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Sammanfattning 
 
 

Uppsatsen är författad på uppdrag av ett företag som producerar livsmedel. I uppsatsen 

behandlas två av företagets ledning angivna incidenter. Den ena incidenten handlar om 

återkallelse av varor innehållandes hästkött som enligt ingrediensförteckningen skulle 

innehålla nötkött. Den andra incidenten handlar om frysta varor som skadades därför att de 

transporterades i fel temperatur. Båda fallen medförde stora kostnader för företaget och 

företagets ledning vill således veta hur företaget i framtiden kan skydda sig mot kostnader i 

händelse av att liknande fall inträffar igen. 

 
 

För att ta reda på hur företag kan skydda sig mot kostnader i fall som har angetts ovan, 

granskar vi företagets nuvarande försäkringar och ett antal alternativa försäkringar. Vidare 

undersöks hur företag kan skydda sig på andra sätt än med försäkringsskydd. I vår uppsats 

kommer vi fram till att det finns olika sätt för företag att skydda sig mot kostnader hänförliga 

till liknande incidenter.
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1. Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 

Vi författar vår kandidatuppsats på uppdrag av ett företag som utvecklar, producerar och 

säljer fryst färdigmat. För att respektera företagets vädjan om anonymitet och för att inte röja 

sekretessbelagda uppgifter kommer uppdragsgivaren fortsättningsvis att benämnas Företaget. 

I uppsatsen behandlas två av Företaget angivna fall. Det första fallet, fortsättningsvis kallat 

Hästköttsincidenten, skedde i samband med ”hästköttsskandalen”, se avsnitt 4.3. Med 

anledning av skandalen bestämde sig Företaget för att göra ett internt DNA-prov på det 

nötkött som användes i Företagets produktion. Testet visade att nötköttet bestod av 44 % 

hästkött trots Livsmedelsverkets direktiv om att mängden felande köttslag inte får överstiga 1 

%.
1 

Det gav upphov till att ledningen för Företaget bestämde sig för att återkalla samtliga 
 

produkter som kunde innehålla hästkött för destruering, vilket för Företaget innebar stora 

kostnader. Skadeståndskrav riktades därför mot den leverantör som hade sålt köttet, 

fortsättningsvis kallad Leverantören. Företaget ersattes inte för de kostnader som återkallelsen 

medförde därför att Leverantören försattes i konkurs. Företaget fick heller inte någon 

ersättning från sitt försäkringsbolag för de kostnaderna. För Företaget har det kommit att bli 

en redlighetsfråga, eftersom det är viktigt för Företaget att kunna garantera att de varor som 

säljs motsvarar det som har angetts och det är således viktigt att kunden inte blir lurad eller på 

något vis vilseledd. 

 
 

I det andra fallet, fortsättningsvis kallat Transportincidenten, skadades Företagets frysta varor 

under transport till kunden. Det skedde genom att de transporterades i för hög temperatur. I 

det fallet gick det dock inte att visa exakt när varorna tinades upp, vilket är anledningen till att 

det inte gick att bestämma vem som stod risken för varorna när de skadades. Företaget lade 

ned mycket tid och pengar på att undersöka alla varor. De varor som hade tinats upp för 

mycket kasserades och de återstående räddades. Företaget fick ersättning för de varor som 

kasserades men inte för de kostnader som lades ned för att rädda varorna. 

Räddningskostnaderna var betydligt högre än värdet på de varor som kasserades. 

 
 

När Hästköttsincidenten och Transportincidenten inträffade trodde Företagets ledning att 

Företagets försäkring skulle ersätta kostnaderna hänförliga till de båda fallen, vilket den inte 

gjorde. Företagets ledning vill därför veta hur den på bästa möjliga sätt ska kunna skydda 
 

 
1 

Livsmedelsverkets uttalande.
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Företaget mot kostnader i händelse av att liknande fall inträffar i framtiden. Vi väljer därför 

att granska Företagets nuvarande försäkring och utreda vilket försäkringsskydd företag som 

tillverkar livsmedel bör ha, om de tvingas att återkalla varor eller stå kostnader för varor som 

skadas under transport. Vi utreder också hur företag kan skydda sig på andra sätt än 

genom försäkringsskydd i nämnda frågor. Observera att Företaget har kvar samma försäkring 

som när fallen inträffade. 

 
1.2 Problemformulering 

Hur kan företag som producerar livsmedel skydda sig mot kostnader i händelse av återkallelse 

av varor samt i händelse av räddning och kassering av varor som skadas under transport? 

 
1.3 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att ge livsmedelsproducerade företag vägledning om hur de 

kan skydda sig för att få ersättning för kostnader i händelse av återkallelse av varor samt i 

händelse av räddning och kassering av varor som skadas under transport. 

 
1.4 Metod 

Mycket av informationen om Hästköttsincidenten och Transportincidenten härstammar från 

Företagets dokumentation som är sekretessbelagd. Viss information hämtas också från 

företagets hemsida, vars adress vi inte kan ange på grund av sekretess. När vi hänvisar till de 

källorna kommer vi att, i fotnoterna, benämna källan som ”Information från Företaget”. I vår 

metod ingår också en intervju med en person från Företagets ledning vars syfte är att ge en 

uppfattning om hur väl införstådd ledningen är gällande Företagets försäkringsskydd. 

Personen som intervjuades kommer att, som källa i fotnoterna, benämnas ”Intervju med 

representant från Företaget”. 

 
 

Vi granskar i uppsatsen Företagets försäkringsvillkor i syfte att undersöka huruvida dessa 

skyddar i fall som Hästköttsincidenten och Transportincidenten. Därefter undersöker vi, 

genom kontakt med representanter från Företagets nuvarande försäkringsgivare samt tre andra 

försäkringsbolag, om det finns någon försäkring som ersätter ovan nämnda skador. I det fall 

vi finner att det finns en sådan försäkring, tar vi ställning till om Företagets befintliga 

försäkring behöver kompletteras eller bytas ut. Vi söker alternativa försäkringar på internet 

och genom kontakt med personal på flera försäkringsbolag. Vår avsikt var att bifoga alla 

försäkringsvillkor som beskrivs i uppsatsen men på grund av utrymmesskäl bifogas endast de 

för uppsatsen mest relevanta. Dessa är villkoren för återkallelseförsäkring, från Företagets
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nuvarande försäkringsgivare samt för transportförsäkring med tillägget temperaturreglerad 

transport, från den alternativa försäkringsgivaren. 

 
 

Vi utgår från svensk gällande rätt för att ta reda på om det finns ytterligare sätt för 

livsmedelsproducerande företag att skydda sig mot ovan nämnda kostnader än genom att 

försäkra sig. Det bör påpekas att vi, i uppsatsen hänvisar till EU-förordning nr 653/2014, 

vilken har ersatt EG-förordning nr 1760/2000 som var i kraft när Hästköttsincidenten 

inträffande. Anledningen till att vi har valt att använda oss av den nya förordningen är att de 

delar av förordningen som vi hänvisar till stämmer överens med den gamla. Vad gäller 

rättsfall, har vi inte funnit något som handlar om just hästkött, däremot har vi hänvisat till ett 

rättsfall som kan anses behandla liknande problematik som den i Hästköttsincidenten. 

 
1.5 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel är av generell karaktär och beskriver inledningsvis riskanalys, vilket 

syfte en sådan har och på vilket sätt den genomförs. Vidare går det att läsa om allmän 

försäkringsfakta. Det framgår bland annat vilken funktion en försäkring har, vilka som är 

avtalsparter vid tecknande av en försäkring samt relationen mellan risk och 

försäkringspremie. I slutet av kapitlet behandlas de delar av försäkringsavtalslagen som 

reglerar försäkringsfrågor gällande företagsförsäkringar. 

 
 

I det tredje kapitlet finner läsaren först de regler och det rättsfall som vi anser är relevanta för 

problematiken i Hästköttsincidenten. Inledningsvis beskrivs regler som handlar om märkning 

av varor och sedan återges information om Livsmedelsverket. Därefter refereras delar av 

produktsäkerhetslagen, köplagen samt ett rättsfall. Kapitlet avslutas med, för 

Transportincidenten, relevanta delar av köplagen och lag om inrikes vägtransport. 

 
 

I kapitel fyra återges fakta om Företaget för att läsaren ska få en inblick i vilken typ av företag 

som uppsatsen är hänförlig till. Därefter återges vad som hände i Hästköttsincidenten och 

sedan vad som hände i Transportincidenten. Hästköttsincidenten ges i uppsatsen mer plats än 

Transportincidenten eftersom den medförde störst kostnader för Företaget. 

 
 

Början av kapitel fem handlar om Företagets nuvarande och vid fallen gällande försäkring och 

dess villkor. I kapitlet framgår sedan vilka alternativa försäkringar som vi har funnit kunna 

vara relevanta för Företaget.
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I det sjätte kapitlet finns den analys som vi har gjort utifrån uppsatsens referensram. I 

analysen besvaras frågan om hur företag som producerar livsmedel kan skydda sig mot risker 

hänförliga till inköp och transport av varor. I syfte att underlätta för läsaren, delas analysen in 

i två delar. I den första delen av kapitlet görs en analys om hur företag kan skydda sig mot 

incidenter liknande Hästköttsincidenten och i den andra delen om incidenter liknande 

Transportincidenten. 

 
 

I det sjunde kapitlet, sammanfattar vi de slutsatser som vi har kommit fram till i vår analys. 

Syftet med slutsatsen är att läsaren enkelt ska kunna tillgodogöra sig de möjligheter, vi har 

funnit, som livsmedelsproducerande företag har att skydda sig mot risker hänförliga till 

Hästköttsincidenten och Transportincidenten.
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2. Allmänt om hur företag kan skydda sig mot risker 
 

2.1 Inledning 

I det här kapitlet förklarar vi vad en försäkring är, vilken lag som reglerar försäkringar samt 

ger en kort redovisning av Företagets nuvarande företagsförsäkring och en alternativ 

försäkring. 

 
2.2 Riskanalys 

För att ta reda på vilka risker ett företag är utsatt för kan en riskanalys göras. Syftet med en 

riskanalys är att ta reda på vilka risker som ett företag har och att värdera dem.
2 

En riskanalys 

ska ge svar på vad som kan drabba företaget, hur stor sannolikheten är för att det ska ske, hur 

ofta och vilka konsekvenserna blir om händelserna skulle inträffa.
3 

Konsekvenserna kan 

behandlas olika, ett företag kan välja att acceptera dem, undvika dem, reducera dem eller 

transferera dem. Att undvika eller reducera exempelvis ekonomiska skador kan göras genom 

särskilda avtal. Företag kan också välja att inte göra affärer som typiskt sätt innebär stora 

risker. Att transferera risker kan göras genom att försäkra företag eller låta andra sköta och ta 

över risken för delar av verksamheten.
4
 

 
2.3 Allmänt om försäkringar 

En försäkring är till för att sprida risker mellan flera enheter. Istället för att var och en ska stå 

risken att enskilt behöva betala kostnader som eventuella skador kan medföra, sprids riskerna 

mellan flera enheter. Det görs genom att dessa gemensamt täcker oväntade kostnader som den 

enskilde inte klarar av att stå för själv, vid exempelvis en olycka.
5

 

 
 

Ett avtal gällande försäkring berör två parter. Den ena parten är försäkringsgivaren, som oftast 

är ett försäkringsbolag och den andra parten är försäkringstagaren, som vill försäkra ett 

försäkringsobjekt. Försäkringsgivaren ger ut försäkringen genom att utfärda ett 

försäkringsbrev till försäkringstagaren och förpliktar sig därmed att utge ersättning till 
 

försäkringstagaren i det fall ett försäkringsfall inträffar. En försäkring kännetecknas av att det 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Vägledning för Risk-och sårbarhetsanalyser, s 15. 

3 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Vägledning för Risk-och sårbarhetsanalyser, s 44. 

4 
Tommy Svensson, Riskanalys, 2009. 

5 
Eckerberg Juridisk publikation 2/2010, s 3.
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finns en osäkerhet kring tidsperspektiv vad gäller att händelsen som försäkringstagaren har 

försäkrat sig mot inträffar, om den ens inträffar. Vidare brukar inträffandet av händelsen 

medföra någon form av förlust, vanligtvis en ekonomisk. 
6

 

 
 

När ett försäkringsavtal ingås vet inte försäkringstagaren om det kommer att inträffa en 
 

olycka som täcks av försäkringen, och om det skulle ske, vet denne inte när det skulle ske och 

i så fall vad som skulle ske. Försäkringsgivaren fullgör sin del av avtalet genom att bära 

ansvar för riskerna under försäkringstiden.
7 

Det finns ett samband mellan risken som 
 

försäkringsgivaren tar och premien som försäkringstagaren betalar. Ju större sannolikheten är 

för att en skada ska inträffa, desto större risk innebär det för försäkringsgivaren, vilket gör att 

försäkringstagaren får betala en högre riskpremie eller självrisk. Försäkringsgivaren gör en 

riskbedömning för varje försäkringsobjekt och sätter kostnaden för premien utifrån utfallet av 

riskbedömningen. För att sänka premien kan försäkringsgivaren och försäkringstagaren avtala 

om en högre självrisk om en skada som ska ersättas inträffar.
8

 

 

2.4 Försäkringsavtalslag (2005:104) 

Den lag som reglerar företagsförsäkringar är försäkringsavtalslag (2005:104), fortsättningsvis 

kallad FAL. Det stadgas i 1 kap. 6 § FAL att lagen är tvingande till försäkringstagarens fördel 

vilket innebär att i det fall försäkringsvillkoren är till försäkringstagarens nackdel i jämförelse 

med vad som framgår i nyss nämnda lag, blir de utan verkan. 

 
 

Enligt 8 kap. 1 § FAL är 2 kap. 1-7 §§ FAL tillämpliga även för företag. Där finns regler om 

vilken information försäkringsgivaren ska tillhandahålla försäkringstagaren. Bengtsson menar 

att det är väldigt viktigt att försäkringsgivaren lämnar förköpsinformation, enligt 2 kap. 2 § 

FAL, innan avtalsslutet för att det för försäkringstagaren ska bli tydligt och lätt att förstå vad 

försäkringen kommer att skydda mot. 

 
 

Vad gäller försäkringsvillkoren, ska det framgå vilket ansvar som försäkringsgivaren har och 

vilka rättigheter och skyldigheter som respektive part har.
9 

Även efter avtalsingåendet hör det 

till försäkringsgivarens uppgift att upplysa försäkringstagaren om försäkringsvillkoren. Enligt 

2 kap. 4 § FAL ska i den så kallade efterköpsinformationen särskilt viktiga eller oväntade 
 
 
 

6 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s 15. 
7 Bengttson, Försäkringsavtalsrätt, s 15-16. 
8 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s 29. 
9 

Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s 27.
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villkor betonas. 8 kap. 13 § FAL hänvisar till 4 kap. 8 § om den försäkrades räddningsplikt. 

Den försäkrade har enligt räddningsplikten en skyldighet att vid händelse av ett 

försäkringsfall ”vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan”. 

 
 

De allmänna tolkningsprinciperna som gäller vid standardavtal ska också tillämpas vid 

tolkningen av försäkringsvillkor. Det finns en speciell tolkningsregel för standardavtal som 

tillämpas på försäkringsavtal. Dess innebörd är att i det fall avtalsvillkoret inte är tydligt nog, 

tillämpas det till författarens nackdel. För försäkringsavtalet innebär detta således att i det fall 

villkoren inte är tydliga nog, kommer de att tillämpas till försäkringsgivarens nackdel. Regeln 

har emellertid inte lika stor betydelse vid företags försäkringsvillkor eftersom företag 

förväntas ha större förutsättningar att ta till sig villkor med ett bättre omdöme än 

privatpersoner. Det förekommer inte sällan att tolkningen av avtalsvillkor ter sig vara ett svårt 

moment och tolkningen av försäkringsvillkor kan i hög grad påverka försäkringsgivarens 

ansvar därför att oklara villkor med stor sannolikhet ändå kommer att tolkas till 

försäkringsgivarens nackdel, även i de fall där företag är inblandade.
10

 
 

 
 

Det regleras i 8 kap. FAL vilken information som försäkringsgivaren måste lämna till 

försäkringstagaren, vid vilken tidpunkt en företagsförsäkring börjar och slutar att gälla samt 

när försäkringstagaren eller försäkringsbolaget får säga upp försäkringen i förtid. Där regleras 

också vilken information försäkringstagaren måste lämna till försäkringsgivaren på dennes 

begäran, vad som gäller om risken för att ett försäkringsfall ökar genom att något ändras efter 

att försäkringen tecknades, framkallande av försäkringsfall och säkerhetsföreskrifter. FAL 

reglerar vidare i nionde kapitlet tredje mans rätt till att rikta krav på ersättning direkt mot 

försäkringsbolag. I 9 kap. 7 § framgår att om skadevållaren har en ansvarsförsäkring har den 

skadelidande rätt att kräva ersättning direkt från skadevållarens försäkringsbolag i det fall 

skadevållaren försätts i konkurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

Bengtsson, Försäkringsrätt, s 41-43.
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3. Tillämpliga regler och rättsfall 
 
3.1 Inledning 

I detta kapitel behandlar vi regler om köp, märkning och transport av livsmedel samt återger 

kort information om livsmedelsverket. Först beskrivs regler och rättsfall som är relevanta för 

Hästköttsincidenten och därefter regler som är relevanta för Transportincidenten. 

 
3.2 Regler om märkning av livsmedel 

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 653/2014 finns bestämmelser om hur 

nötkött och nötköttssprodukter ska märkas. Enligt Europaparlamentet och Europeiska 

Unionens råd, har förordningen antagits bland annat med anledning av att det tidigare har rått 

osäkerhet på marknaden vad gäller nötkött och nötköttssprodukter. Det har bland annat berott 

på en tidigare kris med BSE (galna kosjukan), en sjukdom vilken kan uppstå hos nötkreatur. 

På grund av osäkerheten har det funnits en stark vilja att förbättra kontrollmöjligheterna vid 

saluföringen av produkter innehållandes nötkött. För att förtroendet för nötkött ska 

upprätthållas och för att förhindra vilseledning av konsumenter är det nödvändigt med regler 

om märkning. För att märkningen av produkter ska vara så tydlig som möjligt, är det av stor 

vikt att i försäljningsledet skapa ett gemenskapssystem för hur nötkött ska märkas. Tanken är 

vidare att i det fall reglerna om märkning följs, kommer nötköttsmarknaden att stabiliseras 

ytterligare och det kommer att ske en förbättring av konsumenternas förtroende för 

nötköttsprodukternas kvalitet.
11

 
 

 
 

I förordningens andra avdelning finns bestämmelser om märkning av nötkött och 

nötköttsprodukter och i artikel 12 stadgas att med märkning avses att etikett sätts fast på 

köttstycke eller på dess förpackning. I artikel 13 framgår att organisationer och aktörer som 

inom gemenskapen saluför nötkött ska sköta märkningen av kött enligt de bestämmelser som 

framgår av artikeln. Vidare framgår av samma artikel att märkningssystemet ska säkerställa 

sambandet mellan köttstycket och djuret, eller gruppen vederbörande djur i det fall detta 

räcker för att kontrollera att uppgifterna på etiketten är korrekta. Etiketten ska bland annat 

innehålla en referenskod eller ett referensnummer vilket ska försäkra sambandet mellan köttet 

och djuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
EU-förordning nr 653/2014.



13  

3.3 Livsmedelslag (2006:804) och Livsmedelsverket 

För att upprätthålla en betydande skyddsnivå för människors välmående och konsumenters 

intressen i fråga om livsmedel, finns livsmedelslagen, enligt 1 § i nämnda lag. Enligt 6 § 

livsmedelslagen får regeringen bestämma vilken myndighet som får meddela föreskrifter eller 

i ett enskilt fall besluta om bland annat märkning av livsmedel och dess beskaffenhet och 

beteckning. Syftet med detta är att skydda människors hälsa eller för att tillgodose 

konsumentintresset. I 10 § bestäms ett antal fall när det är förbjudet att släppa ut livsmedel på 

marknaden. Enligt första punkten är det förbjudet att släppa ut livsmedel på marknaden som 

inte uppfyller krav eller villkor om märkning. Det gäller också om dess beskaffenhet eller 

beteckning inte stämmer överens med vad som har föreskrivits av regeringen eller myndighet 

som regeringen bestämmer. I 11 § framgår att Livsmedelsverket är en av de myndigheter som 

utövar kontroll över att lagen följs. Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala 

kontrollmyndighet i fråga om livsmedel, som bland annat arbetar för säker mat och för att 

konsumenter inte ska bli vilseledda i fråga om livsmedels innehåll. Livsmedelsverket har 

enligt 22 § och 23 § rätt att ålägga företag som inte följer lagens bestämmelser med 

förelägganden, förbud och vite samt enligt 24-26 §§ göra särskilda ingripanden och kräva 

rättelse. 

 
 

På livsmedelsverket finns generella regler om märkning. Anledningen till att det finns regler 

för att livsmedelsförpackningar ska märkas med uppgifter om vilka råvaror de innehåller är att 

konsumenten ska vara kapabel att göra ett val som är medvetet och tryggt.
12 

Enligt dessa 

regler ska det av förpackningen framgå vad en vara är tillverkad av och i det fall den 

innehåller flera ingredienser, ska det framgå tydligt. För att tydliggöra innehållet ytterligare 

ska det finnas en rubrik innehållandes ordet ”ingrediens” i ingrediensförteckningen.
13

 

I det fall kunden anser att märkningen av ett livsmedel inte är tillräcklig eller rättvisande finns 

det möjlighet för denne att kontakta kommunen.
14

 

 

 
Inte under några omständigheter får en konsument vilseledas av märkningen på varan. 

Givetvis ska det som står på en varas innehållsförteckning stämma överens med dess 

innehåll och det får inte stå att den innehåller något som den inte gör. Trots att en uppgift är 

korrekt skulle den kunna vara missvisande eller på andra sätt anses ge fel intryck av 
 
 

12 Livsmedelsverket, Vilseledande märkning. 
13 Livsmedelsverket, Ingredienser och innehåll. 
14 

Livsmedelsverket, Text på förpackning, märkning.
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livsmedlet. Således räcker det inte med att uppgiften är riktig. Det är exempelvis absolut 

förbjudet att framhäva att en vara är vegetarisk om den innehåller spår av kött. Vad gäller 

livsmedel som har speciella egenskaper, till exempel mjölk som är rik på kalcium, får det inte 

framgå av innehållsförteckningen att det handlar om kalciumrik mjölk eftersom samtliga 

liknande livsmedel har den egenskapen.
15

 

 
 

3.4 Produktsäkerhetslag (2004:451) 

Syftet med produktsäkerhetslagen, fortsättningsvis kallad PSL, är att skydda konsumenter från 

farliga varor och tjänster som kan orsaka skador på person. Varor som tillhandahålls för 

konsumenter av näringsidkare ska enligt 7 § vara säkra. Varorna anses vara säkra om de ”vid 

normal eller rimligen förutsebar användning och livslängd inte för med sig någon fara för 

människors hälsa och säkerhet eller bara en låg risk” enligt 8 § första stycket. Om de inte är 

säkra, är de farliga enligt 8 § andra stycket. I 15 § bestäms att ”En tillverkare som har 

tillhandahållit en farlig vara skall utan dröjsmål återkalla den från de distributörer som innehar 

den om det behövs för att förebygga skadefall. Om det inte är tillräckligt för att motverka 

skadefall ska tillverkaren återkalla varan från de konsumenter som innehar den.” I sådana fall 

ska tillverkaren enligt 16 § antingen avhjälpa felet, byta ut varan mot en ny som inte är farlig 

eller ta tillbaka den farliga varan och lämna ersättning för den. 

 
3.5 Köplag (1990:931) 

Vid köp mellan näringsidkare är köplagen tillämplig. Köplagen är enligt 3 § dispositiv vilket 

betyder att dess bestämmelser endast tillämpas när köparen och säljaren inte har avtalat om 

annat. Enligt 17 § första stycket ska varans beskaffenhet stämma överens med vad som är 

avtalat. I avtalet bör regleras bland annat mängd, kvalitet samt förpackning. I det fall parterna 

ej reglerar detta, blir andra stycket i samma lagrum tillämpligt. I andra stycket första punkten 

framgår att varan ska ”vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet 

används”, bedömningen i denna punkt avser alltså inte vilken kvalitet varan ska ha, utan 

varans ändamålsenlighet. Enligt andra punkten ska varan vara ”ägnad för det särskilda 

ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta 

särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap 
 

och bedömning.” Enligt tredje stycket ska varan anses vara felaktig, om den inte stämmer 
 

 
 

15 
Livsmedelsverket, Vilseledande märkning.
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överens med vad som stadgas i lagrummets första eller andra stycke eller om den skiljer sig 

från det köparen har kunnat förutsätta. 

 
 

Om en vara är felaktig och det inte beror på köparen får denne, enligt bestämmelserna i 31–40 
 

§§ köplagen, kräva prisavdrag, omleverans eller avhjälpande av felet. Det framgår vidare att 

köparen har rätt att häva köpet och kräva skadestånd. Enligt 42 § har köparen även rätt att 

hålla inne betalningen. Köparen har efter avlämnandet av varan, undersökningsplikt enligt 31 

§ och måste, för att kunna åberopa fel, meddela säljaren om det inom skälig tid enligt 32 § 

första stycket. Enligt andra stycket förlorar köparen rätten att kunna åberopa fel, om denne 

inte reklamerar felet inom två år. 

 
 

För den skada som köparen lider på grund av den felaktiga varan, har denne rätt att erhålla 

ersättning i form av skadestånd enligt 40 §. Regeln för om skadestånd ska kunna utgå är 

kopplad till det så kallade kontrollansvaret. Betydelsen av kontrollansvaret är att det 

förväntas, av både köpare och säljare, att kunna kontrollera huruvida prestationerna har 

fullgjorts. Det är endast när det är fråga om händelser utom kontroll som ansvarsfrihet kan 

föreligga. Den part som blir anklagad har bevisbörda för att visa att ansvarsfrihet eventuellt 

råder.
16

 
 

 
 

I 67 § framgår i första stycket att ersättningen omfattar bland annat utgifter, utebliven vinst 

och även andra direkta eller indirekta förluster på grund av avtalsbrottet. Säljaren ska ersätta 

köparen i den omfattning att köparen kommer i samma sits som om det inte hade förelegat fel 

i varan. Dock framgår av bestämmelsen att ersättningen inte omfattar skador som tillfogats 

”annat än den sålda varan”. 
 
 

3.6  Rättsfall hänförligt till Hästköttsincidenten 

Av NJA 2001 s 309 framgår att näringsidkare T vars verksamhet främst bestod av 

godstransporter stämde bolaget M för att det säljande bolaget hade levererat fel sorts olja till 

köparbolaget. M var emellertid en del av en nationell kedja med omfattande utbud och även 

representant för ett oljebolag. T hade av M beställt smörjolja till sina diesellok och i den 

beställning som gjordes har det tydligt framgått att oljan ska vara zinkfri eftersom en olja 
 
 
 
 
 

 
16 

Ramberg, Allmän köprätt, s 196.
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innehållande zink skulle kunna komma att skada T:s lokmotorer. Den olja som levererades 

innehöll zink och precis som hade befarats, tog T:s lokmotorer skada av detta.
17

 

 

 

Käranden yrkade på skadestånd därför att den olja som hade levererats inte stämde överens 

med det avtal som låg till grund för köpet och oljan var heller inte avsedd för det specifika 

ändamål som den var ämnad för. Det gjorde att käranden ansåg att den levererade varan var 

felaktig. Vidare blev konsekvensen av nyttjandet av oljan, att tre lok tog skada. Säljaren hade, 

enligt köparen, lämnat garanti för att oljan skulle fungera för det ändamål som köparföretaget 

hade angivit.
18

 
 

 
 

Högsta domstolen ansåg att oljan som hade levererats inte stämde överens med beställningen 

som hade gjorts och som säljarföretaget hade åtagit sig att leverera. På grund av det, var det 

fråga om fel i levererad vara. Köparens yrkande handlar om en produktskada, det vill säga en 

skada på annat än den levererade varan. I köplagen stadgas i 67 § första stycket andra 

meningen att säljarens skadeståndsskyldighet inte omfattar ersättning för förlust som köparen 

tillfogas genom skada på annat än den sålda varan. Enligt prop. 1988/89:76 s. 54, ska skador 

på annan egendom än den sålda varan bedömas enligt skadeståndsrättsliga regler, om inte 

garanti anses föreligga. Däremot råder det enligt HD, inget tvivel om att det för säljaren var 

klart att köparens syfte med att vilja ha zinkfri olja var att inte skada tågen. Härigenom tog 

säljaren på sig ansvaret för skada på motorerna och garanterade att något sådant inte skulle 

hända. HD fastställde HovR:ns dom om att säljaren ska betala ersättning för skadan som 

uppkom på grund av att oljan som levererades innehöll zink.
19

 

 

 

3.7 Köplagens bestämmelser angående transport 

I det fall varor ska transporteras i samband med köpet står det parterna fritt att avtala om hur 

det ska ske samt vem som ska stå risken för varorna under transporten. Om parterna 

underlåter att avtala om det, blir 7 § och 8 § köplagen tillämpliga. I 7 § stadgas att, i det fall 

köparen och säljaren befinner sig inom samma ort, eller inom område som säljaren brukar 

sköta transport, ska avlämnandet ske när varan lämnas över till köparen. Om säljare och 

köpare däremot inte befinner sig inom de områden som nu sagts och om annat inte regleras 

genom leveransklausul eller annars i avtalet, ska avlämnandet ske när varan lämnas över till 

transportören av varan. Av 8 § framgår att säljaren ska avtala om transporten till den ort 
 
 

17 NJA 2001 s 309. 
18 NJA 2001 s 309. 
19 

NJA 2001 s 309.
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vilken varan ska transporteras, med transportmedel som anses lämpligt, om det är säljaren 

som ansvarar för transporten. Risken för varan övergår enligt 13 § på köparen när varan har 

avlämnats. 

 
3.8 Lag (1974:610) om inrikes vägtransport 

Enligt 1 § lag om inrikes vägtransport är lagen tillämplig på avtal mellan transportkund och 

transportör vid godstransport på väg i Sverige. Transportlagen reglerar bland annat 

transportörens ansvar och fullgörande av fraktavtal samt hur fraktsedlar ska utfärdas enligt 7- 

11 §§. Lagen är enligt 5 § tvingande till transportkundens fördel på så sätt att 

överenskommelser som försämrar transportkundens skydd jämfört med lagens bestämmelser 

är utan verkan. Dock är överenskommelser som är till transportkundens fördel jämfört med 

lagen, tillämpliga. Enligt 13 § ska vad som står i fraktsedeln antas överensstämma med 

fraktavtalet. 

 
 

Fraktföraren ska enligt 34 § första stycket, som hänvisar till 32 § första och tredje styckena, 

ersätta godsets värdeminskning om det skadas under transport. Av 34 § andra stycket framgår 

att ersättningen för att en del av godset skadats, inte får överstiga belopp som skulle ha erlagts 

i det fall sändningen helt gått förlorad. Beräkningen för ersättning görs enligt 32 § med 

hänsyn till godsets värde på orten när det omhändertogs av transportören. För att kräva 

ersättning av fraktförare för skadat gods måste den som har anlitat transportören, meddela 

denne om skadan inom skälig tid enligt 40 §.
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4. Redogörelse för Företaget, Hästköttsincidenten och Transportincidenten 
 
4.1 Inledning 

I detta kapitel återges kort information om Företaget samt om hästköttsskandalen. I kapitlet 

återges också vad som drabbade Företaget i Hästköttsincidenten och Transportincidenten. 

 
4.2 Företaget 

Företaget tillverkar fryst färdigmat som säljs under både Företagets eget och andra företags 

varumärken.
20 

Företaget har cirka 30 anställda, men det finns ingen som är direkt ansvarig för 

Företagets försäkringar. Ledningens avsikt har varit och är att ha en försäkring som ersätter 

kostnader i händelse av att Företaget skulle råka ut för något av de fall som behandlas i 

uppsatsen.
21 

I Företagets affärsidé framhävs vikten av produkternas kvalitet.
22 

Det är också 

viktigt för Företagets ledning att regler om produktion av livsmedel och produktansvar följs 

och att Företagets goda rykte upprätthålls.
23

 

 
4.3 Hästköttsskandalen 

I januari 2013 uppdagades det att hamburgare av kött som hade saluförts som nötkött i 

Storbritannien, Irland samt i andra delar av Europa, visade sig innehålla hästkött. På grund av 

nyheten DNA-testade flera livsmedelsproducerande företag världen över, köttet som de 

använde i sina produkter och många fick på så sätt veta att det nötkött som hade köpts in inte 

bestod av endast nötkött utan innehöll en stor del hästkött. Det ledde till att stora mängder 

livsmedel återkallades på grund av att de inte innehöll det som påstods. Hästköttsskandalen 

var ett faktum.
24

 
 

 
 

Hästkött är i sig inte farligt att förtära men enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 653/2014 finns bestämmelser om hur nötkött och nötköttsprodukter ska märkas, vilka 

uppenbarligen inte hade följts. Det ryktades också om att hästarna inte hade slaktats med 

godkänd metod och att de hade fått läkemedel och smärtstillande medel kort innan de 

slaktades. Läkemedel för djur som slaktas för att bli livsmedel har ofta långa karenstider för 

att människor inte ska få i sig rester av läkemedel genom att äta kött. Det befarades att hänsyn 
 

inte hade tagits till detta.
25

 

 

 
20 Information från Företaget. 
21 Intervju med representant från Företaget. 
22 Företagets hemsida. 
23 Intervju med epresentant från Företaget. 
24 Bloodworth Callum, Så hamnade hästkött på svenska tallrikar. 
25 

Maria Lindberg, Medicinerade hästar blir korv.
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4.4 Hästköttsincidenten 

Företaget använde i sin produktion av vissa frysta färdigmatsprodukter svenskt nötkött som 

sedan länge köptes av Leverantören. På grund av den uppmärksammade hästköttsskandalen 

valde Företaget att utföra DNA-test på det nötkött som användes i produktionen, vilket enligt 

Leverantörens utfästelse samt köttets märkning bestod av 100 % svenskt nötkött. Företaget 

hade beställt svenskt nötkött genom en inköpsspecifikation som hade skickats till 

Leverantören, där den skrevs under och skickades tillbaka till Företaget. Köttet var märkt som 

svenskt nötkött och vidare hade all dokumentation rörande beställningen av nötköttet gått rätt 

till, varför Företaget trodde att köttet som hade levererats till Företaget var svenskt nötkött.
26

 
 

 
 

När hästköttsskandalen uppmärksammades valde Företaget ändå att DNA-testa det kött som 

användes i produktionen. Det visade sig dock att ett parti nötkött som hade levererats av 

Leverantören innehöll 44 % hästkött, trots att Företaget aldrig hade använt hästkött i sin 

produktion. Allt övrigt kött bestod av de köttslag som de påstods göra.
27 

Beslut om att 

återkalla samtliga sålda produkter som kunde innehålla hästkött togs av Företaget, enligt 

Livsmedelsverkets direktiv om att återtag ska ske om mängden felande köttslag överstiger 1 

%. 
28 

Företaget kontaktade Leverantören och informerade om upptäckten av hästkött och att 
 

beslut hade fattats om att samtliga berörda produkter som hade levererats skulle tas tillbaka. 

Representanter från Livsmedelsverket besökte sedan Företaget för att ta egna prover på det 

kött som hade levererats av Leverantören.
29

 

 
 

Företaget gjorde kort därefter en polisanmälan om bedrägeri mot Leverantörens ägare och 

underrättade Leverantören om att ett skadeståndskrav skulle utställas mot denne, med 

anledning av att det levererade köttet som skulle bestå av 100 % nötkött innehöll hästkött. 

Företaget sände sedan en faktura till Leverantören avseende skadeståndet. Fakturan betalades 

inte trots flera påminnelser. Företaget tog därför hjälp av ett inkassoföretag för att driva in 

skadeståndsfakturan som Leverantören hade tillställts. Beslut togs om att inte betala fler 

fakturor från Leverantören. Returer med produkter som kunde innehålla hästkött kom från 

Företagets kunder med jämna mellanrum för att destrueras och återbetalas. Företagets 

kostnader hänförliga till hästköttet blev allt större. Företagets försäkringsbolag meddelade att 

ingen av de försäkringar som Företaget hade, skulle täcka kostnaderna för återkallelsen och 
 

 
26 Intervju med representant från Företaget. 
27 

Information från Företaget. 
28 

Livsmedelsverkets uttalande.
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att ersättning därmed inte skulle utgå.
30 

Leverantören försattes efter en tid i konkurs. Inom 

Företaget saknades emellertid kunskap gällande reglerna om tredje mans rätt att kräva 

skadestånd direkt från ett försäkringsbolag när skadevållaren försätts i konkurs. Ledningen 

tog därför inte kontakt med eventuellt försäkringsbolag och vet heller inte om Leverantören 

hade någon ansvarsförsäkring.
31

 

 
4.5 Transportincidenten 

Företaget hade sålt ett antal pallar fryst färdigmat som skulle transporteras till en kund. 

Företaget ansvarade för frakten och anlitade därför en extern transportör som skulle frakta 

varorna i en lastbil med frys. I fraktsedeln uppgavs att varorna skulle transporteras i högst -18 

grader celsius. Vid ankomsten insåg mottagaren att varorna inte höll förväntad temperatur och 

tog därför inte emot dem. Företaget gjorde ett försök att rädda varor genom att transportera 

dem till ett hyrt lager och där frysa om dem. En del av varorna gick att rädda medan resten 

kasserades. De varor som gick att rädda packades om i nya kartonger eftersom de gamla 

skadades vid undersökningen av varorna. För att inte göra kunden missnöjd satte Företaget in 

ett extra skift för att så fort som möjligt kunna tillverka och leverera ersättningsvaror för de 

varor som inte nådde kunden. Efter undersökning av lastbilens frysaggregat konstaterades att 

det hade varit trasigt under transporten. Dock kunde Företaget inte bevisa att det var under 

transporten som varorna skadades eftersom det saknade dokumentation om temperaturkontroll 

av varorna från den tidpunkt när de lastades på lastbilen.
32

 
 

 
 

Företaget hade ingen egen transportförsäkring och krävde kort därefter därför ersättning av 

transportören för de förstörda varorna. Företaget krävde också ersättning för de extra 

kostnader som transporten och hyran av fryslagret medförde i samband med omfrysningen 

samt för extra kostnader hänförliga till tillverkningen nya varor till kunden. Transportören 

hänvisade Företagets anspråk till sin försäkringsgivare som antydde att ersättning skulle utgå 

för samtliga kostnader. Ersättning utgick dock endast för de varor som kasserades och inte för 

Företagets kostnader hänförliga till att rädda varor eller tillverka nya. Försäkringsbolaget 

hävdade att det var Företagets plikt att rädda så mycket som möjligt av godset. 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Information från Företaget. 
31 

Information från Företaget.
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5. Företagets försäkring och alternativ till den 
 
5.1 Inledning 

I det här kapitlet redogörs först för Företagets nuvarande försäkring och därefter om 

alternativ till den försäkringen. 

 
5.2 Företagets försäkring 

För att skydda sig mot risker som ett företag kan vara utsatt för, är det klokt att ha en 

företagsförsäkring. Det finns olika typer av försäkringar anpassade till företag, beroende på 

vilken typ av verksamhet bolaget bedriver. Försäkringsbehovet varierar beroende på vilken 

typ av verksamhet som bedrivs och det är således klokt att endast försäkra sig mot risker som 

kan tänkas tynga företaget.
33

 

 
 

Företaget har idag en så kallad kombinerad företagsförsäkring vilken består av en del som 

försäkringsbolaget kallar grundförsäkring och en del som det kallar tilläggsförsäkring, vilken 

går att anpassa efter företagets behov. De grundförsäkringar som Företaget har idag är 

egendomsförsäkring med transportförsäkring, avbrottsförsäkring med hyresförlustförsäkring 

och smittavbrottsförsäkring samt ansvarsförsäkring med ingrediens- och 

komponentskadeförsäkring. Den tilläggsförsäkring som Företaget har är 

rättsskyddsförsäkring. Företaget har idag inte någon ren transportförsäkring för varor som 

transporteras av en extern transportör, men dess nuvarande försäkringsgivare erbjuder dock en 

sådan.
34 

Nedan följer en kort beskrivning av Företagets nuvarande försäkringsvillkor. 

 

5.2.1 Egendomsförsäkring med transportförsäkring 

Den egendomsförsäkring som Företaget har ersätter skada på egendom som Företaget äger, 

ansvarar för eller i avtal har åtagit sig att försäkra och som är angiven i försäkringsbrevet. 

Exempel på egendom är byggnader, maskiner och varor. Den transportförsäkring som ingår i 

egendomsförsäkringen ersätter skada under transport inom Norden med Företagets 

transportmedel, dock inte vid yrkesmässig transportverksamhet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 David Hagström, Företagsförsäkring. 
34 

Information från företaget.
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5.2.2 Avbrottsförsäkring med hyresförlustförsäkring och smittavbrottsförsäkring 

Avbrottsförsäkringen ersätter kostnader för avbrottsskada till följd av bland annat 

egendomsskada, oförutsett avbrott i tillförsel av el, vatten, gas, värme eller data- och 

telekommunikation, eller att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av egendomsskada hos 

leverantör eller kund. 

 
 

Hyresförlustförsäkringen ersätter hyresförlust till följd av ovan angivna händelser vid 

avbrottsskada och avser minskning av hyresintäkt som hänförs till försäkrad byggnad. 

 
 

Smittavbrottsförsäkringen ersätter kostnader vid avbrott genom myndighets, läkares eller 

veterinärs ingripande mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. 

Smittavbrottsförsäkringen gäller inte för avbrott orsakat av BSE (galna kosjukan), mul- och 

klövsjuka eller fågelinfluensa. 

 

5.2.3 Ansvarsförsäkring med ingrediens- och komponentskadeförsäkring 

Ansvarsförsäkringen som Företaget har gäller för skadeståndskrav mot Företaget till följd av 

person- eller sakskada samt förmögenhetsskada, med vissa undantag. 

 
 

Ingrediens- och komponentskadeförsäkringen gäller för skadeståndskrav mot Företaget för 

direkta kostnader orsakade av ingrediens- och komponentskada, med vissa undantag. 

 

5.2.4 Rättsskyddsförsäkring 

Rättsskyddsförsäkringen, som är Företagets tilläggsförsäkring, gäller vid tvist med motpart 

och ersätter skäliga kostnader som uppkommer under den tid som Företaget företräds av 

ombud i tvist som Företaget inte kan få betalade av staten eller av motparten. 

 
 

Nedan följer en kort beskrivning av villkoren för två av Företaget ej tecknade försäkringar, 

återkallelse- och transportförsäkring, som Företagets nuvarande försäkringsgivare erbjuder. 

 

5.2.5 Återkallelseförsäkring 

Försäkringen ersätter kostnader för att lämna varningsinformation, återkalla varor samt förbud 

att tillhandahålla varor om det åläggs den försäkrade enligt PSL.
35

 

 

5.2.6 Transportförsäkring 

Försäkringen ersätter skada på eller förlust av vara som har orsakats av ett antal uppradade 
 

faror såsom brand eller explosion, kollision med annat fordon, att transporterande flygplan 

 
35 

Se bilaga.
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störtar samt att transporterande fartyg sjunker. Den har också ett antal undantag. Det mest 

relevanta undantaget i fråga om Transportincidenten är att försäkringen inte ersätter kostnad 

för skada eller förlust som har orsakats av temperaturpåverkan på grund av driftavbrott i kyl-, 

frys-, eller värmeanläggning. 

 
5.3 Alternativ försäkring 

Vi har, genom sökning på internet och kontakt med ett flertal försäkringsgivare, funnit endast 

ett alternativ till en kombinerad företagsförsäkring som påstås vara anpassad för företag som 

producerar livsmedel. Den bör, enligt vår mening, uppfattas som en tilläggsförsäkring 

eftersom den inte innehåller egendomsförsäkring eller avbrottsförsäkring vilka dock torde 

vara möjliga att teckna separat. I den kombinerade företagsförsäkringen ingår dock en 

ansvarsförsäkring som enligt Företagets nuvarande försäkringsbolag ingår i en 

grundförsäkring. Tilläggsförsäkringarna anpassade för livsmedelsproducerande företag är 

återkallelseförsäkring, rättsskyddsförsäkring, databrottsförsäkring och 

förmögenhetsbrottsförsäkring. 

 
 

Nedan följer en kort beskrivning av den alternativa försäkringens villkor vad gäller 

ansvarsförsäkring samt återkallellseförsäkring, vilka anses vara relevanta för 

Hästköttsincidenten. Slutligen följer en kort beskrivning av en alternativ försäkring i form av 

transportförsäkring, vilken anses vara relevant för Transportindicenten. 

 
 

5.3.1 Ansvarsförsäkring 
 

Ansvarsförsäkringen gäller för skadeståndskrav avseende verksamhetsansvar och avlämnade 

arbeten för verksamhet samt produktansvar för produktslag som anges i försäkringsbrevet. 

Ersättning sker för skadestånd till följd av person- eller sakskada samt i vissa fall 

förmögenhetsskada, med vissa undantag. Ansvarsförsäkringen kan utökas för att täcka 

ingrediens- och komponentskada. 

 

5.3.2 Återkallelseförsäkring 

Återkallelseförsäkringen gäller för återkallelse som kan åläggas den försäkrade enligt PSL. 

Ersättning lämnas för kostnader till följd av utgivande av information om återkallelse till 

kunder och innehavare av produkten, transport- och fraktkostnad i samband med returfrakt, 

skrotning eller destruering samt skrotning och destruering av produkten. 

Vi har funnit att två andra försäkringsbolag, utöver det alternativa försäkringsbolaget, 

erbjuder återkallelseförsäkring för företag. Den ersätter precis som tidigare nämnda
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återkallelseförsäkring endast kostnader för återkallelse av produkter enligt PSL eller för 

produkter som riskerar att medföra personskador. 

 

5.3.3 Transportförsäkring 

Försäkringen omfattar skada på eller förlust av vara som har orsakats av ett antal uppradade 

faror såsom brand eller explosion, kollision med annat fordon, att transporterande flygplan 

störtar och att transporterande fartyg sjunker. Den ersätter också skäliga räddningskostnader 

som den försäkrade kan ådra sig vid fullgörande av sin räddningsplikt. Det går också att 

komplettera transportförsäkringen med tillägget temperaturreglerad transport som omfattar 

skada på eller förlust av gods som har orsakats av att det försäkrade godset transporterats i 

lastutrymme som inte har hållit avtalad temperatur. Ännu ett tillägg som ersätter skada 

orsakad av fel temperatur, är temperaturreglerat uppehåll. Detta tillägg omfattar skada på eller 

förlust av gods som har orsakats av att lagerlokal eller lastbärare inte har hållit avtalad 

temperatur orsakad av driftsavbrott eller felaktig inställning.
36

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
Se bilaga.
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6. Analys 
 
6.1 Inledning 

I detta kapitel besvaras frågan som ställs i problemformuleringen genom analys av den fakta 

som framgått i referensramen. För att underlätta för läsaren analyseras varje fall för sig. 

 
6.2 Hästköttsincidenten 

Den första delen av analysen behandlar Hästköttsincidenten och vilka regler och försäkringar 

som är tillämpliga i det fallet. 

 
6.2.1 Tillämpliga regler och rättsfall 

Inledningsvis bör föras en diskussion om varför Företaget valde att återkalla varorna. Som 

framgått i avsnitt 4.4 upptäckte Företagets ledning att det nötkött som hade beställts av 

Leverantören innehöll 44 % hästkött. Företaget återkallade frivilligt alla varor som kunde 

innehålla hästkött på grund av redlighetsskäl eftersom det är viktigt för Företagets ledning att 

Företagets goda rykte och att kvaliteten på dess produkter upprätthålls. Företaget tvingades 

alltså aldrig att återkalla varorna. Det faktum att det är så viktigt att rätt vara levereras och 

kunden inte vilseleds, har gjort att det finns många bestämmelser om detta, som framgått i 

kapitel tre. 

 
 

I det fall Företaget inte hade gjort återkallelsen frivilligt hade Livsmedelsverket haft rätt att 

enligt livsmedelslagen 22 § och 23 § ålägga Företaget med förelägganden, förbud och vite 

samt enligt 24-26 §§ göra särskilda ingripanden och kräva rättelse, se avsnitt 3.2 och 3.3. 

Detta med anledning av att produkterna innehållandes hästkött hade varit felmärkta om de 

såldes eftersom det på deras förpackningar stod att de innehöll svenskt nötkött. Företaget hade 

dock kunnat låta märka om produkterna och ange att de innehöll både nötkött och hästkött i 

ingrediensförteckningen och på så sätt följt reglerna om märkning av livsmedel. 

 
 

Enligt PSL ska alltid återkallelse av varor ske om de är farliga och kan orsaka personskada, se 

avsnitt 3.4. Produkternas innehåll har inte stämt överens med sin märkning och det kan 

diskuteras kring huruvida de har kunnat användas på det sätt som de var ämnade för. Det kan 

onekligen påstås att den produkt som slutkunden hade fått, om försäljningen av varorna hade 

skett, inte hade stämt överens med vad kunden hade kunnat förutsätta. Trots att det kött som 

hade levererats, ansågs skada produkterna i den mån att en återkallelse var tvungen att ske, 

kan det knappast påstås att produkterna inte var så pass säkra att en säkerhetsbrist ska anses



26  

föreligga. Några kroppsliga sjukdomstillstånd torde förtäring av hästkött inte medföra 

eftersom hästkött inte anses vara farligt att äta. Frågan blir således om det kan leda till 

psykiska sjukdomstillstånd. Eftersom många personer förmodligen aldrig skulle kunna tänka 

sig att äta hästkött, skulle troligtvis vetskapen om att ha ätit hästkött som enligt 

ingrediensförteckningen var nötkött, göra många personer upprörda. Det skulle dock knappast 

leda till några psykiska sjukdomstillstånd. Således torde förtäring av hästkött inte kunna anses 

vara farligt och produkterna skulle inte behöva återkallas enligt PSL. 

 
 

Vidare kan diskuteras om det i Hästköttsincidenten förelåg fel i varan enligt köplagen, se 

avsnitt 3.6. Enligt köplagens 17 § första stycke ska vad Företaget och Leverantören avtalat vid 

köpet av nötköttet vara tillämpligt i fråga om köttets art och kvalitet. Eftersom Företaget hade 

beställt svenskt nötkött genom en skriftlig inköpsspecifikation och Leverantören levererade 

kött som var märkt som svenskt nötkött bör det otvivelaktigt anses att avtal om köp av svenskt 

nötkött kommit till stånd. 

 
 

Köttet som Företaget fick, var märkt såsom nötköttssprodukter ska märkas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 653/2014, se avsnitt 3.2. Eftersom 

Företaget inte i sin övriga produktion använder hästkött, fanns det inte anledning att tro att 

nötköttet skulle ha blandats med hästkött efter att det hade levererats av Leverantören, se 

avsnitt 4.4. Vi menar därför att fel förelåg i varan eftersom den bestod av nästan hälften 

hästkött som måste ha funnits i köttet redan när det levererades. Alltså avvek den till stor del 

från vad som avtalats. Det är säljarens plikt att leverera den vara som han har åtagit sig att 

göra och dessutom påstår sig göra. Det är viktigt och bör påpekas att det visserligen inte var 

något fel på köttet i sig, men köttslaget stämde inte överens med vad som hade avtalats, vilket 

enligt köplagen är ett fel i varan. 

 
 

I det fall det inte hade kunnat visas att avtal om vilken slags kött som hade beställts hade 

ingåtts, hade 17 § andra stycket blivit tillämplig i fråga om fel i varan. Vi berör dock inte den 

bestämmelsen eftersom vi anser det stå klart att fel föreligger enligt 17 § första stycket 

köplagen. Vad gäller Företagets undersökningsplikt enligt 31 § köplagen bör nämnas att 

Företaget länge hade köpt svenskt nötkött från Leverantören och aldrig tidigare hade det 

uppstått några problem eller funnits misstankar om att något inte skulle vara i sin ordning. 

Företaget valde ändå att utföra DNA-prov på nötköttet eftersom det började uppdagas att stora 

mängder nötkött som användes i branschen innehöll en del hästkött, se avsnitt 4.3. Därför
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torde Företaget ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Företaget sände, så fort det fick tillbaka 

provsvaren från DNA-proverna, ett meddelande till Leverantören om att en stor mängd 

hästkött hade upptäckts i nötköttet. Några dagar senare meddelande Företaget Leverantören 

att skadestånd skulle komma att riktas mot denne. Företaget måste därför anses ha uppfyllt 

reklamationsplikten enligt vad som stadgas i 32 § köplagen, vilket krävs för att kunna åberopa 

påföljderna för fel i varan som stipuleras i köplagen. Företaget bör kunna kräva ersättning från 

Leverantören i enlighet med vad som stadgats i 40 § köplagen. Vidare ska det påpekas att det 

i fråga om skadestånd föreligger kontrollansvar, se avsnitt 3.6. För att Leverantören ska kunna 

undgå att betala skadestånd krävs alltså att denne kan visa att kunskap om att nötköttet 

innehöll hästkött saknades. Leverantören har bevisbördan i fråga om kontrollansvar. 

 
 

Enligt 67 § första stycket bör Företaget erhålla ersättning för utebliven vinst, det vill säga 

vinst som företaget skulle ha uppbringat i det fall rätt kött hade levererats. Däremot framgår 

av andra stycket att ersättning inte kan erhållas för skador på ”annat än den sålda varan”, 

varför inte Företaget bör förvänta sig att ersättningen ska omfatta skador på de slutprodukter 

som kom att innehålla hästkött och därför inte kunde användas. 

 
 

Som framgått har den i Hästköttsincidenten levererade varan, precis som i NJA 2001 s 309, 

som refereras i avsnitt 3.6, inte stämt överens med vad som framgått av avtalet. Visserligen 

hade det inte påpekats att något skulle komma att gå sönder vid nyttjande av hästkött i 

Företagets produktion, men hästkött användes aldrig i Företagets produkter och Företaget 

ämnade heller inte att göra det, vilket leverantören måste ha varit medveten om. Enligt HD 

hade säljaren i NJA 2001 s 309 lämnat en garanti för att rätt vara skulle levereras och för att 

motorerna inte skulle skulle ta skada av den levererade varan. Även i Hästköttsincidenten 

framgick det tydligt för Leverantören vad som hade efterfrågats, nämligen att Företaget ville 

ha svenskt nötkött. När Leverantören accepterade att leverera detta genom att godkänna 

inköpsspecifikationen och genom att leverera kött som var märkt som svenskt nötkött bör det 

kunna konstateras att en garanti hade lämnats från Leverantören om att rätt vara hade 

levererats. Leverantören hade sedan lång tid tillbaka levererat svenskt nötkött till Företaget 

och därför var Företagets personal förmodligen vana vid att få rätt vara, vilket skulle kunna 

ses som ett komplement till den underförstådda garantin. 

 
 

I rättsfallet påstod HD att ersättning inte skulle komma att utgå med stöd av 67 § köplagen 

därför att säljarens skadeståndsskyldighet inte omfattar ersättning för förlust som köparen
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tillfogas genom skada på annat än den sålda varan. På samma sätt bör det vara klart att 

Företaget inte kan få ersättning för slutprodukten som innehöll hästkött. Däremot konstaterade 

HD att det för säljaren klart framgick vilket syfte köparen hade haft och att säljaren därför tog 

på sig ansvaret för skada på motorerna. På samma sätt bör slutsats kunna dras att det stod klart 

för Leverantören vilket Företagets syfte var med att beställa just nötkött. Därigenom kan 

påstås att Leverantören indirekt tog på sig ansvaret för skada även på produkterna som kom 

att innehålla hästkött. Skadestånd bör därför kunna utgå även för de slutprodukter som 

innehöll hästkött, eftersom de inte gick att använda till det som de var ämnade för. 

 

6.2.2 Försäkringar 

Den företagsförsäkring som Företaget har är en kombinerad företagsförsäkring och personer i 

Företagets ledning har förutsatt att den skulle ersätta kostnader i fall som Hästköttsincidenten, 

se avsnitt 4.2 och 5.2. Vi har kommit fram till att ingen av de försäkringar som Företaget har 

täcker kostnader för återkallelse av varor i fall som Hästköttsincidenten. Ansvarsförsäkringen 

ersätter endast när Företaget har blivit skadeståndsskyldigt. Eftersom Företaget valde att 

återkalla varorna direkt när det upptäcktes att de innehöll hästkött har inget skadestånd riktats 

mot Företaget i den frågan. 

 
 

Om Leverantören hade haft en ansvarsförsäkring hade Företaget, enligt 9 kap. 7 § FAL, se 

avsnitt 2.4, kunnat kräva ersättning för det felaktiga köttet direkt från Leverantörens 

försäkringsbolag eftersom Leverantören försattes i konkurs. På grund av Företagets brist på 

kunskap gällande den aktuella regeln undersöktes inte om Leverantören hade en 

ansvarsförsäkring och dess försäkringsbolag kontaktades aldrig. Därför undersöktes heller 

inte om en sådan försäkring hade täckt det mot Leverantören riktade skadeståndet. 

 
 

Den återkallelseförsäkring som Företagets nuvarande försäkringsgivare erbjuder ersätter 

endast kostnader för återkallelse som kan åläggas enligt PSL. Detsamma gäller de alternativa 

försäkringsbolagens återkallelseförsäkringar som vi har funnit. Eftersom det inte innebär risk 

för personskada att äta hästkött skulle inte återkallelseförsäkringen täcka de kostnader som 

uppstår i fall som Hästköttsincidenten. Vi har inte förmått finna någon försäkring på den 

svenska marknaden som ersätter kostnaderna för återkallelse av livsmedel som inte innehåller 

vad som avtalats, förutom i det fall det medför risk för personskada att förtära livsmedlet.



29  

6.2.3 Förslag på skyddsmöjligheter genom försäkring och FAL 

Vi har kommit fram till att Företaget inte bör skaffa en återkallelseförsäkring för att skydda 

sig mot kostnader i fall som Hästköttsincidenten. Ett företag bör ha en återkallelseförsäkring 

endast om produkterna på något sätt kan komma att orsaka personskada. Ett exempel på när 

den borde ersätta kostnader för återkallelse är om det hamnar något farligt, exempelvis glas i 

livsmedlet. Vi vet inte hur stor risken är för att Företagets produkter skulle kunna orsaka 

personskada, men den ska, som alltid när det gäller försäkringar, vägas mot hur mycket det 

kostar att teckna en återkallelseförsäkring. Företaget bör således göra en riskanalys för att 

reda ut om en återkallelseförsäkring bör tecknas. 

 
 

För att i framtiden undvika att drabbas av kostnader som i Hästköttsincidenten kan Företaget 

kräva att dess leverantörer har en ansvarsförsäkring. Företaget har då rätt att rikta 

skadeståndskrav direkt mot leverantörens försäkringsbolag om leverantören försätts i konkurs. 

Det är dock inte säkert att försäkringen omfattar den typ av skada, se avsnitt 6.2.2. 

 

6.2.4 Brist på rättsfall 

I vårt försök att hitta rättsfall som belyser vår fråga, nådde vi inte framgång och 
 

förklaringarna till det kan vara många. Hästköttsskandalen är, enligt vad som framgår i avsnitt 
 

4.3, en skandal som många företag och konsumenter direkt och indirekt berördes av. Trots 
 

det, finns det så vitt vi har funnit, inga rättsfall hänförliga till hästköttsskandalen, vilket vid en 

första anblick ter sig vara underligt. Att det saknas rättsfall kan dock ha sin förklaring i att det 

är ett känsligt ämne. Det skulle bland annat kunna bero på rädslan av att synas offentligt i en 

skandal, vilket skulle kunna innebära att företag förlorar sitt anseende och går miste om 

befintliga och potentiella kunder. Förklaringen till hur företagen har löst sina tvister kan vara 

att de löses genom skiljeförfarande för att undvika konsekvenserna av en domstolsprocess. 

 
6.3 Transportincidenten 

I det här avsnittet förs en analys om vilka regler som är tillämpliga i Transportincidenten 

samt vilket försäkringsskydd som är relevant för Företaget i fråga om transport. 

 

6.3.1 Tillämpliga regler 

Eftersom köplagen är dispositiv gäller det avtal, om att Företaget stod risken för varorna 

under transporten, som Företaget och kunden hade kommit överens om, se avsnitt 3.7. Enligt 

34 § och 32 § lag om inrikes vägtrafik ska transportören ersätta transportkunden för skada på 

gods som sker under transporten, se avsnitt 3.8. Företagets varor skulle enligt fraktsedeln 

transporteras frysta i en temperatur om högst minus 18 grader celsius men frysaggregatet på



30  

lastbilen gick sönder vilket gjorde att varorna inte höll rätt temperatur. Transportören torde 

därför vara ersättningsskyldig för skadorna som uppkom under transporten. Det förutsätter 

dock att Företaget reklamerade skadan till transportören utan oskäligt uppehåll enligt 40 § 

samma lag, vilket det gjorde se avsnitt 4.5. 

 
 

Transportören hänvisade Företaget till sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget ersatte de 

förstörda varornas värde men inte Företagets kostnader för att rädda varor och att tillverka 

nya. Transportörens försäkringsbolag hävdade att det var Företagets plikt att försöka rädda 

varorna, vilket dock inte stämmer. Enligt 8 kap. 13 § FAL har försäkringstagare en 

räddningsplikt vid försäkringsfall. Försäkringstagare var i det här fallet den anlitade 

transportören och det var således denne som hade räddningsplikt. Dock kunde Företaget inte 

visa att varorna hade hållit rätt temperatur när transportören tog emot varorna för transport, 

varför slutsats heller inte kunde dras huruvida transportören hade uppfyllt sin räddningsplikt. 

Det var också orsaken till varför transportören vägrade att ersätta Företaget för dess 

räddningskostnader. Företaget kunde alltså inte visa att det var under transporten varorna hade 

skadats. 

 
 

Vi har genom vår analys kommit fram till att företag alltid måste kontrollera och dokumentera 

temperaturen på alla varor när de överlämnas till en transportör för att kunna kräva ersättning 

om de skadas under transport. Det är också viktigt att fraktsedlar utfärdas och sparas och att 

det tydligt framgår av dem i vilken temperatur varorna ska transporteras när det är fråga om 

frys- eller kylvaror. 

 

6.3.2 Försäkringar 

Transportören har, som framgår ovan, alltid ett ansvar att utföra transporten i enlighet med 

vad som har avtalats och är ersättningsskyldig om varorna skadas under transporten. För att 

undvika risken att transportören inte ersätter skador kan det vara bra att teckna en 

transportförsäkring. 

 
Den transportförsäkring som ingår i Företagets egendomsförsäkring täcker inte skador på 

varor som transporteras med något annat fordon än Företagets. Det krävs alltså en separat 

transportförsäkring för att Företagets varor ska vara försäkrade vid transport med en 

utomstående transportör när Företaget står risken för leveransen. För att transportförsäkringen 

även ska ersätta skador orsakade av att varorna inte har transporterats i rätt temperatur bör den 

kompletteras med tillägget temperaturreglerad transport. Vi bedömer att det är en viktig
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försäkring för Företaget eftersom alla deras produkter levereras frysta och därmed är känsliga 

för fel temperatur under transporten eftersom de kan tina upp och bli förstörda vid för hög 

temperatur. 

 

6.3.3 Förslag på skyddsmöjligheter genom försäkring och lag 

Vi har kommit fram till att Företaget borde göra en riskanalys för att reda ut om det bör 
 

teckna en transportförsäkring med tillägget temperaturreglerad transport. En sådan försäkring 

ersätter kostnader för produkter som skadas under transport på grund av att de transporteras i 

fel temperatur, i de fall leveransen sker fritt till kund och Företaget står risken för varorna 

under leveransen. Den ersätter också räddningskostnader i sådana fall. 

 
 

I det fall Företaget inte tecknar en transportförsäkring har det dock skyddsmöjligheter enligt 

köplagen och transportlagen. För att undvika risken att förlora inkomster på grund av att varor 

skadas under transport kan Företaget i fortsättningen avtala om att inte leverera varor fritt till 

kund enligt köplagen 7 § sista stycket, eftersom köplagen är dispositiv, se avsnitt 3.7. 

Kunderna får då själva stå risken för att varor skadas under transport eftersom de tar över 

ansvaret för varorna i samband med att transportören tar emot dem, enligt 7 § andra stycket. 

Det innebär att kunden betalar för varorna för det skick de var i när de överlämnades till 

transportören. Ett alternativ till att köpa en transportförsäkring skulle därför kunna vara att 

alltid avtala om att inte stå risken vid leverans av varor. Det skulle dock kunna leda till 

missnöjda kunder som kräver lägre priser på produkter från Företaget om de alltid tvingas stå 

risken för leveranser och därmed själva tvingas skaffa transportförsäkringar för dem. Om det 

inte avtalas om att Företaget inte ska stå risken vid leverans av varor, ger transportlagen, som 

anges i avsnitt 3.8, skydd för företag som anlitar externa transportörer och är således ett 

alternativ till att teckna en transportförsäkring.
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7. Slutsats 
 
Det finns, enligt vår slutsats, inte någon försäkring idag som ersätter kostnader vid återkallelse 

av varor i fall liknande Hästköttsincidenten. Den försäkring som kan antas ersätta sådana 

kostnader är en återkallelseförsäkring, men en sådan försäkring gäller endast när produkterna 

som återkallas är farliga och kan komma att orsaka personskada enligt PSL. Eftersom det inte 

är farligt att äta hästkött var de återkallade produkterna inte farliga och kostnaden för 

återkallelsen skulle inte ha ersatts av en återkallelseförsäkring i Hästköttsincidenten. 

 
 

Företag kan dock vara skyddade mot incidenter som Hästköttsincidenten på andra sätt än med 

försäkringar. Köplagen är tillämplig i fråga om fel i levererad vara och en köpare kan ha rätt 

till skadestånd om en leverantör levererar fel vara. I det fall en leverantör är 

skadeståndsskyldig men försätts i konkurs har köparen rätt att, enligt FAL, kräva ersättning 

direkt av leverantörens försäkringsbolag om leverantören hade en ansvarsförsäkring. 

Ersättning skulle då kunna utgå i det fall försäkringen omfattar den typen av skada. 

 
 

Vidare skulle företag kunna söka stöd i HD:s bedömning i NJA 2001 s 309. Domen blev att 

ersättning för de skador som den felaktiga varan orsakade, skulle utgå även för annat än just 

den sålda varan på grund av att säljaren ansågs ha lämnat en garanti. Det i domen berörda 

fallet, går att jämföra med att leverantören i fall såsom Hästköttsincidenten kan anses ha 

lämnat en garanti om att det kött som levererades var nötkött. Leverantören borde därför vara 

ersättningsskyldig för kostnaderna som uppkom i och med att de produkter som tillverkades 

av hästkött var tvungna att återkallas och destrueras eftersom de innehöll fel köttslag. 

 
 

Vår slutsats angående kostnader i händelse av räddning samt kassering av varor som skadas 

under transport som utförs av en extern transportör, är att det företag som skickar varor har ett 

starkt lagstadgat skydd gentemot transportören. Transportören är alltså till hög grad 

ersättningsskyldig för skador på varor som orsakas under transport. För att få ett ännu mer 

omfattande skydd kan dock en transportförsäkring tecknas med tillägget temperaturreglerad 

transport vid transport av exempelvis fryst livsmedel. En sådan försäkring ersätter både värdet 

för varor som måste kasseras samt kostnader för att rädda varor som inte behöver kasseras. 

Orsaken till att det inte gällde i Transportfallet var att Företaget inte kunde visa att varorna 

hade hållit rätt temperatur när de överlämnades till transportören.
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Bilaga 1 
 
Företagets nuvarande försäkringsbolags villkor för återkallelseförsäkring 
11. Vad försäkringen gäller för 
11.1 Försäkringen gäller för följande åtgärder som kan åläggas försäkrad enligt 

produktsäkerhetslagen eller motsvarande lagstiftning i annat land 

• lämna varningsinformation 

• återkalla varor eller tjänster 

• förbud att tillhandahålla varor eller tjänster. 
11.2 Åtagande 
Vid åtgärd enligt J.11.1 ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga kostnader 

• för information, som har särskild betydelse för att förebygga att varor eller tjänster orsakar 

person-eller sakskador, riktad till köpare respektive innehavare av vara eller tjänst 

• som köpare respektive innehavare åsamkas för att göra produkten tillgänglig. Kostnad som 

drabbar annan än köpare eller innehavare ersätts inte 

• för transporter och frakter 

• för skrotning eller destruktion av återkallad vara. 

12. Vad försäkringen inte gäller för 

Försäkringen gäller inte 

• då försäkringstagaren underlåtit att utföra sedvanliga undersökningar, provningar eller 

analyser för att fastställa vara eller tjänsts lämplighet för avsett ändamål och detta medfört att 

brist, fel eller defekt hos vara eller tjänst inte upptäckts. Detta undantag tillämpas inte om 

försäkringstagaren kan visa att det varit nödvändigt att genomföra åtgärden även om 

erforderlig provning och kontroll genomförts 

• om den försäkrade eller hans driftledning insett eller borde ha insett att varan eller tjänsten 

skulle medfört särskild risk för åtgärd enligt produktsäkerhetslagen eller motsvarande 

lagstiftning i annat land 
• då lag eller myndighets föreskrift beträffande vara eller tjänst åsidosatts, såvida inte den 
försäkrade kan visa att driftledningen varken haft eller bort haft kännedom om åsidosättandet 

• viten, böter eller liknande sanktioner 

• för värdet av den tillhandahållna varan eller tjänsten och inte heller för kostnad att avhjälpa 

fel eller brist 

02.4 Räddningsplikt 

 
Då försäkrad får kännedom om omständigheter som kan leda till skadehändelse som kan 

omfattas av denna försäkring är försäkrad skyldig att verka för att begränsa kostnader och 

avvärja att nya varor eller tjänster med motsvarande fel sätts i omlopp eller utförs. 

• åtgärd som föranleds av sådan omständighet som vid försäkringens tecknande var eller 

borde ha varit känd av den försäkrade eller hans arbetsledning. 

 
Det alternativa försäkringsbolagets villkor för transportförsäkring 
5.1.1 Under transport 
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av gods som har orsakats av nedan angivna 

faror och/eller kostnader för 

Vid export utanför Norden samt vid transporter utanför Norden gäller försäkringen med 

motsvarande omfattning enligt Institute Cargo Clauses (A/B/C) med de undantag som finns 

specifiserade i detta villkorsdokument. 

5.1.1.1 Trafikolycka, haveri och katastrof 

• transportmedel som kolliderar, störtar, strandar, grundstöter, sjunker, kantrar, spårar ur, 

välter, kör i diket,
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• brand, explosion, åskslag, 

• jordbävning, vulkanutbrott, jordskred, lavin eller motsvarande naturkatastrof, 

• godset förloras eller spolas överbord, 

• uppoffring, bidrag och kostnader i gemensamt haveri, 

• räddnings- och bärgningskostnader som orsakats av skadehändelse som omfattas av denna 

försäkring eller 

• att representera den försäkrade vid en rättegång avseende skadeersättning och betala de 

rättegångskostnader som kan uppstå för den försäkrade jämte lagstadgad dröjsmålsränta på 

ersättningsbelopp 

5.1.1.2 Totalförlust under lastning/ lossning 

• att havsvatten, sjövatten eller flodvatten tränger in i transportmedel, container, lager eller 

upplagsplats, 

• att kolli tappas vid lastning till eller lossning från transportmedlet och därigenom går helt 

och hållet förlorat eller blir totalt förstört, 

• händelse i samband med lossning i nödhamn eller 

• stöld eller nederbördsskada då godset lagras i nödhamn. 5.1.1.3 Allrisktillägg 

• varje fara som ej är undantagen nedan eller enligt Allmänna avtalsvillkor. 

5.1.1.4 Temperaturreglerad transport 

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av gods som har orsakats av att det försäkrade 

godset transporterats i lastutrymme som inte hållit avtalad temperatur. 

5.1.2 Under uppehåll 

5.1.2.1 Temperaturreglerat uppehåll 

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av gods som har orsakats av att lagerlokal eller 

lastbärare inte har hållit avtalad temperatur orsakad av driftsavbrott eller felaktig inställning. 

5.1.3 Tilläggsomfattning 

5.1.3.1 Krig 

Försäkringen gäller för faror som orsakats av eller kan hänföras till krig eller krigsliknande 

förhållande i enlighet med Krigsförsäkringsvillkor för varor (2006-01- 01) antagna av 

Svenska Transportförsäkringspoolen. Denna omfattning kan sägas upp av båda parter med 48 

timmars varsel. Krigsutbrottsklausul Om det utbryter sådant krig, att enligt ett mellan statens 

krigsförsäkringsnämnd och If träffat, av regeringen godkänt s.k. krigsutbrottsavtal nämnden 

övertar ansvaret för löpande krigsförsäkring övergår Ifs krigsförsäkringsansvar på nämnden. 

Den övertagna krigsförsäkringen gäller enligt nämndens fastställda krigsförsäkringsvillkor. 

5.1.3.2 Strejkklausul 

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av gods som har direkt orsakats av personer som 

deltar i 

• strejk, lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter 

• upplopp, kravaller eller liknande oroligheter 

• terrordåd eller liknande handlingar, dikterade av politiska eller religiösa motiv Denna 

omfattning kan sägas upp av båda parter med 48 timmars varsel. 

5.2 Allmänna undantag 

Försäkringen gäller inte för skada, förlust eller kostnad som, direkt eller indirekt, har orsakats 

av eller kan hänföras till 

• normalt svinn i fråga om vikt eller volym eller av normal skamfilning eller förslitning, 

• bruk av kärnstridsmedel eller 

• atomskada, varmed menas dels skada som orsakas av radioaktiva egenskaper hos 

atombränsle eller radioaktiv produkt eller av radioaktiva egenskaper i förening med giftiga, 

explosiva eller andra farliga egenskaper hos bränslet eller produkten och dels skada som 

orsakas av joniserande strålning från annan strålningskälla i en atomanläggning eller 

atomreaktor än atombränsle eller radioaktiv produkt. För begreppen atombränsle, radioaktiv



37  

produkt, atomreaktor och atomanläggning gäller definitionerna i atomansvarighetslagen 

(1968:45). Skulle annan bestämmelse i dessa villkor stå i strid med denna paragraf ska denna 

paragraf äga företräde, 
• kemiska, biologiska, biokemiska eller elektromagnetiska vapen Försäkringen gäller inte för 
• skadeståndsskyldighet mot tredje man, 

• kostnad som har orsakats av försening, 

• tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlust av marknad eller annan indirekt förlust, 

• skada, förlust eller kostnad som har orsakats av att transportören eller den med vilken den 

försäkrade har slutit fraktavtal eller förmedlare av sådant avtal på grund av obestånd eller i 

brottslig eller sviklig avsikt har underlåtit att genomföra transporten eller har orsakat att denna 

inte kommit till stånd, 

• gods avsett för olagligt ändamål eller tillverkats på olagligt sätt eller med olagliga metoder. 

Prövning enligt denna bestämmelse ska göras enligt gällande rätt vid försäkringsavtalets 

början, i exportlandet, importlandet eller annat land i vilket den försäkrade kan anta att godset 

ska passera. 
5.2.1 Krig 
Försäkringen gäller inte för skada, förlust eller kostnad som, direkt eller indirekt, har orsakats 

av eller kan hänföras till faror undantagna i Krigsförsäkringsvillkor för varor (2006-01-01) 

antagna av Svenska Transportförsäkringspoolen. 

5.2.2 Strejkklausul 

Försäkringen gäller inte för skada, förlust eller kostnad som har orsakats av att arbetskraft inte 

fanns att tillgå till följd av strejk, lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter, upplopp, 

kravaller eller liknande oroligheter. 

5.3 Särskilda undantag 

Om det inte är särskilt avtalat i 5.1 eller i försäkringsbrevet gäller försäkringen inte för 

• skada, förlust eller kostnad som har orsakats av, 

• godsets egen beskaffenhet, 

• klimatbetingad temperaturpåverkan, 

• temperaturpåverkan på grund av driftavbrott i kyl-, frys- eller värmeanläggning, 

• krig eller inbördeskrig, 

• faror som vid försäkringens tecknande omfattas av Krigsförsäkringsvillkor för varor (2006- 

01-01) antagna av Svenska Transportförsäkringspoolen, 

• personer som deltar i strejk, lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter, 

• upplopp, kravaller eller liknande oroligheter, 

• terrordåd eller liknande handlingar dikterade av politiska eller religiösa motiv, 

• skada eller förlust som har orsakats av 

• försening, även om förseningen har orsakats av en fara som omfattas av denna försäkring, 

• skada på eller förlust av 

• skadade varor, 

• gods under interna transporter, 

• skada på godsets transportemballage i annat fall än vid uppoffring, bidrag och kostnader i 

gemensamt haveri samt räddnings- och bärgningskostnader som orsakats av skadehändelse 

som omfattas av denna försäkring 

• kostnader för borttransport och destruktion av skadat gods, rengöring av transportmedel eller 

lastbärare samt rengöring av plats 

• kostnader på bestämmelseorten vilka måste erläggas för skadat gods såsom frakt i 

transportörens risk, omlastningskostnader och tull, 

• fortsättningstransport om huvudtransporten inte omfattas av försäkringen, 

• transport när försäkringstagaren köpt varan CIF, CIP eller på liknande leveransvillkor (enligt 

gällande Incoterms) där försäkringsplikt för säljaren ingår i köpeavtalet,
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• transport med hel- eller delbefraktat fartyg som är äldre än 20 år. Fartyget anses hel- eller 

delbefraktat när köparen eller säljaren eller ombud för dessa har ingått certeparti eller 

liknande avtal med bortfraktaren. Fartygets ålder räknas från utgången av den månad då 

fartyget levererades. Kan leveransmånaden inte fastställas räknas tiden från den 1 januari 

leveransåret, 

• transport med fartyg som inte innehar klass i enlighet med A1 i De Norske Veritas eller 

motsvarande klass i annat klassificeringssällskap som är medlem eller associerat med 

International Association of Classification Societes (IACS). 

5.4 Däckslast 

För däckslast gäller försäkringen endast - om inte annat avtalats - enligt Trafikolycka, haveri 

och katastrof. Varor i omslutande container på fartyg avsett för containerlast betraktas ej som 

däckslast. 

6 Försäkringsbelopp 

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet. 

6.1 Försäkringsvärde 

För andra föremål än handelsvaror är försäkringsvärdet, såvida annat inte har avtalats, 

föremålets marknadsvärde vid tidpunkten när försäkringen börjar. Ersättningen beräknas med 

utgångspunkt från godsets försäkringsvärde. Försäkringsvärdet för handelsvaror är, när inte 

annat har avtalats, godsets värde på den ort där försäkringen börjar med tillägg av 

• frakt som är betald eller som måste betalas, 

• försäkringskostnad, 

• 10 % beräknad på summan av ovannämnda poster. 

Om inte annan beräkningsgrund har avtalats, bestäms godsets värde på grundval av 

fakturapriset. Om skada inträffar när godset är på säljarens risk ersätts ej det tio-procentiga 

tillägget. Underförsäkring Om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet och den 

försäkrade sålunda själv står för en del av risken ersätter If endast så stor del av skada, förlust 

eller kostnad eller bidrag till gemensamt haveri, som svarar mot förhållandet mellan 

försäkringsbeloppet och försäkringsvärdet. Överförsäkring Om försäkringsbeloppet är högre 

än försäkringsvärdet lämnas ersättning efter försäkringsvärdet. 


