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ÅR 2017 
 

1. ALLMÄNT 
 

1.1 Marknaden 

Antalet resenärer till och från Sverige ökar via landets flygplatser, vilket framgår av 

statistik från Transportstyrelsen.  

 

Statistiken visar på en uppgång under året med 7 % (2016 5,5 %). Antalet resande i utrikes 

trafik steg med 8 % (2016 6,2 %), medan inrikesresorna ökade med 2,7 % (2016 3,2 %). 

 

 
 

 
 

Försäljningen till svenska kunder via de svenska resebyråerna och researrangörerna låg 

under 2017, i kronor räknat, lite högre än under 2016 enligt underlag som SRF hämtat in 

från ett antal medlemsföretag. 

 

Försäljningen av tåg-, båt- och biltransporter ökade markant jämfört med föregående år; 

16, 33 resp. 22 %. Totalt ökade försäljningen under året med 5 % med någon liten övervikt 

för online- och privatreseförsäljningen.  

 

Den statistik som SRF sammanställer och som är baserad på uppgifter från medlems-

företagen som hämtas ur årsredovisningarna för landets resebyråer och researrangörer (i 

aktiebolagsform), visar dock inte längre hela sanningen, eftersom den ökande 

gränsöverskridande handeln av resetjänster inte fångas upp där. 

 

I Sverige ökade antalet övernattningar med 2 % under 2017, vilket är viss dämpning jämfört 

med fjolåret. Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellrum, både in- och 

utrikes, ökat med hela 19 % (2016 3 %). Totalt uppgick antalet övernattningar i Sverige till 

63 miljoner under 2017, en ökning med 2 % jämfört med året innan. Det är framför allt 

de utländska marknaderna utanför Norden som växer. Trenden är att gästnätterna 

från långväga marknader ökar i snabbare takt och därmed utgör en allt större del av 

den inkommande turismen till Sverige (Källa: Tillväxtverket). 
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BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter som ställs ut av 

agenter/resebyråer, redovisar en försäljningsökning i kronor med 6 % (2016 3 %). Antalet 

utställda biljetter ökade med 10 % (2016 12 %). Det är svårt att dra några slutsatser av BSP-

statistiken, då resebyråer, främst online-byråer, ofta ställer ut biljetter i andra länder än där 

de är fysiskt etablerade.  

 

Här nedan redovisas de svenska resebyråernas och researrangörernas försäljning i Sverige 

2017 fördelad på produktgrupper.  

 

 
 

Försäljningen i Sverige ökade under 2017 jämfört med året dessförinnan. Försäljningen via 

privatrese- och onlineresebyråer ökade med cirka 5 %, medan de renodlade 

affärsresebyråernas försäljningsökning var något mindre. 

 
Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen sedan 1997 återfinns på resebyrå-

föreningens hemsida, www.srf-org.se/statistik. 

 

1.2 SRF:s verksamhet  

Målet för SRF:s verksamhet är att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att 

verka för en allmänt positiv utveckling av resebranschen. För att åstadkomma detta har 

SRF under året varit engagerade i utredningsarbetet med den nya PNR-lagstiftningen och 

även den kommande nya paketreselagen liksom den nya resegarantilagen under 2018. SRF 

har också arbetat för att ta fram förbättrade försäkringsvillkor för medlemmarna med 

differentierade premier och skyddsnivåer för den utvidgade ansvarsförsäkringen som 

erbjudits medlemmar sedan 2011. Vidare har SRF haft nära kontakt med försäkringsbolag 

för att diskutera konsekvenserna för medlemmarna av införandet av det nya försäkrings-

distributionsdirektivet, IDD, under 2018. På det internationella planet har SRF:s arbete 

varit inriktat på i huvudsak EU-gemensamma frågor kring den nya paketreselagstiftningen, 

GDPR samt IATA- och andra flygbolagsfrågor. SRF har under året erbjudit utbildning i 

branschrelaterade frågor: Ny paketreselag, moms, GDPR, hållbarhet och krishantering 

samt hållit informationsmöten i Malmö, Göteborg och Stockholm om kommande regler. 

Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med leverantörer, i synnerhet 

flygbolag i syfte att åstadkomma en bättre balans i avtalsrelationen om rättigheter och 

skyldigheter mellan parterna avseende hanteringen av EU-förordning 261/2004, 

Montrealkonventionen, ADM:er och GDPR.  

 

http://www.srf-org.se/statistik
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2017 har varit ett intensivt år med stora förändringar på många kärnområden för branschen 

som också innebär följdkonsekvenser. Ny paketreselag ska träda i kraft under 2018 som 

kräver omarbetning av gällande branschvillkor. SRF har tillsammans med den andra stora 

svenska branschföreningen RiS (som företräder de stora charterbolagen) under året inlett 

förhandlingar med Konsumentverket kring nya villkor. Flera omvärldshändelser har 

påverkat resebranschen; allmän oro kring USA och Nordkorea och även tuffare regler kring 

inresor till bl.a. USA samt de stora orkanerna som förstörde delar av de karibiska öarna och 

påverkade framför allt Floridas östkust är händelser som under året medfört påfrestningar 

för resebranschen. Flera stora flygbolag har försatts i konkurs under året, av dessa var Air 

Berlin och Niki, som återfanns bland de 10 största europeiska flygbolagen, de som drabbat 

den svenska branschen hårdast under året.  

 

Vidare under 2017 har flygbolag infört nya regler, som medfört försämringar och/eller 

förorsakat merarbete för SRF:s medlemmar. Detta gäller främst de ökade avgifterna för 

bokning via GDS:er versus bokningar via flygbolagens egna plattformar.  

 

SRF bedriver tillsammans med den europeiska paraplyorganisationen ECTAA ett 

kontinuerligt arbete inom ramen för EU att försöka påverka beslutsfattare att få en bättre 

förståelse för den ojämna balansen mellan kraven på reseföretag och kraven på dess 

leverantörer, framför allt flygbolag, i förhållande till resenären.  

 

SRF är sedan 2015 delägare i Vector Nordic AB (tidigare Vector SRF AB), en s.k. anknuten 

försäkringsförmedlare, vars verksamhet att förmedla säkerheter för resegarantier kom 

igång ordentligt under 2017.  I början av året gick försäkringsbolaget Gar-Bo (som ställer 

ut garantierna) in som 10 %-ig ägare i Vector genom en nyemission. Genom ytterligare en 

spridningsemission, som ägde rum mellan oktober och december 2017, har antalet delägare 

utökats till drygt 70 stycken, varav SRF:s andel i företaget i slutet av 2017 uppgick till 

drygt 18 %.  

 

SRF har under året ägnat en större del av arbetet än tidigare med att marknadsföra 

föreningen. Som ett led i detta föreslogs och antogs vid årsstämman i april ett namnbyte 

från ”Svenska Resebyråföreningen” till ”Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen”. SRF 

har också deltagit i de svenska arrangemangen för branschen, Grand Travel Award samt 

Travel News Market och även i dessa forum agerat en stark drivkraft för att öka fokus i 

branschen kring hållbarhet.  

 

Två av föreningens medlemsföretag stämdes av KO under 2016; den ena stämningen 

handlade om huruvida en såld och marknadsförd resa skulle anses som en paketresa eller 

förmedlad resa och den andra huruvida marknadsföringen av rabatterade resor står i strid 

med Marknadsföringslagen (MFL) eller ej. Det första fallet avgjordes under 2017 i Patent- 

och marknadsdomstolen där resebyrån vann frågan om kombinationen av hotell och flyg 

som sålts tillsammans ansågs vara två förmedlade tjänster och inte en paketresa. Det andra 

fallet ska upp i Patent- och marknadsdomstolen under februari 2018.  

 

TRAC Travel Academy AB är ett dotterbolag till SRF och som tillhandahåller en 2-årig 

yrkeshögskoleutbildning motsvarande 400 Yh-poäng. En tredjedel av utbildningen består 

av LIA, Lärande i arbete. Av LIA-perioden ska två tredjedelar vara förlagd till en resebyrå 

eller annan reserelaterad verksamhet såsom researrangörs- och flygverksamhet eller 

motsvarande. Under 2017 utexaminerades det hittills lägsta antalet studenter under 2000-

talet, totalt 45 personer. Det låga antalet har sin förklaring i att endast två skolor hade fått 

anslag till TRAC-utbildningen tidigare år. Tack vare starkt engagemang från TRAC:s 

styrelse och VD till skolor och YH, lyckades hela fem skolor beviljas medel för TRAC-

utbildning under 2017 och det ser även fortsatt lovande ut för 2018.  
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2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER 
 

2.1 Affärsidé 

 SRF:s affärsidé är att skapa förutsättningar för reseföretag att utveckla lönsamma 

 relationer med kunder och leverantörer. 

 

Strategier  
 

SRF ska  

 påverka och utveckla resebranschens villkor och grundläggande strukturer 

 analysera och informera om trender och branschutveckling 

 utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare 
 
Mål 
 
SRF ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för medlemsföretagen. 

 

Vision 
 
De av SRF godkända reseföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom branschen när 

det gäller utveckling, tillväxt, lönsamhet och kvalitet. 

 

 

2.2 Uppgifter och arbetsområden 
 

SRF:s uppgifter är att 
 

 verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/-frågor 

 ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor 

 utveckla och genomföra branschutbildningar 

 vara remissinstans och lobbyingorganisation 

 utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer  

 bevaka och påverka aktuella nationella och internationella branschfrågor 

 ge tillgång till samlad branschkunskap 

 

o SRF:s varumärke ska stå för trovärdighet och kvalitet 

o SRF förhandlar inte i kommersiella frågor för medlemsföretagen. 

 

 

2.3 Årsmöte 

Årsmötet hölls på Kungl. Myntkabinettet i Stockholm den 6 april 2017. Mötet samlade 

knappt 45 deltagare. 

 

 

Styrelse 
 

Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2017 – 2018 valdes vid årsmötet och styrelsen fick 

följande sammansättning: 
 
Ordförande 
Kent Wallstedt Jambo Tours/TEMA 
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 Vice ordförande   
  Eva Moen Adolfsson Resia 

 
 

Ordinarie ledamöter 
  Claes Tellman eTraveli 

  Anders Bohlin AMEX GBT 

  Michael Schüller Egencia 

  Katarina Sjögren Petrini Ticket Privatresor 

  Peter Stegarås Travel Support 

  Kenth Vahnberg CWT Sverige 

 Anders Lindén Tranås Resebyrå 

 Mattias Andersson HRG Nordic 

 Jari Virtanen Stena Line Travel Group   

 

 Styrelsesuppleanter 

  Milla Limrell  Winberg Travel  

  Tommy Swanson Swanson’s 

   

 

Styrelsen har under året haft fem sammanträden. 

 

 

Valberedning 
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet  

Anders Johansson, Resia (sammankallande) 

Sara Grün, Resecity och  

Mattias Sesemann, GoAllinc 

 

  

Revisorer 
PricewaterhouseCoopers valdes till revisionsbolag, med Elin Götling som huvudansvarig 

revisor. 

 

2.4 Kansli 

Kansliet har under året bemannats av föreningens generalsekreterare, Anna Lennhammer, 

Lilian Brunell, Tomas G Olsson och advokaten Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. 

Jonas arbetar på konsultbasis ca två dagar i veckan, huvudsakligen från advokatbyråns 

kontor i Uppsala.  

 

2.5 SRF-information 

SRF:s hemsida har adressen www.srf-org.se. Hemsidan innehåller medlemsförteckning, 

aktuell information, rekommendationer och riktlinjer samt information och råd i frågor 

som berör medlemsföretagen samt länkar till andra för verksamheten viktiga hemsidor. 

SRF lägger löpande ut nyheter och information på hemsidan. 

 

Under året har drygt ett 50-tal nyhetsmeddelanden skickats ut, varav ca hälften riktats 

endast till medlemmarna. 

 

2.6 Medlemsföretag 

Vid årets utgång hade föreningen 263 (260) medlemsföretag. Medlemsföretagen 

representerar närmare 400 försäljningsställen och knappa 4 000 medarbetare. 

http://www.srf-org.se/
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Under året har föreningen fått 15 nya medlemmar. 12 företag har utgått.  Av dessa 12 beror 

5 stycken på obestånd eller konkurs, 2 på ändrade koncerntillhörigheter, 2 företag har 

upphört att bedriva verksamhet i Sverige och 3 företag har valt att lämna föreningen.  

 

Flera diskussioner har under året förts med andra reseföreningar som visat intresse för ett 

framtida samgående med SRF. Diskussionerna förväntas fortsätta under 2018. 

 

 

3. INTERNATIONELLA FRÅGOR  
 

3.1 ECTAA  

  
ECTAA är de europeiska resebyråföreningarnas paraplyorganisation inom EU/EES med 

kontor i Bryssel.  

 

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU/EES som berör 

resebranschen. SRF har representerats i ECTAA:s styrelse av Tomas G Olsson (ordinarie) 

och Anna Lennhammer (suppleant).  

  

ECTAA:s årsmöte hölls under våren 2017 i Coimbra, Portugal. Under året har vidare ett 

styrelse- och arbetsmöte ägt rum i Budapest, Ungern. 

 

ECTAA har olika kommittéer och beredningsgrupper i vilka SRF finns representerade 

inom följande områden:  

Air matters 

Legal 

Tour operator  

Fiscal 

Destination & Sustainability  

 

Grupperna träffas i snitt två gånger per år. 

 

Inom ECTAA har implementeringen av det nya paketresedirektivet ägnats mycket tid 

under 2017. Även den nya PNR-lagstiftningen, den nya Dataskyddsförordningen samt 

moms-frågor har varit frågor som stått högt på ECTAA:s agenda. Aktuella flygrelaterade 

frågor har under det gångna året varit IATA:s nya projekt ”New Gen ISS” som bl.a. 

innehåller nya betalningsmodeller samt ett kredittak för agenter. ECTAA har även varit 

aktiva i att driva frågan om skyldighet för flygbolag att ställa säkerheter vid en eventuell 

konkurs på samma sätt som resebyråer och researrangörer liksom frågan om flygbolags rätt 

att ta ut extra avgifter på bokningar som sker utanför flygbolagens egna plattformar.   

 

ECTAA:s arbetsplan för 2018 finns att läsa på SRF:s hemsida, https://srf-

org.se/om_srf/srf__ectaa. 
    

3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council) 

 I APJC Skandinavien ingår representanter för agenter och flygbolag från de 

 skandinaviska länderna.  

 

Frågor som behandlats under året har i första hand rört de nya betalnings- och 

ackrediteringsmodellerna, inte minst rörande kredittaket för agenter. Därutöver har kravet 

på att agenter ska kunna visa att man är PCI DSS certifierade diskuterats. Tack vare starka 

påtryckningar från agentsidan både på skandinavisk nivå i APJC, men även på europeisk 

https://srf-org.se/om_srf/srf__ectaa
https://srf-org.se/om_srf/srf__ectaa
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nivå genom ECTAA, sköts kravet på certifiering fram från det initialt satta datumet den 1 

juni 2017 till den 1 mars 2018 istället. De svenska resebyråerna har representerats av 

Anitha Svensson, Kilroy Travel, och Magdalena Strohmayer, HRG Nordic. Magdalena 

Strohmayer ersattes under året av Sabina Lemanczyk, Flygstolen Nordic AB. SRF deltar 

vid mötena som observatör.  

 

Under den internationella konferensen PaConf i september 2016 där flygbolag, IATA och 

agenter deltar, beslutades att förslaget att korta betaltiderna i Skandinavien skulle 

hänskjutas tillbaka till APJC Skandinavien för fortsatt handläggning. Under 2017 har SRF 

tillsammans med kollegor i Danmark och Norge med kraft motsatt sig alla försämringar 

för den skandinaviska marknaden vad gäller betalningsvillkoren innan samma krav ställs 

på åtminstone en majoritet av de övriga europeiska länderna och frågan har tills vidare 

bordlagts. 

 

3.4 Nordisk/baltisk samverkan 

Danmark stod 2017 som värd för det årligen återkommande mötet med de nordiska och 

baltiska systerföreningarna. Mötet hölls i Köpenhamn i augusti. 

  

Härutöver har de danska, finländska, norska och svenska resebyråföreningarnas 

generalsekreterare under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse 

främst rörande paketresefrågor, flygbolagsfrågor och IATA/BSP.  

 

 

4. SAMVERKAN MED ANDRA BRANSCHORGANISATIONER 
 

Under året har SRF haft löpande kontakt med andra branschorganisationer, såsom RiS, 

SBTA, Passagerarrederierna och Sveriges Bussföretag i olika frågor.  

 

 

5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR M.M. 

5.1 Paketreselagen 

I slutet av 2015 antogs det nya fullharmoniserade paketresedirektivet av EU. Direktivet 

ska träda i kraft i medlemsländerna senast den 1 juli 2018. En utredning tillsattes 2016 för 

att utreda behovet av ändringar i paketreselagen och i slutet av 2016 presenterade 

utredningen ett förslag till en ny paketreselag. SRF lämnade sitt remissvar på förslaget i 

december 2016 och vi har sedan dess avvaktat det slutliga lagförslaget från 

Finansdepartementet som är försenat. En proposition förväntas lämnas till riksdagen under 

mars 2018. 

 

5.2 Resegarantier 

Ovan nämnd utredning hade även i uppdrag att se över resegarantilagen i förhållande till 

det nya paketresedirektivet, se närmare under punkt 5.1. Utredningen presenterade sitt 

förslag till en helt ny resegarantilag den 20 december. Förslaget innehåller möjligheter att 

ställa både individuella och kollektiva garantier och tillåter både spärrade bankmedel och 

försäkringslösningar som säkerhet till skillnad mot tidigare och är mycket positivt och 

välkommet för resebranschen, något som också framhållits i SRF:s remissvar som 

lämnades under våren 2017. Vi avvaktar nu ett slutligt lagförslag från Finansdepartementet 

som vi räknar med ska lämnas samtidigt som den nya propositionen till ny paketreselag.  
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5.3 Moms 

SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ledamot. 

Kommittén har inriktat sitt arbete på att utforma ett förslag till hur resetjänster bäst bör 

beskattas, som såväl resebyråerna som medlemsstaterna kan acceptera. Förslagets 

huvudinriktning är att vinstmarginalbeskattningen (VMB) endast ska tillämpas vid 

försäljning till icke näringsidkare och att när VMB tillämpas ska resebyråerna ha rätt att 

beräkna vinstmarginalen per period eller år och inte behöva beräkna den verkliga 

marginalen för varje enskild resa. Ett intensivt lobbyingarbete med ett flertal möten med 

kommissionen har lett till att en särskild utredning tillsattes i början av 2017, som har i 

uppdrag att kartlägga hur de nuvarande momsreglerna påverkar resebyråernas verksamhet 

och konkurrensförhållande. Utredningen, som KPMG fått i uppdrag att genomföra, 

lämnades fram under hösten och publicerades av kommissionen under december. Dess 

slutsatser stämmer väl överens med ECTAA:s förslag till utformning av regelverket för 

beskattningen av resetjänster inom EU. 

 

Två momsseminarier har anordnats av SRF under verksamhetsåret. 

 

5.4 PNR 

 

Våren 2016 fattade EU beslut om införandet av ett nytt direktiv om PNR-uppgifter, det s.k. 

PNR-direktivet. Direktivet ska införas som lag i medlemsstaterna. Direktivet ställer krav 

på flygbolag att sända passagerares persondata till för ändamålet inrättade EU-myndigheter 

vid två tillfällen, dels 24 - 48 timmar innan avresa och dels efter avslutad boarding avseende 

flygningar till/från tredje land. Samtidigt öppnades möjligheter också för respektive 

medlemsland att i den nationella lagen ställa samma krav även på resebyråer och 

researrangörer samt att även inkludera flygningar inom EU. Sverige deklarerade initialt att 

man, liksom flertalet andra EU-länder, skulle använda sig av möjligheten att utvidga 

ansvaret till att omfatta även resebyråer och researrangörer samt att även inkludera 

flygningar inom EU.  

 

En svensk utredning tillsattes under 2016 i syfte att ta fram ett förslag till ny svensk lag och 

SRF hade flera möten med utredarna under 2017. I det förslag till lag som utredningen 

presenterade i slutet av juni 2017 rekommenderades glädjande nog att resebyråer och 

researrangörer inte skulle omfattas av kraven att överföra persondata, åtminstone inte innan 

den utvärdering som ska ske inom EU år 2020. SRF avvaktar nu lagrådsremissen.  

 

5.5 Dataskyddförordningen (GDPR) 

 

Den nya lagstiftningen berör, precis som nuvarande PuL (personuppgiftslag), alla som 

hanterar någon form av personuppgifter, dvs. alla SRF-medlemmar. PuL har gällt sedan 

1998 i Sverige och bygger på ett EU direktiv som har efterlevts väldigt olika runt om i 

Europa. Nuvarande lagstiftning anses inte tillgodose de krav på individens integritetsskydd 

som behöver finnas i dagens samhälle. Tillsynsmyndigheternas (Datainspektionen i 

Sverige) möjligheter att vidta kännbara påföljder för dem som inte levt upp till de krav som 

ställts för hanteringen av personuppgifter har inte varit tillräckliga tidigare, men från och 

med den 25 maj 2018 när den nya förordningen träder i kraft, införs kännbara sanktioner, 

upp till 20 miljoner EUR eller 4 % av företagets globala omsättning. 

 

Mycket fokus har under året ägnats åt att ta fram riktlinjer, mallar och stöd bl.a. genom 

flera seminarier i ämnet, då de strängare reglerna kräver att man kan visa att man efterlever 

Dataskyddsförordningen efter den 25 maj 2018.  
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SRF har även under året fört diskussioner med olika leverantörer till medlemmarna, bl.a. 

Linkon och SAS samt GDS-bolag om de olika rollerna aktörerna emellan.  

 

5.6 Försäkringsdistributionsdirektivet (IDD, Insurance Distribution 
Directive)  

 

Försäkringsdistributionsdirektivet är ett minimiharmoniseringsdirektiv som syftar till att 

skapa ett gemensamt regelverk för den försäkringsdistribution som bedrivs av försäkrings-

företag och olika kategorier av försäkringsförmedlare inom EU. Även andra marknads-

aktörer som har försäljning av försäkringsprodukter som sidoverksamhet omfattas såsom 

resebyråer och researrangörer, såvida de inte uppfyller villkoren för att undantas från 

bestämmelserna.  

 

Undantagen rör kompletterande tjänster såsom t.ex, reseförsäkringar eller avbeställnings-

försäkringar men gäller endast under förutsättning att den årliga proportionella premien 

inte överstiger 600 EUR alternativt 200 EUR per person för de fall den kompletterande 

tjänstens varaktighet uppgår till max tre månader. 

 

För SRF:s medlemmar faller en hel del försäkringar utanför undantagen vilket betyder att 

för dessa, måste en standard utarbetas tillsammans med berörda försäkringbolag. SRF har 

initierat diskussioner med de största försäkringsbolagen som dock inte själva hunnit ta 

ställning till hur dessa situationer ska lösas rent praktiskt.  

 

Införandet av det nya direktivet är planerat till den 23 februari 2018 inom hela EU. 

Finansdepartementet har dock meddelat att arbetet med införandet är försenat, framför allt 

p.g.a. att försäkrings- och försäkringsförmedlarmarknaden har lämnat omfattande synpunkter 

på lagförslagen som tagit tid att analysera och bemöta. Målsättningen från departementet är att 

en lagrådsremiss ska beslutas och att en proposition ska kunna överlämnas till riksdagen under 

våren 2018 och att ny lag tidigast kan träda i kraft från 1 juli 2018.  

 
 

 

6.  MYNDIGHETER 

 

6.1 Resegarantinämnden 

 Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen ska tas i 

anspråk. Resenär ska enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre 

månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits. 

 

Jonas Thyberg är SRF:s ledamot i nämnden. Andreas Körösi, Travel Agent Commissioner, 

och tidigare Sabra Tours, är suppleant. 

 

6.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) 

 

SRF:s representanter i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har varit Anna 

Lennhammer, SRF, Tomas G Olsson, SRF, Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå, Anders 

Johansson, Resia, Karin Uddfors, Nygren & Lind, Milla Limrell, Winbergs resebyrå och 

Annika Bohm Nygren, Ticket Privatresor.  
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6.3 Övriga myndigheter 

För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av 

branschintresse, har möten under året ägt rum och kontakter förevarit med bland annat 

företrädare för: 

  

 Utrikesdepartementet 

 Finansdepartementet 

 Konsumentverket 

 Kammarkollegiet 

 Allmänna Reklamationsnämnden 

 Yrkeshögskolemyndigheten 

 

 

 

7.  UTBILDNINGSFRÅGOR 

7.1 TRAC (Travel Academy)  

Styrelseordförande i TRAC är Stephan Danielsson, tidigare American Express, numera 

XLNT Travel och VD Lilian Brunell. Styrelsens uppgift är att se till att utbildningens 

kvalitet upprätthålls och att marknadsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. 

SRF är röstmässigt majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Amadeus Scandinavia, GBT 

Sweden (f.d. American Express Business Travel), Avis Biluthyrning, ERV, Europeiska 

Försäkring, TUI (f.d. Fritidsresor), Passagerarrederiernas förening, SAS, SJ, Stockholm 

Visitors Board, Sveriges Bussföretag, Swanson’s, Travel Card och Ving Sverige. 

 

Våren 2017 utexaminerades det minsta antalet studenter hittills under 2000-talet. Totalt 45 

studenter tog sin examen från Frans Schartaus Handelsinstitut och YrkesAkademin 

Uppsala. Orsaken till att det var så få under 2017 är att enbart dessa två 

utbildningsanordnare hade beviljats pengar av Myndigheten för Yrkeshögskolan för 

utbildningsperioden hösten 2015-våren 2017.  

 

Sedan hösten 2017 finns det glädjande förstaårsstudenter vid fem skolor: Frans Schartaus 

Handelsinstitut i Stockholm, YRGO i Göteborg, YrkesAkademin Uppsala, Travel 

Education Center AB i Norrtälje samt Yrkeshögskolan Skellefteå. Andraårsstudenter finns 

i Stockholm, Göteborg samt Norrtälje och dessa tar sin examen våren 2018.  

 

Sedan hösten 2017 kan man vidare för första gången studera på distans vid skolorna i 

Uppsala och Skellefteå. Detta ger en större geografisk spridning bland studenterna. De 

första distansstudenterna kommer att ta sin examen våren 2019. 

7.2 Seminarier och informationstillfällen 

SRF har under året hållit ett flertal olika seminarier både i Stockholm, Göteborg och Malmö 

i följande aktuella ämnen; Den nya paketreselagen, GDPR, hållbarhet, krishantering och 

moms.  

  

Kostnadsfria informationsträffar om aktuella branschfrågor såsom nya IATA-regler och 

kommande lagstiftning om PNR och IDD har också hållits i Stockholm, Göteborg och 

Malmö.  
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8. LEVERANTÖRER 
   

8.1 Flygbolag 

Diskussioner har under året förts med flera flygbolag, bl.a. om deras villkor rörande 

kortbetalningar och den ökade mängden orimliga efterdebiteringar, s.k. ADM:er. 

Diskussioner har även förts med flera flygbolag rörande resebyråers och researrangörers 

ansvar vid inställda flyg och förseningar samt tolkningen av förordning 261/2004 angående 

flygbolagens ansvar. Vidare har frågor om flygbolagens hantering av personuppgifter 

diskuterats.  

 

8.3 Försäkringar 

Under året har SRF fortsatt att marknadsföra den utvidgade ansvarsförsäkringen, som SRF 

förhandlat fram med ERV Europæiske Danmark. Skadeanmälningar under försäkringen 

avgörs av en skadenämnd bestående av företrädare för Europæiske Danmark, SRF:s 

försäkringsförmedlare Söderberg & Partners och SRF. SRF har även arbetat med att 

förhandla fram bättre villkor för medlemmar gällande denna typ av utvidgade 

ansvarsförsäkring. 

 

Den för SRF:s medlemmar skräddarsydda verksamhetsförsäkringen med ansvar för 

förmögenhetsskada enligt bland annat paketreselagen placerades fortsatt hos If under 

polisåret juni 2017-maj 2018.  

 

Vector Nordic AB började, som nämnts ovan, vid årsskiftet erbjuda medlemmar och 

externa resebranschaktörer möjlighet att teckna försäkring i form av betalningsutfästelser 

för de resegarantier som företagen måste ställa till Kammarkollegiet och i förekommande 

fall även IATA och/eller Linkon. 

 

  

9.  ÖVRIGA AKTIVITETER 

9.1 Statistik 

Under året har liksom alltsedan 1997 en produktgrupperad branschstatistik avseende de 

svenska resebyråernas och researrangörernas försäljning i kronor samlats in månatligen 

och publicerats på hemsidan tertialvis.  

 

SRF har vidare samlat in uppgifter ur reseföretagens årsredovisningar och sammanställt 

dessa uppgifter vilka redovisas på SRF:s hemsida. Bland annat har en uppskattning av den 

totala svenska marknaden för resebyråer och researrangörer gjorts. Det blir dock allt 

svårare att få fram heltäckande tillförlitliga siffror som följd av att allt fler tjänster säljs 

online av utländska leverantörer, vilkas omsättning inte redovisas i Sverige. 

 

9.2 NEW HOPE - Resebranschens Barnfond och ECPAT 

SRF har under året i olika sammanhang stöttat New Hope’s (Reseindustrins Barnfond), 

verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child 

Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”.  

 

9.3 Hållbarhet  
SRF har under året varit mer engagerade i hållbarhetsfrågor än tidigare. Under året har 

arbetet fortsatt genom en arbetsgrupp bestående av ett 10-tal personer vars huvudsakliga 

syfte är att lyfta fram hållbarhetsfrågan tydligare i branschen. En av de första 
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målsättningarna för arbetsgruppen är också att ta fram underlag för hur SRF ska kunna 

erbjuda bästa hjälp till medlemmarna kring dessa frågor.  

 

Sedan tidigare rekommenderar SRF det av EU subventionerade programmet Travelife som 

är ett certifieringsprogram för hållbarhetsfrågor med inriktning på resebyråer och 

researrangörer.  

 

En kompetenshöjande utbildning i Hållbar turismutveckling startades på Frans Schartaus 

Handelsinstitut i Stockholm under 2016 och undervisningen bedrivs inom ramen för 

Yrkeshögskolan. Det är en distansutbildning på tre terminer och vänder sig till personer 

som redan arbetar med turism och resor. SRF medverkar aktivt och stöttar utbildningen 

och är även representerat i dess ledningsgrupp genom Lilian Brunell.                

 

 

10.  FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR 
 

Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar 

och bistått dem i olika hänseenden.  

 

Vidare har det tagits fram en ny verksamhetsplan för 2018 - 2019 som antagits av styrelsen.  

 

Att ta bort det s.k. gruppmedlemskapet (företag som har ett mycket nära samarbete 

antingen genom franchiseavtal eller med gemensamt inköpsbolag, namn och logo och där 

krav på att samtliga i gruppen ingående företag skulle vara SRF-medlemmar) diskuterades 

under flera styrelsemöten under både 2016 och i början av 2017. En övervägande majoritet 

av styrelsemedlemmarna ansåg att förutsättningarna för gruppmedlemskapet som det var 

tänkt från början inte längre uppfylldes, varför årsstämman föreslogs att ta bort 

gruppmedlemskapet. Förslaget antogs och även dess nödvändiga följdändringar i 

föreningens stadgar. 

  

Några andra mindre redaktionella ändringar i stadgarna föreslogs och antogs också under 

årsstämman. 

 

 

11.  EKONOMISKT RESULTAT 2017 
  

Årsredovisningar avseende SRF:s verksamhet finns på SRF:s hemsida, https://www.srf-

org.se/om_srf/srf_arsredovisning_2017_. 

   
 

 

På styrelsens uppdrag 

 Anna Lennhammer 

 2018-03-15 
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