vid registrering av tider i dagbladet, blir taxan efter detta, 1500 för Bertil och 2000 för övriga.

Så här gör du för att 
använda en avvikande taxa 
för en klient. 
Välj Inställningar/Taxor. 
Markera Byråtaxor i trädet 
till vänster. Klicka sedan på 
Ny taxa. Lägg in namn och 
belopp. Avluta med OK.

Markera nya taxan och konvertera den till juristtaxa.

Markera nya taxan under 
Juristtaxor i trädet (a) och 
markera en jurist (b). Tryck 
ändra belopp och ändra till 
1500 kr. Ändringen görs 
efter att du valt när den ska 
börja gälla (c).

Bekräfta att den nya taxan för juristen syns i taxefönstret. 2000 för alla utom Bertil som får 1500.
Stäng därefter fönstret och välj in kunden i Klientregistret. Gå till fliken Fakturering.
Vid Taxa (1) väljer du in den nya taxan och sparar inställningen. Välj lämpligt svar på frågan du får (2).
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