
 

Coronavirusets inverkan på ekonomin 

Smäll för resebyråer: 

”Fullständig katastrof”  
 

Kunderna kräver pengarna tillbaka – 
flygbolagen vägrar betala. Mitt emellan står 
resebyråerna. Utgifter för inställda paketresor 
har inneburit en stor smäll för många 
resebyråer. 
– Det här har blivit en fullständig katastrof, 
säger resebyråägaren Karin Uddfors. 
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Först försvann i stort sett alla intäkter över en natt för resebyråerna när 
UD i mars rekommenderade ett stopp för alla internationella resor. Sedan 
tvingas resebyråerna stå för återbetalningar av flyg, hotell, hyrbilar med 
mera, trots att hotellen och flygbolagen inte ersätter resebyråerna. 
Kunderna har nämligen rätt att bli kompenserade vid inställda resor enligt 
den så kallade paketreselagen.  

För Karin Uddfors, som driver Nygren & Lind resebyrå, har det 
inneburit en hård ekonomisk smäll. Hon räknar med att ha lagt ut cirka 
700 000 kronor för kunder vars resor blivit inställda. Det motsvarar i stort 
sett hela förra årets vinst. 

https://www.svd.se/om/coronavirusets-inverkan-pa-ekonomin
https://www.svd.se/av/mikael-tornwall


 
Karin Uddfors driver resebyrån Nygren & Lind. Foto: Nygren & Lind 

Nu vet hon inte hur länge hon kommer att klara sig. 

– Jag har ändå tur som kunnat bygga upp en buffert, så än så länge klarar vi 
oss, säger hon. 

SAS är ett av många bolag som har utestående återbetalningar till 
resebyråerna. SAS uppger i ett mejl till SvD att bolaget kommer att ersätta 
resebyråerna för utlägg de gjort i samband med inställda flyg. Men bolaget 
kan inte säga hur länge byråerna måste vänta på sina pengar. 

”SAS följer reglerna som gäller för inställda flyg, men vi kan i nuläget tyvärr 
inte säga något mer exakt om tidpunkten för återbetalning. Det kommer att 
ta längre tid än vanligt, under rådande omständigheter”, skriver Freja 
Annamatz, svensk presschef på SAS, i ett mejl till SvD. 

Det starka skyddet i paketreselagen har länge varit ett viktigt 
försäljningsargument för resebyråbranschen, eftersom kunden haft ett 
mycket starkare skydd vid bokning av paketresa jämfört med vid egen 
bokning av hotell, flyg och bil via olika sajter. 

– Att vi ibland tvingats betala tillbaka har varit hanterbart tidigare, men det 
går inte när alla resor ställs in samtidigt, säger Karin Uddfors. 

Nygren & Lind resebyrå är liten men har funnits i 27 år. Vid årsskifte hade 
bolaget fem anställda, nu är de bara två. Karin Uddfors är orolig att 
resestoppet ska förlängas till i höst, och att hennes byrå i så fall riskerar att 
bli helt utan intäkter resten av året. 

Hon konstaterar att det inte bara är att stänga butiken och sen öppna igen 
när krisen är över, och pekar på att i en konkurs försvinner alla tillstånd och 
licenser som är nödvändiga för att driva verksamheten. 

Branschorganisationen SRF har föreslagit en fond för att hjälpa 
resebyråerna. Tanken är att fonden ska finansieras med ett statligt 



garanterat lån som sedan betalas tillbaka med hjälp av avgifter på framtida 
resor.  

SRF beräknar att företagen ligger ute med 2 miljarder kronor för avbokade 
paketresor. 

 

Även Karin Uddfors vill se en sådan fond, och det snabbt. 

– Det är superbråttom, för nu faller hela resebyråbranschen. Vi kan kanske 
klara oss några månader och jag vill helst inte tänka på vad som händer sen. 

 
Ibrahim Baylan (S), näringsminister. Foto: Jessica Gow/TT 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) utesluter inte nya stöd till 
resebranschen, men han vill inte svara på om det är aktuellt att skapa den 
typ av fond som SRF efterlyser. 

”Regeringen arbetar intensivt med att mildra effekterna av 
coronapandemin. Senast den 30 april presenterade regeringen tillsammans 
med C och L ett särskilt omställningsstöd på 39 miljarder kronor till 
företagen. Hittills har regeringen presenterat åtgärder på 170 miljarder 
kronor”, uppger Ibrahim Baylan i en skriftlig kommentar. 

 


