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195 87 Stockholm 

Beslut 

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Scandinavian Airlines System 
Denmark-Norway-Sweden [902001-7720] (SAS) att i händelse av inställd 
flygning underlåta att återbetala biljettpriset till konsument inom sju (7) dagar 
efter att begäran om återbetalning inkommit till SAS. 

Föreläggandet är förenat med ett månatligt vite på 1.000.000 kr från och med 
december 2020 till och med december 2021. 

Information om vite 

Beslutet innebär inte att Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-
Sweden (nedan konsortiet eller SAS) är skyldigt att betala det förelagda vitet. 
Utdömande av vite aktualiseras om SAS inte efterkommer beslutet och domstol 
på KO:s begäran beslutar att SAS ska betala vitet. 

Postadress 	Fakturaadress 	Besöksadress 	Telefon 	 E-post/webbadress 	 Bankgiro 	Org.nr 

Box 48 	 FE 64 	 Tage Erlandergatan 8A 	0771-42 33 00 	konsumentverket@konsumentverkelse 	5050-2806 	202100-2064 
651 02 Karlstad 	838 73 Frösön 	 mnv.konsumentverket.se  
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Skäl för beslutet 

1 Inledning 

SAS bedriver passagerartrafik med flyg samt marknadsför och säljer biljetter 
till flygresor. Biljetter till SAS flygresor förmedlas även av andra aktörer (även 
benämnda t.ex. ombud eller agenter). De vanligaste förmedlarna är resebyråer. 
Nedan används "förmedlare" som samlingsbegrepp om inte annat särskilt 
anges. 

Under våren 2020 ställde SAS in ett stort antal flygresor som en följd av 
Coronapandemin. Detta ledde till en mängd återbetalningskrav från 
konsumenter vars flygningar blivit inställda. 

Flera konsumenter har anmält till Konsumentverket att de inte fått ersättning i 
rätt tid för biljettpriset som de betalat. Konsumentverkets rådgivningstjänst, 
Hallå konsument, har mottagit ett mycket stort antal förfrågningar från 
konsumenter som drabbats av sena återbetalningar angående vilka rättigheter 
de har. 

Konsumentverket inledde ett tillsynsärende i april 2020. Konsumentverket har 
granskat dels konsortiets sena återbetalningar, dels frågor om brister i SAS 
information avseende återbetalning. Efter Konsumentverkets granskning och 
efter kommunicering med SAS har ärendet överlämnats till KO för bedömning 
av om, och i så fall, vilken rättslig åtgärd som ska vidtas. KO har beslutat att 
utfärda två förelägganden där detta avser de sena återbetalningarna. 

2 Sakomständigheter 

På grund av Coronapandemin infördes olika nationella regleringar vilket 
begränsade konsumenters möjligheter att resa. Detta, tillsammans med att 
svenska Utrikesdepartementet avrådde från resor till olika länder, ledde till att 
SAS från och med våren 2020 ställde in många flygningar. Detta medförde att 
ett mycket stort antal passagerare ställdes inför alternativen att välja 
återbetalning av priset på flygbiljetten (endera i pengar eller genom en 
voucher) eller att, om möjligt, omboka till annan flygning. 

SAS har vitsordat att i ett stort antal fall har det tagit längre än sju dagar att 
återbetala ersättning för biljettpriset. 
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3 Rättslig reglering m.m. 

	

3.1 	Flygpassagerarförordningen1  (nedan Förordningen) 

Enligt artiklarna 5.1 i kombination med 8 är lufttrafikföretaget som utför 
flygningen2, i händelse av inställd flygning, skyldigt att erbjuda passagerare 
assistans, bl.a. att erbjuda möjligheten att välja mellan återbetalning eller 
ombokning. 

För återbetalning gäller enligt art. 8.1 a) att återbetalning ska ske inom sju 
dagar. Betalningen kan ske kontant, med elektronisk banköverföring, 
bankgirering eller check eller, med passagerarens skriftliga samtycke, med 
resevouchers och/eller andra tjänster3. Ersättning ska avse hela inköpspriset 
för biljetten, för den del eller de delar av resan som inte fullföljts och för den 
del eller de delar som fullföljts, om flygningen inte längre har något syfte med 
avseende på passagerarens ursprungliga resplan. 

Förordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Varje medlemsland 
åläggs enligt art. 16.1 att utse ett ansvarigt organ som, när det är lämpligt, ska 
vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att passagerarnas rättigheter 
respekteras. I Sverige är Konsumentverket det utsedda organet4. 
I skäl 21 framgår att medlemsstaterna bör fastställa regler för påföljder vid 
överträdelse av förordningen och se till att dessa genomförs. Enligt art 16.3 ska 
påföljder för överträdelser av bestämmelserna i Förordningen vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 

	

3.2 	Direktivet om otillbörliga affärsmetoder5  (nedan 
Direktivet) 

I Direktivet är legaldefinitionen för en affärsmetod enligt art. 2 d) en 
näringsidkares handling, underlåtenhet, beteende, företrädande eller 
kommersiella meddelande (inklusive reklam och saluföring) i direkt relation till 
marknadsföring, försäljning eller leverans av en produkt till en konsument. 

1  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar 
2  Med "lufttrafikföretag" avses ett lufttrafikföretag som har giltig licens (art. 2 a i 
Förordningen). 
3  Artikel 7.3 i Förordningen 
4  14 § i plct Lag (2010:510) om lufttransporter 
5 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/29/EG av den n maj 2005 om otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den 
inre marknaden 
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Enligt art. 3.1 anges ramen för Direktivets tillämpningsområde till otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter, på det 
sätt som anges i artikel 5, före, under och efter en affärstransaktion som gäller 
en produkt. 

I artikel 5 regleras olika otillbörliga affärsmetoder. Av artikel 5.2 framgår att en 
affärsmetod är otillbörlig om den 

a. Strider mot god yrkessed och 
b. innebär, eller sannolikt kommer att innebära, avsevärd snedvridning av 

det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos den 
genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till eller som nås 
av metoden, eller den genomsnittliga gruppmedlemmen om 
affärsmetoden riktar sig till en viss konsumentgrupp. 

	

3.3 	Marknadsföringslagen 

Direktivet är ett fullharmoniseringsdirektiv som i Sverige implementerats 
genom marknadsföringslagen (2008:486), MFL. 

Enligt 5 § MFL ska all marknadsföring överensstämma med god 
marknadsföringssed. Marknadsföring som strider mot god 
marknadsföringssed enligt 5 § MFL är att anse som otillbörlig om den i enlighet 
med 6 § MFL i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

I enlighet med 23 § MFL får förbud meddelas mot otillbörlig marknadsföring. 
KO får enligt 28 § MFL ifall som inte är av större vikt meddela ett sådant 
förbud i ett föreläggande. Föreläggandet ska förenas med vite, om det inte av 
särskilda skäl är obehövligt. 

4 KO:s bedömning 

	

4.1 	SAS rättsliga ställning 

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden är inte registrerat hos 
Bolagsverket. Sedan 1971-01-01 är SAS infört i SCB:s företagsregister under 
registreringsnummer [902001-7720] med angivande av att: "Juridisk form ej 
utredd". SAS betraktas som ett s.k. konsortium. Konsortiet har ingen 
registrerad befattningshavare eller firmatecknare och upprättar ingen 
årsredovisning. Konsortiet är helägt av SAS AB [556606-8499]. 
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Svea hovrätt har i avgörande den 12 april 20171 mål FT 3928-16 funnit att 
konsortiet ska betraktas som en egen juridiskt person som bl.a. 
kan uppträda som part i rättegång6. KO anser därmed att konsortiet kan bli 
föremål för rättsligt ingripande från KO. Det är också SAS, i dess egenskap av 
lufftrafikföretag med giltig licens, som enligt KO:s uppfattning måste anses 
som ansvarig juridisk person enligt Förordningen. 

4.2 	Tillämplig rättslig reglering 

Enligt KO:s bedömning är SAS ett luft-trafikföretag med giltig licens i enlighet 
med artikel 2 a i Förordningen, med de skyldigheter det medför. 

Bedömningen av om SAS sena återbetalningar står i strid med MFL ska enligt 
KO, på sätt som utvecklas närmare nedan, göras mot bakgrund av regleringen i 
Förordningen. 

4.3 Genomsnittskonsument 

Bedömningen av aktuell marknadsföringsåtgärd, d.v.s. de sena 
återbetalningarna, ska ske med utgångspunkt i det intryck en normalt 
informerad samt skäligen uppmärksam genomsnittskonsument får och hur det 
påverkar dennes förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Enligt KO:s uppfattning representerar den grupp som 
marknadsföringsåtgärden riktas mot och som nås av den ett genomsnitt av det 
svenska konsumentkollektivet — genomsnittskonsumenten ska följaktligen tas 
ur denna grupp. Denne genomsnittskonsument har enligt KO:s uppfattning 
begränsade kunskaper om sina rättigheter vid inställda flyg och sena 
återbetalningar. 

4.4 Marknadsföringsåtgärden 

EU-domstolen har i flera mål konstaterat att Direktivet kännetecknas av en 
mycket omfattande räckvidd med avseende på det materiella 
tillämpningsområdet eftersom unionslagstiftaren har gett begreppet 
"affärsmetod" en mycket vid innebörd7. 

6  Se bl.a. RÅ 1991 not 164 och MD 2001:4 
7 Bl.a. C-388/13, Nemzeti Fogyasztövhlelmi Hatösåg„ C-540/08, Mediaprint Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlag och C-59/12 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs 
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Enligt KO:s uppfattning ligger snart sagt alla handlanden (eller underlåtenhet 
att handla) gentemot konsumenter som utförs (eller inte utförs) av en 
näringsidkare i dennes näringsverksamhet inom ramen för Direktivets 
tillämpningsområde. KO:s bedömning är att SAS i sin näringsverksamhet 
under lång tid och i ett stort antal fall underlåtit att återbetala inom de i art. 8.1 
a) i Förordningen lagreglerade sju dagarna. Det är således fråga om 
systematiska och återkommande överträdelser, vilket enligt KO innebär att SAS 
tillämpat en sådan affärsmetod som avses i Direktivet. SAS har lämnat 
förklaringar till varför återbetalningar inte kunnat ske i rätt tid. Bedömningen 
av om SAS underlåtenhet är en affärsmetod påverkas dock enligt KO i vart fall 
inte på ett avgörande sätt av de bakomliggande orsakerna. Att underlåtenheten 
infaller efter att köpet genomförts utgör inget hinder för att Direktivet (och 
MFL) är tillämpligt eftersom även efterköpssituationer omfattas. 

En direktivskonform tolkning ger följaktligen enligt KO vid handen att SAS 
sena återbetalningar ska anses som en marknadsföringsåtgärd enligt MFL som, 
om den befinns otillbörlig, kan angripas av KO som kan utfärda föreläggande 
och förena detta med vite. 

Denna ordning överensstämmer med Förordningens reglering i art. 16.1 att det 
i medlemsstaten ansvariga organet ska kunna vidta lämpliga åtgärder för att 
garantera att passagerarnas rättigheter respekteras och att, i enlighet med art. 
16.3, påföljder för överträdelser av bestämmelserna i Förordningen ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. 

4.5 	Är marknadsföringsåtgärden otillbörlig? 

4.5.1 	God marknadsföringssed 

KO går härefter över till att bedöma om SAS marknadsföringsåtgärd är 
otillbörlig. 

I svensk marknadsrätt är den s.k. lagstridighetsprincipen8  
grundläggande. Innebörden av lagstridighetsprincipen är att marknadsföring 
som står i strid med lag också står i strid med god marknadsföringssed enligt 5 
§ MFL. 

Enligt KO ska regleringen i art. 8.1.a) tolkas så att sju dagar räknas från och 
med den dag då konsumentens önskemål om återbetalning i pengar inkommit 
till SAS. Återbetalningar från SAS som skett senare än sju dagar efter att 
konsumentens val om återbetalning inkommit är följaktligen försenade. 
Genom vad som framkommit i ärendet är det enligt KO styrkt att SAS har 

8  Prop. 2007/08:115 s. 70 
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underlåtit att utbetala ersättning i rätt tid. SAS har därmed överträtt art. 8.1 a) i 
den direkttillämpliga Förordningen. SAS marknadsföring står följaktligen i 
strid med lag och i enlighet med lagstridighetsprincipen står 
marknadsföringsåtgärden därmed i strid med god marknadsföringssed. 

4.5.2 	Påverkas konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut? 

Om det kan konstateras att SAS marknadsföring påverkar konsumentens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut kan den förbjudas. KO går över till 
denna bedömning. 

Genom de sena återbetalningarna försätts konsumenten i en helt annan 
situation jämfört med om återbetalning skett i rätt tid. Konsumenter tvingas 
leta information endera på webbplatsen, per telefon eller på annat sätt om när 
pengar kan förväntas komma. Hade pengar betalats ut så som borde skett, hade 
konsumenterna kunnat använda pengarna till annat, t.ex. en alternativ 
semester. Konsumenter ställs också inför valet om de ska acceptera en voucher 
istället för återbetalning i pengar. Eftersom SAS utlovar snabbare återbetalning 
vid val av voucher kan inte uteslutas att konsumenter som helst velat ha 
ersättning i pengar istället väljer ersättning i form av en voucher. Konsumenten 
väljer i så fall ett typiskt sett sämre andrahandsalternativ eftersom en voucher 
är ett mycket mer begränsat betalningssätt än pengar. 

Enligt KO ska också vägas in att SAS underlåtenhet att återbetala i rätt tid ur 
ett ekonomiskt perspektiv innebär att konsumenten "agerar bank" åt SAS. 
Utstående belopp är en kredit som dessutom får anses förfallen till betalning. 
SAS sena återbetalande grundar ett civilrättsligt krav. Dröjsmål att återbetala 
förfallna fordringar kan, under vissa omständigheter, förenas med skyldighet 
att utge olika former av ränta. En konsument som inte fått återbetalt i rätt tid 
från SAS har således ett civilrättsligt grundat krav som denne kan framställa 
gentemot SAS. En förutsättning för att framställa anspråk är att konsumenten 
känner till sina civilrättsliga rättigheter. Enligt KO:s uppfattning känner dock 
inte en normalt informerad samt skäligen uppmärksam 
genomsnittskonsument till vilka civilrättsliga rättigheter denne har. För 
konsumentkollektivet som helhet och för flertalet enskilda konsumenter 
innebär det att de riskerar att drabbas av ekonomiska förluster eller i vart fall 
att inte kunna ta tillvara sina lagliga rättigheter. Konsumentkollektivets 
bristande juridiska kunskaper gör det möjligt för näringsidkare, generellt sett, 
att använda otillbörliga affårsmetoder samtidigt som risken att drabbas av 
civilrättsliga åtgärder från fler än enstaka drabbade konsumenter är mycket 
liten. 
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KO konstaterar vidare att med vetskap om att SAS i händelse av inställd 
flygning inte betalar tillbaka ersättning för flygbiljett inom den legala 
tidsperioden så är det sannolikt att genomsnittskonsumenten valt att inte boka 
en flygning med SAS alternativt övervägt att resa med ett annat flygbolag eller 
med ett annat färdsätt. 

Mot ovanstående bakgrund är det KO:s bedömning att SAS underlåtenhet att 
återbetala i rätt tid har påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut. Därmed är affärsmetoden otillbörlig och förbud ska meddelas på 
sätt som framgår av beslutet. 

5 Vite 

5.1 	Rättslig reglering 

Enligt viteslagen ska vitet fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som 
är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i 
övrigt kan antas förmå denne att följa det föreläggande som är förenat med 
vitet9. Ett riktmärke bör vara att vitet bestäms till ett belopp som gör att det 
inte är ekonomiskt mer fördelaktigt för adressaten att bryta mot förbudet eller 
åläggandet än att upphöra med den otillbörliga marknadsföringen1°. 

Löpande vite kan bestämmas till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss 
längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en 
återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra 
denna". Löpande vite kan bli aktuellt om det finns skäl att anta att 
vitesadressaten vid upprepade tillfällen kommer att åsidosätta föreläggandet. 
Vid den bedömningen ska hänsyn tas till sådana faktorer som vitesadressatens 
tidigare beteende, marknadens särskilda beskaffenhet och den aktuella 
säljformen. När löpande vite bestäms bör tidsperioden inte göras kortare än att 
det finns en reell möjlighet att kontrollera att förbudet eller åläggandet 
efterlevs och i förekommande fall reagera på överträdelsen innan det samlade 
vitet blir orimligt stort i förhållande till handlingens allvar. Tidsperioden bör 
alltså inte vara alltför kort.12  

9  3 § lag (1985:206) om viten 
10 NJA 2018 s 833, KO ./. INT Förbrukningsartiklar m.fl. 
11 4  § lag (1985:206) om viten 
12  NJA 2018 s 833, KO ./. INT Förbrukningsartiklar m.fl. 
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5.2 	KO:s bedömning 

Mot bakgrund av hur SAS hanterat konsumenters begäran om återbetalning 
fram till dags dato finns enligt KO:s uppfattning anledning att befara att 
konsortiet kan komma att göra sig skyldigt till ytterligare överträdelser i 
framtiden. Vitet bör därför vara löpande och avse en rimlig tidsperiod. KO 
anser att den totala tidsperioden för vitesföreläggandet bör fastställas t.o.m. 
utgången av 2021 och att bedömning av om konsortiet efterkommit 
föreläggandet ska ske månadsvis. Kvarstår de sena återbetalningarna vid 
utgången av 2021 kan en ny bedömning då komma att göras. 

SAS upprättar ingen årsredovisning varför det inte går att fastställa konsortiets 
omsättning. Moderbolaget SAS AB:s årsomsättning under perioden den 1 nov 
2018 — den 31 okt 2019 var 46.736.000.000 kr. Det kan dock på goda grunder 
antas att intäkter gått ned väsentligt under 2020 till följd av Coronapandemin. 

Nu aktuella överträdelser har pågått under lång tid och skett i stor omfattning 
vilket talar för ett högt vite. Att Coronapandemin lett till en ansträngd situation 
för konsortiet på olika sätt, bl.a. att hinna med att återbetala ersättningar för 
alla utestående krav för inställda flyg i tid, är dock inget som KO i och för sig 
ifrågasätter. Detta talar för ett lägre vite. Vid en helhetsbedömning finner KO 
att beloppet ska bestämmas till 1.000~0 kr. 

KO bestämmer, på sätt som framgår av vitesförbudet, att om inte SAS 
efterkommer förbudet ska vite utgå med 1.000.000 kr för kalendermånad med 
början december 2020 för det fall att SAS under aktuell kalendermånad dröjt 
längre än sju dagar att återbetala ersättning för biljettpris efter att begäran 
inkommit till SAS. 

Gunnar Wikström' 
Processråd 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Beslutet överklagas skriftligt. I skrivelsen ska Ni ange vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring i beslutet Ni begär. Skrivelsen ställs till Patent-
och marknadsdomstolen men skickas till KO. Överklagandet ska ha kommit in 
till KO inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. 
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