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Antipirater
gör affär
på intrång

Di Fakta
n

VQ Legal

Rättighetsalliansen hjälper bland annat film- och
tv-branschen att komma
åt olovlig strömning.

Rättighetsalliansen bildades
av personer som verkade på
Antipiratbyrån och omsatte
4,4 miljoner kronor, med en
vinst på 517â•›
000 kronor,
senaste räkenskapsåret.
”Vi ser ett behov av kompetens i gränslandet mellan teknik och juridik och ska vara
ledande på området”, säger
Sara Lindbäck, jurist på
RättighetsallianÂ�sen.
En stor del av RättighetsÂ�
alliansen uppdrag handlar om
att agera mot illegala fildelnings- och strömningstjänster.
”De illegala tjänsterna tjänar stora pengar på reklam,
men bidrar inte till att det
kommer filmskaparna till
del.”
Med sikte på källan
Rättighetsalliansen polisanmälde för en tid sedan tjänsterna Swefilmer och Dreamfilm, som har ett stort antal
filmer för gratis visning via
strömning på internet.
Lagstiftningen har justerats. Även den som tittar på
illegalt förmedlat innehåll
som film, musik eller tv-program, kan begå en brottslig
handling.
Rättighetsalliansens kunder prioriterar dock att
komma åt personerna bakom
de illegala nedladdningstjänsterna. En differentierad
lagstiftning skulle underlätta
arbetet, anser Sara Lindbäck.
”Våra nordiska grannländer har betydligt bredare
straffskalor och kan döma för
exempelvis grovt upphovsrättsbrott. Det är viktigt att det
blir större skillnad i påföljd för
personer som begår enstaka
intrång och organisationer
som ofta tjänar stora pengar.”
ROLF VAN DEN BRINK

Rätt jurist vid din sida

red@di.se
070-820 82 94

KONTOR I MOLNET. VQ har arbetat i fem år utan kontor och representerar det nya sättet att jobba inom affärsjuridik, säger grundarna
Ann Björk och Helena Hallgren. 
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■■Ann Björk och
Helena Hallgren
startade VQ
2010. Då arbetade de främst
med konsultverksamhet. Nu
har de tagit fram
ett nytt digitalt
juridikverktyg.
■■Varje år har de
en konferens på
Grand Hôtel där
de bjuder in
talare och lyfter
kunskapshanteringsfrågor.
■■VQ omsatte
3,5 miljoner kronor 2013.
■■De har inga
anställda utan
samarbetar
i stället med olika
företag.

Avtal i expressfart
Uppstickare kortar ledtider för rättsdokument
De har kapat tiden för att ta fram ärendedokument från 5 timmar till 15 minuter och
har advokatbyråerna Mannheimer
Swartling och Vinge som kunder.
Nu vill de fortsätta att förändra
juristbranschen.
”Jag sköljde av blodet i Mälaren och sprang den resterande
milen tillbaka.”
Ann Björk kommer till
intervjun med ena armen i en
mitella. Hon bröt axeln när
hon ramlade under ett träningsvarv inför Lidingöloppet. Hon sköljde alltså av blodet i Mälaren. Och sprang den
resterande milen tillbaka.
Det nämner hon i förbifarten precis innan vi skiljs åt.
Förhållningssättet till händelsen stämmer väl överens med
Ann Björks och Helena Hallgarns företagande.

”Vår vision är ju att förändra juristmarknaden. Men
vi pratar inte så mycket, vi
levererar i stället”, säger
Helena Hallgarn.
Digitalt verktyg
De två affärsjuristerna hade
bland annat jobbat tio år på
advokatfirman Vinge när de
sa upp sig. Deras företag, Virtual Intelligence, har tagit
fram ett digitalt verktyg, VQ
Legal, som radikalt förenklar
processen att ta fram ärendedokument. Fokus ligger på
affärsjuridiken. Där har de

stöd för att hantera ärenden
inom bolagsrätt, avtalsrätt,
arbetsrätt och it-rätt. De har
förkortat arbetstiden från 5
timmar till 15 minuter.
”Har personen någon gång
gjort ett sådant här ärende får
vi wow-effekten när vi demonstrerar det. Det är helt nytt”,
säger Ann Björk.
Mallar hjälper till
Om ett aktiebolag till exempel
ska göra en nyemission tar
juristen fram dokument som
styrelseprotokoll, beslutsbilaga, stämmoprotokoll med
mera. Med hjälp av mallar kan
juristen ärendeanpassa dem
på cirka fyra till fem timmar.
”Om man använder vårt
verktyg uppnår man samma
resultat på 15 minuter”, säger
Helena Hallgarn.
Juristerna arbetade med
kunskapshantering, know-

ledge management eller KM,
på Vinge.
”Det som är intressant är
hur man värderar juridiken.
Vilket värde skapar man som
jurist? Om man kan effektivisera processen kan man bli
mer proaktiv mot klienten. Då
kan juridiken skapa ett annat
värde för företagen. Det är
spännande”, säger Ann Björk.
Professionalisering
Med verktyget VQ Legal är de
medvetna om att de kapar
hela led i arbetsprocessen.
”Det handlar också om professionalisering. Där måste
man tänka mentorskap i stället och lära upp nyare jurister.
Förr blev man inslängd och
fick lära sig lite på klientens
bekostnad. Så kan man inte
jobba i dag”, säger Ann Björk.
Idén till verktyget kom från
egna erfarenheter.

”Inför en transaktion
kunde jag som junior jurist få
alla uppgifter klockan två på
natten. De skulle in i femton
olika dokument. Dagen efter
skulle det skrivas under. Man
var trött och man skulle få de
där siffrorna rätt”, säger Ann
Björk.
Varför har ingen kommit på
ert verktyg tidigare?

”I en bransch där man tar
betalt per timme finns inte de
incitamenten”, säger Helena
Hallgarn.
Nu har branschen däremot
mognat. En förändring inom
juridiksektorn är på gång.
”Nu har trycket kommit. De
som är framsynta inser ju att
det inte är långsiktigt hållbart.
Man måste effektivisera”,
säger Helena Hallgarn.
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LINDSKOG MALMSTRÖM ADVOKATBYRÅ har framgångsrikt i mer än 60 år biträtt klienter med juridisk rådgivning. Med det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag
kontinuerligt med affärsrelaterade ärenden i såväl svensk som internationell miljö. Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår ledstjärna i dessa sammanhang. Om du vill ha rätt
jurist vid din sida kan du med förtroende vända dig till Lindskog Malmström.
VI ARBETAR MED UPPDRAG INOM: Svensk och internationell affärsjuridik, fastighets- och miljörätt, obeståndsrätt, private law samt svensk och internationell skatterätt.
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