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2,7 miljoner resenärer flög med SAS i augusti 

 
Under augusti ökade trafiken med drygt 2% jämfört med föregående år, 
främst tack vare ökade volymer på Sydeuropa. 

 
SAS fokuserar på resenärer med stort resbehov till, från och inom 
Skandinavien. I linje med den strategin har vi under sommaren anpassat 
nätverket till denna målgrupps ökade efterfrågan på framförallt 
fritidsorienterade linjer. Detta har mottagits positivt och under augusti ökade 
antalet passagerare på dessa linjer med 16%. 
 
SAS totala trafik steg under månaden med drygt 2%. Tillväxten var störst på 
europalinjerna med en växt på nästan 7%. På de interkontinentala linjerna 
minskade trafiken med 2%, medan trafiken  på inrikeslinjerna var i stort sett 
oförändrad. Den totala kapaciteten ökade med 6% under månaden jämfört 
med föregående år. 
 
- Den positiva responsen på vårt utökade erbjudande till främst Sydeuropa 

är glädjande och visar på vikten av ett säsongsanpassat nätverk. Under 
augusti fasade vi in vårt elfte Airbus A320neo-flygplan och ser fram emot 
att ta emot ytterligare 19 flygplan och under hösten även påbörja 
installerandet av wifi på vår kort- och medeldistansflotta, säger Rickard 
Gustafson, VD och koncernchef i SAS. 

 
Den nominella yielden^ och PASK* ökade under augusti med 5% respektive 
1% jämfört med augusti 2016.   

       
 

^ 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 29 44 
 
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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