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Saab Aircraft Leasing presenterar regionalflyg trendanalys 
för första kvartalet 2004 
 

Saab Aircraft Leasing fortsätter att granskar regionalflygmarknaden och 
det totala antalet avgångar i världen med flygplan som har 19–50 säten. 
Statistik för första kvartalet 2004 har precis släppts och SAL kan därmed 
sammanställa en femårig trendkurva (2000–2004) och presentera en 
preliminär trendanalys för årets första kvartal. (Se diagram 1–4 i bilagan.) 

  
I en kommentar till SAL:s analys säger Michael Magnusson, vd och koncernchef för 
Saab Aircraft Leasing: 
 
– Globalt överstiger antalet avgångar med turboprop- och regionala jet (RJ)-flygplan 
under första kvartalet 2004 för första gången nivåerna för år 2000. Turbopropflygplan 
utgör fortfarande majoriteten av avgångarna (54 %). Den största delen (62 %) av 
världsmarknaden finns fortfarande i Nordamerika, där överträffar antalet RJ-flygplan 
antalet turboprops för andra året i följd med 58 % av alla avgångar mot turboprops 
42 %. 
 
I Europa sjönk antalet RJ-avgångar för flygplan med 19–50 säten under 2003 jämfört 
med 2002. Detta var en följd av att 18–20 RJ-flygplan flyttades till USA under 2003. I 
Europa står turbopropflygplan för 61 % av avgångarna och är alltså större än RJ. I 
övriga världen dominerar turbopropflygplan fullständigt med 88 % av alla avgångar. 
 
Saab Aircraft Leasing har en portfölj med 289 flygplan av typerna Saab 340 och 
Saab 2000 uthyrda till 25 kunder i 13 länder. Företaget, som har 35 anställda, har 
huvudkontor i Washington D.C. och regionkontor i Stockholm och Tokyo. SAL är en 
del av Saab AB:s affärsområde Saab Aviation Services. 
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig 
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad 
spetskompetenser och förmågan till systemintegration. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Michael Magnusson, Saab Aircraft Leasing, telefon: +1 703 406 7220   
 
www.saabaircraftleasing.com 
www.saab.se 
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