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Nästan tre miljoner passagerare reste med SAS i juni 
   
Antalet passagerare som reste med SAS ökade något jämfört med samma månad föregående 
år och är det högsta någonsin för en enskild månad. Enhetsintäkterna fortsätter att utvecklas 
positivt och ökade med 4.8%. 
 
Kapaciteten i reguljärtrafiken ökade med nästan 1% och antalet passagerare ökade med 0,5%. 
Valutajusterad enhetsintäkt och yield ökade med 4,8% respektive 5,2%, vilket bekräftar den 
positiva underliggande trenden under året. 
 
- Starka trafiktal i juni visar att kunderna värdesätter SAS erbjudande både inom affärs- och 
fritidsresor. Under månaden presenterade vi rutten för vår första Airbus A350 som sätts i trafik i 
januari 2020. A350 är det mest bränsleeffektiva långdistansflygplanet på marknaden och släpper 
ut 30% mindre koldioxid jämfört med tidigare generationers flygplan. Vi ser en efterfrågan på mer 
hållbart flygresande och det här är ett viktigt steg på vägen mot att minska koldioxidutsläppen, 
säger Rickard Gustafson, VD för SAS. 
 

 

SAS reguljärtrafik Jun19 Förändring1 Nov18-Jun19 Förändring1 

ASK, säteskilometer (milj.) 4 292 0,9% 30 231 -2,9% 
RPK, passagerarkilometer (milj.) 3 498 0,5% 21 500 -3,5% 
Kabinfaktor 81,5% -0,3 p.e. 71,1% -0,5 p.e. 
Antal passagerare (000) 2 753 0,5% 17 776 -2,9% 

 
Geografisk utveckling, reguljärtrafik  Jun19 vs. Jun18 Nov18-Jun19 vs. 

Nov17-Jun18 

 RPK ASK RPK ASK 

Interkontinentalt -1,0% -0,6% -3,3% -4,7% 
Europa/Intraskand 0,7% 1,8% -4,8% -2,8% 
Inrikes 3,6% 1,2% -0,8% 0,6% 
     

 
SAS chartertrafik Jun19 Förändring1 Nov18-Jun19 Förändring1 

ASK, säteskilometer (milj.) 575 -2,0% 1 905 9,4% 
RPK, passagerarkilometer (milj.) 521 -3,0% 1 707 6,3% 
Kabinfaktor 90,6% -1,0 p.p. 89,6% -2,6 p.e. 
Antal passagerare (000) 203 -3,3% 602 3,0% 

 
SAS total trafik (reguljär och charter) Jun19 Förändring1 Nov18-Jun19 Förändring1 

ASK, säteskilometer (milj.) 4 867 0,5% 32 136 -2,3% 
RPK, passagerarkilometer (milj.) 4 019 0,0% 23 208 -2,9% 
Kabinfaktor 82,6% -0,4 p.e. 72,2% -0,5 p.e. 
Antal passagerare (000) 2 956 0,3% 18 378 -2,7% 

 

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

http://www.sasgroup.net/
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
SAS pressjour, +46 8 797 29 44 
Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673 
 
 
SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom 
Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med 125 resmål i 
Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 
2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25% och flyga med biobränsle motsvarande den totala 
förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll 
och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 
19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen. 
För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net 

 

 

Preliminär yield och PASK  
 Jun 

 2019 Förändring 
Valutajusterad 

förändring 

Passageraryield, SEK 
 1,09 +7,6% +5,2% 

PASK, SEK  0,89 +7,2% +4,8% 

   
  

   
 Jun 2019 

Punktlighet (ankomst 15 minuter)   
 76,5% 

Regularitet   
 98,9% 

Förändring av koldioxidutsläpp per passagerarkilometer   
 -0,4% 

Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp   
 39% 

 

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. 
Förändring av koldioxidutsläpp per passagerarkilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med 
totalt antal passagerarkilometer, rullande 12 månader 
Koldioxidkompensering av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp (EuroBonus-
medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) som koldioxidkompenseras av SAS 
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