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Öppet brev till Lufthansa Group angående DCC (Distribution Cost 
Charge) 
 

Vi skriver mot bakgrund av Lufthansa Groups besked att från den 1 september 2015 ta ut en 
avgift på €16 för alla bokningar som görs via tredje part (bland annat GDS:er och företagens 
självbokningssystem). Vi skriver på vägnar av SBTA:s medlemsföretag, vilka uppgår till cirka 250 
företag och myndigheter i Sverige; allt från stora internationella bolag till statliga myndigheter 
och mindre företag. 

Inledningsvis vill vi vara tydliga med att vi inser behovet för vår bransch att förändras och 
förnyas. Vi är inte främmande för detta, men menar att förändring och förnyelse behöver skapas 
genom samarbete i branschen. Inför en förändring behöver dessutom alla aktörers behov ses 
över och tillgodoses.  

Beskedet den 2 juni kom som en ”blixt från klar himmel” och reaktionerna har inte låtit vänta 
på sig. För slutkunden/företaget innebär konsekvenserna av beslutet en fördyring och 
”försvåring”. De nordiska föreningarna genomförde en snabb enkätundersökning, som visar att 
över hälften av medlemsföretagen allvarligt kommer överväga att exkludera LHG från sina 
företagsavtal 2016 och att lika många kommer att börja styra bort från LHG redan i höst, skulle 
avgiften införas som planerat.  

Vår systerorganisation i Storbritannien, ITM, har analyserat den plattform ni vill styra mot (Travel 
agency portal) och kommit fram till att den i dagsläget har stora brister. Bland annat: 

• Den klarar inte så kallad interlining, om- eller avbokningar 
• Den skulle drastiskt påverka resebyråproducenternas produktivitet och därmed innebära en 

ökad kostnad per transaktion för slutkunden 
• Den är inte integrerad med resebyråernas mid- och backoffice system som för våra 

medlemmar är otroligt viktig för att hantera information, statistik och resenärsdata. 

SBTA:s medlemmar, som representerar en stor del av alla affärsflyg från Sverige, är beroende av 
distributionskanaler som kan leverera transparens, kontinuitet och ett urval. Möjligheten att 
jämföra olika alternativ är vital. Slutligen, och kanske mest anmärkningsvärt, har ni inte tagit 
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hänsyn till konsekvenserna detta kommer att få för företagens ansvarsplikt gentemot sina 
anställda. Vi uppmanar er att fundera en gång till kring DCC (Distribution Cost Charge) och 
istället inleda en seriös dialog med affärsresenäringen och era kunder för att utveckla produkter 
som fungerar för alla inblandade! 

SBTA kommer framöver att agera i samråd med övriga ”BTA’n” i Europa genom den europeiska 
sammanslutningen GBTA.  
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