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Beslut 

1. Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Scandinavian Airlines 
System Denmark-Norway-Sweden [902001-7720] (SAS) vid vite 
1.000.0 o o kr att påstå eller ge intryck av att konsumenter som köpt 
sina biljetter via förmedlare inte har rätt att få biljettpriset återbetalat 
från SAS i händelse av inställd flygning, eller att rekommendera 
konsumenter att i händelse av inställd flygning kontakta förmedlare för 
att ansöka om återbetalning utan att samtidigt ge konsumenten tydlig 
information om att konsumenten kan få återbetalning från SAS och att 
det kan tillkomma avgifter om konsumenten begär återbetalning via 
förmedlaren. 

2. KO ålägger SAS vid vite 1.000.000 kr att lämna tydlig information om 
hur konsumenter som bokat sina biljetter via förmedlare ska gå tillväga 
för att vid inställd flygning få biljettpriset återbetalt från SAS. 

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. 
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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 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 som köpt sina biljetter via förmedlare har anmält till 
Konsumentverket att de upplevt att SAS lämnat felaktig eller bristande 
information om konsumentens rätt och möjlighet att få återbetalning. Bland 
annat har dessa konsumenter haft svårt att hitta information om hur de ska gå 
tillväga för att få pengarna återbetalade när flyg ställts in. 

Konsumentverket inledde ett tillsynsärende i april 2020. Konsumentverket har 
granskat dels SAS försenade 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 brister i SAS information. 

2 Sakomständigheter 

2.1 	Konsumentverkets granskning 

2.1.1 	SAS webbplats 

Konsumentverket har granskat vilken information som lämnas på SAS 
webbplats om konsumenters rättighet att få ersättning återbetald i händelse av 
inställd flygning, speciellt när bokning skett via förmedlare, och hur 
konsumenten ska gå tillväga för att få pengar återbetalda. Nedan redogörs 
inledningsvis för sex olika ansökningsprocesser på SAS webbplats (2.1.2 — 7). 
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KO kommenterar nedan särskilt dels den information som lämnas och som 
saknas, dels hur konsumenten måste agera för att ldicka sig fram till det 
formulär som ska användas för att begära återbetalning. Därefter återges nedan 
viss information som lämnats på SAS webbplats ang. förmedlarbokade biljetter 
(2.1.8). 

2.1.2 	Ansökningsprocess 1 (bilaga 1) 

Högst upp på startsidan/boka-fliken, finns en banner med texten: 
"Coronavirus - important information about bookings and canceled flights". 
Texten är länkad till en sida där senaste uppdateringar görs om bl.a. status för 
flygningar tillsammans med information om rättigheter vid inställda flygningar 
och vad som gäller om man inte vill resa. Under rubriken "If your fight is 
cancelled" finns tre alternativ varav ett är "Refund options". Vid ett klick på 
denna text kommer information om olika alternativ fram. Främst lyfter SAS 
fram möjligheten att välja en voucher. Längre ner finns information om att det 
går att välja "Other options", vilket är återbetalning eller ombokning. Där finns 
informationen: "If you made your reservation through a travel agent we 
recommend you contact them directly. They can then request a refund on 
your behalf'. I direkt anslutning till texten finns text med länk "Proceed with 
refund request". Ett klick på texten leder vidare till fliken "Mina bokning ar" . 
På den sidan krävs bokningsreferensnummer från SAS för att kunna ansöka om 
återbetalning från SAS. 

KO konstaterar att ansökningsprocessen enbart kan användas av de som köpt 
biljetter via SAS. Det saknas information hur de som har förmedlarbokade 
biljetter ska gå tillväga för att ansöka om återbetalning hos SAS. Istället lämnas 
(i ett sent skede i processen) en förbehållslös rekommendation till de med 
förmedlarbokade biljetter att vända sig till resebyrån för att ansöka om 
återbetalning. 

2.1.3 	Ansökningsprocess 2 (bilaga 2) 

Ett annat sätt att ansöka om återbetalning är att via startsidan längst ner klicka 
på rubriken/länken "Kundservice" och därefter på textlänken "Kontakta oss". 
Det leder vidare till en ny flik där konsumenten bland flera alternativ kan välja 
textlänken "Avbokning och återbetalning". Ett klick på länken leder vidare till 
en ny sida där det i texten bland annat framgår att på grund av nuvarande 
situation med covid-19 erbjuds alla kunder som reser inom de närmaste 
veckorna möjlighet att avboka och få en voucher. Under rubriken anges: "Om 
du bokade din resa på vår webbplats eller via SAS Customer Service kan du 
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avboka din resa och ansöka om återbetalning nedan." Längre ned på sidan 
finns en ruta med textlänk "Ansök om återbetalning". Ett klick på länken går 
till sidan "Mina bokningar" (samma flik som ovan i pkt 2.1.2). Även genom att 
söka sig via denna process är det alltså endast möjligt att begära återbetalning 
om passageraren har bokat biljetten via SAS, eftersom en bokningsreferens hos 
SAS krävs. 

KO konstaterar att även denna process är avsedd att användas för SAS-bokade 
biljetter. Det saknas även här information om att det finns möjlighet för de som 
har förmedlarbokade biljetter att söka återbetalning hos SAS och hur man då 
ska gå tillväga. 

2.1.4 	Ansökningsprocess 3 (bilaga 3) 

Ett tredje sätt att begära återbetalning på är att, efter att ha klickat på 
"Kontakta oss" på startsidan, klicka sig vidare via textlänken 
"Kontaktformulär". En ny flik öppnas och bland flera alternativ ska 
konsumenten klicka på textlänken "Bokningsrelaterade". I rullningslisten som 
då kommer upp med sex alternativ ska konsumenten välja textlänken "Ansök 
om återbetalning av biljett". Genom att klicka på den visas en ny flik med ett 
formulär. Även detta formulär kräver en bokningsreferens från SAS, vilket 
innebär att det inte kan användas av en konsument som bokat biljett via 
förmedlare. 

Återigen konstaterar KO att det är en ansökningsprocess enbart för SAS-
bokade biljetter. Även här saknas information hur de med förmedlarbokade 
biljetter ska gå tillväga för att söka återbetalning hos SAS. 

2.1.5 	Ansökningsprocess 4 (bilaga 4) 

Via textlänken "Kundservice" på startsidan klickar konsumenten sig vidare till 
en flik med flera alternativ, bland annat "Kontakta oss", "Bagage", "Försenade 
eller inställda flygningar". Längst ner finns- rubriken "Övrigt" med två 
underrubriker, varav den ena är "Dela din feedback med oss". OM 
passageraren klickar på den länken kommer två informationspunkter upp: "Vi 
är här för att hjälpa dig efter din resa om du behöver oss. Om något blev fel 
eller om du vill ge oss beröm kan du dela det med oss via feedbacicformuläret." 
och "Om du har några frågor om din bokning, biljettändringar, begäran om 
återbetalning eller SAS EuroBonus, kontakta SAS kundservice". Under 
informationspunkterna finns en länk med benämningen "Feedback". Om 
passageraren klickar på länken når han eller hon en sida med sex val — 
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däribland "Canceled / Delayed Flights and Care (EU261)" och "General 
coinplaint or compliment". 

Om konsumenten väljer länken "Canceled / Delayed Flights and Care 
(ELT261)", finns information om att personer som bokat via förmedlare ("third 
parties") kan ansöka om återbetalning från SAS och att det kan vara 
fördelaktigt. Det är det enda ställe på SAS webbplats som KO funnit 
information om att personer med förmedlarbokade biljetter kan ansöka om 
återbetalning hos SAS. Hur dessa konsumenter ska gå tillväga för att ansöka 
om återbetalning hos SAS saknas dock. 

Ett ldick på länken "General complaint or compliment"leder istället till fliken 
"Customer care" där konsumenten efter att ha valt ett ämne för sin feedback 
kunde få fram det s.k. feedbackformuläret. Feedbackformuläret var inte avsett 
specifikt för ansökan om återbetalning utan kunde, genom att välja olika 
alternativ i rullningslisten, användas om kunden ville återkoppla med 
allehanda klagomål eller komplimanger. Feedbackformuläret var, enligt SAS 
egen uppgift, det enda formulär som konsumenter med förmedlarbokade 
biljetter tidigare kunde använda för att söka återbetalning direkt från SAS. 

KO har inte kunnat återfinna någon information på SAS webbplats att 
feedbackformuläret kunde/skulle användas av de med förmedlarbokade 
biljetter eller hur konsumenten kunde hitta formuläret. 

2.1.6 	Ansökningsprocess 5 (bilaga 5) 

Den 30 juni underrättade SAS KO om att det upprättats ett nytt formulär som • 
konsumenter med förmedlarbokade biljetter kan använda. 

För att hitta det nya formuläret krävs att konsumenten klickar på 
"Kundservice" och därefter klickar på rubriken "Avbokning och återbetalning". 
Konsumenten behöver då skrolla ner på sidan och klicka på "undantag". Under 
den rubriken framgår följande text "Om du bokade din biljett via en resebyrå 
rekommenderar vi att du kontaktar dem avseende återbetalning. För att 
ansöka om återbetalning på bokning gjord via resebyrå, gå till detta 
formulär". Genom att klicka på texten landar konsumenten i formuläret för 
förmedlarbokade biljetter. 

KO konstaterar att SAS sedan en tid tillbaka tillhandahåller ett formulär 
särskilt avsett för förmedlarbokade biljetter. KO har dock inte någonstans, t.ex. 
i anslutning till information om passagerares rättigheter, kunnat återfinna 
information om att för de med förmedlarbokade biljetter finns ett särskilt 
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formulär och tydlig information om hur konsumenterna ska gå tillväga för att 
hitta detta formulär. En placering av formuläret under rubrildänken 
"undantag" underlättar inte heller för en konsument att hitta rätt — tvärtom. 
Även här rekommenderar SAS konsumenten att kontakta resebyrån, utan att 
lämna någon information om vilka eventuella konsekvenser det kan medföra 
för konsumenten. 

	

2.1.7 	Ansökningsprocess 6 (bilaga 6) 

Från startsidan kan konsumenten även söka svar om återbetalning genom att 
ldicka på "Kundservice" och välja rubriken/fliken "Frågor och svar". På sidan 
finns en mängd rubriker med underliggande frågor. Under rubriken 
"Försenade och inställda flyg" finns bland annat frågan "Kan jag avboka och • 
få återbetalning för min biljett om minflygning ställs in eller blir försenad?". 
På sidan rekommenderas konsumenter som bokat via resebyrå att kontakta 
resebyrån avseende återbetalning. Det finns en länk till ett formulär som ska 
användas vid begäran om återbetalning. Formuläret, som ligger under fliken 
"Mina bokningar", är samma formulär som beskrivits ovan under pkt 2.1.2 och 
2.1.3. 

KO konstaterar — återigen - att även denna process är avsedd att användas 
enbart för SAS-bokade biljetter. Det saknas även här information om att det 
finns möjlighet för de som har förmedlarbokade biljetter att söka återbetalning 
hos SAS och hur man då ska gå tillväga. Inte heller finns information om 
nackdelar i form av tillkommande avgifter med att ansöka hos förmedlaren 
trots att SAS rekommenderar personer med förmedlarbokade biljetter att 
vända sig dit. 

	

2.1.8 	Information på webbplatsen 2020-04-15 

Den 15 april 2020 framgick bl.a. följande information på SAS webbplats: "If 
you have made your booking through a travel agent, please contact them for 
available options." ." (bilaga 7)  Vidare framgick under rubriken 
"Avbokning/återbetalning" att "Biljetter för SAS-flygningar som inte har 
köpts direkt av SAS måste avbokas och återbetalas av säljaren. (bilaga 8) 

SAS har uppgett att informationen som kommunicerades till konsumenter 
ändrades den 16 april till att SAS istället började rekommendera konsumenter 
att kontakta förmedlaren för återbetalning. 
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2.2 	Anmälningar till Konsumentverket 

Av anmälningar framgår att konsumenter som köpt biljetter till SAS flygningar 
via en förmedlare har hänvisats till den aktuella förmedlaren när konsumenten 
har begärt återbetalning för en inställd flygning. 

Av en anmälan som inkom till Konsumentverket den 17 april 2020 framgår att 
konsumenten har kontaktat SAS kundtjänst via telefon och krävt återbetalning. 
Enligt anmälaren har SAS uppgett att de inte återbetalar och hänvisat till att 
ladda ner en blankett som konsumenten därefter inte kunnat hitta (bilaga 9). 

Av en mailkonversation mellan en konsument och en handläggare hos SAS 
framgår att SAS handläggare bland annat skrivit: "I fully understand your 
point but it is not possible for an airline to process a refund of a ticket which 
was issued by the travel agency in the first place." (bilaga lo). 

	

2.3 	SAS interna rutindokument samt egna uppgifter 

Av SAS interna rutin "Refund of travel agent bookings" framgår att "For flights 
cancelled within 14 days before departure, the EU regulation states that the 
airline must assist with refund of travel agent bookings.~~ 
ff 	 f 	' x ' -‘  -7  j~i~ 
#11*~~~fiääaifikaA. Vidare framgår att kundtjänst alltid ska 

s~i r  rekommendera kunden att kontakta resebyrån, och emee 
	~ko  

_ 
- 	 - _ 

1 	 

Enligt SAS har information till konsumenter med förmedlarbokade biljetter 
succesivt förbättrats. Fram till den 16 april hänvisades personer med 
förmedlarbokade biljetter till förmedlaren. Efter den 16 april 
rekommenderades konsumenterna istället att vända sig till förmedlaren. Den 
16 juni implementerades enligt SAS en ny rutin innebärande att kunder med 
förmedlarbokade biljetter lika gärna ska kunna söka återbetalning direkt från 
SAS. 
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2.4 	Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen 

Enligt uppgift från branschorganisationen Svenska Resebyrå- och 
arrangörsföreningen, SRF, tas en avgift ut vid återbetalning (s.k. refundering) 
via resebyrå som då utgår per person. Enligt SRF:s uppfattning är 600 
kr/person en skälig avgift under normala förhållanden. På grund av olika 
problem som uppkommit till följd av Coronapandemin har refundering 
medfört merarbete varför en avgift på 1.000 kr/person bör kunna accepteras 
enligt SRF med tanke på de särskilda förhållanden som nu råder (bilaga 12). 

3 Rättslig reglering m.m. 

	

3.1 	Marknadsföringslagen 

En näringsidkare får enligt lo § första stycket marknadsföringslagen 
(2008:486), MFL, inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra 
framställningar som är vilseledande ifråga om näringsidkarens egen eller 
någon annans näringsverksamhet. Av lo § andra stycket p. 3 och 10 framgår att 
detta särskilt gäller framställningar som avser kundservice, 
reklamationshantering och konsumentens rättigheter enligt lag eller annan 
författning. 

Av 10 § tredje stycket MFL följer att marknadsföringen är vilseledande om 
näringsidkaren utelämnar väsentlig information i marknadsföringen av sin 
egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande 
avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, 
obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. Marknadsföring omfattar även 
en näringsidkares beteenden och åtgärder i efterköpssituationer.1  

Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bland annat 10 § 
MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar 
mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. PMÖD har lagt fast 
att bedömningen av en marknadsföringsåtgärd ska ske samlat inom ramen för 
transaktionstestet2. Avgörande för om viss information är väsentlig är om 
konsumenten behöver denna för att kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut. Om 
inte informationen haft någon betydelse för konsumentens förmåga att fatta ett 
välgrundat affärsbeslut är det inte ett vilseledande utelämnande av väsentlig 
information. 

1Prop. 2007/08:115 s. 62 f. 
2  PMÖD:s mål PMT 2054-18, KO ./. Alexandra Media Sweden AB m.fl. 
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Enligt 28 § MFL får KO ifall som inte är av större vikt meddela föreläggande 
om förbud eller åläggande som avses i 23 eller 24 §§ MFL. Föreläggandet ska 
förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. 

3.2 	Flygpassagerarförordningen3  (nedan Förordningen) 

Av artikel 2 a framgår att med lufttrafikföretag avses ett lufttrafikföretag med 
giltig licens. Av artikel 5.1 a framgår att vid inställd flygning ansvarar det 
lufarafikföretag som utför flygningen för att erbjuda passagerare assistans i 
enlighet med artikel 8. 

Enligt artikel 8.1 är lufttrafikföretaget, i händelse av inställd flygning, skyldigt 
att erbjuda passagerare följande tre valmöjligheter: 

- återbetalning av biljettpriset, 
- ombokning till likvärdig flygning snarast möjligt, eller 
- ombokning till likvärdig flygning vid ett senare datum. 

I skäl 20 framgår att passagerarna bör få fullständig information om sina 
rättigheter bl.a. i händelse av inställda flygningar så att de faktiskt kan utöva 
sina rättigheter. 

EU-domstolen har tolkat artikel 8 i Förordningen så att lufttrafikföretaget som 
utför flygningen är skyldigt att "... till de berörda passagerarna lämna 
fullständig information om alla de möjligheter som anges i den sistnämnda 
bestämmelsen, eftersom passagerarna ifråga inte har någon skyldighet att 
bidra aktivt till att söka efter information."4 

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 organets. 
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 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 
4 Mål C-354/18, Radu-Lucian Rusu m.fl. ./. SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl 

5 14 § ipkt Lag (2010:510) om lufttransporter 
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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]. 

Svea hovrätt har i avgörande den 12 april 2017i 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 
lufttrafikföretag med giltig licens, som enligt KO:s uppfattning måste anses 
som ansvarig juridisk person enligt Förordningen. 

4.2 	Tillämplig rättslig reglering 

Inledningsvis konstaterar KO att SAS är ett lufttrafikföretag i enlighet med 
artikel 2 a i Förordningen och att SAS har samma skyldigheter gentemot alla 
passagerare — oavsett om dessa köpt sin biljett hos SAS eller via förmedlare. 

Bedömningen av om det förekommer otillbörliga vilseledande påståenden eller 
vilseledande utelämnande av väsentlig information enligt MFL ska göras mot 
bakgrund av regleringen i Förordningen. 

4.3 Genomsnittskonsument 

Bedömningen av aktuell marknadsföringsåtgärd, d.v.s. den information som 
SAS lämnat och som SAS underlåtit att lämna, 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. 

6  Se bl.a. RÅ 1991 not 164 och MD 2001:4 
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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. En genomsnittskonsument som köpt sin biljett via förmedlare 
har enligt KO:s uppfattning inga särskilda kunskaper om vad som gäller och 
vart denne ska vända sig för att få återbetalning vid inställda flyg. 

4.4 	Är marknadsföringsåtgärden otillbörlig? 

4.4.1 	Vilseledande information 

Av anmälningar som inkommit till Konsumentverket framgår att SAS lämnat 
direkt felaktig information till konsumenter som kontaktat konsortiet. 
Granskningen av SAS webbplats har visat att det även där förekommer direkt 
felaktig information om konsumentens legala rättigheter. SAS har även 
vitsordat att konsortiet åtminstone tidigare lämnat felaktig information, vilket 
även styrks av SAS interna rutindokument. Informationen är vilseledande 
enligt lo § första och andra styckena MFL. 

Att SAS har rekommenderat konsumenter att vända sig till förmedlare för att 
begära återbetalning kan inte per automatik anses som felaktig information. 
SAS rekommendation måste bedömas mot bakgrund av de faktiska 
omständigheterna, i det sammanhang där de förekommer, eventuell övrig 
information som lämnas där och hur den är ägnad att uppfattas av 
genomsnittskonsumenten. Generellt sett uppfattar en genomsnittskonsument 
en rekommendation som att det för denne vore fördelaktigt att följa 
rekommendationen istället för att välja ett annat alternativ. En 
rekommendation att vända sig till en förmedlare istället för till SAS måste 
typiskt sett medföra fördelar för genomsnittskonsumenten — annars är 
rekommendationen vilseledande. 

KO konstaterar då att SAS rekommendation att vända sig till förmedlare är 
förbehållslös på samtliga ställen som KO funnit denna. Det framgår inte varför 
SAS rekommenderar det. Inte heller framgår att konsumenten faktiskt kan 
vända sig till SAS. När det gäller extra kostnader som kan tillkomma om 
konsumenten vänder sig till förmedlaren konstaterar KO att denna information 
endast återfunnits på ett, relativt undanskymt, ställe. 

Vid en helhetsbedömning anser KO att SAS rekommendation - i kombination 
med avsaknad av information om att konsumenten kan ansöka om 
återbetalning direkt av SAS och att det finns risk att konsumenten drabbas av 
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extra kostnader om denne istället vänder sig till förmedlaren - är vilseledande 
enligt 10 § första stycket MFL. 

4.4.2 	Utelämnande av väsentlig information 

Som ovan redovisats är det svårt att söka återbetalning på SAS webbplats för 
konsumenter med förmedlarbokade biljetter. Ingenstans finns information om 
hur konsumenten ska hitta det formulär som måste användas för 
förmedlarbokade biljetter. De konsumenter som tror att det kan finnas 
information ändå på webbplatsen och som på egen hand surfar runt på SAS 
webbplats för att leta reda på information, tvingas att klicka sig fram via flera 
länkar och flikar, inte sällan med ologiska rubriceringar. Avsaknaden av 
väsentlig information och förekomsten av information som omväxlande är 
ofullständig, tvetydig och svår att hitta, på sätt som KO redovisat, strider mot 
10 § tredje stycket MFL. 

Det ankommer på SAS att avgöra hur de brister som påtalats bäst ska åtgärdas. 
KO vill dock understryka att tydlig och lättillgänglig information hur 
konsumenten ska gå tillväga för att utnyttja sina rättigheter är helt 
grundläggande för att konsumenter faktiskt ska kunna utnyttja sina rättigheter. 
Information, tillsammans med en länk direkt till det formulär söm ska 
användas, bör lämnas i nära anslutning till det eller de ställen eller 
sammanhang där informationen om konsumentens legala rättigheter finns 
angiven. 

4.4.3 	Påverkas konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut? 

Felaktig information om att konsumenten inte har rätt att söka återbetalning 
från SAS eller en förbehållslös rekommendation att vända sig till resebyrån för 
att söka återbetalning därifrån påverkar enligt KO:s uppfattning konsumentens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Detta bl. a. eftersom det är ägnat 
att leda till att konsumenten fattar affärsbeslutet att vända sig till förmedlaren, 
vilket i normalfallet innebär extra kostnader på grund av de extra avgifter som 
förmedlare tar ut för denna hantering. 

Av samma anledning påverkar utelämnandet av väsentlig information om hur 
konsumenten ska gå tillväga för att ansöka om återbetalning konsumentens 
möjlighet att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det är först när konsumenten 
förstår hur hen ska gå tillväga för att utnyttja sina legala rättigheter som hen 
har möjlighet att fatta ett välgrundat affärsbeslut, t.ex. att välja återbetalning 
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och om begäran ska framställas till SAS eller resebyrån. Otydlig information 
och avsaknad av information försvårar alltså för konsumenten att kunna fatta 
ett välgrundat affärsbeslut. Informationen ska följaktligen betraktas som 
väsentlig. 

Därmed är påtalad marknadsföring otillbörlig och till följd härav ska ett förbud 
• och ett åläggande meddelas och formuleras på sätt som framgår i KO:s beslut. 

5 Vite 

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 
vitet7. 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 marlmadsföringen8. 

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. 

Konsumentverket har tidigare haft ett tillsynsärende mot SAS i ett liknande 
ärende som avslutades efter att konsortiet utlovat förbättring (dnr 2018/1040). 
KO kan dock konstatera att SAS inte i alla delar efterkommit vad som utlovats. 

Vid en helhetsbedömning av dessa omständigheter samt med beaktande av 
överträdelsernas natur bestämmer KO att respektive överträdelse ska förenas 
med ett vitesbelopp på 1~0.000 kr. 

7 3 § lag (1985:206) om viten 
8  NJA 2018 s 833, KO ./. INT Förbrukningsartildar m.fl. 
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6 Bevisning 

Bilaga 	 Bevisning 

	

1 	 Film på USB från SAS webbplats den lo september 2020 

	

2 	 Film på USB från SAS webbplats den lo september 2020 

	

3 	 Film på USB från SAS webbplats den lo september 2020 

	

4 	 Film på USB från SAS webbplats den 22 juni 2020 

Film på USB från SAS webbplats den lo september 2020 

	

6 	 Film på USB från SAS webbplats den lo september 2020 

	

7 
	 Skärmutskrift från SAS webbplats den 15 april 2020 

	

8 	 Skärmutskrift från SAS webbplats den 15 april 2020 

	

9 
	 Anmälan inkommen den 20 april 2020 

lo 	 Mailväxling mellan konsument och SAS den 15 — 18 maj 
2020 som bifogats till en anmälan som inkommit till 
Konsumentverket. 

11 	 SAS interna rutindokument. Odaterat, inkommet till 
Konsumentverket 

12 	 Mail från advokat Jonas Thyberg, ombud för Svenska 
Resebyrå- och arrangörsföreningen, den 1 april 2020 

Gunnar Wikström 
Processråd 



Dnr 
2020/421 
	15 (15) 

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. Överldagandet ska ha kommit in 
till KO inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. 
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