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Strategiska rådgivare ska hjälpa advokaterna att använda sin kunskap för att
bli lönsamma och innovativa
De två juristerna Helena Hallgarn och Ann Björk lämnar Advokatfirman Vinge för att starta ett
företag med en helt ny nisch inom advokatvärlden. VQ ska hjälpa advokatbyråer att bättre
utnyttja den interna kunskapen via innovativa IT-lösningar.
Advokaternas kunskaper är byråernas främsta tillgång och ett strukturkapital som kan utnyttjas för att
vinna konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Under de senaste åren har allt fler advokatbyråer börjar
inse detta och därför påbörjat satsningar på strategiskt kunskapsarbete, s k Knowledge Management,
i syfte att bättre ta tillvara den interna kompetensen. VQ har som verksamhetsidé att bistå byråerna
med deras kunskapsarbete, så att de blir bättre på att dra fördel av den interna kunskapen och kan
arbeta på ett effektivare och modernare sätt.
– ”Advokatbyråerna måste effektiviseras och bli bättre på att utnyttja sin samlade kunskap med hjälp
av IT-stöd för att kunna möta utvecklingen framöver”, säger Helena Hallgarn.
Det handlar om att byråerna ska kunna öka sin lönsamhet genom att bättre ta tillvara och utnyttja all
samlad kunskap med hjälp av IT-lösningar. Det handlar också om effektivisering genom att ge
juristerna enklare och snabbare tillgång till standardiserade dokument. Byråerna måste undvika att
uppfinna hjulet gång på gång.
För mer strategiska och framåtsyftande byråer handlar det även om att tjäna mer pengar genom att
satsa på nya innovativa lösningar gentemot klienterna. Sådana satsningar kan avsevärt öka byråns
konkurrenskraft och marknadsposition.
- "Om byråerna tar tillvara kunskapen bättre kan de bli mer innovativa och lönsamma. Vår styrka är att
vi inte bara har goda idéer, utan att vi även lyckas omvandla dessa till projekt som verkligen ger ett
mervärde för verksamheten", säger Ann Björk.
Advokater har traditionellt sett tagit betalt per timme och därmed har det inte funnits så stora
incitament till effektivisering av verksamheten. Nu ökar kraven på att leverera till fasta priser eller att
hitta andra former av prismodeller i syfte att bl a förbättra förutsägbarheten på totalkostnaden för att
anlita advokat. - "De ökade kraven på effektivitet gör att ett bra IT-stöd har blivit allt mer affärskritiskt.
Advokatbyråerna måste ta till sig den här utvecklingen och använda IT på ett mer strategiskt sätt för
att modernisera och effektivisera sin verksamhet”, säger Helena Hallgarn.
VQ ska ge advokatbyråer stöd vid uppstart eller vidareutveckling av kunskapsarbetet med rådgivning
kring olika strategier och angreppssätt samt stötta processen med uppbyggnaden av ett bra IT-stöd.
VQ kommer även agera rådgivare vid affärsutvecklingsprojekt och vid beslut om framåtsyftande och
innovativa utvecklingsstrategier. - ”Vi ser framför oss ett förändrat arbetssätt för juristerna i framtiden
även om det kan ta lite tid, då advokater ofta har en skeptisk inställning till nyttan av bra IT-verktyg.
Där har vi möjlighet att bistå med nya synvinklar och vår erfarenhet av lyckade IT-lösningar”, säger
Ann Björk.
- ”Vårt mål är att arbeta med de mest framåtsyftande byråerna och använda vår kombination av juridik,
verksamhetsförståelse och IT-kunskaper till att stötta dem i att driva utvecklingen av
advokatverksamheten framåt med ökad lönsamhet”, säger Helena Hallgarn.
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