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SAMMANFATTNING 

 

Mellan köparen och säljaren föreligger ett köpeavtal som, vid internationella 

köp, av CISG. Där regleras det för när risken för skada på eller förlust av 

godset övergår från säljaren till köparen. CISG är emellertid dispositiv, varför 

parterna i regel brukar avtala om att tillämpa INCOTERMS som är 

handelsklausuler, vilka bestämmer när risken övergår.  För att skydda sig mot 

den ekonomiska förlust som inträffar om godset skadas eller förstörs under 

transport kan köparen eller säljaren teckna en varuförsäkring. En 

varuförsäkring skyddar den som har ett försäkringsbart intresse. Efter att 

ersättning har betalats ut den till skadelidande parterna övertar 

varuförsäkringsgivaren den skadelidandes rätt till att erhålla ersättning från 

transportören (subrogation). Detta innebär att varuförsäkringsgivaren kan kräva 

transportören på ersättning som om denne hade vore skadelidande. Hur ser 

ovan redogjorda riskfördelning ut och hur kan den påverkas och styras? 

 

Beroende på vilken handelsterm som används vid köpet utsätter sig köparen 

och säljaren för olika typer av risker. Dessa kan bestå i att säljare lastar gods på 

köparens risk eller köparen arrangerar transport på säljarens risk. Vidare kan 

valet av INCOTERM påverka varuförsäkringsskyddet. Det finns situationer där 

köparen riskerar att exponera sig för oskyddade risker då varuförsäkring inte 

börjat gälla än eller har upphört.   

 

För att undvika att exponera sig för ovan redogjorda risker bör säljaren och 

köpare beakta vissa faktorer när köpeavtalet sammanställs. Dessa är slaget av 

gods som ska transporteras samt vem som har bäst möjlighet att kontrollera vad 

som sker under transport.  
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1. INLEDNING 

1.1 RISKFÖRDELNING VID LEVERANS AV GODS 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att belysa hur riskfördelningen 

vid leverans av gods i samband med internationella köp fördelas mellan de 

iblandande parterna. Vem är det som står risken för om varan förstörs eller 

skadas? Vidare kommer det även analyseras hur detta kan styras och vad som 

påverkar riskfördelningen vid vissa specifika situationer.  Med tanke på antalet 

iblandande parter och rättsområden är det viktigt att klargöra hur 

riskfördelningen ser ut dem sinsemellan.   

 

Riskfördelningen vad gäller leverans av gods i samband med köp kan delas in i 

tre områden, vilka alla integrerar med varandra.1 Mellan köpare och säljare 

regleras risken enligt köpeavtalet, mellan transportören och transportkund 

enligt transportavtalet och mellan försäkringsgivare och försäkringstagare 

enligt försäkringsavtalet. 

 

1.1.1 INBLANDE AVTAL  

I köpeavtalet regleras när risken för skada på eller förlust av gods går över från 

köpare till säljare. Innebörden av risken är händelser som varken säljaren eller 

köparen svarar för samt handlingar utförda av utomstående personer som 

varken säljaren eller köparen svarar för.2 Innebörden av risken är lagfäst i 12 § 

Köplag (1990:931) och United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods artikel 66, där det sägs att köparen måste betala för 

godset även om det har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskats genom 

                                                
1 Jmf Gorton, Transporträtt – en översikt, s. 116 
2 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I – köprätt, s. 246 2 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I – köprätt, s. 246 
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en händelse som inte beror på säljaren. Vid vilken tidpunkt risken övergår från 

säljaren till köparen framgår, om inget annat avtalats, av respektive parts 

köplagar.  

 

Då parterna i ett internationellt köpeavtal i många fall inte har kunskap om 

respektive parts nationella regler om köp av löst gods brukar parterna i regel 

hänvisa till INCOTERMS i köpeavtalet för att undkomma missförstånd 

beträffande bland annat varans överlämnande och riskövergång.  

INCOTERMS är handelstermer, framtagna av International Chamber of 

Commerce, som behandlar leveransvillkor. Dessa avgör vem av köparen och 

säljaren som bär ansvaret för skada på eller förlust av godset under transport.3  

 

Riskfördelningen mellan en transportör och en transportkund regleras av 

transportavtalet. Av transportavtalet framgår vilket ansvar en transportör har 

gentemot transportkunden. I det aktuella sammanhanget är det framför allt det 

så kallade vårdansvaret som aktualiseras. Vårdansvaret innebär att 

transportören ska vårda godset så att det inte förstörs eller försämras under 

transport.4 Om transporten inte utförs i enlighet med transportlöftet riskerar 

transportören att bli ansvarig för de skador som åsamkas transportkunden. 

Transportörens ansvar varierar emellertid beroende på vilket transportmedel 

som används för transporten. Järnvägsoperatören, flygtransportören och 

landsvägstransportören bär alla ett strikt ansvar, med undantag för force 

majeure, medan sjötransportören bär ett exculpationsansvar.5 

 

Mellan en varuförsäkringsgivare och en försäkringstagare finns ett 

försäkringsavtal. I händelse av skada på eller förlust av gods kan parten som 

står risken välja mellan att vända sig till varuförsäkringsgivaren eller 

transportören. Det är emellertid problematiskt på grund av tre anledningar att 

vända sig direkt till transportören. För det första är transportören inte strikt 
                                                
3 Ramberg, Köptavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 47 f 
4 Grönfors, Allmän transportätt, s. 77 
5 Gorton, Transporträtt – en översikt, s. 87 f  
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ansvarig, vilket innebär att skadelidande inte kan erhålla ersättning om inte 

transportören har varit försumlig. För andra är sjötransportören inte ansvarig 

för skada på eller förlust av gods som orsakats av nautisk fel eller brand. För 

det tredje är transportörens ansvar begränsat.6 Följaktligen kan det konstateras 

att det är avsevärt mycket enklare för den skadelidande att vända sig direkt till 

varuförsäkringsgivaren för att få ersättning. I samband med att 

försäkringstagaren erhållit ersättning för det skadade eller förstörda godset 

överlåter denne sin rätt att erhålla ersättning från transportören till 

varuförsäkringsgivaren (subrogation).7 

 

1.1.2 RISKEN 

Det centrala momentet vad gäller risken för skada på eller förlust av gods är 

riskövergången. Denna regleras mellan köparen och säljaren genom 

köpeavtalet.8 Emellertid påverkar riskövergången alla iblandade parterna. 

Varuförsäkringen gäller för den som står risken för skada på eller förlust av 

godset.9 Transportörens risk består i att denne har ett vårdsansvar gentemot 

transportkunden, vilket innebär att denne har ett ansvar gentemot den som står 

risken för skada på eller förlusta av godset. Transportören kan bli 

ersättningsskyldig, om än begränsat, gentemot den som bär risken om denne 

inte utför transporten på ett enligt transportavtalet godtagbart sätt.10  

 

Således har denna uppsats, som framgår ovan, som avsikt att redogöra för hur 

risken är fördelad mellan alla inblandade parter samt hur denna kan komma att 

förändras beroende på var man placerar riskövergången. 

                                                
6 Johansson, Marine and other types of transport insurance, s. 83 
7 Ramberg, Köpavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 53 
8 Ramberg, Köpavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 50 
9 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 121 
10 Grönfors, Allmän Transporträtt, s. 65	  
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1.2  ETT OMRÅDE MED MÅNGA RÄTTSMRÅDEN OCH 

INTERNATIONELL KARAKTÄR 

1.2.1 INLEDANDE ORD 

De rättsliga frågorna har behandlats med hjälp av den traditionella 

rättsdogmatiska metoden, vilket innebär att gällande rätt har analyserats med 

hjälp av befintliga rättskällor.11 Nedan görs en redogörelse för vilken gällande 

rätt som har behandlats. Vidare har en intervju genomförts med en person, som 

arbetar med det ämne som uppsatsen behandlar, för att ge underlag till 

specifika situationer som ska visa hur riskfördelningen är placerad mellan 

parterna i samband med köp och transport.  

 

1.2.2 KÖPRÄTT 

Då riskfördelningen mellan de iblandande parterna vid leverans av gods i 

samband med köp har analyserats med utgångspunkt i leverensklausulerna 

INCOTERMS är har varit viktigt att tillämpa korrekt gällande rätt. I huvudsak 

har tysk rätt och CISG analyserats för att fastställa riskfördelningen mellan 

köparen och säljaren.  

 

Den svenska köplagen har utarbetats med United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods som förebild.12 Lagstiftaren har 

haft som mål att, i den mån det är möjligt, uppnå överensstämmelse mellan den 

svenska köplagen och CISG. Syftet med CISG var att uppnå en harmonisering 

mellan konventionsstaterna på köprättens område.13 Detta innebär att den 

svenska köplagens förarbeten har en annan karaktär än vad som normalt gäller 

                                                
11 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 
s. 39 
12 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 37 
13 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 5	  
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för svenska lagar.  För att inte tillämpningen av den svenska köplagen ska 

avvika från CISG i alltför stor utsträckning fästs det större vikt vid 

kommentarerna till CISG än svenska köplagens förarbeten i en del fall. 

Följaktligen innebär detta att man i Sverige tar hänsyn till utslagsgivande 

praxis från andra länder rörande tolkning av bestämmelserna i CISG.14 En stor 

del av den praxis som finns på området kommer från Tyskland, varför tysk rätt 

har analyserats inom ramen för detta arbete. Anledningen till att det finns 

mycket praxis från Tyskland torde vara att det är en stor handelsnation.   

 

Den svenska köplagen innehåller endast en bestämmelse som behandlar 

leveransklausuler. Denna bestämmelse är 7 § 2 st. KöpL och den behandlar 

villkoret fritt levererat.15 Det förutsätts istället att leverensklausulerna 

INCOTERMS ska komma till användning.16  På samma sätt saknas 

bestämmelser om leverensklausuler i CISG.17 Vidare har det inte ansetts 

lämpligt att fastställa leveransklausulerna genom lag då utvecklingen av 

transporttekniken ständigt går framåt.18  

 

Genom hänvisning till en lämplig leveransklausul är det tänkt att parterna ska 

åstadkomma en ändamålsenlig reglering av köpet i köpeavtalet. 

Tolkningsreglerna utgör ett standardavtal, som genom hänvisning, kan kopplas 

till det enskilda köpeavtalet.  INCOTERMS får emellertid en tyngre roll. I 

Artikel 9.2 CISG framgår det att säljaren och köparen anses ha hänvisat till 

handelsbruk eller annan sedvänja, om inte annat överenskommits, som de 

borde ha känt till och som i internationell handel är allmänt känt och 

regelbundet iakttas av parter i liknande avtal i det ifrågavarande slaget av 

handel. INCOTERMS anses fylla dess rekvisit, varför klausulerna också kan 

accepteras som handelsbruk.19 

                                                
14 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 51 
15 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 47 
16 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 140 
17 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 47 
18 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 48 
19 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 162 f.	  
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Med tanke på att den svenska köplagen har CISG som förebild och att det i 

CISG förutsätts att leveransklausulerna används har det, inom ramen för denna 

uppsats, varit mer lämpligt att tillämpa och analysera bestämmelserna i CISG 

samt praxis från Tyskland framför bestämmelserna i Svenska köplagen när 

riskfördelning mellan köparen och säljaren analyserats.  

 

1.2.3 VARUFÖRSÄKRINGSRÄTT  

För att fastställa hur risken för skada på eller förlust av gods är fördelad mellan 

varuförsäkringsgivare, försäkringshavare och försäkringstagare har framförallt 

engelsk och svensk rätt analyserats.  

 

Inom varuförsäkringsrätten har engelsk rätt en betydande roll. Mycket av det 

som reglerats på det varuförsäkringsrättsliga området i Norden och i övriga 

världen har sin förebild engelsk rätt, där Marine Insurance Act från 1906 (MIA 

1906) utgör grunden för transportförsäkringar.20 

 

Betraktar man varuförsäkringsrätten ur ett historiskt perspektiv kan det 

konstateras att engelsk rätt har tjänat som förebild på området. Redan på 1600-

talet, i det stora kaffehuset Lloyds vid Tower Street, samlades affärsmän, 

skeppare och sjömän för att köpa och sälja andelar i transportskeppens säkerhet 

med beaktande av skeppets last och ruttens risker.21 Vidare finns den största 

marknaden för varuförsäkringar i London. Detta medför att Londonmarknaden 

sätter avtryck på andra marknader världen över. Ett exempel på detta är 

Institute Cargo Clauses (ICC) som agerat som förebild för försäkringsvillkoren 

för varuförsäkring i alla delar av världen. Dessa har fastställts av Institute of 

                                                
20 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 55 
21Jervis, Barrie, Reeds Marine Insurance, s. 3	  
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London Underwriters (ILU), vilket är en sammanslutning av 

sjöförsäkringsbolag i London.22 

 

Enligt varuförsäkringsbranschens praxis tillämpas de svenska villkoren 

Allmänna villkor för transportförsäkring av varor (AV 2000) vid import och 

de engelska villkoren Institute Cargo Clauses (ICC) vid export. Denna 

företeelse är en försäkringspraxis som utbildats på området på grund av bristen 

på rättspraxis som finns på området.23 Följaktligen har det varit lämpligt att 

analysera både engelsk och svensk rätt när riskfördelningen mellan 

varuförsäkringsgivaren och varuförsäkringstagaren/-havaren analyseras. 

 

Med tanke på den engelska rättens roll som förebild i varuförsäkringsrätten 

faller det naturligt att även engelsk praxis har beaktat inom ramen för denna 

uppsats. 

 

1.2.4 TRANSPORTRÄTT  

För att fastställa hur risken är fördelad mellan transportkund och transportör är 

det av högsta värde att inte begränsa sig till en stats gällande rätt. 

Transporträtten besitter internationella element. En stor del av reglerna om 

transportörens ansvar gentemot transportkunden baseras på internationella 

konventioner. Följaktligen tar man hänsyn till internationell rätt vid 

tillämpningen av reglerna om transportörens ansvar. Vidare har man inom 

transporträttens område har man tagit hänsyn till engelsk rätt trots att 

rättsfrågan härstammar från svensk rätt, vilket följaktligen leder till att även 

utländsk praxis får tyngd i Sverige I många fall sker transporter mellan olika 

                                                
22 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 56 
23 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 43 ff 
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länder i samband med export och import. Detta innebär att det funnits ett behov 

av att harmonisera staters lagar på området.24 

 

Harmonisering har skett genom inrättande av olika konventioner som bland 

annat styr transportörens ansvar gentemot transportkunden. Detta har skett med 

utgångspunkt i allmänna handelsrättsliga regler som går tillbaka till medeltida 

handelsbruk, så kallat lex mercatoria.25 Följaktligen har det inom ramen för 

denna uppsats har tillämpats utländsk rätt när riskfördelningen mellan 

transportör och transportkund ska analyserats.   

 

1.2.5 INTERVJU MED LENNART RHODINER 

Fredagen den 12 december 2014 genomfördes en intervju med Lennart 

Rhodiner på försäkringsbolaget Zurich’s huvudkontor på Linnégatan 5 i 

Stockholm. Lennart Rhodiner har arbetat som Marine Underwriter på Zurich 

under många år och har således stor kunskap inom området transporträtt och 

varuförsäkringsrätt. Genom sina erfarenheter har han hjälpt till att med 

underlag för de specifika situationerna som analyserats i uppsatsen tredje 

kapitel.  

 

En Marine Underwriter arbetar med att köpa och sälja risker i företags 

transporter varför transporträtt och varuförsäkringsrätt är en stor del av 

arbetet.26 

1.3 AVGRÄNSINGAR 

Som framgår ovan syftar denna uppsats till att undersöka hur risken för om 

varan skadas eller förstörs är fördelad vid leverans av varor i samband med 
                                                
24 Gorton, Transporträtt – en översikt s. 25 f.  
25 Gorton, Transporträtt – en översikt, s. 28 
26 Wessman, Riskroddare, 2011-02-24	  
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köp. Det är uteslutande vådaskador som har tagits i beaktning inom ramen för 

denna uppsats  

 

Uppsatsen har inte berört frågan vem som riskerar att bli ersättningsansvarig 

gentemot transportören för det fall transportörens transportmedel skadas under 

transport.  

 

Vidare har författaren inte haft som avsikt att göra en fullständig utredning av 

hur riskfördelningen vid leverans av gods ser ut. Det har varken funnits tid eller 

plats för det inom ramen för detta arbete, utan specifika situationer har 

behandlats för att belysa hur riskfördelningen ser ut och hur den kan styras. 

 

1.4 DISPOSITION  

I det första kapitlet presenteras en bakgrund till ämnet. Vidare redogörs det för 

syfte, problemformulering, avgränsningar, disposition samt metod och 

material.  

 

I det andra kapitlet redogörs för hur de olika avtalen integrerar med varandra 

Lars Gorton konstaterar att riskfördelningen uppenbarar sig på tre olika nivåer, 

vilka är mellan köpare och säljaren, mellan transportör och transportkund samt 

mellan försäkringsgivare.27 Denna formulering kan emellertid anses vara något 

missvisande, då den ger en bild av att det finns en hierarkisk ordning mellan 

riskerna. Det är snarare tre rättsområden som integrerar med varandra. 

Avsikten med andra kapitlet är följaktligen att visa för läsaren hur dessa 

områden integrerar med varandra.  

 

                                                
27 Gorton, Transporträtt – en översikt, s. 116 
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I CISG har man delar man in köpen i tre olika grupper, vilka är hämtningsköp, 

platsköp och distansköp, vilka ansluter sig till leveransklausuler.28 Detta är en 

lämplig disposition för det efterkommande kapitlet där specifika situationer 

analyseras med INCOTERMS som utgångspunkt utifrån ovan redogjorda 

riskperspektiv. Som nedan är angivet finns det fyra huvudgrupper i 

INCOTERMS. Dessa är E-gruppen, F-gruppen, C-gruppen och slutligen D-

gruppen, där det sker en successiv ökning av säljarens förpliktelser från E-

gruppen till D-gruppen.29 För att på ett pedagogiskt sätt visa hur 

riskfördelningen ser ut och hur den successivt kan förändras beroende på 

vilken INCOTERM parterna hänvisar till kommer denna uppdelning att 

användas.  

 

I det sista kapitlet kommer en sammanfattande diskussion föras.  

                                                
28 Ramberg, Köptavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 33	  
29 Ramberg, Köpavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 71 
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2. KÖP, TRANSPORT OCH FÖRSÄKRING  

2.1 INLEDNING  

När en köpare och en säljare ingår ett avtal om köp av löst gods måste en rad 

frågor besvaras. Hur ska godset förflyttas från säljaren till köparen? Vad 

händer om godset förstörs under transport?  

 

I köpeavtalet regleras frågan om riskfördelningen mellan köpare och säljare. 

Den av köparen och säljaren som bär risken för skada på eller förlust av godset 

har att ersätta motparten om godset skadas eller förstörs under transport. Om 

godset förstörs under den delen av transporten som köparen står risken måste 

denne betala för godset även om det är trasigt eller förstört. Om godset förstörs 

eller skadas under den delen av transporten som säljaren står risken får denne 

inte betalt. Köparen och säljaren kan skydda sig mot dessa risker genom att 

teckna en varuförsäkring. Varuförsäkringens huvudsyfte är att skydda de 

ekonomiska intressen som påverkas om godset skadas eller förstörs under 

transport. Vidare ligger köpeavtalet ofta till grund för ett transportavtal. Under 

transporten är godset i transportörens vård, varför denne är ansvarig för godsets 

fysiska tillstånd under denna tid. Även om transportören riskerar att bli 

ersättningsskyldig för skada på eller förlust av godset under transport finns det 

behov av varuförsäkring då transportören inte svarar full ut. Vem av parterna 

som skall ta ut försäkring avgörs av vem det är som bär risken för skada på 

eller förlust av godset. Om köparen eller säljaren står riken under hela 

transporten kan det med enkelhet konstatera att den som står risken för 

transporten också ska teckna en försäkring som täcker hela transporten.  

 

Avsikten med detta kapitel är att visa bakomliggande reglering för varje 

rättsområde samt hur dessa integrerar med varandra.  
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2.2 KÖPET  

2.2.1 TILLÄMPLIG LAG 

Enligt artikel 1 CISG är konventionen tillämplig på avtal om köp av varor 

mellan parter, vilkas affärsställen är belägna i skilda stater när dessa stater är 

fördragsslutande stater eller när internationellt privaträttsliga regler leder till att 

lagen i en fördragsslutande stat skall tillämpas. Det centrala i artikel är således 

själva köpeavtalet. Som framgår av artikeln definieras inte ett köpekontrakt 

uttryckligen, utan man får undersöka vilka skyldigheter som aktualiseras för 

köparen och säljaren i samband med köp. I artikel 30 och 53 CISG har parterna 

i ett köpekontrakt bland annat skyldighet att transportera och leverera godset, 

överlämna dokument och betala. Således kan det konstateras att ett 

köpekontrakt enligt CISG är ett ömsesidigt avtal, mellan parter i 

fördragsslutande stater, med syfte att utbyta gods mot ett pris.30 

 

2.2.2 INDELNING AV KÖPEN 

I CISG delas köpen upp i hämtningsköp, platsköp, och distansköp, till vilka 

detaljerade leveransklausuler ansluter sig. Leverenspunkterna är avgörande för 

frågan om risken för skada på eller förlust av godset har övergått från köparen 

till säljaren.31 Av artikel 31 paragraferna (b) och (c) CISG kan utläsas att om 

säljaren inte ska lämna över varan på någon bestämd plats, består dennes 

skyldighet i att ställa varan till köparens förfogande.  I artikel 31(a) anges det 

att säljarens skyldighet består i att överlämna varan till den förste transportören 

för vidarebefordran till köparen.  

 

                                                
30 Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the international sale of 
goods (CISG), s. 31 
31 Ramberg, Köpeavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 34	  
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Har säljaren och köparen inte hänvisat till någon leveransklausul gäller enligt 

huvudregeln i CISG att risken övergår när varan överlämnas till första 

självständiga transportör.32 

 

2.2.3 DEFINTION AV RISKEN  

I artikel 66 CISG definieras innebörden av riskövergången. Risk ska förstås 

som förlust eller skada på gods som inte beror på en åtgärd eller underlåtenhet 

av säljaren.33  Förlust av godset inkluderar när varan är försvunnen34, när den 

blivit stulen eller när den levererats till fel mottagare35 . Skada på varan 

inkluderar total förstörelse, fysisk skada36 försämring samt minskning av 

antalet varor. 37 

 

2.2.4 RISKÖVERGÅNGEN ENLIGT CISG 

Under förutsättning att transporten av godset ingår i köpeavtalet och att 

säljaren inte är bunden att avlämna varan på en specifik plats övergår risken, 

enligt första meningen i artikel 67(1) CISG, när godset avlämnats till den första 

transportören. Att godset har avlämnats innebär att det har kommit i 

transportörens besittning. Den exakta tidpunkten för när varan anses vara i 

transportörens besittning kan emellertid skilja sig beroende på vilket 

transportmedel som används. Vid sjötransporter är det tillräckligt, att varan 

lastats av vid sidan av fartyget.38 Motivet bakom denna riskplacering är att det 

                                                
32 Ramberg, Köpavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 50 
33 Schlechtriem	  &	  Schwenzer,	  Commentary	  on	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  international	  sale	  
of	  goods	  (CISG),	  s. 922 
34 CLOUT case No. 338 (Oberlandsgericht Hamm, Germany, 23 June 1998) 
35 CLOUT case No. 340 (Oberlandsgericht Oldenburg, Germany, 22 September 1998) 
36 CLOUT case No. 360 (Amtsgericht Duisburg, Germany, 13 April) 
37 CLOUT case No. 377 (Landgericht Flensburg, Germany, 24 March 1999) 
38 Schlechtriem	  &	  Schwenzer,	  Commentary	  on	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  international	  sale	  
of	  goods	  (CISG),	  s. 929	  
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är lättare för köparen än för säljaren att kontrollera godsets skick efter att 

leverans skett.39 

  
Det framgår uttryckligen i artikel 67 (1) CISG att avlämnandet till den första 

transportören är det avgörandet momentet. De är enbart avlämnade av vara till 

en självständig transportör som resulterar i att risken övergår. Avlämnade till 

säljarens egen personal är inte tillräckligt.40. Denna regleringen innebär att 

köparen bär risken för skada på eller förlust av gods under den större delen av 

transporten vid successiva transporter.41  

 

Om säljaren är bunden att överlämna godset till en transportör på en specifik 

plats övergår risken, enligt artikel 67(1) 2 meningen CISG, när varan avlämnas 

till transportören på den platsen. Denna regel avsåg att reglera situationen när 

säljaren transporterar en vara från sin fabrik inne i ett land till en specifik hamn 

på landets kust. Transporten till hamnen sker på säljarens risk, medan 

sjötransporten sker på köparens risk. Om det står angivet i köpekontraktet att 

varan ska transporteras till kusten bestämmer säljaren själv när och i vilken 

hamn risken övergår.42 

 

Om godset ska överlämnas hos säljaren övergår risken, enligt artikel 69 (1) 

CISG, när köparen tar över varan. Märk väl att det är otillräckligt att varan 

enbart ställs till köparens förfogande för att risken ska övergå till köparen.43 

Om köparen underlåter att hämta godset hos säljaren övergår risken, enligt 

artikel 31 (c) & 69 (1) CISG, från tidpunkten som varan finns till köpararens 

förfogande. Godset anses vara till köparens förfogande när tillräckliga 

                                                
39 Schlechtriem	  &	  Schwenzer,	  Commentary	  on	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  international	  sale	  
of	  goods	  (CISG),	  s. 928  
40 Schlechtriem	  &	  Schwenzer,	  Commentary	  on	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  international	  sale	  
of	  goods	  (CISG),	  s. 929 
41 Schlechtriem	  &	  Schwenzer,	  Commentary	  on	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  international	  sale	  
of	  goods	  (CISG),	  s. 929 
42 Schlechtriem	  &	  Schwenzer,	  Commentary	  on	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  international	  sale	  
of	  goods	  (CISG),	  s. 930 
43 Schlechtriem	  &	  Schwenzer,	  Commentary	  on	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  international	  sale	  
of	  goods	  (CISG),	  s. 938 
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förberedelser genomfört, såsom identifiering av godset i köpeavtalet samt 

köparen informerats att godset finns till dennes förfogande.44 

 

Om leverans ska ske på annat ställe än säljarens affärsställe övergår risken 

enligt artikel 69 (2) CISG, när tiden för avlämnandet är inne. Regeln är 

skräddarsydd för att täcka köp av varor som är lagrade i ett lagerhus eller på 

andra faciliteter som tar varan i sin besittning. Vid dylika köp brukar parterna i 

regeln avtala om EXW-villkor. Artikel 69 (2) CISG täcker även situationer där 

varan levereras till köparens affärsställe av säljaren eller till annan till plats än 

säljarens affärsställe. Vid sådana situationer brukar säljaren och köparen i regel 

komma överens om FOB-villkor.45 

 

2.2.5 VEM ÄR TRANSPORTÖR ENLIGT CISG?  

Det har varit oklart om avlämnande av en vara till en speditör resulterar i att 

risken går över på köparen. Det har dock besvarats jakande, då speditören, likt 

en självständig transportör, anses varan en självständig enhet. En domstol har 

kommit fram till att varan inte behöver lämnas över till en tredje-parts-

transportör. En speditör likställes med den ”förste transportören”.46 

Följaktligen blir det avgörande momentet för riskövergången att varan 

överlämnas till en juridiskt självständig enhet.47  

 

 

 

 

                                                
44 Schlechtriem	  &	  Schwenzer,	  Commentary	  on	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  international	  sale	  
of	  goods	  (CISG),	  s. 938 
45 Schlechtriem	  &	  Schwenzer,	  Commentary	  on	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  international	  sale	  
of	  goods	  (CISG),	  s. 939 f	  
46 CLOUT case No. 283 (Oberlandsgericht Köln, Germany, 9 July 1997) 
47 Schlechtriem	  &	  Schwenzer,	  Commentary	  on	  the	  UN	  Convention	  on	  the	  international	  sale	  
of	  goods	  (CISG),	  s. 929 f 
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2.2.6 MÄRKNING AV GODSET  

En förutsättning för riskövergången är att varan är märkt så att man kan se att 

den är avsedd för köparen. I artikel 67 (2) CISG anges det att risken aldrig går 

över på köparen förrän varan klart har hänförts till köpeavtalet genom 

märkning av varan. Vidare framgår det av artikel 69 (3) CISG att om 

köpeavtalet gäller en vara som ännu inte är bestämd, anses varan inte stå till 

köparens förfogande förrän den klart har hänförts till avtalet. Denna princip 

återfinns även i INCOTERMS.48 Tanken med denna bestämmelse är att en 

säljare inte ska kunna ”välja” vilka varor som blivit förstörda.49 

 

2.2.7 CISGs DISPOSITIVITET  

I artikel 6 CISG framgår det att köparen och säljaren avtla om att konventionen 

inte ska tillämpas eller avvika från eller ändra verkan av bestämmelserna i den. 

Följaktligen är reglerna dispositiva. I sammanhanget är det emellertid viktigt 

att ha i åtanke att CISGs huvudfunktion är att tillhandahålla regler som kan 

tänkas behövas för att åstadkomma ett komplett köpeavtal. Vissa artiklar, vad 

gäller köparens och säljarens skyldigheter, har en så pass tyngd att de ändå 

påverkar tolkningen och tillämpningen av köpekontraktet. 50  

 
Av artikel 9 CISG framgår det att parterna är bundna av handelsbruk och annan 

sedvänja som de har samtyckt till och av praxis som de har utbildat mellan sig. 

Vidare sägs det att köpare och säljare anses ha hänvisat till handelsbruk, om 

inte annat överenskommits, och annan sedvänja som parterna kände till eller 

borde ha känt till och som i internationell handel är allmänt känt och 

regelbundet iakttas av parter i avtal av föreliggande typ vid det ifrågavarande 

slaget av handel. En tysk domstol har fäst vikt vid hur säljaren och köparen 

                                                
48 Se bland annat EXW A9 
49 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I - Köprätt, s. 249 
50 Ramberg, Köpavtal samt tranportavtal och andra anslutande avtal, s. 34 f 
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tidigare har reglerat frågor om riskövergången.51  Vidare har det av en annan 

tysk domstol konstaterats att det inte är tillräckligt att köparen och säljaren har 

agerat på samma sätt två gånger för att det ska anses utgöra handelspraxis.52 

 

2.2.8 INCOTERMS  

I samband med att internationella köp avtalar köparen och säljaren ofta om 

tillämpning av tolkningsregler för leveransklausuler, vilka är de så kallade 

INCOTERMS. INCOTERMS är regler, skrivna av International Chamber of 

Commerce och de behandlar leveransvillkor. Reglerna beskriver vem av 

köparen och säljaren som bär risken för varan under transport och hur länge.53 

 

Då parterna i ett internationellt köpeavtal i många fall inte har kännedom om 

respektive parts lands regler om köp av löst gods kan man hänvisa till dessa 

regler för att undvika missförstånd beträffande exempelvis varans överlämnade 

och riskövergången. INCOTERMS är erkända av myndigheter och domstolar 

världen över vilket underlättar enhetligt dömande i frågor rörande leverans av 

gods. Man kan säga att INCOTERMS utgör lex Mercatoria, det vill säga 

allmänna medeltida handelsbruk. I vissa länder är INCOTERMS så pass 

välkända att de gäller utan att hänvisning har skett i köpeavtalet.54 En tysk 

domstol har exempelvis konstaterat att köparen och säljaren binds av 

handelstermerna INCOTERMS utan explicit hänvisning i köpekontraktet, då 

dessa används i en så pass stora omfattning i internationell handel.55  

 

Det finns fyra grupper av handelstermer enligt INCOTERMS 2000, vilka är E-, 

F-, C- och D-gruppen, där säljarens skyldigheter anges med A och köparens 

skyldigheter med B. Inom varje grupp finns en rad andra termer.  Dessa termer 
                                                
51 Clout case no. 340 (Oberlandsgericht Oldenburg, Germany, 22 september 1998 
52 Clout case no. 360 (Amtsgergicht Duisburg Germany, 13 april 2000) 
53 Ramberg, Köpavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 34 
54 Ramberg, Köptavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 39 
55 Clout case no. 340 (Oberlandsgericht Oldenburg, Germany, 22 september 1998 
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behandlar flera olika förpliktelser såsom avlämnade, transport, försäkring samt 

relaterade kostnader.56 Som framgår av nedan angivna generella redogörelse 

sker en successiv ökning av säljarens förpliktelser från E-guppen till D-

gruppen.  

 

I E-gruppen finns det endast en handelsterm, vilken är Ex Works (EXW). 

Denna term motsvarar vad som i svenska köplagen kallas hämtningsköpet. 

Risken övergår på köpararen när godset ställts till dennes förfogande.57  

 

I F-gruppen finns det tre olika termer, vilka är Free Carrier (FCA), Free 

Alongside Ship (FAS) och Free On Board (FOB). Vid FCA-köp övergår risken 

när godset avlämnats till fraktföraren.58. Vid FAS-köp övergår risken när 

godset har placerats på kajen eller en pråm.59 Vid FOB-köp övergår risken när 

godset placerats ombord på fartyget.60  

 

I C-gruppen finns det fyra olika termer, vilka är Cost and Freight (CFR), Cost 

Insurance and Freight (CIF), Carriage Paid To (CPT) och Carriage and 

Insurance paid to (CIP). Vid hänvisning till de två förstnämnda termerna 

övergår risken när varorna placerats ombord på fartyget och vid hänvisning till 

de två sistnämnda övergår risken när varan överlämnats till transportören.61  

 

I D-gruppen finns det tre olika termer, vilka är Delivered At Terminal (DAT), 

Delivered at Place (DAP), Delivery duty paid (DDP) Vid DAT-köp övergår 

risken när godset lossats från det anländande transportmedlet och ställts till 

köparens förfogande vid den angivna terminalen på angiven destination.62. Vid 

DAP-köp övergår risken över till köparen när godset ställts till köparens 

                                                
56 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 73 
57 INCOTERMS 2000, s. 19 
58 INCOTERMS 2000, s. 25 
59 INCOTERMS 2000, s. 81 
60 INCOTERMS 2000, s. 89 
61 INCOTERMS 2000, s. 107 
62 INCOTERMS 2000, s. 55 
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förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna 

destinationen.63 Vid DDP-köp övergår risken när varan importklarerats och 

ställs till köparens förfogande på anländande transportmedel.64  

 

2.2.9 VEM TECKNAR VARUFÖRSÄKRINGEN? 

Vid försäljning av varor uppkommer frågan om vem av köparen och säljaren 

som ska teckna varuförsäkringen. Normalt sätt bör den av köparen och säljaren 

som står risken teckna varuförsäkringen.65 Frågan kan emellertid lösas med 

hjälp av köpeavtalet.66 Det framgår inte av CISG vem som ska teckna 

försäkringen, utan detta får avgöras av vem det är som bär risken för skadan på 

eller förlust av varan. För att undvika att säljaren och köparen måste ta ut en 

varsin varuförsäkring som skyddar respektives risk så kan man reglera 

skyldigheten att teckna försäkring med hänvisning till CIF- och CIP-termerna i 

köpeavtalet. Under dessa termer ska säljaren teckna varuförsäkring även för 

köparens risk.67 Försäkringen gäller till förmån för säljaren under en 

förtransport, fram till riskövergången och därefter till förmån för köparen.68  

2.3 FÖRSÄKRING 

2.3.1 INLEDANDE ORD 

I nästan all handel, både inhemsk och mellan olika länder, sker en 

godstransport vars syfte är att föra godset från säljaren till köparen 

Varuförsäkringens funktion är att skydda köparen och/eller säljaren från den 

                                                
63 INCOTERMS 2000, s. 63 
64 INCOTERMS 2000, s. 71 
65 Ramberg, Köpavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal s. 51 
66 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 74 
67 INCOTERMS 2000, s. 107 
68 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 123 
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förlust de som de kan drabbas av om godset förstörs eller skadas under 

transport.69  

 

Utan en varuförsäkring riskerar en köpare att stå med ett skadat gods samtidigt 

som denne betalat fullt pris för det. En säljare, utan varuförsäkring, riskerar att 

bli tvungen att skicka om en vara trots att köparen enbart betalat för en.70  

Följaktligen kan det konstateras att en varuförsäkring fyller en mycket viktig 

funktion.  

 

Ett varuförsäkringsavtal är ett trepartsförhållande. Det finns ett 

försäkringsbolag som i egenskap av försäkringsgivare tecknar ett 

försäkringsavtal med en försäkringstagare. Varuförsäkringen gäller emellertid 

inte enbart för försäkringstagaren, utan även för tredje person i egenskap av 

försäkringshavare. Då varuförsäkringen skyddar alla som står risken för godset, 

och följaktligen har ett ekonomiskt intresse i godset, är det inte enbart den som 

tecknar varuförsäkringen som skyddas av varuförsäkringen. 71 

   

2.3.2 FÖRSÄKRINGSBART INTRESSE  

En varuförsäkring skyddar inte själva objektet, det vill säga godset, utan det 

centrala är de intressen som är knutna till godset.72 Detta beror på att 

varuförsäkringen är en sakförsäkring, vars funktion är att skydda 

försäkringstagarens intresse om godset skulle skadas eller förstöras.73 I 

sammanhanget är det följaktligen relevant att fråga sig vad det försäkringsbara 

intresset innebär. En förutsättning för att ett giltigt varuförsäkringsavtal är att 

                                                
69 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 23 
70 Johansson, Marine and other types of transport insurance, s. 81 
71 Johansson, Varuförsäkringsrätt s. 40	  
72 Johansson, Varuförsäkringsrätt s. 112 
73 Falkanger & Bull, Sjørett, s. 428 
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det för försäkringstagaren och försäkringshavaren finns ett ekonomiskt intresse 

i det försäkrade godset samt att detta intresse är lagligt.74 

 

En varuförsäkring anses skydda alla som har ett försäkringsbart intresse i 

godset. Följaktligen är det av intresse att fråga sig vem som har ett 

försäkringsbart intresse i varuhandelssammanhang. Försäkringsbart intresse har 

den parten som i egenskap av ägare eller med anledning av köpeavtalet står 

risken för godset och som följaktligen har ett ekonomiskt intresse av att godset 

inte skadas eller förstörs. Riskövergången är det avgörande momentet.75. Som 

beskrivits ovan anger den i köpeavtalet inkorporerade handelstermen vem som 

står risken för godset. I 3 § Allmänna svensk sjöförsäkringsplan (SPL) framgår 

det att varje lagligt intresse som kan uppskattas i penningar kan försäkras. Det 

innebär att ett ekonomiskt intresse föreligger för försäkringstagaren när dennes 

intresse hänför sig till värden som kan uppskattas i pengar.76 Enklare uttryckt 

innebär detta, som ovan angivits, att den som står risken för godset, och 

följaktligen lider en ekonomisk förlust om godset skadas eller förstörs, har ett 

ekonomiskt intresse i godset. 

 

I varuförsäkringssammanhang kan det lagliga intresset jämföras med vad man 

inom den allmänna avtalsrätten kallar för pactum turpe. I det aktuella 

sammanhanget innebär det att rättsordningen endast ska upprätthålla 

varuförsäkringsavtal som är i samklang med vad som kallas god moral.77  

 

2.3.3 VAD ERSÄTTER VARUFÖRSÄKRINGEN? 

När en skada på eller förlust av gods sker måste man avgöra huruvida faran 

eller händelsen skyddas av varuförsäkringen. Vidare måste man även ha i 

                                                
74 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 112 
75 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 121 
76 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 118 
77 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 115 
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beaktning att det finns faror och händelser som är undantagna skydd. Sedan 

måste det föreligga ett samband mellan den uppkomna skadan eller förlusten 

och faran eller händelsen, vilket i den allmänna skadeståndsrätten betecknas 

som adekvans eller orsakssamband.78 Varuförsäkringen ersätter således skada 

som uppstår på gods som orsakats av en fara, som inte är undantagen skydd, 

och som har ett direkt orsakssamband med skadan. 

 

Som framgår ovan är huvuduppgiften för varuförsäkringen att skydda mot 

risker för godset under transport. Den skyddar inte, med undantag av vissa 

utvidgningar, mot risker som uppstår i lager.79 

 

2.3.4 SUBROGATION & REGRESSRÄTT 

I teorin har försäkringshavaren även en möjlighet att kräva ersättning av 

transportören, om denne varit skadevållare, enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga regler. Således kan den skadelidande välja vem av 

försäkringsgivaren och transportören som ska täcka den uppkomna skadan.80 

Det kan emellertid bli problematiskt för den skadelidande vända sig till 

transportören för ersättning. Då transportören inte är strikt ansvarig åligger det 

skadelidande att bevisa att transportören agerat försumligt eller felaktigt. 

Vidare är inte transportören ansvarig för skada på eller förstörelse av gods när 

orsaken till händelsen är nautiskt fel eller brand. Till sist är transportörens 

ansvar begränsat enligt tillämpliga konventioner. Det är således avsevärt 

mycket enklare för den skadelidande att vända sig direkt till 

varuförsäkringsgivaren. 81 

 

                                                
78 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 135 
79 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 136 
80 Johansson, Varuförsäkringsrätt s. 468 
81 Johansson, Marine and other types of transport insurance, s. 83 
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I samband med att försäkringshavaren erhåller ersättning för det skadade eller 

förstörda gods överlåter försäkringshavaren sin rätt att utkräva transportören på 

ersättning (Subrogation).82 Detta innebär att varuförsäkringsgivaren utövar sin 

regressrätt gentemot tredje man, som slutligen ska stå för skadan. Innebörden 

av regressrätten i förevarande sammanhang är att varuförsäkringsgivaren 

inträder i den försäkrades rätt att erhålla ersättning för det skadade eller 

förstörda godset.83 Varuförsäkringsgivaren får inte bättre rätt till ersättning än 

vad försäkringshavaren hade. Detta innebär att transportören även kan åberopa 

sina ansvarsbegränsningar gentemot varuförsäkringsgivaren. Vidare kan inte 

varuförsäkringsgivaren kräva högre ersättning än vad som försäkringshavaren 

hade rätt till.84 

2.4 TRANSPORT 

2.4.1 TRANSPORTÖRENS ANSVAR 

När varuförsäkringsgivaren utöver sin regressrätt gentemot transportören 

aktualiseras transportörens ansvar för skada eller förlust av gods. Kurt 

Grönfors har redogjort för transportörens ansvar. Han har delat upp det i olika 

beståndsdelar. Ansvaret består av sex olika ansvar vilka är, 

redovisningsansvaret, utlämningsansvaret, fortskaffningsansvaret, 

dröjsmålsansvaret, vårdansvaret samt uppgiftsansvaret.85 I förevarande fall är 

det vårdansvaret som aktualiseras. 

 
Det finns få möjligheter till att rikta sanktioner gentemot transportören om 

denne inte utför transport i enlighet med transportavtalet. Detta beror 

                                                
82 Ramberg, Köptavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 53 
83 Johansson, Varuförsäkringsätt, s. 468 
84 Johansson, Varuförsäkringsrätt s. 488 
85 Grönfors, Allmän transporträtt, s. 65 
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exempelvis på att hävning inte har en funktion att fylla efter att godset har 

lastats på transportmedlet. Istället får skadeståndet en mer framträdande roll.86  

 

Transportören har ett begränsat ansvar. Den ersättning som ska betalas ut till 

den skadelidande är begränsad till per kolli eller per kilo av godsets vikt. 

Ansvarsbegräsningarna är lagfästa och de kan variera beroende på vilket 

transportmedel som används för transporten. För att harmonisera 

ersättningsinstitutionen i transporträtten har man i konventionerna börjat 

använda sig av så kallade Special Drawing Rights (SDR) när man beräknar 

ersättningsbeloppen.87 I skrivande stund är 1 EUR värd 0.8320 SDR.88  

 

Vid successiva transporter där flera olika transportmedel används kan det 

uppstå problem att avgöra vem av transportörerna som är ansvarig gentemot 

transportkunden, och enligt vilka regler denne är ersättningsskyldig.89 Det finns 

två typer av successiva transporter, vilka är genomgångstransport och 

kombinerad transport. Den förstnämnda är flera transporter med samma 

transportmedel och den sistnämnda är med olika typer av transportmedel.90  

 

2.4.2 VÅRDANSVARET  

I generella termer innebär vårdansvaret att transportören ska vårda godset så 

att det inte förstörs eller försämras under transporten.91 Reglerna om 

transportörens är tvingande. Det går således inte avtala bort dem. 

Järnvägstransportören, landsvägstransportören och flygtransportören har alla 

ett strikt ansvar med undantag för force majeure.92  

 

                                                
86 Grönfors, Allmän transporträtt, s. 87 
87 Gorton, Transporträtt – en översikt, s. 105 f 
88 Se valutaomvandlare: http://se.investing.com/currencies/eur-sdr-converter 
89 Gorton, Transporträtt – en översikt, s. 101 
90 Grönfors, Allmän transporträtt, s. 91 
91 Grönfors, Allmän transportätt, s. 77 
92 Gorton, Transporträtt – en översikt, s. 87 f 
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2.4.3 ANSVARETS TIDSMÄSSIGA OMFATTNING  

Enligt huvudregeln sträcker sig vårdansvaret från tiden för godsets mottagande 

på avsändningsorten till tiden för dess utlämnande på bestämmelseorten. Det 

anses att varan är mottaget när det överlämnas till transportören eller hans folk 

och kommit i dennes vård.93 Det är emellertid problematiskt att fastställa 

generella termer för vad som utgör mottagandet och utlämnande. Det får 

bestämmas med hänsyn till de rådande omständigheterna som föreligger vid 

tidpunkten för mottagandet och utlämnandet. Godset kan exempelvis anses 

mottaget när avsändaren erhållit ett transportdokument som utvisar till exempel 

received for shipment.94  

 

Tidpunkten för ansvarets inträde kan variera beroende på vilket transportmedel 

som används. Inom sjörätten tillämpas exempelvis den så kallade tackle-to-

tackle-principen, vilken innebär att sjötransportören är ansvarig från och med 

att godset befinner sig på fartyget till dess att godset krokas av från lyftkranen i 

lossningshamnen.95 

 

2.4.4 TRANSPORTÖRSANSVARSFÖRSÄKRING 

Transportören kan emellertid skydda sig från den risken som denne exponeras 

sig för under transport. Risken består i att transportören, som ovan nämnt, kan 

bli ersättningsskyldig gentemot transportkunden om denne inte utför 

transporten på ett, enligt transportavtalet, godtagbart sätt. Inträffar en skada på 

godset som transportören ansvarar för kan denne vända sig till sitt 

försäkringsbolag för att utnyttja sin ansvarsförsäkring. Vid sjötransporter kan 

                                                
93 Grönfors, Allmän transporträtt, 73 
94 Gorton, Transporträtt – en översikt, s. 96 
95 Gorton, Transporträtt – en översikt, s. 96	  
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den så kallade P&I-försäkringen ersätta det anspråk som säljaren, köparen eller 

regressande varuförsäkringsgivare har.96 

 

En aktuell fråga som behandlar transportansvarsförsäkringen är frågan om man 

ska låta transportören, och dennes transportansvarsförsäkring, eller varuägaren, 

och dennes varuförsäkring, bära hela ansvaret för skadat eller förstört gods. 

Frågan är dessvärre obesvarad. Problemet avses dock inte att belysas mer inom 

ramen av denna uppsats. Det kan emellertid konstateras att uppbyggnaden av 

ansvaret mellan aktören medför att varuägaren måste ha en varuförsäkring för 

att varuintressena ska erhålla ett fullgott skydd.97  

 

2.5 SAMMANFATTNING 

Mellan köparen och säljaren föreligger ett köpeavtal som, vid internationella 

köp, regleras av CISG. I köpeavtalet regleras det för när risken för skada på 

eller förlust av godset övergår från säljaren till köparen. CISG är emellertid 

dispositiv, varför parterna i regel brukar avtala om att tillämpa INCOTERMS 

som är handelsklausuler, vilka avgör när risken övergår. Enligt INCOTERMS 

övergår risken för skada på eller förlust av gods vid en specifik tidpunkt, vilken 

exempelvis när godset står till köparens förfogande eller när godset har 

placerats ombord på ett fartyg. Man ska emellertid ha åtanke att risken aldrig 

kan gå över på köparen innan godset är märkt för köparen.  

 

För att skydda sig mot den ekonomiska förlust som inträffar om godset skadas 

eller förstörs under transport kan köparen och/eller säljaren teckna en 

varuförsäkring. En varuförsäkring skyddar den som har ett försäkringsbart 

intresse. Ett försäkringsbart intresse den part som står risken när godset förstörs 

eller skadas. Detta kan förklaras med att det enbart är den som står risken som 

                                                
96 Johansson, Marine and other types of transport insurance, s. 54 
97 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 68 ff	  
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har ett ekonomiskt intresse av att godset inte skadas eller förstörs under 

transport då det enbart är denne som skadas ekonomiskt om varan förstörs.  

 

Efter att ersättning har betalats ut den till skadelidande partern övertar 

varuförsäkringsgivaren den skadelidandes rätt till att erhålla ersättning från 

transportören (subrogation). Detta innebär att varuförsäkringsgivaren kan kräva 

transportören på ersättning som om denne hade vore skadelidande. 

Transportörsansvaret är begränsat varför en varuförsäkring behövs för ett 

fullgott skydd.  
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3. RISKER VID LEVERANS MED INCOTERMS 

SOM UTGÅNGSPUNKT 

3.1 INTRO 

I detta kapitel kommer det redogöras för hur riskfördelning är placerad mellan 

de inblandade parterna. Detta kommer att göras med utgångpunkt i 

INCOTERMS då dessa, som ovan angivits, påverkar hur riskfördelningen blir 

placerad mellan iblandade parterna. 

 

Fördelningen av risken mellan parterna kommer att visas med hjälp av ett antal 

typsituationer. Vidare kommer skillnader mellan engelska och svenska 

varuförsäkringsvillkor att diskuteras och visa hur detta påverkar risken mellan 

parterna.  

 

3.2  EXWORKS 

3.2.1 FÅ FÖRPLIKTELSER FÖR SÄLJAREN   

EXW är en handelsterm som kan användas oavsett vilket transportmedel som 

används. Den är även användbar på transporter där mer än ett transportmedel 

används. Som framgår ovan är EXW den handelstermen som ger säljaren minst 

ansvar av alla handelstermen. Förpliktelserna består i att ställa godset till 

köparens förfogande i säljarens lokaler eller på en annan angiven plats, vilket 

till exempel kan vara i en fabrik eller på ett lager. Det är vid denna tidpunkt 

som risken för skada på eller förlust av godset övergår från säljaren till 

köparen.  Fram till denna punkt bär säljaren risken för skada på eller förlust av 
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godset. Efter denna tidpunkt står köparen risken. Som implicit framgår är 

perioden för säljarens risk inte alla lika omfattande som köparens risk.98 

 

3.2.2 SÄLJAREN LASTAR PÅ KÖPARENS RISK 

I sammanhanget bör köparen ha klart för sig att säljaren inte är skyldig att lasta 

på godset på det ankommande transportmedlet, utan det förutsätts att köparen 

skall utföra denna uppgift. För det fall köparen och säljaren kommer överens 

om att säljaren ska utföra pålastningen av godset ska köparen ha i åtanke att 

detta sker på köparen risk. Följaktligen är det ett moment som sker utanför 

köparens kontroll. Om säljaren i denna situation har bättre erfarenhet och 

möjlighet att lasta godset själv bör parterna istället komma överens om att 

använda handelstermen FCA istället, enligt vilken lastningen sker på säljarens 

risk.99 I denna situation kan emellertid andra problem uppkomma. För det fall 

godset ska transporteras via flyg övergår risken när godset har presenterats vid 

terminalen.100 Det är emellertid en lång process att föra godset från terminalen 

till flygplanet. Köparen exponeras för en risk som denne har svårt att 

kontrollera. För att ha god kontroll över den risken bör köparen ha personal 

som är med vid lastningen av godset från terminalen till flygplanet, vilket i 

praktiken torde vara svårt.101 

 

3.2.3 KÖPAREN I DRÖJSMÅL 

Vad sker om köparen är dröjsmål? När en köpare har rätt att bestämma 

tidpunkten och platsen för avlämnandet av godset inom en avtalad period 

måste denne, enligt EXW B5 & B7, lämna meddelande till säljaren därom. Om 

                                                
98 INCOTERMS 2000, s. 17 
99 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, intervju 2014-12-12 
100 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, intervju 2014-12-12 
101 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, intervju 2014-12-12	  
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köparen underlåter att meddela säljaren i enlighet med EXW bär köparen 

risken för förlust eller skada på godset från avtalad dag eller utgången av 

avtalad leveransperiod. Detta kommer även att påverka varuförsäkringsskyddet 

som nedan kommer visas. 

 

3.2.4 VARUFÖRSÄKRINGSSKYDD PÅ GODS PÅ LASTNINGSPLATS  

Då riskövergången sker i ett så pass tidigt skede av transporten kommer det 

påverka varuförsäkringen. Enligt de engelska villkoren, ICC 8.1, börjar 

varuförsäkringen gälla enligt följande: 

 

”This insurance attached from the time the goods leave the warehouse or place 

of storage at the place named herein for the commencment of the transit, 

continiues during the ordinary course of transit.” 

 

Klausulen innebär att godset måste ha satts i rörelse med intentionen att det ska 

transporteras vidare. Enbart att godset lastats på transportmedlet är inte 

tillräckligt för att varuförsäkringen ska börja gälla.102 Detta kan komma att få 

betydelse om köparen är i dröjsmål med att hämta upp godset. Som framgår 

ovan kan risken för skada på eller förlust av godset gå över på köparen om 

denne är i dröjsmål. Detta innebär att köparen exponerar sig för en risk utan 

varuförsäkringsskydd.103 Samma problem för köparen uppstår vid användning 

av de svenska varuförsäkringsvillkoren. Detta beror på försäkringen aldrig kan 

börja gälla innan transporten har påbörjats.104 

 

 

 

 
                                                
102 Hudson & Allen, The Institute Clauses s. 26 
103 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, intervju 2014-12-12 
104 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 261	  
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3.2.5 KÖPAREN TECKNAR FÖRSÄKRING  

De svenska villkoren har en klausul som inte finns i de engelska villkoren. I 

klausul 9.1 andra stycket AV 2000 behandlas situationen då den försäkrade 

tecknar försäkring i egenskap av köpare. I det fallet börjar försäkringen att 

gälla, såvida inget annat har avtalats, när faran går över på honom enligt 

köpeavtalet. Vidare framgår det att försäkringen aldrig kan börja gälla tidigare 

än vad som anges i klausulens första stycke. Denna klausul relaterar till 

reglerna om försäkringsbart intresse.105 Detta innebär att försäkringen kan 

börjar gälla vid den tidpunkt som första inträder av två händelser, vilka är när 

risken för skada på eller förlust av godset övergår på köparen eller när godset 

lämnar sin förvaringsplats eller upplagsplats för transport.106 Följaktligen kan 

varuförsäkringen börja gälla vid olika tidpunkter beroende på vilken 

handelsterm som används vid köpet.107 

 

3.2.6 TRANSPORTÖRENS ANSVAR VID LASTNINGEN   

Vid EXW-köp är det kritiska momentet för transportören när godset ska lastas 

på transportmedlet. Som framgår ovan lastar säljaren godset på köparens risk. 

Detta innebär att varuförsäkringsgivaren har möjlighet att kräva transportören 

på ersättning om godset skadas eller förstörs under själva lastningen av 

godset.108 Följaktligen är det av vikt, för transportören, att denne erhåller 

tillräckligt om information om godset att lastning kan ske utan 

komplikationer.109 

 
 
 
 

                                                
105 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 259 
106 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 260 
107 Se även Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 260 
108 Se avsnitt 2.2.3 
109 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, intervju 2014-12-12	  
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3.3 FOB 

3.3.1 KÖPAREN ARRANGERAR TRANSPORT PÅ SÄLJARENS RISK 

”Free on Board” (FOB) är en handelsterm som är anpassad till sjötransporter 

och transporter på inre vattenvägar. Godset anses avlämnat när det är ombord 

på det fartyg som utsetts av köparen i den angivna hamn för avsändning eller 

genom att tillhandahålla gods som avlämnats i enlighet härmed. Säljaren bär 

risken för skada på eller förlust av godset fram till denna tidpunkt.110 Enligt 

äldre FOB-regler övergick risken för förlust eller skada på godset när godset 

passerat relingen på fartyget.111 Detta torde vara en mer passande övergång av 

risken när godset förutsätter rena utrymmen under transport, exempelvis olja 

eller jetbränsle. Enligt FOB B3 ingår det i köparens skyldigheter att på egen 

bekostnad träffa avtal om transport från den angivna lasthamnen. Vid 

användning av den nya versionen innebär detta att iordningställande av 

fartygets lastutrymmens duglighet sker på säljarens risk. Förorenas godset i 

rören på väg ner i fartygets lastutrymme förstörs det innan risken har övergått 

på köparen. Den nya versionen av FOB är således inte är lämplig när det 

kommer till att transportera exempelvis olja eller jetbränsle som förutsätter 

rena utrymmen.112  

 

Beroende på hur långt det är mellan säljarens affärsställe och den angivna 

hamnen kommer risken för säljaren att skilja sig. Säljaren exponerar sig för en 

lång och omfattande risk om transporten från dennes affärsställe och den 

angivna hamnen är lång.113   

 

 

                                                
110 INCOTERMS 2000, s. 89 
111 Ramberg, Köptavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 82 
112 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, intervju 2014-12-12 
113 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, intervju 2014-12-12	  
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3.3.2 INDVIDUALISERING AV GODSET  

Vidare uppkommer det problem vid transport av olja på grund av kravet av 

individualisering av godset.114 Om flera köpare har del i en bulklast i form av 

olja blir det svårt att hänföra en specifik del av massan till en specifik köpare. 

Kravet på individualisering av godset uppnås inte. Det har emellertid 

konstaterats att det är mer förenligt med tanken bakom kravet på 

individualisering att låta köpare bära risken trots svårigheten i att 

individualisera bulklast. 115 

 

3.3.3 GODS PÅ KAJ UTAN VARUFÖRSÄKRINGSSKYDD   

Hur påverkas varuförsäkringen av FOBs regler om riskövergången? Som 

framgår ovan går risken över på köparen om det fartyg som köparen utsett inte 

anländer i sådan tid att säljaren kan fullgöra sin plikt vad gäller avlämnade av 

godset, eller inte kan ta emot godset, eller avslutar lastningen tidigare än den 

tidpunkt som köparen angett, bär köparen risken för förslut av eller skada på 

godset. Detta innebär att risken övergår på köparen utan att transporten har 

inletts från den avtalade lossningshamnen, vilket medför att köparen har gods 

som står i en hamn utan försäkringsskydd. Detta relaterar till reglerna om att 

det endast är den försäkrade transporten som varuförsäkringsgivaren 

skyddar.116 Ligger godset kvar i hamn är inte godset i transport, varför 

varuförsäkringen inte skyddar godset. Följaktligen riskerar köparen att 

exponera sig för en oskyddad risk om inte fartyget kommer i tid.117  

 

 

                                                
114 Lennart Rhodiner, Försäkringsbolaget Zurich, 2014-12-12 
115 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 239 ff 
116 Hudson & Allen, The Institute clauses, s. S6 
117 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, 2014-12-12 
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3.3.4 GODSET KOMMER TILL DEN ANGIVNA HAMNEN  

Reglerna om varuförsäkringens upphörande återfinns i 8.1.1 ICC.  

 

”On the delivery to the consignees’ or other final wharehouse or place of 

storage at the destination namned herein.” 

 

Godset måste ha placerats i den avsedda förvaringslokalen.118 Det är inte 

tillräckligt att en speditör placerar godset i ett lager som ligger i samma ort som 

den avsedda förvaringslokalen.119 Vidare är det heller inte tillräckligt om 

godset placeras i ett hamnlager som ligger i samma ort som mottagarna av 

godset har sina förvaringslokaler. Godset måste i dylika fall ha kommit till den 

sista anhalten.120  

 

3.3.5 BEGRÄNSAT ANSVAR FÖR TRANSPORTÖREN 

När godset transporteras med fartyg på havet eller på inre vattenvägar, vilket 

FOB är anpassad för, finns det undantag i transportörens ansvar. Transportören 

är inte ansvarig för skada på eller förlust av godset som orsakats av nautiskt fel 

eller eld.121 Följaktligen är det av vikt för säljaren och köparen att de har en 

varuförsäkring för att fullgott skydd ska föreligga.122 

 

 

 

 

                                                
118 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 255 
119 Se dispaschfallet NRG nr 3040 
120 Se fall John Martin of London v. Russel, 1960, 1 Lloyd’s Rep 554 
121 Johansson, Marine and other types of transport insurance, s. 83 
122 Se även avsnitt 2.3.4	  
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3.4 CIF 

3.4.1 SÄLJAREN FÖRSÄKRAR KÖPARENS RISK  

”Cost, Insurance and Freight” (CIF) är en handelsterm som är anpassad till 

sjötransporter och transport på inre vattenvägar. Godset anses avlämnat när 

godset är ombord på fartyget eller när säljaren tillhandahåller gods som redan 

avlämnats på detta sätt. Risken för förlust av eller skada på godset går bärs av 

säljaren fram till att det är ombord på fartyget. Efter denna tidpunkt bärs risken 

för förlust av eller skada på gods av köparen.123 

 

När köparen och säljaren avtalar om CIF är säljaren skyldig att teckna 

varuförsäkring mot köparens risk för förlust av eller skada på godset. Säljaren 

behöver emellertid endast teckna minimiskydd. 124 Försäkringen gäller till 

förmån för säljaren under en förtransport, förvarings- eller lagringsplatsen, 

fram till riskövergången och därefter till förmån för köparen.125 

 

3.4.2 TVÅ KRITISKA PUNKTER 

CIF har två kritiska punkter, då risken och kostnadsansvaret går över vid olika 

tidpunkter. I Köpeavtalet anges alltid en destinationshamn. Det är dock inte 

givet att avsändningshamnen står angivet. Följaktligen är det viktigt för 

köparen och säljaren att noga ange avsändningshamnen i avtalet. Säljaren och 

köparen bör noga ange platsen inom angiven destinationshamn eftersom 

kostnaderna fram till denna plats bärs av säljaren. Således bör säljaren tillse att 

transportavtalet helt motsvarar detta val.126  

 

                                                
123 INCOTERMS 2000, s. 107 
124 INCOTERMS 2000, s. 107 
125 Svante Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 123 
126 INCOTERMS 2000, s. 107 
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3.4.3 LOSSNINGSHAMN & BESTÄMMELSEORT 

Som framgår ovan127 är säljaren skyldig att avtala om försäkringsskydd mot 

köparens risk för förlust av eller skada på godset under transport. Säljaren 

behöver emellertid endast teckna minimiskydd.128  

 

När köparen och säljaren avtalar om handelstermen CIF ska köparen ha i 

åtanke att varuförsäkringen endast skyddar risk för skada på eller förlust av 

godset under sjötransporten från den angivna lastningshamnen till 

lossningshamnen.129 Följaktligen aktualisera sig bestämmelsen om ICC 8.1.1 i 

varuförsäkringen som behandlar situationen ankommer till lossningshamnen. 

 

”Insurance terminates on the expiry of 60 days efter completion of discharge 

oversides of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port 

of discharge” 

 

Denna innebörd skiljer sig något från den svenska motsvarande regleringen. 

Av 9.34 AV 2000 framgår det att varuförsäkringen upphör då 15 dagar förflutit 

från den tidpunkt då varan lossades på den i försäkringsavtalet angivna 

bestämmelseort. I denna bestämmelse är inte bestämmelseorten och 

lossningsorten samma. Lossas godset i en hamn som inte ligger i samma ort 

som bestämmelseorten börjar inte tiden för varuförsäkringen upphörande att 

löpa då lossningshamnen inte är samma som bestämmelseorten enligt 

fraktavtalet.130 I dessa fall riskerar varuförsäkringsgivaren att försäkringstiden 

blir väldigt lång.131 

 
                                                
127 Se avsnitt 2.2.7 
128 INCOTERMS 2000, s. 107 
129 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, intervju 2014-12-12 
130 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 269 
131 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 273 
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3.4.4 SAMMA PROBLEMATIK SOM MED FOB-KÖP 

Som framgår ovan går risken över på köparen om det fartyg som köparen utsett 

inte anländer i sådan tid att säljaren kan fullgöra sin plikt vad gäller avlämnade 

av godset, eller inte kan ta emot godset, eller avslutar lastningen tidigare än den 

tidpunkt som köparen angett bär köparen risken för förslut av eller skada på 

godset. Detta innebär att risken övergår på köparen utan att transporten har 

inletts från den avtalade avsändningshamnen, vilket medför att köparen har 

gods som står i en hamn utan försäkringsskydd. Följaktligen kan det 

konstateras att samma problematik kan uppstå vid CIF-köp som vid FOB-köp, 

det vill säga oförsäkrat gods i hamn.132  

 

3.4.5 SJÖTRANSPORTEN 

CIF är, som ovan nämnts, anpassas till att användas vid sjötransporter och 

transport på inre vattenvägar133, vilket innebär att sjötransportörens undantag 

för eld och nautiska fel aktualiseras.  

 

Vid sjötransporter tillämpas exempelvis den så kallade tackle-to-tackle-

principen, vilken innebär att sjötransportören är ansvarig från och med att 

godset befinner sig på fartyget till dess att godset krokas av från lyftkranen i 

lossningshamnen.134 

  

 

                                                
132 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, intervju 2014-12-12 
133 Se även avsnitt 3.3.3 
134 Gorton, Transporträtt – en översikt, s. 96	  
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3.5 DAP 

3.5.1 SÄLJARENS OMFATTANDE ANSVAR 

”Delivered at place” (DAP) är en handelsterm som kan användas oberoende av 

vilket transportmedel som används. Den kan även användas när olika 

transportmedel används. Godset anses avlämnat när det ställts till köparens 

förfogande på avlämnande transportmedel, klart för lossning på den angivna 

destinationen. Det är vid denna tidpunkt som risken för skada på eller förlust av 

godset övergår på köparen. Säljaren bär alla risker som är förenade med 

transporten av godset fram till denna tidpunkt.135  

 

Följaktligen kan det konstateras att säljarens ansvar, vad gäller risken, vid 

användandet av denna handelsterm är väldigt omfattande relativt tidigare 

redovisade INCOTERMS. Det kan emellertid finnas situationer där köparens 

risk kan bli omfattande. Ska godset eftertransporteras från den angivna 

destinationen till en slutgiltig destination bär köparen en risk. Beroende hur 

långt godset ska transporteras kommer risken som köparen bär variera sig. 

Köparen bör teckna en separat varuförsäkring för denna transport136  

 

DAP är den handelsterm vållar minst problem då den är klar och lätt att förstå 

både för köparen och säljaren.137 

 

3.5.2 VARUFÖRSÄKRINGENS UPPHÖRANDE  

Då riskövergången sker vid slutleverans av godset aktualiseras reglerna om 

varuförsäkringens upphörande. Efter denna tidpunkt är transporten slut och 

varuförsäkringen kommer inte att behövas.  
                                                
135 INCOTERMS 2000, s. 63 
136 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, intervju 2014-12-12 
137 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, intervju 2014-12-12	  
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Reglerna om varuförsäkringens upphörande återfinns i 8.1.1 ICC. 

 

”On the delivery to the consignees’ or other final wharehouse or place of 

storage at the destination namned herein” 

 

Godset måste ha placerats i den avsedda förvaringslokalen för att 

varuförsäkringen ska upphöra gälla. Det är inte tillräckligt att en speditör 

placerar godset i ett lager som ligger i samma ort som den avsedda 

förvaringslokalen.138 Vidare är det heller inte tillräckligt om godset placeras i 

ett lager som ligger i samma ort som de slutgiltiga mottagarna av godset har 

sina förvaringslokaler.139  

 

Köparen bör ha i åtanke att varuförsäkringen gäller till den angivna 

destinationsorten. Detta innebär att en eventuell eftertransport inte skyddas av 

varuförsäkringen, varför köparen bör teckna en separat varuförsäkring för den 

transporten eller vidta säkerhetsåtgärder för att minimera risken att godset 

skadas eller förstörs.140 

 

3.5.3 LOSSNING AV GODSET 

Av 8.3.1 ICC framgår det: 

 

”Insurance terminates on the expiry of 60 days efter completion of discharge 

oversides of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port 

of discharge” 

 

                                                
138 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 267 
139 Se fall John Martin of London v. Russel, 1960, 1 Lloyd’s Rep 554 
140 Rhodiner Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, 2014-12-12	  
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Klausulen innebär att tiden börjar löpa redan när varan lossats från fartyget på 

bestämmelseorten enligt fraktavtalet141. Denna innebörd skiljer sig något från 

den svenska motsvarande regleringen. Av 9.34 AV 2000 framgår det att 

varuförsäkringen upphör då 15 dagar förflutit från den tidpunkt då varan 

lossades på den i försäkringsavtalet angivna bestämmelseort. I denna 

bestämmelse är inte bestämmelseorten och lossningsorten samma. Lossas 

godset i en hamn som inte ligger i samma ort som bestämmelseorten börjar inte 

tiden för varuförsäkringen upphörande att löpa då lossningshamnen inte 

bestämmelseorten enligt fraktavtalet.142 Följaktligen riskerar 

varuförsäkringsgivaren att försäkringstiden även i detta blir väldigt lång.143 

3.6 SAMMANFATTNING 

Som framgår ovan sker en successiv ökning av säljarens förpliktelser från E-

gruppen till D-gruppen. När köparen och säljaren avtalar om EXWORK har 

säljer mindre omfattande förpliktelser relativt övriga INCOTERMS. Köparen 

ska emellertid ha klart för sig att säljaren lastar på köparens risk. Vidare ska 

köparen vara medveten om att han eller hon riskerar att vara utan 

varuförsäkringsskydd om denne är i dröjsmål med att hämta upp godset från 

den angivna orten.  

 

När den sjöanpassade termen FOB används arrangerar köparen transport på 

säljarens risk. Följaktligen är FOB opassande när gods som förutsätter rena 

lastningsutrymmen ska transporteras. Vidare riskerar köparen att exponera 

gods utan varuförsäkringsskydd om, det av köparen arrangerade, fartyget är i 

dröjsmål med att hämta upp godset i den angivna lastningshamnen. När godset 

kommer till destinationshamnen räcker det inte med att godset lossats för att 

varuförsäkringen ska upphöra, utan varuförsäkringen gäller till sista anhalt. 

 
                                                
141 Johansson, Varuförsäkringsrätt s. 274 
142 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 269 
143 Johansson, Varuförsäkringsrätt s. 273 
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När köparen säljaren avtalar om CIF försäkrar säljaren köparens risk under 

transport. Parterna ska ha i åtanke att kostnadsansvaret och risken övergår vid 

två olika tidpunkter. När godset kommer till den angivna lossningshamnen 

upphör försäkringen att gälla efter 15 dagar i hamn enligt svenska villkor eller 

efter 60 dagar enligt engelska villkor. Köparen riskerar även vid användandet 

av denna term att exponera sig för en oskyddad risk om denne är i dröjsmål 

med att hämta godset i lastningshamnen. 

 

DAP är en handelsterm som ger säljaren mest ansvar, relativt övriga redovisade 

INCTOERMS. Varuförsäkringen upphör för säljaren när godset kommer till 

den angivna destinationsorten.  
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4. ANALYS & SLUTSATS 

4.1 ANALYS 

4.1.1 INLEDANDE ORD 

I uppsatsens första kapitel har det redogjorts för hur regleringen för 

riskfördelningen ser hur ut mellan de parter som är iblandade i internationella 

köp samt transport. Det som kan konstateras är att avtalet mellan köparen och 

säljaren får en betydande roll för alla inblandande parter. Detta beror på att 

riskövergången påverkar både transportförhållandet och 

varuförsäkringsförhållandet. Riskövergången får en avgörande betydelse för 

om en säljare har ett försäkringsbart intresse i det transporterade godset och 

således har rätt att göra anspråk på ersättning från varuförsäkringsgivaren. 

Vidare avgör riskövergången vem som formellt har rätt att kräva transportören 

på ersättning med anledning av att transportören inte har transporterat godset i 

enlighet med vårdsansvaret. Som framgår ovan sker en successiv ökning för 

säljaren från E-gruppen till D-gruppen.  

 

4.1.2 SAMMANFATTANDE ANALYS 

Som framgår av föregående kapitel ger EXW säljaren minst förpliktelser. I 

generella drag är det tillräckligt att säljaren ställer godset till förfogande för 

köparen. Köparen ska hämta upp godset på den angivna platsen för att 

transportera godset till sitt affärsställe eller lager. Följaktligen kan det 

konstateras att köparen bär den största risken när EXW använda i köpet. Varför 

skulle parterna placera risken på det sättet? För en säljare som inte har 

tillräckligt med resurser att transportera godset från sitt affärsställe till en annan 

plats torde denna handelsterm vara passande. Än mer passande blir denna 
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handelsterm om köparen har resurser till en lång transport samt har möjlighet 

att kontrollera vad som sker under den transporten. Det finns emellertid ett 

förfarande som köparen inte har kontroll över. Som ovan har angivits har 

säljaren ingen skyldighet att lasta på godset på det ankommande 

transportmedlet. I praktiken har säljaren dock i många fall bättre möjligheter att 

lasta på godset. Detta innebär att säljaren lastar ofta på köparens risk. 

Lastningsförfarandet är ofta förenat med risker och det är där många 

godsskador sker.144 Det torde vara opassande att köparen bär risken för skada 

på eller förlust av gods under ett så pass riskfyllt förfarande, som denne i 

många inte har möjlighet att kontrollera. Som framgår ovan är handelstermen 

FCA mer passande vid dylika köp, då säljaren har bättre möjligheter att 

kontrollera vad sker under lastningsförfarandet och således har en bättre 

möjlighet att kontrollera risken. Vidare riskerar köparen att exponera sig för en 

oskyddad risk om denne är i dröjsmål med att hämta upp godset. Detta kan 

bero på att transportören, som köparen anlitar, råkar ut för komplikationer på 

vägen till säljarens affärsställe.  

 
FOB är anpassad till sjötransporter och är, rent historiskt, en av de mest 

använda handelstermerna.145  Den är förenad med risker för säljaren i samband 

med riskövergången.  Riskövergången sker när godset är ombord på fartyget 

och detta skapar problem om godset kontamineras på väg ner i lastutrymmet.  

Fartyget som ska transportera lasten är emellertid kontrakterat av köparen, 

vilket innebär att iordningställandet av fartyget sker på säljarens risk utan att 

denne har någon möjlighet att kontrollera det. Följaktligen kan det konstateras 

att denna handelsterm är opassande, för transporter som förutsätter rena 

lastutrymmen, om man har som avsikt att uppnå en jämn riskfördelning mellan 

köparen och säljaren. Vidare exponerar sig köparen för en oskyddad risk om 

transporte, som köparen arrangerar, är försenad. Följaktligen kan det 

konstateras att denna handelsterm inte är passande om köparen har möjlighet 

                                                
144 Rhodiner, Lennart, Försäkringsbolaget Zurich, 2014-12-12 
145 Ramberg, Köpavtal samt transportavtal och andra anslutande avtal, s. 82	  



44 
 

eller resurser till att kontrollera att fartyget kommer i tid till den angivning 

lastningshamnen. 

 

CIF är den handelsterm där säljaren försäkrar köparens risk under transport. 

Den är emellertid säregen, i relation till övriga redovisade handelstermer, på 

den punkten att den har två kritiska punkter. Kostnadsansvaret och risken kan 

övergå vid två olika tidpunkter. Följaktligen är det viktigt för köpare och 

säljaren att noga ange avsändningshamnen i avtalet. Vid användning av denna 

INCOTERM uppstår samma problematik som vid användning av FOB. 

Köparen riskerar att exponera sig för en oskyddad risk för det fall det 

transporterande fartyget är i dröjsmål med att hämta upp godset från den 

angivna lossningshamnen. Denna handelsterm är emellertid mer gynnsam för 

köparen då säljaren, på egen bekostnad, försäkrar köparens risk. Enligt min 

bedömning är denna handelsterm passande för köp där varken köparen eller 

säljaren har resurser eller möjligheter att kontrollera riskerna under transport.  

 
DAP är en handelsterm som ger säljaren omfattande ansvar relativt ovan 

redovisade INCOTERMS. Den är passande för köp där säljaren har resurser att 

transportera godset till köparens affärsställe samt har kontroll över vad som 

sker under transporten. Om godset ska transporteras till ett annat ställe än 

köparens affärsställe är det av vikt för köparen att inte vara i dröjsmål med att 

hämta upp godset. Om köparen inte hämtar upp godset på avtalad tid riskerar 

denna att exponera sig för en oskyddad risk.  

 

6.2 SLUTDISKUSSION 

 
Som framgår är det är svårt att minimera riskerna för de parter som är 

involverade i köp och transport. Det finns emellertid, enligt min bedömning, 

några faktorer att beakta om man vill placera risken gynnsamt. Som implicit 

framgår ovan bör typ av gods beaktas. När EXWORK används har säljaren 
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ingen skyldighet att lasta på godset på ankommande transportmedel, trots att 

säljaren i praktiken i många fall har bättre möjligheter till att göra det. Även 

om köparen utför lastning förfarande så exponerar köparen sig för en onödig 

risk då säljaren, som i egenskap av leverantör av det aktuella godsslaget, 

förmodligen har mer erfarenhet av att lasta godset. Vidare ger bulklast, i form 

av olja eller jetbränsle, upphov till en orimlig riskfördelning när handelstermen 

FOB används. Iordningställandet av det transporterande fartyget sker på 

säljarens risk, trots att transportarrangemanget är köparens ansvar.  

 

Vidare bör köparen och säljaren ha klart för sig vem som har kontroll över de 

specifika situationerna där riskerna uppenbarar sig. Den som har bäst kontroll 

att hantera riskerna bör även vara den som bär risken för förfarandet. Detta 

innebär att FOB och EXW är olämpliga även ur detta perspektiv. Det blir en 

konstig fördelning av riskerna. Den som har möjlighet att minimera risken vid 

leveransen är inte den som bär den risken, vilket inte är positivt för någon av 

parterna. Handel sker i stor utsträckning mellan olika länder och således kan 

transporten bli väldigt omfattande. Ju längre transporten är desto svårare blir 

det att ha översikt över de risker som den andra parten har kontroll över.  

 

Vidare är det viktigt för köparen att hämta upp godset inom avtalad tid, annars 

riskera denne att exponera sig för risker som inte skyddas av varuförsäkringen. 

Det kan bli mycket kostsamt för köparen om godset förstörs under denna 

period. 
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