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Ökat antal passagerare och enhetsintäkt för SAS i mars 
   
2,5 miljoner passagerare reste med SAS under mars månad, en ökning med 70 000 jämfört 
med samma månad föregående år. En högre passagerarintäkt kompenserade för en lägre 
kabinfaktor, vilket resulterade i en förbättrad enhetsintäkt.  
 
Jämfört med februari 2018 ökade kapacitet och antalet passagerare i SAS reguljära trafik med 
1,1% respektive 3,1%. I SAS reguljära trafik kompenserades en lägre kabinfaktor med en högre 
passagerarintäkt (+5,3% valutajusterad), vilket resulterade i en förbättrad enhetsintäkt jämfört 
med föregående år. Jämfört med samma månad föregående år minskade trafiken på linjerna inom 
Skandinavien, Europa och interkontinentalt, samtidigt som de ökade på inrikeslinjerna. En senare 
påsk är den främsta förklaringen till förändringen, vilket senarelägger resandet kring påskhelgen 
in i april. 
 
- I samband med att vi rör oss mot vår och sommar ökar vi successivt kapaciteten för att möta en 
högre efterfrågan. I vårt sommarprogram öppnar vi 22 nya direktlinjer och 6 nya destinationer 
från Skandinavien, vilket jag hoppas att våra kunder kommer att uppskatta. Jag vill också påminna 
våra kunder om att alla biljetter bokade av EuroBonus-medlemmar koldioxidkompenseras, och vill 
därför uppmuntra alla kunder som ännu inte är det, att bli medlemmar för att bidra till ett mer 
hållbart resande, säger Rickard Gustafson, VD SAS. 
 

 

SAS reguljärtrafik Mar19 Förändring1 Nov18-Mar19 Förändring1 

ASK, säteskilometer (milj.) 4 155 1,1% 18 231 -0,1% 
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 923 -2,8% 12 391 -0,7% 
Kabinfaktor 70,4% -2,8 p.p. 68,0% -0,4 p.p. 
Antal passagerare (000) 2 461 3,1% 10 463 0,8% 

 
Geografisk utveckling, reguljärtrafik  Mar19 vs. Mar18 Nov18-Mar19 vs. 

Nov17-Mar18 

 RPK ASK RPK ASK 

Interkontinentalt -3,5% 0,9% 0,4% -1,6% 
Europe/Intraskand -6,2% -3,1% -3,1% -1,0% 
Inrikes 8,5% 13,0% 2,9% 5,4% 
     

 
SAS chartertrafik Mar19 Förändring1 Nov18-Mar19 Förändring1 

ASK, säteskilometer (milj.) 223 23,0% 885 19,8% 
RPK, passagerarkilometer (milj.) 203 20,6% 811 16,9% 
Kabinfaktor 90,7% -1,8 p.p. 91,6% -2,2 p.p. 
Antal passagerare (000) 69 14,0% 263 12,9% 

 
SAS total trafik (reguljär och charter) Mar19 Förändring1 Nov18-Mar19 Förändring1 

ASK, säteskilometer (milj.) 4 379 2,0% 19 116 0,7% 
RPK, passagerarkilometer (milj.) 3 126 -1,6% 13 202 0,2% 
Kabinfaktor 71,4% -2,6 p.p. 69,1% -0,3 p.p. 
Antal passagerare (000) 2 530 3,3% 10 726 1,1% 

 

1 Förändring jämfört med samma period föregående år. 
p.e. = procentenheter 

http://www.sasgroup.net/


 
 

      
 

 

 

Scandinavian Airlines
   
195 87 Stockholm 
Telephone: +46 8-797 0000 
Fax: +46 8-797 1515  
www.sasgroup.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
SAS pressjour, +46 8 797 29 44 
Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673 
 
 
SAS flyger över 30 miljoner passagerare årligen och är Skandinaviens ledande flygbolag med över 800 flygningar per 
dag på 272 linjer till 125 destinationer i Skandinavien, Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan 
tillsammans med ytterligare flygbolag erbjuda över 18 800 dagliga flyg till över 1 300 resmål i 193 länder. För mer 
information, besök www.sas.se. 
 
Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 5 april 2019 kl. 11.00 CET. 
 

Preliminär yield och PASK  
 Mar 

 2019 Förändring 
Valutajusterad 

förändring 

Passageraryield, SEK 
 

0,98 +9,4% +5,3% 

PASK, SEK  0,69 +5,3% +1,3% 

   
  

   
 Mar 2019 

Punktlighet    
 78,3% 

Regularitet   
 98.3% 

   
  

 

Definitioner: 
RPK – Passagerarkilometer 
ASK – Säteskilometer 
Kabinfaktor – RPK/ASK 
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter. 
PASK – Passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter. 
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