
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige.  
Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer 
och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är 
världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen 
omsätter drygt 5 miljarder kronor per helår och har 2 400 medarbetare. 
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Stark tillväxt och resultatutveckling 
 
Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser har under årets första kvartal 
ökat med drygt sju procent. Tillväxten sker inom såväl inrikes- som 
utrikesresande. Kvartalets nettoomsättning ökade samtidigt med sex 
procent till 1 286 MSEK (1 213) och rörelseresultatet förbättrades till 224 
MSEK (146). 
 
Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 7,2 procent* under 
årets första kvartal till 7,7 miljoner. Tillväxten av inrikes resenärer motsvarar 6,8 
procent* och utrikes resenärer 7,4 procent*. 
 
Till följd av den starka trafikutvecklingen har Swedavias omsättning ökat med 
sex procent till 1 286 MSEK (1 213) under det första kvartalet. Rörelseresultatet 
uppgick till 224 MSEK (146) och periodens resultat blev 112 MSEK (64). 
 

- Vi möter Skandinaviens starkaste tillväxt av flygresenärer med offensiva 
satsningar för att stärka svensk tillgänglighet ytterligare. Parallellt 
genomför vi kontinuerliga insatser för att förenkla resande till, från och 
inom Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.  
 

Swedavia har under perioden fortsatt att stärka flygplatsernas möjligheter att 
välkomna fortsatt tillväxt inom flygresanden. Bland annat har inriktningen för 
Stockholm Arlanda Airports långsiktiga utveckling, innefattande investeringar 
om totalt 13 miljarder SEK, beslutats om och Umeå Airport har nyinvigts efter 
omfattande ombyggnationer. Med avsikt att möjliggöra fortsatta investeringar i 
flygplatsernas utveckling har Swedavia under perioden även inlett 
försäljningsprocesser avseende fastighetsinnehav vid Stockholm Arlanda 
Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport. Under januari-mars 
uppgick Swedavias investeringar till totalt 229 MSEK (193). 
 
 
*Jämfört med motsvarande period föregående år. Sundsvall Härnösand Airport ingår i 

passagerarstatistiken fram till dess att flygplatsen avyttrades den 17 juni 2013. Exklusive 
Sundsvall Härnösand Airport motsvarar ökningen 8,1 procent fördelat på 7,5 procent utrikes och 
8,8 procent inrikes. 
 
 
Informationen är sådan som Swedavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:00 den 30 
april 2014. 
 


