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Advokat Johan Jansson har specialiserat sig på personskaderegleringar. Som ett led i att 
marknadsföra sig som specialist på detta område har han som reklam en jingel som går på en 
populär radiostation. Innehållet är följande ”Har du blivit skadad i en trafikolycka skall du 
inte nöja dig med den ersättning ditt försäkringsbolag först erbjuder. Oftast har du ett 
berättigat krav som är mycket högre. Skall du vinna över ditt försäkringsbolag måste du ha 
en duktig advokat till hjälp. Det betalar sig. Kontakta mig, advokat Johan Jansson.” 
 
Johan får många uppdrag genom sin radioannonsering. Bland annat fru Hanna Hansson, som 
drabbats av en whiplashskada. Försäkringsbolaget Trygghet har nu meddelat henne att hon 
kan få 50 000 kronor men Johan säger att hon borde kunna få tre gånger det beloppet. Han 
skall naturligtvis ha betalt för sitt arbete och han erbjuder henne ett fast pris på 25 000 kronor 
för hela skaderegleringen. Hanna meddelar försäkringsbolaget att hon inte accepterar de 
erbjudna 50 000 kronorna och att hon kopplat in en advokat i ärendet.  
 
Det visar sig emellertid att Hannas sak är långt mer komplicerat än Johan först begrep. 
Härtill kommer att Hanna är en osedvanligt besvärlig klient. Hon ringer varje morgon 
klockan 09.30 till kontoret för att höra om det är något nytt i hennes ärende. Efter en månad 
blir Johan så trött på henne att han meddelar henne per brev att han ännu inte hunnit påbörja 
behandlingen av hennes ärende och att han faktiskt inte kan åta sig saken. Hanna fortsätter 
emellertid att ringa men receptionisten på kontoret får besked att hon inte skall koppla in 
samtalet till Johan. Hon skall bara hänvisa till brevet och säga att Hanna inte är klient på 
byrån eftersom de inte skall handlägga hennes ärende.  
 
Det går lite lättare med en annan klient, Nils Nilsson, som också drabbats av en 
whiplashskada. Också i det ärendet är det försäkringsbolaget Trygghet på andra sidan. Också 
det ärendet började med ett erbjudande om 50 000 kronors ersättning men Johan är snabbt på 
benen och lyckades kvickt förhandla fram 90 000 kronor. 
 
Johan erbjuder alltid sina klienter antingen fast pris eller en resultatbaserad ersättning, som är 
25 % av den ersättning han kan utverka utöver vad försäkringsbolaget initialt erbjuder. Nils 
Nilsson hade valt 25 %-alternativet. Ersättningen från försäkringsbolaget betalas in på Johans 
klientmedelskonto. Han gör sig betalt med de 10 000 kronor som blir hans arvode den här 
gången, upprättar en slutredovisning och översänder 80 000 kronor till Nils Nilsson. 
 
Skaderegleraren på försäkringsbolaget i det aktuella ärendet var Gunilla Grahn. Det är en 
gammal god vän till Johan, faktiskt ända sedan studietiden. De träffas ofta på fest hos 
varandra eller hos gemensamma bekanta.  
 
 
 



   

Med försäkringsbolaget Vesta har Johan ett knivigt ärende. Till råga på allt råkar det vara en 
gammal studiekamrat till såväl honom som Gunilla, Lennart Larsson, som är klient. Vesta har 
erbjudit en rejäl ersättning, 250 000 kronor, men Johan tror att man möjligen skulle kunna få 
lite mer. Han skulle så gärna dessutom vilja visa sig duktig inför Lennart. Han ringer Gunilla 
och berättar om Lennarts olycka. Han ger henne alla relevanta detaljer och frågar vad hon 
tror Trygghet hade erbjudit i den situationen. Gunilla råder Johan att acceptera Vestas 
erbjudande. 
 
Johan är en mycket kompetent specialist inom sitt område och det händer ofta att 
försäkringsbolagen utnyttjar honom för att bedöma svåra skaderegleringsärenden. Sådana 
uppdrag får han emellanåt från såväl Trygghet som Vesta.  
 
Johan är mycket förtjust i den sortens ärende eftersom försäkringsbolagen betalar honom 
mycket bra, de bjuder honom också på en personskaderegleringskonferens som brukar äga 
rum på någon lyxig konferensanläggning i norra Tyskland. 
 
Försäkringsbolagen tycker generellt att det finns för många dåliga ombud i 
personskaderegleringsärenden och gör vad de kan för att styra ärenden till kompetenta 
ombud, bland annat Johan. Gunilla handlägger på Trygghet ett ärende där hon har en advokat 
på motsidan, som hon tycker är värdelös. Hon ger Johan lite information om ärendet, 
inklusive namn- och adressuppgift. Johan skriver ett brev till den skadedrabbade med bland 
annat följande innehåll: ”Jag har erfarit att du drabbats av en skada i samband med en 
trafikolycka. Personskadereglering är komplicerade ärenden som jag har stor erfarenhet av. 
Det finns många advokater som åtar sig personskaderegleringsärenden men inte alla som har 
kompetens för detta. Vill du ha min hjälp är du välkommen att ta kontakt. Du kan mejla eller 
ringa mig.” 
 


