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SAS trafiktal för mars 2017:  

 
200 000 fler passagerare flög med SAS 
 
Fler väljer att flyga med SAS och jämfört med föregående år ökade det totala 
antalet passagerare med nästan 8%. I slutet av mars startade 
sommarprogrammet där SAS lanserar 19 nya linjer. 
 
SAS fokuserar och utvecklar sin produkt och nätverk för de som reser ofta. I linje med 
den strategin utökar SAS erbjudandet på de interkontinentala linjerna samt på de 
fritidsorienterade linjerna inom Europa, vilket efterfrågas av denna målgrupp. 
Satsningarna har tagits emot positivt och fler resenärer än någon tidigare marsmånad 
flög med SAS under månaden. 
 
Under mars ökade SAS totala trafik med drygt 9%. Tillväxten var störst på de 
interkontinentala linjerna där trafiken ökade med cirka 13%. På SAS inrikeslinjer ökade 
trafiken med 12%. På de intraskandinaviska och europeiska linjerna ökade trafiken 
med drygt 6%. SAS ökade under månaden den totala kapaciteten med cirka 12%. 

 
- Den är glädjande att den positiva tillväxten från vintern fortsatte under mars, vilket 

visar att kunderna uppskattar vårt utökade nätverk och erbjudande. I slutet av mars 
inleddes vårt sommarprogram och vi ser nu fram emot att successivt under våren och 
sommaren introducera nya spännande och efterfrågade destinationer. Parallellt med 
att vi förbättrar vårt erbjudande arbetar vi intensivt vidare med att effektivisera SAS 
produktionsplattform, vilket syftar till att vi ska kunna stärka vårt kunderbjudande 
ytterligare, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS. 

 
Den nominella yielden^ var oförändrad och PASK sjönk med 2% i mars 2017, jämfört 
med föregående år.   
 

 
^ Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive 
charter. 
* PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
SAS pressjour, tel +46 8 797 2944 
 
SAS trafiktal publiceras normalt kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (PASK och Yield) 
kommenteras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och 
definitioner om SAS trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net 
 
SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med dagliga flygresor till destinationer i Europa, USA och Asien. 
SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 28 partners erbjuda över 1 300 resmål världen i 
192 länder. För mer information, besök www.sas.se. 
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