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Alla vill ta tåget!



SJ-koncernen i siffror
•  Nettoomsättningen ökade 

till MSEK 8 257 (6 938).
•  Resultatet efter skatt ökade 

till MSEK 507 (368).
• Soliditeten ökade till 36,7 procent (33,2).
•  Medelantalet anställda ökade 

till 4 053 (3 581).

SJs trafi k i Sverige
•  I genomsnitt görs cirka 110 000 resor varje 

dag med SJ.
•  SJ har avgångar från 220 stationer.
•  SJs marknadsandel av det totala resandet i 

Sverige över 10 mil är 15 procent. 
•  SJ körde 2007 totalt 43,3 miljoner 

tågkilometer. 
• Under ett dygn körs 750-800 tåg i SJs trafi k.

SJs dotterbolag Stockholmståg
•  I genomsnitt görs cirka 250 000 resor varje 

vardag i pendeltågstrafi ken.
•  Under ett vardagsdygn körs cirka 750 pendel-

tågsavgångar.

SJs tåg
Dubbeldäckare SJ har 42 dubbel däckare. Dessa 
tvåvåningståg är specialbyggda för regionala 
resor med många stationsstopp längs vägen. 

X 2000 SJs snabbtåg för långväga resor. 
43 X 2000-tåg trafi kerar framför allt linjerna 
Stockholm–Göteborg, Stockholm–Malmö, 
Stockholm–Sundsvall och Stockholm–Karlstad.

InterCity och Nattåg Klassiska lok- och vagn tåg 
för resor mellan olika regioner, dag- och natte-
tid. Tågsättskombina tioner av 102 lok och 447 
personvagnar anpassas till efterfrågan per linje.

X 2000

Dubbeldäckare

SJ i korthet

Nattåg
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SJs biljetter 2008
1 klass 1 klass-biljett ger dig högsta komfort på 
alla SJs tåg.

2 klass Med 2 klass-biljett reser du bekvämt på 
alla SJs tåg.

Sista minuten Sista minuten är en billigare biljett 
som du kan köpa tidigast 24 timmar före avresa 
om du är pensionär, studerande eller ännu inte 
fyllt 26 år.

Månadsbiljett Med Månadsbiljett reser du mel-
lan två orter under 30 dagar.

Årspendlarbiljett Med Årspendlarbiljett reser du 
mellan två orter under tolv månader.

10-biljett 10-biljett berättigar till 10 enkla resor i 
valfri riktning mellan två orter.  

Årskort Med Årskort reser du hur mycket du vill 
under tolv månader.

Ökad valfrihet och fl exibilitet 2008 lanseras ett 

nytt sätt att boka och köpa tågbiljetter. Kunderna 

kan nu vid bokningstillfället exempelvis välja om 

de önskar platsbiljett, om biljetten ska vara 

ombokningsbar eller inte och om internet ska 

ingå. Detta är ett viktigt steg i målsättningen att 

erbjuda våra kunder ökad valfrihet och fl exibilitet. 

Biljettauktioner från 1 krona SJ har under 
2007 inlett ett samarbete med internetsajten 
Tradera som innebär att våra kunder kan köpa 
tågbiljetter i auktionsform. 

SJ Prio Våren 2007 lanserade SJ ett nytt 
lojalitets program, SJ Prio. Mottagandet blev 
mycket positivt och vid årsskiftet 2007/2008 
uppgick antalet SJ Prio-medlemmar till 
130 000. 

SJ i korthet

SJ Årsredovisning 2007   g   Flik 2



2   g   SJ Årsredovisning 2007

Viktiga händelser 2007
Kvartal 1
SJs tillväxt fortsätter med mycket 
god lönsamhet under första kvartalet
• Resandet med SJ ökade med 3%.
•  Stormen Per påverkade resultatet negativt 

med cirka MSEK 30.
•  Beslut om vinstdelningssystem för de 

anställda i SJ.
•  SJ förvärvade resterande andelar i Stock-

holmståg KB.
•  Lansering av Just nu 95, vilket innebär priser 

från 95 kronor på SJs X 2000-tåg. 

Kvartal 2
Fortsatt stark tillväxt och starkt nettoresultat  
• Resandet ökade med 8%. 
• Kundprogrammet SJ Prio lanserades.
•  Regeringen gav klartecken till byggandet av 

Citybanan i Stockholm.
•  DSB/First Group vann upphandlingen om 

Öresundstågen och Kystbanen. 

Kvartal 3
SJs bästa tredje kvartal någonsin
• Resandet med SJ AB ökade med 9%. 
•  SJ vann tågupphandlingen i Norrland – 

kontraktsvärde MSEK 2 000 under fem år. 

Kvartal 4
Rekordresultat och nya investeringar 
för framtiden
• Resandet med SJ AB ökade med 7 procent.
•  Regeringen beslutade att trafi khuvudmännen i 

syd och väst får interregional trafi keringsrätt. 
•  Beslut om investeringar i nya och upprustade 

fordon för MSEK 2 400.
•  Lansering av biljettauktion med utbudspris 

från 1 krona på SJs X 2000-tåg.
 

SJs styrelse har beslutat föreslå en utdelning till aktieägaren med 42:25 kronor per aktie, 
totalt MSEK 169.
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Kassafl öde från den löpande 
verksamheten, koncernen

Soliditet, koncernen Avkastning på eget kapital, 
koncernen

Nyckeltal

Belopp i MSEK  2007 2006 2005 2004 2003

Rörelsens intäkter   8 267 6 970 5 744 5 570 5 825

  – moderbolaget  6 875 6 211 5 720 5 529 5 758

Rörelseresultat    833 615 666 334 174

Rörelsemarginal, %    10,1 8,8 11,6 6,0 3,0

Årets resultat  507 368 1 203 192 – 101

Kassafl öde från den löpande verksamheten  1 341 721 737 – 185 143

  – moderbolaget  1 173 773 717 475 113

Avkastning på eget kapital, %   14,1 11,5 49,8 12,1 – 17,2

  – moderbolaget, %  13,5 16,5 51,7 11,6 – 10,9

Avkastning på sysselsatt kapital, %   11,4 8,8 11,2 8,2 5,8

Skuldsättningsgrad, ggr  1,2 1,3 1,4 1,9 2,2

Soliditet, %   36,7 33,2 31,7 23,9 18,9

  – moderbolaget, %  37,7 33,4 29,2 22,4 17,8

Investeringar    379 590 1 397 810 101

Medelantalet anställda  4 053 3 581 3 153 3 273 3 524

  – moderbolaget  3 475 3 273 3 106 3 235 3 476

Personkilometer, miljoner  6 467 6 160 5 673 5 544 5 733

Antal resor, miljoner  38,4 37,4 34,9 34,7 35,2

Uppgifter avseende 2003 är ej omräknade till IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

Nyckeltal, helår
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”Alla vill ta tåget!”

2007 var ett händelserikt år
Allt fl er väljer tåget. Just nu ökar resandet med  
SJ mer än dubbelt så fort som persontrafi k-
branschen generellt. Det beror delvis på det 
ökade miljöintresset, men vi ser också att allt 
fl er upptäcker hur bekvämt, enkelt och prisvärt 
det är att resa med tåg och hur goda möjlig-
heterna är att både arbeta och koppla av. 
Främst är det de långväga resorna som ökar, 
men även pendlandet i Mälardalen utvecklas 
positivt. 

SJs lönsamhet har nått ständigt nya höjder 
de senaste åren. Nya kunderbjudanden till-
sammans med förbättrad kvalitet har gett oss 
en starkare position på marknaden.

I maj lanserades vårt kundprogram SJ Prio. 
Med det kan vi uppmärksamma trogna rese-
närer. Det skapar också möjlighet till dialog där 
vi kan lära mer om hur servicen upplevs i syfte 
att bli bättre. Sedan lanseringen har 130 000 
nya medlemmar tillströmmat och målet är runt 
en halv miljon. 

Att erbjuda en resa för varje plånbok är en av 
våra ambitioner. Vi har gått från en lägsta pris-
nivå på 1 045 kronor i andra klass mellan 
Stockholm och Göteborg 2003 till 267 kronor 
2006, 95 kronor i april 2007 och 1 krona den 
4 oktober samma år. Närmare gratis än så kan 
man inte komma. Vår prisfi losofi  bygger på att 
ju tidigare man bokar desto lägre blir priset. 

Låg efterfrågan ger också billigare biljetter. I 
syfte att fylla tågen under lågtrafi k har biljett-
auktioner lanse rats. Tomma stolar ska fyllas 
och en krona i fi ckan är bättre än ingen. Visio-
nen är ju att ”Alla vill ta tåget!”. 

Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder – 
det är allmänt känt. Därför genomförs en del 
förändringar för att öka trivsel och motivation. 
Alla människor vill bli sedda, samtidigt som 
man vill kunna vara med och påverka. Vi byg-
ger vår orga nisation efter småskalighetsprinci-
pen, det vill säga mindre enheter, tydligare 
arbetsroller och större möjligheter till infl y-
tande. 

I punktlighets- och kvalitetsarbetet har ett 
närmare samarbete med Banverket och 
AB Storstockholms Lokaltrafi k (SL) knutits för 
att få ihop arbetssätt och ansvarsområden. En 
omfattande handlingsplan bestående av 44 
åtgärdspunkter har tagits fram som gemen-
samt genomförs för att halvera antalet förse-
ningar i Mälardalen till 2010.

Efter en del tekniska problem med våra dub-
beldäckare har tekniken stabiliserat sig och 
tågen går nu som förväntat och som alla rese-
närer har rätt att kräva. I början av 2008 trafi k-
sätts 30 tåg mot nuvarande cirka 25. Somma-
ren 2008 planeras 35 tågsätt vara i trafi k. Det 
motsvarar en 20-procentig kapacitetsökning 
och därmed hoppas jag att bristen på sittplat-
ser ska vara åtgärdad.

SJ vann uppdraget att trafi kera Norrland 
från och med sommaren 2008. Där fi nns en 
stor potential att öka resandet, inte minst när 
det gäller turism och nattåg.

SJ Service Academy bygger 
framtidens servicekultur
I början av 2008 startar SJs serviceskola. Här 
sker all utbildning av våra tågvärdar och säljare 
med hjälp av ett tjugotal servicecoacher. Även 
en lokförarutbildning etableras.

SJs vision syftar till att få så många som möjligt att välja tåget. För miljö och 
samhälle är tåget det enda hållbara transportmedlet som kan utvecklas och 
 byggas ut i stor omfattning. Det unika är att ju fl er som reser desto mindre blir 
miljöpåverkan. Ökad tågtrafi k minskar också Sveriges oljeberoende.

VD har ordet

”Nya kunderbjudanden 
tillsammans med 
förbättrad kvalitet har 
gett oss en starkare 
position på marknaden.”
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Kvalitetskraven ska vara höga för att utbild-
ningen ska få rätt status och komma att efter-
traktas även av andra företag inom servicein-
dustrin. Här växer ett nytt affärsområde fram 
som SJ satsar på att utveckla. 

Nu river vi prislistan
Under 2008 införs vår nya prismodell. Den 
består av tre delar. I den första delen paketerar 
kunden själv sin resa helt efter egna önskemål. 
Vi kallar det ”Din resa”. Den utgår från den 
rena transporten som sedan kan byggas på 
med ombokningsmöjlighet, återbetalnings-
skydd, komfort, mat ombord, internet med 
mera. I den andra delen river vi den fasta pris-
listan och låter efterfrågan helt styra priset. 
Den som kan planera och vara ute i god tid 
kan hitta mycket at traktiva priser. I den tredje 
delen, som redan införts, auktioneras alla bil-
jetter som inte är sålda 48 timmar före avgång 
ut för en krona och uppåt. SJ blir unika i detta 
avseende. Vi säger farväl till en 100-årig affärs-
tradition när kunden nu får sätta priset på hela 
vårt tjänsteutbud.

Nya tågresor, nya kundgrupper
Sedan några år tillbaka arrangerar vi tågresor 
kring nöjes-, kultur-, och idrottsevenemang. 
Detta har gett mersmak för både publik och 
arrangörer. Vi räknar med stort intresse även 
framöver.

De nya chartertågen ner mot kontinenten 
blev också en stor framgång. Under 2008 
byggs samarbetet ut med Fritids resor och Ving 
med många nya resmål till både storstadskul-
tur och sol.

Vi ska under året göra det möjligt att resa 
reguljärt med SJ ut i Europa. Det blir i så fall 
nattåg från Sverige till Berlin, Hamburg och 
Bryssel med utmärkt komfort och goda möjlig-

heter till förströelse. Därifrån är man sedan ute 
i det euro peiska järnvägsnätet och kan snabbt 
ta sig vidare dit man ska. 
 
Vi satsar framåt
SJ visar vägen genom att börja investera i ett 
nytt tåg anpassat för långdistanstrafi k för att 
frigöra fl er X 2000 som kan omdisponeras till 
mer volymtunga destinationer. Det nya tåget 
får god komfort, anpassad för resor upp till 
fyra timmar. På tre års sikt kan vi kapacitets-
mässigt ersätta fl yget mellan Stockholm, Göte-
borg och Malmö, vilket vore en stor mil jövinst 
för samhället. Att i praktiken locka till sig samt-
liga fl ygresenärer kräver dock kortare restider. 
Vårt nästa steg blir att investera i höghastig-
hetståg så snart politikerna ger klartecken till 
att bygga nya spår. Detta är framtiden!
 
Tack!
Jag vill slutligen rikta ett varmt tack till vår per-
sonal för alla fi na insatser som gjorts under 
året. Det är roligt att få dela ut en del av över-
skottet till våra anställda som ett bevis på vår 
uppskattning.  

Jag vill också tacka våra kunder för det för-
troende ni visat oss under året. Vi ska fortsätta 
göra vårt yttersta för att leva upp till era krav 
och förväntningar för både sinnen och plån-
böcker.

Jan Forsberg
Verkställande Direktör
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SJs vision och affärsidé
Vision
Alla vill ta tåget!

Affärsidé
Effektivt och miljövänligt resande. 

Mål
Ett modernt, lönsamt och kundnära reseföretag.

Finansiella mål 
• Soliditet ≥ 30 procent.
• Avkastning på eget kapital ≥ 10 procent. 

SJs ordinarie utdelning ska uppgå till en tredje-
del av årets vinst, vid uppnått soliditetsmål på 
30 procent.

Våra kärnvärden är:
• Pålitligt
• Säkert 
• Enkelt
• Miljöanpassat.

Våra kärnvärden ska genomsyra allt vi gör. De 
är avgörande för hur företaget, våra tjänster 
och vår roll i samhället uppfattas.

SJs uppdrag från ägaren
Svenska staten har gett SJ i uppdrag att 
bedriva persontrafi k på affärsmässiga grunder. 
Lönsamhet är en förutsättning för att SJ ska 
kunna möta framtidens utmaningar, däribland 
ökad konkurrens och konjunkturförändringar.

Vår syn på hållbarhet
SJ vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
Det gäller ökad såväl regional som nationell 
konkurrenskraft, där närheten mellan företag, 
arbete, utbildning och människor är viktig. Här 
spelar miljöfrågor en betydelsefull roll. Vi arbe-
tar ständigt för att minska miljöpåverkan och 
ett långsiktigt miljötänkande genomsyrar alla 
delar av verksamheten. 

SJs ansvar för att bidra till en hållbar sam-
hällsutveckling sträcker sig längre än till miljö-
anpassningen. Vi vill även bidra till social och 
ekonomisk hållbarhet. Med ekonomisk hållbar-
het menas ett positivt ekonomiskt resultat och 
en ordnad ekonomi. 

Vi vill vara ett ekonomiskt bärkraftigt företag 
som blickar framåt. Social hållbarhet innebär 
för oss frågor kring våra medarbetare och 
deras arbetsmiljö, mångfald och icke-diskrimi-
nering. Såväl ekonomisk som social hållbarhet 
är betydelsefull när det gäller att skapa möjlig-
heter att förverkliga visionen – Alla vill ta tåget!

Tåg – ett säkert sätt att resa
Tåg är ett av de säkraste transportmedel man 
kan välja. Våra resenärers och medarbetares 
säkerhet har högsta prioritet och därför arbetar 
vi aktivt med att utveckla säkerheten. Att tåget 
behåller sin position som ett säkert transport-
medel är viktigt för såväl kundernas upplevelse 
av tågresan som för tågtrafi kens roll i samhället.
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Liselotte och Anna-Maria pendlar mellan 
Stockholm och Strängnäs varje dag.

”Vi är ett gäng som åker den här sträckan, 
så ofta har man sällskap av någon kollega. 
Annars är det bra att utnyttja tiden till att 

läsa eller till att sova.”

Doris Lessing 
klev ombord i 
Södertälje
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Vi vill ha lönsam tillväxt 
och kunder som lyfter 
på ögonbrynen

Kvalitet, valfrihet och tillväxt 
är våra strategier
SJs verksamhet är fokuserad på tre huvud-
områden:

Kvalitet
SJs kvalitetsbegrepp bygger på punktlighet, 
service samt hela och rena tåg. Utvecklingen 
av servicekulturen är ett viktigt fokusområde. 
Målet är att komma ännu närmare kunderna. 
Vi har valt att satsa på ett småskaligare arbets-
sätt, för att ge medarbetarna bättre förutsätt-
ningar att erbjuda en reseupplevelse av hög 
kvalitet. 

Valfrihet
Valfrihet är viktigt. Kunden ska i större utsträck-
ning kunna bestämma innehållet i resan. Man 
kan välja en lägre fl exibi litet genom att avstå 
från extra tillval och få resan till ett lägre pris. 
Eller så kan man öka både serviceinnehållet och 
fl exibiliteten genom om- och avbokningsbara 
biljetter liksom möjlighet att förhandsboka mål-
tider och annan service. Målet är att varje kund 
ska kunna påverka innehållet i sin resa och där-
med stärka upplevelsen av en användbar och 
effektiv resa. Under det kommande året intro-
duceras fl er tjänster och tillval. 

Tillväxt
Efterfrågan på tågresor har ökat kraftigt de 
senaste åren och förväntas fortsatt öka. För att 
möta efterfrågan uppmuntras fl er att resa när 
det fi nns gott om plats genom attraktiva biljett-
priser. Detta har varit framgångsrikt. Sätes-
kapaciteten på de populära avgångarna på 
morgon och eftermiddag utökas också med 
hjälp av förlängda tåg. 

SJ ett allt starkare varumärke
Varumärket SJ har blivit allt starkare på senare 
år. Dialogen med kunderna har förbättrats för 
att kunna utveckla våra erbjudanden. Fokus på 
service och kvalitet har gett resultat och allt fl er 
upptäcker fördelarna med att ta tåget. Kund-
undersökningar visar att kunderna uppskattar 
SJ mer än tidigare. 

För att attrahera fl er kunder strävar vi efter 
att öka tillgängligheten genom fl exibla biljett-
priser under lågtrafi k och bil jettauktioner via 
internet. Både lågprisbiljetter och biljettauktio-
ner har blivit stora framgångar som bidragit till 
att stärka SJs varumärke hos både befi ntliga 
och nya kunder.

Miljöfrågorna har slagit igenom på bred front 
i samhället, vilket också har gynnat oss. Kun-
derna blir mer och mer medvetna om våra kon-

SJ strävar efter att ständigt överträffa resenärernas förväntningar med attraktiva 
produkter, bra service och hög kvali tet. För att lyckas arbetar vi konstant med att 
vidareutveckla vår kompetens och våra arbetsmetoder.

”Helt otroligt! Att åka till 
Göteborg för 61 kronor 
och tillbaka till Stockholm 
för 21 kronor.”
Kundreaktioner från biljettauktionerna. 

”Att sälja våra resor på auktion 
är spännande och vi hoppas 
att det ska locka många fl er 
att spontanresa mer.” 
SJs VD Jan Forsberg i SVT.

Verksamhet och strategier
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”SJs strategier ska leda till lönsam tillväxt på både 
befi ntliga och nya marknader. Våra kunder är basen 
för tillväxt och lönsamhet. Därför placeras kunden 
ännu mer i blickfånget än tidigare.”
SJs VD Jan Forsberg uttalar sig i Dagens Industri när 95-kronorskampanjen lanseras.

kurrensfördelar och gör ett medvetet val. Allt 
fl er, både privatpersoner och företag, väljer 
tåget. 

Kommunikation och marknadsföring
Marknadskommunikation och information är 
viktigt för att nå ut med kunskap om våra 
erbjudanden och vad SJ står för. Vi vill nå både 
befi ntliga kunder och människor som inte tar 
tåget idag. 

2007 genomfördes fl era stora reklamkam-
panjer bland annat ”95-kronan”, ”SJ Prio” och 
biljettauktioner. 

Vi strävar efter att kommunicera på ett såväl 
kreativt som effektivt sätt. SJs kampanjer blev 
bland annat nominerade i den stora svenska 
reklamtävlingen Guldägget och belönades 
dessutom med andrapris i tävlingen 100-
Wattaren, där de mest effektiva reklamkam-
panjerna utses. I europeiska reklamtävlingar 
blev vi bland annat nominerade i Cannes Lion, 
belönades med silver i Eurobest och vann guld 
i Epica. 
 
Nytt kundprogram – SJ Prio
SJ lanserade sitt nya kundprogram, SJ Prio för 
privatresenärer, 2007. Medlemskap ger poäng 
på såväl köp av resor som inköp i bistron. 
Poängen kan sedan användas ombord eller till 
nya resor hos oss eller någon av våra sam-
arbets partners. Dessutom får medlemmarna 
en rad förmåner och erbjudanden. Program-

met skapar möjlighet till dialog. På sikt är 
målet att få en halv miljon medlemmar. Vid 
årsskiftet 2007/2008 uppgick antalet med-
lemmar i SJ Prio till 130 000. Under hösten 
2008 kommer motsvarande program för före-
tagskunder. 

Auktioner fyller tågen 
Välfyllda tåg är lönsamt och ger bättre möjlig-
heter att erbjuda ett brett tjänste- och service-
utbud. Vi vill också nå ut till nya grupper och få 
fl er att prova tåget. Hösten 2007 prövade vi 
därför ett nytt sätt att sälja tomma platser och 
samti digt nå ut på ett annorlunda sätt. Genom 
samarbete med ett internetbaserat auktionsfö-
retag såldes ett antal biljetter på internet med 
utropspris på en krona. Biljetterna släpps 48 
timmar före avgång och auktionen stängs sex 
timmar innan tåget går. Auktionerna blev 
snabbt en succé och uppmärksammades stort 
i medierna. Vid årsskiftet 2007/2008 hade 
25 000 resor sålts. Detta är samtidigt ett viktigt 
led i arbetet att stärka SJs varumärke i grupper 
som vanligt vis inte väljer tåget.

Verksamhet och strategier
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Marknadsöversikt

Marknad och konkurrenter 

Trafi keringsrätt
SJs egen trafi k omfattar framför allt tågtrafi ken 
Stockholm–Göteborg/Malmö/Sundsvall och 
Göteborg–Malmö/Köpenhamn samt viss inter-
regional trafi k som Mälardalen och till Dalarna, 
Jämtland och Värmland.

Sedan 1978 har kommuner och landsting, 
med vissa undantag, ett gemensamt ansvar för 
lokal och regional kollektivtra fi k inom länen. År 
1990 började dessa genom sina så kallade tra-
fi khuvudmän organisera och utföra lokal och 
regional persontrafi k på järnväg. Denna trafi k 
upphandlas oftast i konkurrens. När SJ deltar 
sker det antingen i egen regi eller tillsammans 
med andra aktörer. 

 För mindre upphandlingar i Sverige deltar 
SJ i upphandlingar genom Merresor, ett bolag 
som SJ äger tillsammans med People Travel 
Group. 

I och med att regeringen i december 2007 
på vissa villkor biföll Skånetrafi kens ansökan 
om gemensam trafi keringsrätt för Öresunds-
tågen på sträckorna Malmö–Göteborg och 
Malmö–Alvesta från och med 2009, blir det 
konkurrens på dessa sträckor. Beslutet innebär 
att SJ inte har ensamrätt på interregional järn-
vägstrafi k på berörda sträckor efter 1 januari 
2009. Detta innebär också att SJ ska konkur-
rera med skattesubventionerad trafi k. 

 Vissa interregionala sträckor är inte kom-
mersiellt bärkraftiga. De bedöms dock som 
nödvändiga för att kunna upprätthålla kollektiv-
trafi kservice och fi nansieras därför till stor del 

genom skattemedel. Dessa sträckor upphandlas 
av Rikstrafi ken och är öppna för alla järnvägs-
företag. SJ är även här en av aktörerna.

Banverket ansvarar för infrastrukturen
Banverket är den myndighet som ansvarar för 
infrastrukturen i Sverige, de fysiska spåren. Det 
innefattar utveckling inom järnvägssektorn, 
ansvar för drift och förvaltning av statens spår-
anläggningar, samordning av den lokala, regio-
nala och interregionala järnvägstrafi ken samt 
stöd till forskning och utveckling inom järn-
vägsområdet. 

SJs andel där tåget fi nns som resealternativ
SJs marknadsandel är cirka 40 procent av hela 
tågtrafi kmarknaden. Regionaltrafi ken med tåg 
fortsätter att öka som en följd av attraktiva pris-
erbjudanden, utökad trafi k, moderna tåg och 
förbättrad service. Även den långväga trafi ken 
(längre än 10 mil) stärker sin marknadsposi-
tion. 

Konkurrens från andra tågoperatörer
Inom järnvägstrafi ken är det främst vid upp-
handlingstillfällena som det råder konkurrens. 
Det är ovanligt att olika operatö rer trafi kerar 
samma sträcka eller trafi ksystem samtidigt, 
men det förekommer. I den avtalade trafi ken 
konkurrerar SJ i upphandlingar med såväl 
svenska som internationella tågoperatörer, till 
exempel Arriva, First Group, Keolis, Veolia 
Transport, DB, NSB och DSB. 

SJ fortsätter ta marknadsandelar från fl yget genom starka erbjudanden och låg 
miljöpåverkan. Samtidigt är tågmarknaden under avreglering, vilket skapar krav 
på konkurrens på lika villkor. 

Marknadsutveckling Tåg/Flyg
Göteborg–Stockholm
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Källa: SJs biljettstatistik och LFVs destinationsstatistik. 
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Tågkonkurrenterna på den 
svenska marknaden 
Arriva Brittisk börsnoterad tåg- och bussope-
ratör. I Sverige kör Arriva Pågatågen på upp-
drag av Skånetrafi ken. 

First Group Brittisk börsnoterad tåg- och buss-
operatör verksam främst i Storbritannien. I 
Sverige är First Group DSBs partner i Öre-
sundstrafi ken från 2009.

Keolis Fransk lokaltrafi koperatör verksam i 
Europa samt i Kanada, delägd av de franska 
statsjärnvägarna. I Sverige har Keolis tidigare 
kört SLs lokaltåg. 
 
Veolia Transport (tidigare Connex) Globalt 
verksamt inom lokaltrafi k, delägt av franska 
offentliga intressen. I Sverige kör Veolia nattågen 
på övre Norrland till juni 2008 samt Mittlinjen – 
Nabotåget, Kinnekulletåget och Stångådals-
banan. 

DB Tysk statsägd transportkoncern verksam 
som tåg- och bussoperatör i Tyskland. DB är en 
aktiv anbudsgivare i svensk tågtrafi k. 

NSB/Tågkompaniet Tågkompaniet förvärva-
des av NSB (Norges Statsbaner AS) 2007 och 
är verksamt i Sverige med tågtrafi k Oslo–Göte-
borg, Tåg i Bergslagen, X-tåget och Roslagstå-
get som DSBs partner. 

DSB Dansk statsägd tågoperatör. I Sverige är 
DSB verksamt med bland annat drift av Ros-
lagståg samt Öresundstågen från 2009.
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Marknadsutveckling Tåg/Flyg
Sundsvall–Stockholm
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Pågående avreglering
Avregleringen av tågmarknaden har kommit 
olika långt i Europa. England har avreglerat 
mest och även Sverige har kommit längre än 
många andra. I takt med att avregleringarna 
fortsätter både i Sverige och i Europa gäller det 
att defi niera en princip om konkurrens på lika 
villkor.

I dag förekommer dels statssubventionerade 
tågoperatörer, dels företag som driver sin verk-
samhet på marknadsmäs siga villkor. Det är vik-
tigt att regelverket snabbt kommer på plats, 
om konkurrens på lika villkor ska bli möjlig. 

Bilen
Bilen är tågets huvudkonkurrent. Trenden är att 
privatbilismen fortsättar att öka även om takten 
tycks plana ut. En bi dragande orsak torde vara 
bensinpriset. En trend är miljöbilarnas ökande 
andel av bilförsäljningen. 

Flyget
Inrikesfl ygets volym stagnerade under 2007, 
med undantag för trafi ken på Bromma. Inrikes-
fl yget är starkt beroende av affärsresenärerna. 
Internationellt sett har lågprisfl ygets priser ökat 
med cirka 10 procent under de senaste tolv 
månader na, framförallt beroende på det ökade 
oljepriset. 

Flygbranschen ser över sin miljöprofi l. Det är 
svårt att förutsäga hur trafi kfl yget på sikt kom-
mer att påverkas av klimat kraven.

Expressbussarna
I nuläget är expressbussarna en marginell kon-
kurrent till SJ. Busstrafi kens marknadsandel är 
svagt vikande och trafi kvo lymen står stilla. Res-
tiderna blir inte kortare och lönsamheten är 
svag. Ökade dieselpriser och försäkringskost-
nader pressar branschen.

SJ-koncernen i övre Norrland
I september 2007 blev det klart att SJ-koncer-
nen tar över tågtrafi ken i övre Norrland från 
mitten av juni 2008. Därmed knyts Norrland 
ihop med SJ-koncernens övriga trafi k i Sverige. 
Avtalet löper på fem år.

Ökad styrka genom samarbete
SJ-koncernen deltar i trafi kupphandlingar som 
vi bedömer lönsamma. För att kunna skapa att-
raktiva lösningar vid större upphandlingar kan 
samarbete ske med partners.  

Marknadsöversikt
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Jonas och Per är på väg till ett jobb.

”Det blir en del resande i jobbet, och då är 
det trevligt om man har sällskap av någon 
kollega. Det är självklart roligast om man 

också vinner i spelet!”

Jag vann 
i Falköping
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Marknadsöversikt

Tågtrafi ken kan växa ännu mer
Det fi nns en betydande potential för tillväxt. SJ 
möter den växande efterfrågan på fl era sätt. Vi 
strävar efter att öka utbudet i rusningstrafi k 
genom att effektivisera trafi ken och investera i 
nya tåg. Vi erbjuder attraktiva priser generellt 
och särskilt på tider då färre är ute och reser. 
Ökade volymer ger större möjligheter att skapa 
slagkraftiga erbjudan den. Med förmånliga priser 
och erbjudanden vill vi få de som reser med oss 
idag att resa lite oftare och att de som inte ännu 
reser med oss ska upptäcka tågets fördelar. 

För samhället fi nns stora miljövinster att 
hämta om tågtrafi ken ökar. För att möta den 
ökade efterfrågan på tågresor måste samhället 
satsa på utbyggnad av järnvägskapaciteten.

Europa satsar på tåget
I Europa ökar snabbtågsresandet kraftigt. En 
tydlig trend är att länderna binder ihop sina 
trafi knät för att förenkla och effektivisera 
resandet. Eftersom avregleringarna inte kom-
mit så långt i Europa är det ofta statsägda tåg-
företag som samarbetar över nationsgrän-
serna.

Även tågstationerna utvecklas snabbt runt 
om i Europa. Med sin centrala placering i 
stadskärnorna har de ofta ut vecklats till popu-
lära samlingsplatser och kommunikationsnav 
för både invånare och resenärer. 

Stor potential i tidsbesparing
Stora delar av Europa har lösningar med sepa-
rata höghastighetsbanor som tillåter hastig-
heter på 300 kilometer i timmen eller mer. 
Sveriges spår tillåter maximalt 200 kilometer 
i timmen. Banverket har med i sin långsiktiga 

Tåget är framtiden
– i Sverige och Europa 
Tåget fortsätter att vinna mark. Under 2007 hade SJ sju procent fl er resenärer än 
under 2006. SJs marknadsandel ökade, framförallt på sträckor som Stockholm–
Göteborg och Stockholm–Malmö i konkurrens med främst fl yget. 

plan Götalandsbanan, Stockholm–Göteborg, 
Europakorridoren och sträckan Stockholm–
Malmö. Om de byggs sänks restiden med 1–1,5 
timme.

Banverket vill bygga bort trängseln på spåren
Enligt en analys1) genomförd av KTH (Kungliga 
Tekniska Högskolan) har restiden på vissa 
sträckor ökat 2007 jämfört med 2000. Huvud-
orsaken är trängseln på spåren, där snabb-
tågen delar spår med pendeltåg, regionaltåg 
och godståg. 

Banverket gav ut en reviderad framtidsplan 
2007, där man konstaterar att belastningen på 
spåren är stor och att sto ra investeringar krävs 
för att kunna möta efterfrågan. Järnvägsinve-
steringar har en lång planeringshorisont från 
för slag, godkänd budget och projektering till 
byggnation. Finansieringen sker med skatte-
medel och bygger på politiska beslut. Den poli-
tiska beslutsprocessen är avgörande för hur 
stora medel som riktas till järnvägen och är 
svår att förut se då långsiktiga planer kan 
komma att revideras beroende på budgetläget. 

1)  Analys genomförd av Bo-Lennart Nelldal, professor i 

tågtrafi kplanering vid KTH, på uppdrag av Banverket.
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SJ utvecklas för att möta 
ökad efterfrågan och tillväxt
Idag väljer allt fl er tåget, men det är inte bara affärs- och pendelresor som växer 
starkt. Tillsammans med olika samarbetspartners skapar SJ nya möjligheter 
och upplevelser för fritidsresenärerna. 

Nya snabbtåg gör det lättare att möta kunder-
nas behov och efterfrågan av snabba och 
bekväma resor även på kortare sträckor. 

Fler affärsresenärer och företagskunder
Förr var fl yget affärsresenärernas förstahands-
val, men det har förändrats och tåget blir allt 
populärare även i denna kategori. Många 
tycker att de kan använda restiden betydligt 
effektivare på tåget. Därför erbjuder SJ tillval 
som tyst avdelning, internet och mat ombord. 
Företagskunder erbjuds bland annat miljöråd-
givning, förenklade faktureringsrutiner samt 
sta tistik över tågresor. En miljöredovisning kan 
också göras, för att visa den miljöbesparing 
företaget gör genom att välja tåget. Attraktiva 
paketlösningar för taxi till tåget, hyrbilar och 
hotellbokning är andra delar av tjänsteportföl-
jen som underlät tar för företagskunder. 

Med riktade försäljningsåtgärder har vi lyck-
ats knyta många nya företag till oss. Under 
2007 tecknades cirka 140 nya företagsavtal i 
månaden. Tidigare har SJ haft en övervikt av 
företag och organisationer från den offentliga 
sektorn, men idag ökar andelen kunder även 
inom den privata sektorn snabbt. Det handlar 
dels om tjänsteresor, dels om grupp- och kon-
ferensresor. 

Ökad satsning på fritidsresenärer
SJ skapar nya möjligheter och upplevelser för 
fritidsresenärerna. För att utveckla vårt kund-
erbjudande samarbetar vi bland annat med 
idrottsförbund samt nöjes- och eventarrangörer 
för att fl er ska kunna ta tåget. SJs breda urval 
av distri butionskanaler, tillval och resepaket gör 
det enkelt för kunden att boka evenemang. 

Fler reser ut i Europa
Det nya InterRail kortet gjorde succé i somras 
och omsättningen tredubblades jämfört med 
fjolåret. Resenärerna kan välja att vara borta 
10, 22 eller 30 dagar.

En nyhet i produktutbudet är chartertåget 
som lanserades 2007. Första destination blev 
italienska Verona, genom ett samarbete med Fri-
tidsresor och europeiska tågbolag. För 2008 räk-
nar vi med att sälja minst 10 000 charterresor. 
Samarbetet med Fritidsresor fortsätter och även 
Ving startar tågcharter tillsammans med SJ.

Även reguljära tågresor till den europeiska 
kontinenten planeras med första stopp i Ham-
burg, Berlin eller Bryssel. Det går bra för tåget i 
hela Europa och SJ kommer att spela en aktiv 
roll i de allianser mellan olika tågbolag som nu 
byggs upp för att stärka det europeiska tågre-
sandet. 

Nytt snabbtåg ökar kapaciteten 
Efterfrågan på de längre sträckorna mellan 
storstäderna har ökat kraftigt och vi ser ett 
behov av att öka kapaciteten. 

För att frigöra fl er X 2000-tåg för de expan-
siva långsdistanssträckorna investeras i ett helt 
nytt snabbtåg. 

De nya tågen kommer liksom X 2000-tåg att 
köras i cirka 200 km/tim, vilket är den högsta 
hastighet som dagens spårnät klarar av. Kom-
forten blir hög och möjligheterna att arbeta 
ombord blir de samma som på X 2000, med 
tillgång till internet och tyst avdelning. De nya 
tågen gör att fl er sträckor får en enhetlig tågtyp 
som är anpassad till kundernas behov. Dess-
utom förbättras möjligheterna för människor 
som bor på orter kring storstadsregionerna att 
pendla till och från arbetsplatserna i centralor-
terna. 

Affärsutveckling
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Med resenären i fokus
För att kunna erbjuda rätt tjänster gäller det att förstå vad som är viktigt för 
 människor när de reser.

I allt resande är valet av färdsätt beroende av 
ett antal variabler, bland annat tillgång till färd-
sätt, restid, kostnad, fl exibilitet, säkerhet, miljö-
hänsyn, bekvämlighet och möjlighet att ut-
nyttja tiden under resan. Tåget ökar alltmer 
som ett attraktivt val för resenären, där ett fl er-
tal av dessa variabler väger över till tågets för-
del.

Resenärerna kan delas in i följande grupper:

•  Pendelresenärer som reser till/från arbete 
eller studier. I och med större avstånd mellan 
bostad och arbetsplats och utbyggd pendel-
tågstrafi k ökar resandet med tåg. Närhet till 
tåget, frekvens, punktlighet och trafi kträngsel 
är några av faktorerna som avgör valet.

•  Fritidsresenärer reser i allmänhet längre. 
Därför är bekvämlighet och möjlighet till 
attraktiva priser viktiga faktorer.

•  Affärsresenärer reser i huvudsak i arbetet. 
För dem är restiden en avgörande faktor. Möj-
ligheten att kunna arbeta på tåget gör att fl er 
och fl er väljer tåget framför fl yg eller bil. Tren-
den är att fl yget minskar till förmån för tåget 
på de långväga resorna. Vi ser också en ök-
ning av antalet företagsavtal. För företagen är 
miljöaspekten viktig, men också att de får en 
enkel och effektiv administration. Företaget kan 
även få statistik över sina reskostnader. 

SJ arbetar i sin marknadskommunikation för 
att nå de olika grupperna av resenärer. Målet är 
att stärka upplevelsen av SJ som ett modernt, 
lönsamt och kundnära reseföretag.

Restiden är avgörande
Faktum är att för resor under tre timmar väljer 
de fl esta att resa med tåg. Det är också konsta-
terat att om restiden är lika mellan tåg och fl yg 
väljer de fl esta tåget som anses enklare, bekvä-
mare och miljövänligare. Kortare restider är 
avgörande för att fl er ska välja tåget. 

Sträckan Stockholm–Göteborg ligger för när-
varande på strax under tre timmar. Här bekräf-
tar resestatistiken att tå get tar marknadsan-
delar från fl yget.

Resenärer

Bekvämare långresor
•  Allt fl er väljer SJ Nattåg. Det har blivit enklare att 

boka egen kupé och komforten har ökat. 
•  SJ storsatsar på direkttåg till fjällen. Från Stock-

holm, Göteborg och Malmö går direkttåg till Åre, 
Duved och Storlien. Från Helsingborg, Halmstad 
och Varberg går det direkttåg till Åre.  

•  Tågcharter med SJ: Förutom solsäkra mål i bland 

annat Italien och Kroatien fi nns resor med cham-
pagne- och vinprovningstema, kulturteman i 
spännande städer och tågresor som ansluter till 
båt- och cykelturer runt om Europa.  
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Nina har bokat sovkupé på chartertåg till Åre.

”Tåg är det absolut bekvämaste sättet att 
ta sig till fjällen. Jag får gott om plats för 

min packning, och kommer fram utvilad och 
redo för pisterna!”

Pudersnön 
är bara några 
timmar bort

Nina har bokat sovkupé på tåget till Åre.

”Tåg är det absolut bekvämaste sättet att 
ta sig till fjällen. Jag får gott om plats för 
min packning, kommer fram utvilad och 

är redo för pisterna!”

Pudersnön 
är bara en 
tågresa bort
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Albin och hans pappa ska hälsa på 
hans nyfödda kusin.

”Det ska bli roligt att träffa farfar. 
På tåget läser jag Elvis, det är en tecknad 

serie som jag tycker är kul.”

Jag mötte Elvis 
i Hallsberg
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I dialog med kunderna 
utvecklar vi vår kvalitet
SJ är ett serviceföretag i snabb utveckling och vi har högt ställda ambitioner när 
det gäller den kvalitet och service vi erbjuder. Vi ska leverera det kunderna förvän-
tar sig – och lite till. Vår passion för service ska genomsyra allt vi gör.

SJ siktar mot att bli ett serviceföretag i topp-
klass och arbetar ständigt med att förbättra 
kundernas upplevelse. I de undersökningar 
som görs visas hur stor vikt som läggs vid bra 
information, service, punktlighet samt hela och 
rena tåg. Den senaste kundundersökningen 
pekar på att SJ behöver bli mer personligt och 
förbättra dialogen med kunder na. Det är en av 
anledningarna till att vi förändrar vårt interna 
arbetssätt och går mot småskalighet under 
2008 . Vår erfarenhet är att mindre enheter 
fungerar bättre än större. 

Kvalitetsupplevelsen
Att tåget går i tid är en grundläggande kvali-
tetsfaktor. Därför har punktlighet högsta prio-
ritet i vårt interna kvalitetsarbe te. 

SJ lämnar restidsgaranti på alla sina tågresor. 
Kunden är berättigad till ersättning vid förse-
ningar i en viss omfattning.

Tågens standard ska göra det möjligt att 
använda tiden ombord på ett effektivt sätt. 
Servicen ombord ska möta kundernas behov 
av information, tillgång till internet eller tyst 
avdelning samt mat och dryck. 

 
Punktlighet i fokus
Vi har högt ställda mål när det gäller punktlighet. 
Rätt tid enligt branschstandard är tidtabell plus 
fem minuter. 

Problemen med punktlighet är nära kopplade 
till spårkapaciteten i trafi knätet. Eftersom kapa-
citeten är begränsad är trafi ken extra känslig 
för störningar. Problem på en plats i järnvägs-
nätet skapar ofta negativa kedjereaktioner över 
ett stort område. Stockholm är mest problema-
tiskt och ett exempel är ”getingmidjan”, de två 
spår som går norr- och söderut från Stock-
holms Central, där närmare 600 tåg passerar 
varje dag. Spårkapaciteten är densamma som 
1871, då bara ett tiotal tåg passerade per dygn. 
För att minimera de negativa följdverkningarna 

som uppstår vid trafi kproblem behövs en kraftig 
utbyggnad av spårkapaciteten. Beslut om ut-
byggnad av spårnätet fattas av regering och 
riksdag. 

SJ, Banverket och AB Storstockholms Lokal-
trafi k (SL) har i samarbete startat kraftsam-
lingen Mälardalen, som in leddes 2007, där 
målet är att halvera antalet förseningar fram till 
2010. Projektet handlar om att identifi era och 
så långt det är möjligt åtgärda några av de 
”fl askhalsar” som fi nns runt Stockholm. Ett 
åtgärdspaket med 44 punkter genomförs under 
de kommande tre åren för hela Mälardalen. 

SJs egna åtgärder handlar om ytterligare 
satsningar på förebyggande underhåll, extra 
personalutbildning i avgångs rutiner och mer 
personal på plattformen för att göra på– och 
avstigningarna smidigare. 

Banverket byter ut gamla växlar, moderniserar 
signalsystem och högtalaranläggningar, bygger 
fl er mötesstationer och dubbelspårsträckor 
samt sätter in särskilda spårpatruller som 
snabbare kan åtgärda småfel runt Stockholm. 
Webbkameror monteras upp på stationer, vilket 
underlättar arbetet för trafi kinformatörerna. 

Upprustning av tågen
Ett omfattande program kring upprustning av 
X 2000-tågen är till stor del genomfört och 
kommer att avslutas under 2008. Komforten 
har förbättrats och utrustningen har moderni-
serats. Det fi nns även förbättrade arbetsmöjlig-
heter ombord, något som våra kunder efterfrå-
gar i allt högre grad. De nya dubbeldäckarna 
hade en del problem vid introduktionen men 
dessa har successivt lösts i samarbete med 
leverantören. De snabbgående tågen har blivit 
mycket uppskattade av resenärerna. 

Nu har turen kommit till lok- och vagntågen. 
Upprustningsprogrammet inleds 2008 och 
innebär såväl exteriör som interiör standard-
höjning. Resenärerna förväntar sig god service 

Kunddialog
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Kunddialog

och hög komfort på alla våra tåg, oavsett på 
vilka sträckor de reser. Vårt omfattande upp-
rustningsprogram gör det möjligt att erbjuda 
hög kvalitet på alla linjer oavsett tågtyp.

Vi lyssnar och  förbättras
Genom SJs Kundtjänst får vi värdefull informa-
tion som används i förbättringsarbetet. SJs 
Kundombudsman är en relativt ny funktion 
som arbetar nära SJs Kundtjänst.  

Kunderna allt nöjdare
Mätningar görs kontinuerligt av hur kunderna 
uppfattar SJs service, dels genom SKI, Svensk 
Kvalitetsindex, dels genom egna kundnöjdhets-
mätningar. Mätningarna ger bra återkoppling 
på vårt förbättringsarbete. 

I 2007 års SKI-mätning går SJ framåt med 
2,2 enheter till 62,4. I undersökningen får runt 
9 000 privatpersoner och företag svara på ett 
antal frågor om sin syn på produkter och tjänster 

hos företag i olika branscher. SJ går också 
framåt när det gäller företagsimage, förvänt-
ningar, produktkvalitet, servicekvalitet, pris-
värdhet och lojalitet.

 I våra egna regelbundna kvalitetsmätningar, 
NKI, ser vi tydliga framsteg på våra två vikti-
gaste kvalitetsmått; komfort och kundbemö-
tande. Resultatet visar att tågen upplevs som 
bekvämare och bemötandet från våra medar-
betare har blivit bättre. Det sammantagna NKI 
för 2007 ökade från 71 till 73.

Tjugo procent av kunderna anser att kund-
bemötandet ombord har blivit bättre eller 
mycket bättre under de senaste två åren. Det 
är ett viktigt steg framåt, då mötet mellan 
frontlinjepersonalen och kunderna spelar en 
viktig roll i hur vi lyckas leva upp till våra kund-
löften. 

 

Nöjd-Kund-Index (NKI) 
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Erik och hans fru 
Marith har varit i Göteborg 

och hälsat på barn och barnbarn.

”Vi tar ofta tåget när vi ska ut och resa. 
Det är väldigt smidigt, och så köper vi 

biljetterna på internet.”

Nästa vecka tar vi 
tåget till vännerna 
i Sundsvall
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Valfrihet

Stärkt kunderbjudande 
genom ökad valfrihet 
Kundorientering är en ständigt pågående process. Utbudet av produkter och 
tjänster utvecklas hela tiden för att kunderna lättare ska kunna välja det sätt att 
resa som passar dem bäst. Kundens möjlighet att bestämma resans innehåll 
ökar också. Genom biljettauktioner på internet nås nya kundgrupper som i van-
liga fall kanske inte skulle ta tåget. 

Din resa
SJ har strävat efter att ge kunderna så stor val-
frihet som möjligt, både när det gäller priset 
och genom olika tillval.

Ett nytt sätt att sätta ihop sin resa införs 
under 2008. Kunden väljer själv om resan ska 
vara ombokningsbar eller inte, och om den ska 
kunna återbetalas. Den som önskar platsreser-
vation väljer det som tillval. Det innebär även 
möjlighet till platsreservation för kortdistans-
sträckor. Vidare kan kunden välja till mat 
ombord, internet ombord eller tyst avdelning. 
Det nya systemet är ytterligare ett steg mot en 
större valfrihet. Under året lanseras fl er nyhe-
ter inom detta område.

Biljetter på auktion för 1 krona 
SJ introducerade biljettauktion på internet 
under 2007. Reglerna är enkla: 
• Utgångspriset på tågresan är 1 krona.
• Auktionerna startas 48 timmar före avgång.
• Auktionerna avslutas 6 timmar innan avgång. 
Vinnaren av auktionen får ett e-postmedde-
lande med en länk till www.sj.se där betal-
ningen görs. Under auktionens gång kan delta-
garna enkelt följa hur budgivningen utvecklas 
och ta ställning till om det egna budet ska 
höjas eller inte. 

Många försäljningskanaler
Det ska vara enkelt att boka och köpa sin tåg-
resa, oavsett vilket sätt man väljer. Allt fl er före-

drar självbetjäning via internet och biljettauto-
mater. Biljetten kan hämtas i biljettautomaten 
på stationen, i Pressbyrån eller i en SJ Rese-
butik. Kunden kan också välja att resa biljett-
löst och får då sin bokningsbekräftelse via 
e-post eller som ett SMS till mobiltelefonen. 

 Kunder som efterfrågar personlig service 
eller vill få hjälp med mer omfattande bok-
ningar kan köpa sin biljett via vårt contact cen-
ter, i en SJ Resebutik, via ett ombud på tågsta-
tionen eller på en resebyrå. 

 Intresset för att resa utomlands med tåg 
ökar och utlandstrafi ken visar på ett tydligt 
uppsving. Samtidigt reser många, framförallt 
från Danmark, in i Sverige. Därför fi nns sedan 
sommaren 2007 SJs biljettautomater även på 
Köpenhamns centralstation. 

Vi kan idag erbjuda våra kunder många olika 
sätt att köpa sina tågbiljetter, och vi utvecklar 
hela tiden våra säljkanaler. Vi strävar efter att 
alltid vara lyhörda för vad våra kunder efterfrå-
gar oavsett om de föredrar självbetjäning eller 
en personlig kontakt.

Mat ombord
Vi samarbetar sedan tidigare med Årets kock 
och under 2008 vidareutvecklar vi samarbetet 
med menyer baserade på svenska råvaror, 
vilka kommer att erbjudas i bistrovagnarna. 
Ett samarbete med företag som levererar fär-
diglagade vardags- och gourmeträtter har 
etablerats. 

Andel självbetjäning per kundkategori

Fritidsresenärer 68%
Affärsresenärer 23%
Pendelresenärer 49%68

Fritidsresenärer, %

Fritidsresenärer 68%
Affärsresenärer 23%
Pendelresenärer 49%

25

Affärsresenärer, %

Fritidsresenärer 68%
Affärsresenärer 23%
Pendelresenärer 49%

54

Pendelresenärer, %
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Stärkt kunderbjudande 
genom ökad valfrihet 

P-A bokar sina tågbiljetter via internet.

”Jag bokar alltid biljetterna på SJs 
hemsida. Det är smidigt, jag behöver 

inte sitta i telefonkö, och jag får alla 
uppgifter direkt.”

Bokningen är klar 
och jag har inte ens 
rört mig från soffan
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Förändring börjar inifrån
SJ satsar stort på att utveckla servicekulturen. Det pågår ständigt en mängd 
större och mindre projekt som syftar till att förbättra kvaliteten och utveckla 
servicen. 

En av de mer omfattande interna förändring-
arna startade i dialog med personalen om hur 
de skulle vilja förändra sin arbetssituation för 
att i högre grad kunna fokusera på kundmötet.  

Tydligare roller och ledarskap var önskemål 
som kom fram, liksom större möjlighet att 
påverka arbetstider och den egna arbetssitua-
tionen samt mer kompetensutveckling. Detta 
har resulterat i en förändring mot ett småskali-
gare sätt att arbeta.

Ett småskaligt arbetssätt
Förändringen innebär att vår tidigare division 
Tågtrafi k delas i två delar, en division med 
fokus på service ombord och en divi sion med 
fokus på tågdriften. SJs trafi k delas in i tre olika 
produktområden: X 2000, Regional och 
InterCi ty/Natt. Genom att organisera verksam-
heten i mindre grupper vill vi öka personalens 
delaktighet och engagemang.

Med ett småskaligt arbetssätt ges också möj-
lighet att bli kunnigare inom sitt produktom-
råde. Målet är att ge kunder na en bättre och 
mer personlig service.

Ny teknik och nya uniformer
En ny handdator introduceras under 2008. 
Den kommer att underlätta ombordarbetet 
avsevärt och skapa för utsättningar för att ge 
bättre och snabbare service. Nya uniformer 
kommer att lanseras under 2008 för att förtyd-
liga en viktig intern förändring mot bättre 
kundvård och service. Uniformerna är en viktig 
del av SJs varumärke. Avsikten är att signalera 
professiona litet, trygghet och säkerhet. 

Prioriterade områden i personalarbetet
För att nå våra mål krävs att vi ger organisatio-
nen rätt förutsättningar och att alla känner sig 

engagerade och delaktiga i verksamheten. Där-
för prioriteras följande områden: 
• Ledarskap
• Kompetensutveckling
• Mångfald
• Hälsa.

Ledarskapet utvecklas 
En ledare inom SJ ska vara ett föredöme, visa 
personlig omtanke och inspirera sina medarbe-
tare. Bra ledarskap är grundläggande när det 
gäller att motivera andra. De senaste åren har 
SJ gjort stora satsningar på att utveckla detta 
både genom kurser för grupper och individan-
passade ledarskapsutbildningar. 

För att stärka ledarskapet i vardagen rekryte-
rar vi fl er arbetsledare och mellanchefer både 
för trafi k- och servicedivi sionerna. 

Med hjälp av medarbetarsamtal ska mål och 
förväntningar sättas. När året lider mot sitt slut 
summeras vad som uppnåtts. 

Rekryteringen stärks
SJ växer och behovet av att anställa nya med-
arbetare är stort inom hela företaget. Under de 
närmaste åren fi nns behov att förstärka organi-
sationen med ett stort antal nya medarbetare. 
Under 2007 tillsattes drygt 300 heltidstjänster. 
Under 2008 fortsätter vi att rekrytera såväl 
lokförare som ombordpersonal samt ledare för 
den nya organisationen. Vi har därför under 
2007 skapat en central rekryteringsfunktion för 
hela landet för att underlätta rekryteringen och 
urvalsprocessen på de olika platser där vi fi nns. 

Ny utbildningsorganisation
De stora rekryteringsbehoven ställer höga krav 
på våra internutbildningar. Vi vill erbjuda våra 
nyanställda en grundut bildning som förmedlar 

Medarbetare
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Emelie är på väg till Göteborg för att 
hälsa på några kompisar.

”Jag brukar ta tåget, bussen tar så lång tid. 
Oftast passar jag på att plugga, men idag 

startade resan så tidigt, så jag började med 
att sova en stund.”

Lesley väckte 
mig i Västerås

Förändring börjar inifrån
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Kvinnor, 33
 (26)

Män, 67
 (74)

Kvinnor, 37
 (36)

Män, 63
 (64)

Kvinnor, 40
 (37)

Män, 60
 (63)

Könsfördelning, chefer, % Könsfördelning, totalt, % Könsfördelning, arbetsledare, %

vår syn på kvalitet och vårt säkerhetstänkande, 
och som samtidigt genomsyras av våra värde-
ringar. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp på 
utvecklings- och utbildningsfrågor. Därför ska-
pas nu en ny utbildningsorganisation, SJ Ser-
vice Academy, placerad i Solna strax norr om 
Stockholm, med en fi lial i Hagalund. Verksam-
heten startar i början av 2008. 

Vid sidan av den gemensamma grundutbild-
ningen för alla nyanställda genomförs också 
lokförarut bildningar. Vi räknar med att rekry-
tera och utbilda 200 nya lokförare 2008.

SJ Service Academy erbjuder även fortbild-
ning och vidareutbildning för befi ntlig personal. 
Detta innebär även ökade möjligheter att certi-
fi era olika personalgrupper. Andra företag och 
organisationer kommer också att erbjudas ser-
viceutbildningar.

Servicecoacher lyfter servicekulturen
Kundmötet är centralt för hur kunderna upple-
ver SJ. Ett tjugotal servicecoacher som alla har 
gedigen erfarenhet av att arbeta med service 
har anställts. Deras uppdrag är att utbilda alla 
medarbetare som har kundkontakt för att 
skapa en förstklassig service- och säljkultur. 
Servicecoacherna arbetar i första hand inom 
SJ Service Academy, men de fi nns även ute i 
organisationen för att ge stöd i servicearbetet. 

Mångfald och jämställdhet 
SJs resenärer representerar hela det svenska 
samhället därför vill vi även att vår personal gör 
det. Grunden i SJs strävan mot ökad mångfald 
är att alla medarbetare ska ha samma förut-

sättningar oavsett kön, sexuell läggning, funk-
tionshinder, etnisk tillhörighet, ålder, religion 
eller kulturell bakgrund. Vidare ska alla män-
niskor ha samma rättigheter och möjligheter i 
fråga om arbete, anställningsvillkor och utveck-
lingsmöjligheter. Arbetsmiljö och organisation 
ska passa alla.

Historiskt har antalet anställda män alltid 
varit högre än antalet kvinnor. Eftersom en 
jämnare fördelning efter strävas, vill SJ locka 
fl er kvinnor till lokföraryrket. Andelen kvinnor i 
ledande befattningar ökar och det är önskvärt 
att den utvecklingen fortsätter. Andelen kvinn-
liga chefer och arbetsledare i företaget är 38 
procent. I företagsledningen utgör kvinnorna 
33 procent av såväl styrelsen som företagsled-
ningen.  

Hälsa och välbefi nnande
Från 2005 till 2007 har SJ tillsammans med 
Försäkringskassan genomfört ett projekt för att 
minska sjukfrånvaron. I projektet har det bland 
annat ingått läkare, sjukgymnaster och psyko-
loger. Målet har varit att få tillbaka sjukskrivna i 
arbete. Ett konkret mål som sattes upp var att 
halvera sjukfrånvaron från 9 procent till 4,5 
procent till 2012. 

Programmet har varit framgångsrikt när det 
gäller att minska långtidssjukskrivningen och 
några av de åtgärder som ge nomförts har blivit 
permanentade som redskap i det dagliga arbe-
tet. Vid utgången av 2007 var den totala 
sjukfrånva ron 6,8 procent. 

Hälsosatsningen är ett projekt som inletts 
under året.  SJ tar steget vidare och satsar på 

Medarbetare
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förebyggande insatser i syfte att skapa ett fris-
kare företag. Exempel på positiva effekter som 
satsningen förväntas bidra till är en minskad 
sjuk frånvaro, ett effektivare arbetssätt, ökad 
prestationsförmåga och ett förbättrat kundbe-
mötande. 

En del i Hälsosatsningen är att ge ökad kun-
skap om fördelarna med en sundare livsstil. 
Exempelvis genomfördes en stegtävling och 
under hösten 2007 hölls ett antal informations-
möten kring kosthållning. 

Projektet är för närvarande igång på 15 orter 
och omfattar cirka 2 700 medarbetare.  

I en första utvärdering av insatserna har vi 
fått ett genomgående mycket positivt gensvar 
från medarbetarna. Många upplever att de mår 
mycket bättre. 

Medarbetarundersökning
En återkommande enkätundersökning bland 
medarbetarna görs en gång om året. Den ger 
en bild av arbetsklimatet internt i SJ. Undersök-
ningen är ett verktyg för att hitta utvecklings-
områden som i sin tur kan leda till konkreta 
aktivite ter. Den senaste undersökningen visade 
att trivseln med arbetet och arbetssituationen 
var god. De viktigaste utveck lingsområdena var 
information och ledarskap men även hante-
ringen av kundernas synpunkter. 

Under 2007 har ingen medarbetarundersök-
ning genomförts på grund av att en större 
organisationsförändring inletts. Nästa under-
sökning genomförs 2008, för att mäta effekten 
av förändringen.

Anställda uppdelat på ålder 2006 2007

< 30 537 726

30–49 1 754 1 886

> 50 1 290 1 441

Totalt 3 581 4 053

Medelålder 2006 2007

Män 46 46

Kvinnor 40 39

Totalt 44 43

Genomsnittlig anställningstid 2006 2007

Män 15 15

Kvinnor 10 9

Totalt 13 12

Nytt system för vinstdelning
Under 2007 infördes ett vinstdelningssystem 
som omfattar alla anställda i SJ AB och hel-
ägda dotterbolag, exklusive entreprenadbolagen. 
SJ följer Näringsdepartementets riktlinjer kring 
vinstdelning, vilket i princip betyder att när 
ägaren, staten, uppnått sin förväntade avkast-
ning kan vinstdelning ske. För en heltidsan-
ställd som arbetade hela 2007 innebar vinst-
delningen drygt 19 000 kronor i extra lön. 

Fortsatt fokus på kostnadseffektivitet
De senaste åren har SJ bedrivit ett långsiktigt 
och målinriktat arbete, där vi strävat efter att 
stärka kontrollen över våra kostnader, skapa 
effektivare arbetsmetoder och utveckla våra 
erbjudanden. Idag har vi lönsamhet inom alla 
områden.

Ett välplanerat underhåll av tågen gör att vi 
kan använda dem effektivare, vilket både mins-
kar kostnaderna och ökar intäkterna. Ett inten-
sivt projektarbete kring detta pågår i samar-
bete med våra underhållsleverantörer. 

Medarbetare
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Höjd kvalitet 
för Stockholms pendlare
Sedan sommaren 2006 driver Stockholmståg pendeltågstrafi ken i Stockholm 
på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafi k (SL). 2007 blev företaget ett hel-
ägt dotterbolag till SJ. Ett antal projekt bedrivs för att höja kvaliteten och utöka 
trafi ken. 

Under 2007 förvärvade SJ Tågkompaniets 
andel i Stockholmståg KB som därmed blev ett 
helägt dotterbolag till SJ. Stockholmståg hade 
i juni 2006 tagit över pendeltågstrafi ken från 
den tidigare operatören Citypendeln. SJ har 
lång erfarenhet av att transportera ett stort 
antal resenärer i snabba intervaller. Vi ser det 
som en möjlighet för framtiden att expandera 
även inom detta segment. Trafi kavtalet med SL 
löper fram till 2011, med option för SL att för-
länga avtalet ytterligare fem år.

Nya tåg ökar driftsäkerheten på sikt
Vid trafi kövertagandet 2006 fanns fl era for-
donsproblem samt ett stort förarunderskott. 
Detta förde med sig förseningar och inställda 
tåg. Därför var Stockholmstågs första prioritet 
att förbättra tillgången på personal och fordon. 
Satsningen på att rekrytera fl er lokförare och 
tågvärdar slog väl ut och från och med april 
2007 har i princip inga tåg ställts in på grund 
av personalbrist. SLs nya pendeltåg har imple-
menterats med viss fördröjning på grund av 
både tekniska problem och försenad tidplan. 
Under 2007 förbättrades driftssäkerheten 
markant. Vid utgången av 2007 stod de nya 
tågen för cirka 70 procent av trafi ken. Mot 
slutet av 2008 beräknas merparten av den 
äldsta vagnparkens tåg vara utfasad.

Parallellt med att säkra tillgången på per-
sonal och fordon har Stockholmståg arbetat 
intensivt med att förbättra även andra kvali-
tetsaspekter. Störningsinformationen och 
punktligheten har haft särskild prioritet. Under 
2007 lades också grunderna för mil jö- och 
kvalitetscertifi ering av Stockholmståg. Certifi e-
ring beräknas ske under 2008.

Positiv utveckling av kvaliteten 
SL genomför regelbundet kvalitetsmätningar 
där ett antal områden studeras, bland annat 
punktlighet, störningsinformation och städning. 
Det görs även en helhetsbedömning av kund-
nöjdheten i ett Nöjd-Kund-Index, NKI. Den sista 
mätningen som gjordes innan Stockholmståg 
tog över pendeltågstrafi ken visade på ett NKI 
om 26. Efter 1 år har NKI ökat till 55. SLs mål 
är 70.  

Fakta om Stockholmståg
•  Pendeltågen trafi kerar sträckorna (Gnesta) 

Södertälje–Märsta och Nynäshamn–Bålsta.
•  Under rusningstrafi ken körs även förstärk-

ningståg på sträckorna Tumba–Jakobsberg 
samt mellan Upplands Väsby och Tumba. 

•  Under ett vardagsdygn körs cirka 750 
pendeltågs avgångar.

•  Varje vardag görs cirka 250 000 resor i 
pendeltågstrafi ken. Det motsvarar cirka 65 
procent av allt järnvägsresande i Sverige. 

• Stockholmståg har 600 anställda.
•  Varje vardag används cirka 162 pendeltågs-

fordon.
•  Stockholmstågs fordon kör 22 miljoner 

fordonskilometer per år. 

Stockholmståg



SJ Årsredovisning 2007   g   29

Höjd kvalitet 
för Stockholms pendlare

Ida och Per-Anders har varit på kundmöte.

”Det är praktiskt att ta tåget, eftersom 
man då kan utnyttja tiden till att arbeta. 

Idag var vi klara med uppföljning och 
sammanfattning av vårt möte redan när vi 

kom fram till Stockholm.”

Vi hade jobbat 
färdigt redan på 
perrongen
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Ett hållbart företag
SJ presenterar en separat hållbarhetsredovisning för 2007. Här följer en 
 sammanfattning av de viktigaste delarna. 

Hållbarhetsredovisning

Genom att knyta ihop städer och regioner är 
det svenska järnvägsnätet och SJ viktiga be-
ståndsdelar i den infrastruktur som är grund-
läggande för samhällets funktion. SJ skapar 
möjligheter för människor att arbetspendla och 
resa på ett miljövänligt och hållbart sätt och är 
därigenom med och formar samhällsutveck-
lingen.

SJs verksamhet är i grunden hållbar 
Tåget är det mest energieffektiva färdmedlet. 
Resor med SJs eltåg är certifi erade för ”Bra 
Miljöval”. Den el som köps in till SJs eltåg kom-
mer från förnybara energikällor. Genom att de 
senaste åren ha tagit marknadsandelar från 
fl yg och buss har SJ bidragit till en miljövinst 
för samhället som helhet.

SJs verksamhet berör många. Detta ställer 
höga krav på att SJ uppträder med god etik 
och ansvarsfullt på alla ni våer i organisationen 
och gentemot våra intressenter.

SJ är sedan 2006 medlem i Globalt Ansvar, 
vilket innebär att vi åtar oss att verka i enlighet 
med de tio principerna i FNs ”The Global Com-
pact” och OECDs riktlinjer för multinationella 
företag. Dessa tar fasta på engagemang och 
kunskap om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 
korruptionsbekämpning och miljöhänsyn.

För att lyckas i arbetet med hållbar utveck-
ling är det viktigt att ha engagerade och miljö-
medvetna medarbetare som trivs på SJ och 
bemöter kunder på ett professionellt sätt. SJ 
har under de senaste åren i fl era projekt arbe-
tat aktivt för att förbättra arbetsmiljön och har 
även lyckats sänka sjukfrånvaron. 

SJ genomför under 2008 en förändring för 
servicepersonalen. Genom att organisera verk-
samheten i mindre grupper vill vi synliggöra 
våra medarbetare och ge dem bättre möjligheter 
att påverka. Ett sammantaget syfte är att för-
bättra kundmötet genom mer utbildning, upp-
följning och coachning.

Trender
Under de senaste åren har allmänhetens 
intresse för hur människans aktiviteter påver-
kar klimatet och miljön ökat. Det har fått till 
följd att resenärer i ökad utsträckning efterfrå-
gar miljövänliga resealternativ. Att erbjuda ett 
sätt att resa med liten miljöpåverkan har där-
med blivit en konkurrensfördel för SJ. 

En ytterligare trend är att företag förväntas 
redovisa sitt sociala ansvarstagande. Vi väl-
komnar denna utveckling ge nom den positiva 
effekt detta får både för samhälle och miljö. 
Det stimulerar oss till att kontinuerligt mäta 
och förbättra vårt arbetssätt, då vi får goda 
möjligheter att jämföra oss med andra företag.

SJ har under de senaste åren haft en stark 
fi nansiell utveckling, vilket gör att vi kan investera 
i nya snabba tåg med ökad komfort för våra 
resenärer och ännu bättre miljöprestanda. 
Genom snabbare transporter möjliggörs dess-
utom en funktionell regionförstoring som gyn-
nar hela samhället. Vår ambition är att fortsätta 
vara framgångsrika och se till att så många 
som möjligt reser med oss. På detta sätt bidrar 
vi till en hållbar utveckling.

Strategi och vision
För SJ innebär hållbarhetsarbete att vi i vår 
dagliga verksamhet integrerar ekonomisk lön-
samhet med socialt och miljömässigt 
ansvarstagande.

Defi nition av hållbarhet
SJ defi nierar hållbar utveckling i enlighet med 
Brundtland kommissionen (1987), det vill säga 
att: ”… samhällsutvecklingen ska kunna tillgo-
dose dagens behov utan att äventyra framtida 
generationers möjlighet att tillgodose sina 
behov”. 

Ett centralt begrepp i hållbarhetssamman-
hang är resurshushållning, vilket för SJ innebär 
en effektivisering av energianvändning, arbete 
med klimatpåverkan och återvinning av förbru-
kat material. 
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Ett starkt SJ bidrar till en hållbar utveckling 
och nöjda kunder är en förutsättning för att vi 
ska vara framgångsrika. Detta kräver att vi ger 
bra service och levererar en hög kvalitet i vår 
verksamhet. Hur nöjda kunderna är med våra 
tjänster och vår service mäts kontinuerligt 
genom Nöjd-Kund-Index-undersökningar (NKI). 
Resultat från dessa undersökningar hjälper oss 
att utveckla vårt erbjudande.

Hållbarhetsansats
SJ har sedan länge arbetat aktivt i många håll-
barhetsfrågor. Till grund för SJs arbete med 
hållbarhetsfrågor ligger ett antal policys och 
riktlinjer, vilka återfi nns på www.sj.se. 

En aktiv intressentdialog är ett verktyg för att 
identifi era SJs mest prioriterade hållbarhets-
frågor.

Som ramverk för hållbarhetsredovisningen 
tillämpas tredje generationen av Global 
Reporting Initiatives (GRI) riktlin jer G3 (www.
globalreporting.org). Dessa riktlinjer är allmänt 
vedertagna bland större företag och tillämp-

ning av G3 förbättrar jämförbarheten med 
andra företag.

Enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapporte-
ring ska bolag ange till vilken nivå organisatio-
nen följer riktlinjerna. SJ har valt att för 2007 
applicera nivå B+. SJ utför en självutvärdering 
gentemot GRIs riktlinjer G3. Öhrlings Price-
water houseCoopers har utfört ett bestyrkande 
avseende utvalda indikatorer och nivågranskat 
SJs hållbarhetsredovis ning, vilket bekräftar den 
självutvärdering som placerar SJ på nivå B+.

Intressentdialogen
SJ strävar efter att ha en dialog med intressen-
terna. En professionell och transparent intres-
sentdialog är också ett viktigt verktyg för att 
identifi era möjligheter till att förbättra verk-
samheten. Urvalet av intressenter är gjort uti-
från det värde som skapas i relation mellan SJ 
och respektive intressentgrupp. Vid urval av 
intressenter har även indirekta effekter beak-
tats. 

Strategiska indikatorer 2005 2006 2007 Mål 2008

Ekonomisk presentation

Personkilometer (milj) 5 673 6 160 6 467 —

Avkastning på eget kapital efter skatt (%) 49,8 11,5 14,1  ≥ 10

Soliditet (%) 31,7 33,2 36,7 ≥ 30

Miljöindikatorer

Energieffektivitet eltåg
(kWh/personkm) 0,10 0,10 0,09 —

Totala utsläpp av koldioxid (ton CO2)
1) 8 485 7 770 8 786 —

Totala utsläpp av koldioxid (g/personkm) 1,50 1,26 1,36 —

Sociala indikatorer

Anställda Nöjd-Medarbetar-Index (%) 49  50 — 53

Anställda Sjukfrånvaro (%) 8,8  7,7 6,8 6,0

Produktansvar Nöjd-Kund-Index (%)1) —  71 73 —

Produktansvar Punktlighet (%) 91 90 90 —

1) Indikator bestyrkt av Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Indikatorer
SJs ansats är att genom ett aktivt hållbarhetsarbete bidra till att förverkliga vår vision ”Alla vill ta 
tåget!” och därigenom bidra till en mer hållbar miljö- och samhällsutveckling. Vår uppgift är att 
fortsätta vara framgångsrika och att se till att så många som möjligt reser med oss.

SJs koncernledning har valt ut ett antal indikatorer kopplade till hållbarhet vilka anses centrala 
för att under de när maste åren föra hållbarhetsarbetet framåt. 

Hållbarhetsredovisning
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SJs verksamhet angår många, då Sveriges 
järnvägsinfrastruktur är en nationell tillgång 
som samtliga samhällsmed borgare är delak-
tiga i. SJ har ett ansvar att förvalta sin roll på 
ett bra sätt och därigenom skapa värde för 
ägare, indivi der och miljö. Detta innefattar att 
leverera bästa möjliga upplevelse till våra rese-
närer så att så många som möjligt väljer att ta 
tåget. 

Ekonomisk hållbarhet
SJ bidrar till Sveriges konkurrenskraft på alla 
nivåer. Ekonomisk styrka är en förutsättning för 
att vi ska kunna satsa på att utveckla vår verk-
samhet och vårt miljömässiga och sociala 
ansvarstagande. 

Ett modernt reseföretag
Ägarens uppdrag är att SJ ska vara ett modernt 
reseföretag som i alla avseenden och uthålligt 
agerar affärsmässigt. SJs verksamhet är kon-
kurrensutsatt och har samma förutsättningar 
och krav på verksamheten som andra kommer-
siella aktörer. 

Fokus på hållbarhet
SJs affärsidé har ett tydligt hållbarhetsfokus, 
nämligen att SJ ska erbjuda ”Effektivt och mil-
jövänligt resande”. 

 Även målbilden inkluderar dessa aspekter – 
”Ett modernt, lönsamt och kundnära reseföre-
tag”. 

Genom att en stor del av företagets vinst 
återinvesteras i verksamheten i form av nya 
snabba tåg eller i vidare- och nyutveckling av 
tjänster och produkter, innebär ekonomisk 
framgång att vi kan erbjuda ökad komfort för 
våra resenä rer och samtidigt en ännu bättre 
miljöprestanda.

Tågets konkurrenskraft stärks
Snabbare restid vid längre resor innebär i första 
hand att tågets konkurrenskraft förstärks och 
att tåget tar marknads andelar från fl yg och buss. 

 En väl fungerande infrastruktur är nödvän-
dig för en gynnsam ekonomisk utveckling för 
samhället i stort. Genom att fl er reser med SJ 
tillför vi värde till individer och samhälle. 

Miljö – ett ständigt fokusområde
Forskare världen över är eniga om att den kli-
matförändring vi ser effekterna av idag är ett 
resultat av mänsklig aktivitet under en längre 
tid. För att kunna bromsa – och även vända – 
den negativa utvecklingen krävs det att vi gör 
förändringar i vår livsstil och våra medvetna val 
i vardagen. 

Tåg ger minimal miljöpåverkan
SJ har länge arbetat med fokus på miljöfrå-
gorna. När samhället ökar efterfrågan på ett 
miljöanpassat sätt att resa, står SJ därför redo 
att leverera ett transportsätt med minimal mil-
jöpåverkan. Att ta tåget istället för bilen eller 
fl yget är ett medvetet val som är betydelsefullt 
och positivt för miljön.

Varje enkelresa Stockholm–Göteborg som 
görs med tåg istället för bil minskar utsläppen 
av koldioxid med cirka 45 kg, om två personer 
åker i bilen. Resan med tåg ger koldioxid-
utsläpp som motsvarar en förbrukning av 
endast 3 milliliter bensin. Att välja tåget är ett 
enkelt sätt att minska sin egen miljöpåverkan.

Långsiktigt miljöarbete
SJ arbetar målmedvetet för att minska bola-
gets inverkan på miljön. Detta innebär ett lång-
siktigt miljöarbete och att miljöfrågor ges hög 
prioritet inom företaget. Miljöarbetets tyngd-
punkter kan hänföras till sex områden: 
• Miljöutbildade och informerade medarbetare.
•  SJ uppfattas som det mest miljöanpassade 

resealternativet. 
• Hög energieffektivitet i tågtrafi ken.
• Minimala utsläpp av luftföroreningar.
•  Låg miljöpåverkan från inköp av varor och 

tjänster.
• Resurshushållning och källsortering.

Tåget − ett aktivt miljöval  
Den globala uppvärmningen har fått stor upp-
märksamhet i media, inom företag, i politiken 
och bland allmänheten. Med tanke på de miljö-
konsekvenser som visar sig mer och mer i 
människors närhet är det troligt att fl er män-
niskor kommer att bli medvetna om vikten av 
att leva miljövänligt. 

Hållbarhetsredovisning
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Cecilias företag har kontor på 
fl era ställen i landet.

”Jag sparar mycket tid genom att 
åka tåg, och tycker att det är väldigt 

bekvämt. På tåget får jag tid till både 
arbete och avkoppling.”

Rapporten blev 
klar i Skövde
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I SJs ombordundersökning under våren 
2007 var miljöskälet en av de främsta anled-
ningarna till varför resenärerna valde tåget. 

Nya tåg förbrukar mindre energi
SJ har under de senaste 15 åren bytt ut en stor 
del av sin fordonspark. SJs nya fordon är sam-
mantaget så energieffektiva att de trots ökade 
hastigheter förbrukar mindre energi än de 
gamla fordon de ersätter. Från år 1993 till år 
2006 har den genomsnittliga energianvänd-
ningen per personkilometer i SJs samlade trafi k 
med eltåg minskat med 20 procent.

Bra Miljöval
Den el som SJ köper kommer till 100 procent 
från förnybara energikällor, från vatten- och 
vindkraft. Genom att välja förnybar el bidrar 
SJ till en ökad efterfrågan på miljöanpassad 
energiproduktion. Sedan 1994 är resor med 
SJs eltåg märkta med Naturskyddsföreningens 
miljömärkning Bra Miljöval, som enligt Natur-
skyddsföreningen ställer de tuffaste miljökraven 
i världen. Kraven innefattar utsläpp, energi-
användning och underhållsplaner, till exempel 
när det gäller kemikalieanvändning hos våra 
leveran törer. Kraven skärps efter hand, vilket 
innebär att vi successivt måste utvecklas och 
bli ännu bättre för miljön för att klara kraven. 
En auktoriserad revisor kontrollerar årligen att 
kraven uppfylls. 

Social hållbarhet
För att vi ska vara framgångsrika på kort och 
lång sikt krävs ett ansvarsfullt agerande gente-
mot kunder och medarbetare. Det handlar om 
att förbättra kvalitet och arbetsmiljö samt att 
ständigt söka nya vägar för att skapa ökat 
värde för kunder och utvecklingsmöjligheter för 
medarbetare.

Kunderna allt nöjdare med SJ
Varje år mäts hur nöjda kunderna är med oss 
och våra erbjudanden och hur väl vi har upp-
fyllt deras förväntningar. Resultatet samman-
ställs och redovisas som Nöjd-Kund-Index (NKI). 
År 2006 introducerades en utökad version av 
NKI som ger mer utförlig information om kun-
dernas inställning till oss.

Under 2007 blev NKI 73 (71). Detta motsva-
rar svarsalternativ ”Bra”, och visar att våra kun-
der i allmänhet är nöjda. Vi har under 2007 
haft en stark resandeutveckling och våra kun-
der har blivit nöjdare, vilket är glädjande.

Bekvämare tåg
Upplevelsen av komfort har visat sig ha stor 
inverkan på hur nöjd resenären är, det vill säga 
att tåget är bekvämt och att det fi nns bagage-
utrymme. Indexnivåerna ökar, vilket visar att 
kunderna är nöjda både med våra nyligen 
upprusta de X 2000 och våra dubbeldäckare.

Hållbarhetsredovisning

CO2 -utsläpp koncernen, egentrafi k och 
länstrafi kavtal 2007, ton

Eltåg 18

Dieseltåg 2 675

Tågbuss1) 1 828

Ersättningstrafi k1) 3 947

Hyrbil1) 31

Taxi1) 227

Tjänsteresor 60

Totalt 8 786

1)  Inköpta tjänster från buss-, taxi- och hyrbilsleverantörer.

Årets Miljöförbättrare
I Folksams årliga klimatindex 
placerade sig SJ på delad första plats 
tillsammans med AstraZeneca som 
årets mijlöförbättrare 2007. Undersök-
ningen omfattar de största svenska 
börsnoterade bolagen samt ett tiotal 
svenska storbolag.
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Bättre bemötande ombord
Bemötandet ombord är också en viktig faktor 
för våra kunders nöjdhet med oss och även här 
noterar vi en ökning. Betyget är en framgång 
med tanke på att vi under året varit hårt an-
strängda bemanningsmässigt, då kundantalet 
ökat väsentligt.

För informationen ombord på tågen ser vi en 
förbättring för 2007 jämfört med 2006. Dock 
kan vi förbättra informationen vid trafi kstör-
ningar, där vi generellt får lägre betyg av våra 
kunder.

Minskad sjukfrånvaro
Projektet ”Minskad sjukfrånvaro vid SJ” pågick 
åren 2005–2007. Den befi ntliga rehabiliterings-
processen har uppdate rats och förbättrats. Den 
totala sjukfrånvaron har minskat löpande under 
projektets gång. Mel lan år 2004 och 2007 har 
den genomsnittliga sjukfrånvaron för SJs per-
sonal sjunkit från 8,6 procent till 6,8 procent. 
Minskningen motsvarar cirka 70 heltidstjänster, 
vilket innebär en minskad kostnad för individen, 
SJ och samhället om cirka MSEK 45 årligen.

Hälsosatsningen
Under 2007 startades en omfattande hälso-
satsning för att långsiktigt förbättra arbetsmil-
jön och fortsätta att sänka sjukfrånvaron. Målet 

är att med kunskaper ge insikt i fördelarna 
med en sundare livsstil. Projektet beräknas 
löpa i tre år och har fyra identifi erade huvud-
områden:
•  Motionssatsning i form av stegtävling, 

pausgymnastik med mera
• Massage och kiropraktik
• Stresshantering
• Kostrådgivningsseminarier.

Förebyggande arbete minskar arbetsskador
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete strä-
var SJ efter att förebygga att arbetsskador och 
arbetsolyckor inträffar. På samtliga arbetsplat-
ser fi nns skyddsombud som tillsammans med 
arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna 
utformar förslag kring arbetsmiljöfrågor. Arbetet 
samordnas i skyddskommittéer. 2007 inrap-
porterades 107 olyckor (120) samt 73 inciden-
ter (78). Därtill rapporterade Stockholmståg 
KB 59 tillbud och skador under 2007. Jämförel-
setal för 2006 saknas. År 2007 uppnåddes det 
övergripande trafi ksäkerhetsmålet att ingen 
resande och ingen av SJs per sonal ska om -
komma eller skadas allvarligt till följd av SJs 
verksamhet.

Hållbarhetsredovisning
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Energianvändning för olika transportslag

Förutsättningar:

Tåg: X 2000 (50% beläggning)

Buss: Euro3 (50% beläggning)

Bil: miljöklass 2000 (2 personer)

Flyg: Boeing 737 (65% beläggning)

Källa: KTH
Målet för 2008 är 6,0%.
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Nu behöver vi 
beslut om framtiden

Vi har gått från ett produktionsinriktat företag 
till att i varje läge tänka på vad kunderna vill ha. 
Vår satsning på kvalitet och service har kommit 
långt och nu kan vi äntligen rikta blickarna 
långt framåt. 

Hållbar utveckling
Sverige liksom övriga Europa står inför stora 
förändringar när det gäller att minska förbruk-
ningen av icke förnybara energislag. Transport-
sektorn är Sveriges i särklass största oljekonsu-
ment och för att bryta oljeberoendet blir järn-
vägen rimligen det naturliga alternativet, både 
i tätorter och på medellånga sträckor. Jag tror 
på allvar att tåget har goda möjligheter att 
ersätta en stor del av dagens biltrafi k och fl yg. 

Oklara spelregler
Våra utmaningar är till stor del politiska. Järn-
vägen i både Sverige och Europa står inför en 
expansiv period men spelreglerna är oklara. 
Vilka aktörer ska köra tågen? Vem är beredd att 
satsa miljarder på investeringar i nya tåg utan 
att vara säker på att ha tillgång till marknaden? 

SJs hållning är tydlig: vi tror på konkurrens 
men inte mellan kommersiella och statsunder-
stödda företag. Man kan inte vinna en tävling 
odopad när andra är dopade. Jämför till exem-
pel SJ, ett vinstdrivande företag som ska leva 
på sina biljettintäkter och ge utdelning till sin 

I år är det sex år sedan jag tillträdde som ordförande i SJ. Det har varit en 
 spännande period. Vi har tänkt nytt och alla inom företaget har arbetat hårt för 
att skapa dagens SJ – ett fi nt och mycket lönsamt företag. 

ägare, med danska DSB som har fyra miljarder 
i statsanslag och inget krav på avkastning. Vi 
tävlar om samma upphandlingar men med 
helt olika förutsättningar.

Sverige behöver höghastighetsbanor
Enligt min mening befi nner vi oss nu i en bryt-
ningspunkt fullt jämförbar med när järnvägen 
började byggas ut för över hundra år sedan. 
Idag behövs mod och beslut att investera kraf-
tigt i framtidens transportnät.

Det behövs nu beslut om Ostlänken och 
Europakorridoren som förbinder Stockholm 
med Norrköping/Linköping och Malmö–
Köpenhamn med en knutpunkt i Jönköping för 
trafi ken till och från Göteborg. En sådan hög-
hastighetsbana klarar hastigheter upp till 320 
kilometer i timmen och ger även järnvägsan-
slutningar till fl ygplatserna Sturup och Land-
vetter. På så sätt kan tåget på ett mycket bättre 
sätt än idag föra passagerare till och från fl yg-
platserna och de förbindelser där fl yget är 
enda alternativet.

Inom några år kommer det att fi nnas 1 000 
mil höghastighetsbanor som bildar ett sam-
manhängande trafi ksystem i centrala Europa. 
Det är de olika staterna som satsar och det är 
också de statliga tågbolagen som driver trafi -
ken. Tydligen anses det i hela Europa i övrigt 
att dessa tunga och långsiktiga investeringar 
föga lämpar sig för konkurrerande trafi k. 

” Enligt min mening befi nner vi oss nu i en brytnings-
punkt fullt jämförbar med när järnvägen började 
byggas ut för över hundra år sedan. Idag behövs 
mod och beslut att investera kraftigt i framtidens 
transportnät.”

Ordförande kommenterar
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Mångfald ombord
Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till SJs 
personal. Vi hade aldrig klarat att gå 
igen om den här omställningen utan en 
hundraprocentigt engagerad medarbetar-
kår. 

Sedan en tid anställer vi igen och det 
tycker jag är verkligt stimulerande. De 
som kommer in är genuint intresserade 
av service. När jag åker tåg träffar jag en 
glad och öppen personal. Många är unga 
och fl era har invandrarbakgrund. Det är 
så det ska se ut på tågen. Och en sak ska 
vi alla ha gemensamt. Att se våra resenä-
rer i ögonen och möta dem med ett ”Väl-
kommen ombord! Kan jag hjälpa till?” 

Jag trivs alltid ombord och hoppas vi ses 
där!

Ulf Adelsohn

Allt det här betyder sannolikt att fl yget 
försvinner på många sträckor, mellan 
London och Paris och Bryssel och mellan 
Barcelona och Madrid, för att nämna 
några exempel.

Nu måste staten även i Sverige ta ett 
långsiktigt ansvar och dela ut långa kon-
cessioner till den operatör som ska inves-
tera i de tåg som ska trafi kera framtidens 
höghastighetsbana. SJ har beredskapen, 
bara vi får en rimlig chans att räkna hem 
kalkylen. 

Viljan att satsa framåt saknas inte. Vi 
har till exempel nyligen bestämt att inves-
tera i ett nytt tåg som komplement till 
X 2000-tåg och dubbeldäckare. Med de 
nya tågen kommer vi att kunna använda 
vår fordonsfl otta så effektivt att vi i prin-
cip kan ersätta hela fl ygtrafi ken mellan 
Stockholm och Göteborg. 

SJ Service Academy
Sverige har tidigare varit ett land där 
skog, malm och verkstäder har varit i cen-
trum. Idag utvecklas nya branscher och 
servicenäringen är en av dem. SJ har 
anpassat sig till utvecklingen och har sik-
tet inställt på att bli ett ledande företag 
inom service. En viktig del av den sats-
ningen är vår nya serviceskola SJ Service 
Academy. Där kommer vi att ha lärare och 
servicecoacher som tillhör landets skar-
paste. Dessutom ska SJ erbjuda förstklas-
sig serviceutbildning till andra företag. 

” SJ har anpassat sig till 
utvecklingen och har siktet 
inställt på att bli ett ledande 
företag inom service.”

Ordförande kommenterar
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Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) är avsedd att utgöra 
ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet. 
Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna 
direkt eller indirekt styr bolaget. Reglerna berör samspelet 
mellan bolagets ägare, styrelse, ledning och revisor. 
Dessutom anges riktlinjer för bolagens rapportering.

Enligt regeringen är Koden en del av regeringens 
ramverk för ägarförvaltning. SJ AB (SJ) ska enligt reger-
ingens riktlinjer tillämpa dessa regler då bolaget är hel-
ägt av svenska staten.

SJs tillämpning av koden
Styrelsen i SJ har beslutat att SJ ska tillämpa Koden. 
Regeringskansliet har i Statens ägarpolitik preciserat de 
statligt ägda företagens tillämpning av Koden.

De principer som regeringen tillämpar i sin ägarpolicy 
överensstämmer i stor utsträckning med reglerna i 
Koden. Ägarens riktlinjer innebär dock att de två kod-
regler som berör beredningen av beslut om tillsättning 
av styrelseledamöter och revisorer ersätts av en sär-
skild process för de statligt ägda företagen. Det främsta 
skälet för avvikelsen mot Koden är att dessa företag 
endast har en ägare medan Koden huvudsakligen riktas 
mot noterade företag med ett spritt ägande.

SJs styrelse har beslutat att ersätta kodreglerna 2.1.1 
om valberedning och 2.1.2 om valberedningens sam-
mansättning med ägarens nomineringsprocess.

Kodreglerna under ”2.2 Tillsättning av styrelse” res-
pektive ”2.3 Tillsättning av revisor” tillgodoses av äga-
rens nomineringsprocess. SJ anser därmed att dessa 
kodregler följs.

Enligt Kodens regel 3.2.5 ska minst två styrelseleda-
möter vara oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare. Skälet till regeln om oberoende är i all 
huvudsak att skydda minoritetsaktieägare. I statligt hel-
ägda bolag saknas dessa skäl för att redovisa ett obero-
ende gentemot staten. Mot bakgrund av ovanstående 
redovisar SJ inte sådana uppgifter.

SJs styrelse har beslutat att bolagsstyrningsrappor-
ten inte ska granskas av bolagets externa revisorer.

SJ har för räkenskapsåret 2007 utformat Internkon-
trollrapporten utan värderande omdömen samt utan 
granskning av de externa revisorerna. Detta förfarings-
sätt är i enlighet med vad som framgår av uttalande 
från Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 6 septem-
ber 2006. SJs förfaringssätt innebär följaktligen ingen 
avvikelse från Koden.

Ansvar för bolagsstyrningen inom SJ
I syfte att kunna tillgodose intressenternas behov och 
upprätthålla omgivningens förtroende är det elemen-
tärt för SJ att ha en effektiv bolagsstyrning. Därför läg-
ger SJ stor vikt vid att ha en tydlig ansvarsfördelning 
inom organisationen och vidareutvecklar ständigt 
strukturerna för beslutsfattande och beslutsinstanser. 

Styrningsstrukturen omfattar följande organ och 
instanser:
•  Ägare (staten)
•  Årsstämma
•  Styrelse
•  Verkställande direktör
•  Internrevision
•  Revisorer.

Ägaren
SJ ägs till 100 procent av Svenska staten och förvaltas av 
Näringsdepartementet. Regeringen har värdeskapande 
som övergripande mål. Företag med statligt ägande delas 
in i två grupper; de som verkar under marknadsmässiga 
villkor och krav respektive företag som primärt har sär-
skilda samhällsintressen att infria. SJ tillhör kategorin 
som verkar under marknadsmässiga villkor och krav.

Målet att skapa värde medför krav på långsiktighet, 
effektivitet, lönsamhet, utvecklingsförmåga samt ett 
miljömässigt och socialt ansvarstagande på motsva-
rande sätt som för andra företag som driver kommer -
siell verksamhet.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning
I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) har till årsredovisningen fogats Bolagsstyrnings rapport 
för räkenskapsåret 2007. Bolagsstyrningsrapporten inkluderar styrelsens Internkontroll rapport.  Rapporterna 
utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och har ej granskats av de externa revisorerna.
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Ägarens mål
Ägarens vision och mål är att SJ ska vara ett modernt 
reseföretag som i alla avseenden och uthålligt agerar 
affärsmässigt och kommersiellt (Näringsutskottets 
betänkande 2002/03:NU13, Regeringens proposition 
2002/03:86).

Regeringens ägarförvaltning ska vara tydlig och 
öppen och fortlöpande anpassas till förändrade och 
ökade krav.

Ägarens långsiktiga fi nansiella målsättning för SJ är 
en soliditet på 30 procent och en avkastning på eget 
kapital uppgående till 10 procent. De ekonomiska 
målen ska vara av långsiktig karaktär och därmed gälla 
över tiden. På kortare sikt, exempelvis beroende på kon-
junktursvängningar, kan utfallet således vara högre eller 
lägre än given målnivå utan att ägaren därmed anser 
att målen över- eller underskrids.

SJs utdelningspolicy är att ordinarie utdelning ska 
uppgå till en tredjedel av årets vinst efter det att solidi-
tetsmålet har uppnåtts.

Syftet med de ekonomiska målen är att:
•  Säkerställa värdeskapande genom att styrelse och 

företagsledning arbetar mot ambitiösa och långsiktiga 
mål. 

•  Uppnå kapitaleffektivitet genom att tydliggöra kostna-
den för eget kapital.

•  Hålla bolagets fi nansiella risk på en rimlig nivå.
•  Tillförsäkra ägaren en direktavkastning genom håll-

bara, förutsägbara och rimliga utdelningar med hän-
syn tagen till bolagets framtida kapitalbehov och 
fi nansiella ställning.

Årsstämman
Årsstämman utser, på förslag av ägaren, styrelse och 
fastställer resultaträkning och balansräkning samt väl-
jer revisorer. På årsstämman presenterar styrelsen 
bland annat förslag till principer för ersättning och 
andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt års-

redovisning för godkännande. Årsstämma ska 
hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. 
Vid behov kallar styrelsen till extra bolagsstämma.

Årsstämman 2007 hölls den 26 april i Stockholm. 
Den var öppen för allmänheten och ordnades så att det 
fanns möjlighet för de närvarande att ställa frågor till 
ledningen. Årsstämman fattade beslut om utdelning 
uppgående till MSEK 150. På årsstämman beslöts att 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja till 
styrelseledamöter: Ulf Adelsohn, Björn Mikkelsen, 
Monica Caneman, Ingela Tuvegran, Eivor Andersson 
och Lars-Olof Gustavsson. Det beslöts att någon supp-
leant inte skulle utses. Vidare beslöts att för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma utse Ulf Adelsohn till ordfö-
rande i styrelsen. 

Anmäldes att arbetstagarorganisationerna hade 
utsett ledamöterna Erik Johannesson (SEKO), Stefan 
Zetterlund (SEKO, ersättare), Thomas Winäs, (ST), 
Annika Gerefalk-Enkel (ST, ersättare), Nils-Gunnar 
Nyholm (TJ) och Jan Sandgren (TJ, ersättare). 

Ordförande anmälde två revisorsfrågor:
•  Ernst & Young AB med Anders Wiger som huvud-

ansvarig revisor utsågs vid ordinarie bolagsstämma 
2004, varför frågan om revisorsval aktualiseras vid 
årsstämman 2008.

•  Riksrevisionen har utsett auktoriserade revisorn 
Curt Öberg att vara revisor i bolaget till och med års-
stämman 2008. Som suppleant för Curt Öberg har 
under samma tid förordnats auktoriserade revisorn 
Leif Lundin.

Ersättningen till styrelsens ordförande fastställdes 
till 250 000 (240 000) kronor per år och att till styrel-
sens övriga ledamöter utgår ett arvode på 115 000 
(109 000) kronor till envar ledamot. Ersättningen till 
ordföranden i styrelsens revisionsutskott fastställdes 
till 55 000 (43 000) kronor per år och till övriga led-
möter till 43 000 (43 000) kronor. 

Bolagsstyrningsrapport
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Styrelse
Ulf Adelsohn

Född 1941.

Jur kand. 
Styrelseordförande i SJ AB sedan 2002.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Almi 
Stockholm, Xanté, SEB/Trygghetsstiftel-

sens fullmäktige, SHR Sveriges Hotell- och 
Restaurangföretagare, Nordic Airport 

Properties och Humle Kapitalförvaltning. 
Styrelseledamot i Stiftelsen Acta Oto-

Laryngologica, Svenskt Näringsliv, Monetar 
Pensionsförvaltning, Euro Parking Collec-
tion plc, Aktiv Arbetsmedicin. Senior advi-

sor Stockholms Handelskammare samt 
strategic advisor Genworth Financial. 

Björn Mikkelsen
Född 1962.

Civilekonom, jur kand.
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2001. 

Övriga uppdrag: Kansliråd i 
Näringsdepartementet, styrelse ledamot 

i Green Cargo AB. 

 

Ingela Tuvegran
Född 1951.

Fil kand.
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2003.

Övriga uppdrag: Sjukhusdirektör Södra 
Älvsborgs sjukhus, ordförande i högskolan i 

Skövde och styrelsesuppleant 
i UMC (Uppsala Monitoring Center).

Eivor Andersson
Född 1961.  

Marknadsekonom.
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2005.

Övriga uppdrag: VD för VING Sverige AB. 

Nils-Gunnar Nyholm
Född 1944. 
Controller i SJ AB.
Anställningsår 1968.
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2001.
Arbetstagarrepresentant för SACO/TJ.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i TJ-
föreningen vid SJ AB och styrelseledamot 
i TJ förbundsstyrelse.

Monica Caneman
Född 1954.
Civilekonom.
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2002.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i 
SOS International AS, Linkmed AB, Point 
Scandinavia AB. Styrelseledamot i Invest-
ment AB Öresund, Poolia AB, Xponcard 
Group AB, Schibsted ASA, EDB Business 
Partner ASA, Lindorff Group AB, Orexo AB,
Citymail AB och Securia AB.   

Thomas Winäs
Född 1952. 
Lokförare i SJ AB.
Anställningsår 1976. 
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2003.
Arbetstagarrepresentant för ST.
Övriga uppdrag: Ordförande i ST-spår-
trafi k SJ AB, ledamot i ST-Spårtrafi ks 
avdelningsstyrelse.  

Lars-Olof Gustavsson
Född 1943.
Civilekonom.
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2005.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bro-
ström AB, Four Seasons Venture Capital 
AB och Finjakoncernen. Styrelse ledamot i 
Siem Capital AB, Mikroponent AB och 
Data Respons ASA.

Erik Johannesson
Född 1957.
Lokförare i SJ AB.
Anställningsår 1976. 
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2005.
Arbetstagarrepresentant för SEKO.
Övriga uppdrag: Ordförande 
i SEKO SJ Företagsråd och SEKO 
Göteborg klubb SJ Resor.

Bolagsstyrningsrapport
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Stämman beslöt att till ordinarie arbetstagarledamot 
skulle utgå ett arvode av 3 000 kronor per  sammanträde. 

Avslutningsvis framförde Ola Alterå ägarens tack till 
styrelsen, ledningen och personalen för mycket goda 
insatser till bolagets fromma under verksamhetsåret 
2006 samt överlämnade till styrelsen ”Information till 
styrelsen för SJ AB vid årsstämman den 26 april 2007”.

Styrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets 
förvaltning och skötsel. Vid utförandet av sina uppgifter 
agerar styrelsen som ett kollegialt organ med ett själv-
ständigt ansvar för bolagets förvaltning, organisation 
och ekonomiska situation.

I sitt beslutsfattande och handlande för bolaget ska 
styrelsen alltid främja bolagets intresse och se till dess 
bästa. Bolagets bästa kan generellt sammanfattas som 
en affärsmässig styrning som främjar bolagets utveck-
ling genom att stärka marknadspositionen och därige-
nom öka förmögenhetsvärdet.

Styrelsens sammansättning
Styrelserna ska ha hög kompetens som är väl anpassad 
till respektive bolags verksamhet, situation och framtida 
utmaningar. För att komma ifråga för en styrelseplats 
fordras en hög allmän kompetens inom antingen 
löpande affärsverksamhet, affärsutveckling, bransch-
kunskap, fi nansiella frågor eller andra relevanta områden. 
Därutöver krävs en stor integritet och förmåga att se till 
bolagets bästa. Sammansättningen av styrelserna ska 
också ske så att en balans uppnås avseende kompetens, 
bakgrund, ålder och kön.

Nomineringsprocess
Nomineringsprocessen avseende styrelseledamöter till 
de statligt ägda bolagen drivs och koordineras av enheten 
för statligt ägande inom Näringsdepartementet. En 
arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån sty-
relsens sammansättning samt bolagets verksamhet och 
situation. Nomineringen och tillsättningen av nya leda-
möter föregås av en löpande dialog mellan ansvarigt 
departement och styrelseordföranden.

Arbetet med att skapa en strukturerad och enhetlig 
nomineringsprocess syftar till att säkerställa en effektiv 
kompetensförsörjning till bolagens styrelser. Närings-
departementets förslag publiceras i god tid före års-
stämma.

Ägarens policy är att ingen person från ledningen ska 
ingå som ledamot i styrelsen. Verkställande direktören 
har dock närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrel-
sens sammanträden, med undantag för fall då beslut 
avseende verkställande direktören kommer att fattas, 
samt också en rätt att få en avvikande mening anteck-
nad i styrelseprotokollet.

Styrelseledamöter utses för ett år i taget. 

Tillsättning av styrelse
Näringsdepartementets förslag till styrelse presenteras 
i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats. 
I anslutning till att kallelsen har utfärdats kommer föl-
jande information att fi nnas på webbplatsen rörande 
förslag till nyval och omval av ledamöter:
•  Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivs-

erfarenhet. 
•  Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag. 
•  Om ledamoten är att anse som oberoende i förhål-

lande till bolaget och bolagsledningen. 
•  Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen. 
•  Övriga uppgifter som kan vara av betydelse vid 

bedömningen av den föreslagna ledamotens kompe-
tens och oberoende. 

Föreslagen person för inval i styrelsen ska såvitt möj-
ligt närvara på årsstämman för att kunna presentera 
sig och svara på frågor från ägaren.

Ersättning till styrelse
Styrelseledamöter uppbär ersättning för den arbets insats 
och för fullgörandet av det ansvar som uppdraget inne-
bär. Ordförandens och övriga styrelseledamöters arvoden 
bestäms av årsstämman. Även arvoden till styrelseleda-
möter, som arbetar i särskilt inrättade utskott under sty-
relsen ska bestämmas genom beslut på årsstämman.

Styrelseledamöternas oberoende 
Skälet till att ett bolag ska ha ett visst minsta antal 
 styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till 
större aktieägare, och att samtliga styrelseledamöters 
oberoende ska redovisas enligt Koden, syftar i all 
huvudsak till att skydda minoritetsaktieägare. I statligt 
helägda bolag saknas dessa skäl för att redovisa ett 
oberoende gentemot staten.

Styrelsens arbete
Styrelsens arbete följer en årlig ordning med föredrag-
ningspunkter och med särskilda teman, till exempel 
avgivande av årsredovisning och delårsrapporter samt 
godkännande av budget. Styrelsen beslutar även i frågor 
av principiell karaktär eller av stor ekonomisk betydelse 
såsom företagets övergripande strategi, omfattande 
struktur- och organisationsförändringar samt större 
investeringar.

Styrelsens arbete regleras av den av styrelsen fast-
ställda arbetsordningen med instruktioner avseende 
arbetsfördelning och ekonomisk rapportering som 
komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och 
Koden.

Verkställande direktören är ansvarig för att bereda 
informationsunderlag till styrelsen. Informationsunder-
lagen ska innehålla motiverade förslag till beslut. Verk-
ställande direktören har möjlighet, där så befi nns lämp-

Bolagsstyrningsrapport
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ligt, att delegera uppgiften som föredragande i enskilt 
ärende till annan person underställd verkställande 
direktören.

Som styrelsens sekreterare tjänstgör SJs chefsjurist, 
Magnus Westerlind. Nedan redogörs för centrala ärenden 
som har behandlats under 2007:
•  SJs konkurrenssituation.
•  Trafi kavtal.
•  Järnvägspolitiska frågor.
•  Investeringar, bland annat beslut om investering i ett 

nytt motorvagnståg.
•  Finansiering.
•  Styrelsens internkontrollrapport.
•  Fastställande av policys. 
•  Fastställande av affärsplan/budget. 
•  Fastställande av externa fi nansiella rapporter. 
•  Vinstdelningssystem för personalen avseende 2007.

Styrelsens sammanträdesfrekvens är utöver det kon-
stituerande mötet normalt fem hållna möten. Under 
räkenskapsåret har styrelsen haft elva protokollförda 
sammanträden. I november företog styrelsen en resa 
mellan Barcelona och Madrid i syfte att studera den 
spanska järnvägens, RENFEs, höghastighetståg AVE. 

Styrelseledamöternas närvaro framgår av nedan-
stående tabell.

Styrelseledamot Närvarofrekvens

Ordförande, Ulf Adelsohn 11/11

Ledamot, Björn Mikkelsen 11/11

Ledamot, Monica Caneman 9/11

Ledamot, Ingela Tuvegran 9/11

Ledamot, Eivor Andersson 11/11

Ledamot, Lars-Olof Gustavsson 9/11

 
Revisionsutskott
Revisionsutskottets uppgift är bland annat att svara för 
beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra 
företagets fi nansiella rapportering. I denna uppgift ingår 
exempelvis att säkerställa att tillämpliga lagar och redo-
visningsrekommendationer följs.

Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter, 
ordföranden Ulf Adelsohn, Björn Mikkelsen och Monica 
Caneman. Därutöver deltar i utskottets sammanträden 
ekonomidirektören och chefen för internrevisionen 
samt de externa revisorerna.

Revisionsutskottet är ett i förhållande till styrelsen 
 beredande organ, vars förslag alltid underställs styrelsen.

Ledamöternas närvaro framgår av nedanstående tabell.

Styrelseledamot Närvarofrekvens

Ordförande, Ulf Adelsohn 4/4

Ledamot, Björn Mikkelsen 4/4

Ledamot, Monica Caneman 2/4

Ersättningsutskott 
Inom SJ fi nns ett ersättningsutskott vars uppgift är att 
föreslå lön och övriga ersättningar till verkställande 
direktören samt principer för lön och övriga ersättningar 
till ledande befattningshavare i SJ samt för personer i 
motsvarande ställning i dotterbolagen.

Ersättningsutskottet består av tre styrelseledamöter, 
ordförande Ulf Adelsohn, Björn Mikkelsen och Lars-Olof 
Gustavsson.

Ersättningsutskottet är ett i förhållande till styrelsen 
beredande organ, vars förslag alltid underställs styrelsen. 

Ledamöternas närvaro framgår av nedanstående tabell.

Styrelseledamot Närvarofrekvens

Ordförande, Ulf Adelsohn 1/1

Ledamot, Björn Mikkelsen 1/1

Ledamot, Lars-Olof Gustavsson 1/1

Styrelseordförandens uppgifter
Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen 
med ett ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat 
och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina upp-
gifter.

Ordförandens uppgifter följer av aktiebolagslagen, 
Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen, styrel-
sens arbetsordning samt av regeringens riktlinjer och 
föreskrifter. Ordföranden ska säkerställa att handlägg-
ning av ärenden i styrelsen inte sker i strid med dessa 
regler. Ordföranden ska vidare säkerställa att styrelsen 
tar del av gällande ägarpolicys och riktlinjer.

Ordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för 
att övriga ledamöter genom verkställande direktörens 
försorg fortlöpande får den information som behövs för 
att kunna följa SJs ställning, ekonomiska planering och 
utveckling. Därutöver samråder ordföranden med ägaren 
och den verkställande direktören i strategiska frågor.

Styrelsens ordförande ska på årsstämman redogöra 
för och motivera verkställande direktörens förmåner 
samt förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
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Verkställande direktör och ledningsgrupp
SJs verkställande direktör Jan Forsberg, civilingenjör 
från Kungliga Tekniska Högskolan, har drygt 20 års 
 erfarenhet av företagsledande befattningar. Närmast 
föregående arbetsgivare var SAS, Scandinavian Airlines 
Systems. 

SJs verkställande direktör sköter den löpande förvalt-
ningen i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens 
anvisningar. Utöver verkställande direktören består led-
ningsgruppen av åtta medlemmar, vilka utses av verk-
ställande direktören efter samråd med styrelsen. I SJs 
ledningsgrupp ingår Jan Forsberg, Verkställande direktör, 
Jan Olson, Direktör Affärsutveckling, Charlotta Grette, 
Ekonomidirektör, Lars Svensson, Direktör Trafi ksäker-
het, Peter Blomqvist, Tf direktör Verksamhetsutveckling, 
Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektör, Björn 
Nilsson, Direktör Tågtrafi k, Nina Hornewall, Försäljnings-
direktör och Claes Broström, Fordonsdirektör.

Ledningsgruppens möten leds av verkställande direk-
tören, som fattar beslut avseende SJ AB och koncernen 
i samråd med ledningsgruppen.

Ersättning till ledande befattningshavare
Regeringen har den 9 oktober 2003 beslutat om riktlinjer 
för anställningsvillkor för personer i företagsledande 
ställning och om incitamentsprogram. Företagens styrel-
ser ska vid beslut om anställningsvillkor ta ställning till 
företagsledarens totala ersättning inklusive pensions-
villkor och övriga förmåner. 

Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av 
not 4. 

Internrevision
Internrevisionen inom SJ övervakar efterlevnaden av god 
intern kontroll genom att granska, analysera och testa 
den interna kontrollen i enlighet med den av styrelsen 
fastställda revisionsplanen. Internrevisionen rapporterar 
resultatet av revisionen till SJs styrelse.

Revisorer
Revisorernas uppgift är att oberoende granska styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning samt företagets 
årsredovisning och bokföring. 

Regeringen förordar att styrelsen och revisorerna träffas 
minst två gånger per år för att diskutera redovisningen, 
förvaltningen och riskhanteringen i företaget. Styrelsen 
ska minst en gång per år, utan närvaro av verkställande 
direktören eller annan person från bolagsledningen, 
träffa bolagets revisorer.

För räkenskapsår 2007 har styrelsen och revisorerna 
träffats två gånger och diskuterat företagets bokslut, redo-
visning, förvaltning och riskhantering. Vid ett av dessa 
tillfällen har revisorerna träffat styrelsen utan närvaro av 
verkställande direktören eller någon annan person från 
bolagsledningen. Dessutom har revisorerna fortlöpande 
kontakt och möten med styrelsens revisionsutskott.

Nomineringsprocess
Ansvaret för val av revisorer för företag med statligt 
ägande ligger hos ägaren. Det praktiska arbetet med 
upphandlingen hanteras av företagets revisionsutskott. 
Regeringskansliets ägarrepresentanter följer alla stegen 
i upphandlingsprocessen från upphandlingskriterier till 
urval och utvärdering. Det slutliga beslutet fattas av 
ägaren på årsstämman.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Jan Forsberg

Affärsutveckling 
Jan Olson

Staber

Stab

Divisioner

SJ LEDNINGSGRUPP

Ekonomi
Charlotta Grette

Trafiksäkerhet
Lars Svensson

Verksamhetsutveckling
Tf Peter Blomqvist

Kommunikation
Elisabeth Lindgren

Division Tågtrafik 
1

Björn Nilsson

Division Försäljning
Nina Hornewall

Division Fordon
Claes Broström

Juridik
Magnus Westerlind

SJ AB

1  Under januari 2008 delades division Tågtrafi k 

i två nya divisioner, Service och Trafi k.
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Tillsättning av revisorer
För det fall omval av revisorer övervägs utvärderas alltid 
revisorernas arbete.

I kallelse till årsstämma presenteras förslag till val av 
revisorer och information om förhållanden som kan vara 
av betydelse vid bedömning av föreslagna revisorers 
kompetens och oberoende. Informationen innefattar 
även omfattningen av föreslagna revisorers tjänster till 
bolaget utöver revision under de senaste åren samt, vid 
omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn 
innehaft uppdraget.

Föreslagna revisorer ska närvara på årsstämman för 
att kunna presentera sig och svara på frågor från äga-
ren.

Ersättning till revisorer
Arvode och kostnadsersättning till revisorerna utgår 
enligt löpande räkning och redovisas i not 7.

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör
Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens arbete 
årligen utvärderas. Utvärderingen, som utförts av en 
extern konsult, innebär att styrelsen som grupp såväl som 
individuellt utvärderats. Resultatet från utvärderingen 
visade att styrelsearbetet fungerar bra och att styrelsens 
möten präglas av effektivitet samt professionalism. I 
utvärderingen framkom att förtroendet för ordförande 
och SJs verkställande direktör är starkt. Utvärderingen 
syftar till att löpande effektivisera styr else arbetet och 
att användas som underlag i arbetet med att utse nya 
ledamöter. 

SJs organisation
Divisionerna Tågtrafi k, Försäljning och Fordon har det 
operativa ansvaret för verksamheten. Division Tågtrafi k 
utför trafi kuppdraget med hjälp av cirka 2 400 ombord-
anställda och lokförare med fl era. Divisionen delades i 
januari 2008 upp i två divisioner, division Service och 
division Trafi k. I division Försäljnings organisation, cirka 
600 årsanställda, ingår såväl rese butiker som företags-
försäljning och contact center. Divisionen ansvarar också 
för externa återförsäljare som resebyråer. Division For-
dons verksamhet, cirka 200 årsanställda, omfattar allt 
från anskaffning och underhåll av fordon till depåpro-
duktion.

Genom starten av Stockholmstågs verksamhet har 
koncernens medelantal anställda som helårseffekt ökat 
med cirka 500 varav cirka 450 åkande personal. 

Incitamentsprogram
I januari 2007 beslutade SJs styrelse om att införa ett 
vinstdelningssystem för anställda i SJ AB och helägda 
dotterbolag exklusive entreprenadbolagen. Vinstdelnings-
systemet följer ägarens riktlinjer. SJ är helt beroende av 

allas insatser och intresse för bolagets fortsatta gemen-
samma utveckling. Engagemang och motivation är några 
av de viktigaste framgångsfaktorerna. En viktig förut-
sättning för vinstdelning är att ägarens lönsamhetskrav 
på SJ först har uppfyllts innan vinstdelning kan ske.

Kvalitetssäkring av den fi nansiella rapporteringen
Regeringen beslutade den 29 november 2007 om nya rikt-
linjer för extern ekonomisk rapportering för företag med 
statligt ägande. Riktlinjerna är ett komplement till gäl-
lande redovisningslagstiftning och god redovisningssed. 

Att statliga ägda företag har en öppen och professio-
nell informationsgivning är en demokratifråga, eftersom 
företagen ytterst ägs av svenska folket. Regeringen 
anser därför att dessa företag ska vara minst lika 
genomlysta som börsnoterade företag. Företagens rap-
portering är av speciell betydelse, eftersom den är ett 
viktigt styrinstrument i den kontinuerliga uppföljningen 
och utvärderingen av företagen.

Styrelsen ansvarar för att SJs fi nansiella rapportering 
är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga 
redovisningsstandarder och för att tillse att SJ i tillämp-
liga delar följer de rekommendationer som OMX Nordic 
Exchange Stockholms noteringsavtal med bilagor anger. 
Styrelsen har därvid det yttersta ansvaret för att bolagets 
rapportering till ägare och omvärld ger en korrekt och 
fullständig bild av SJs utveckling, fi nansiella ställning 
och risker. 

Delårsrapporterna utarbetas i enlighet med de krav 
som ställs på noterade företag.

Årsredovisningen utarbetas enligt årsredovisnings lagen 
och gällande redovisningsprinciper samt enligt Regerings-
kansliets riktlinjer för extern ekonomisk rapportering.

I årsredovisning och delårsrapport framgår det vilka 
delar som är formella fi nansiella rapporter, på vilka 
regelverk dessa grundas samt vilka delar av årsredo-
visningen och delårsrapporten som är reviderade eller 
översiktligt granskade av bolagets revisorer. 

SJ har under kalenderåret 2007 enligt regeringens 
riktlinjer publicerat tre kvartalsrapporter samt en bok-
slutskommuniké för 2006. Samtliga delårsrapporter har 
publicerats inom två månader från rapportperiodens 
slut. Bokslutskommunikén har publicerats inom en 
månad, vilket är i enlighet med ägarens riktlinjer. 

SJs tredje kvartalsrapport har granskats översiktligt 
av bolagets revisorer.

Styrelsen har, för att säkerställa kvaliteten i den fi nan-
siella rapporteringen, tillsatt ett revisionsutskott. Revisions-
utskottets uppgift är bland annat att stärka dialogen 
med SJs revisorer för att därigenom öka kunskapen om 
revisorernas iakttagelser som rör SJs styrning, redovis-
ning och kontroll. I uppgiften att svara för beredningen 
av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra företagets 
fi nansiella rapportering ingår exempelvis att säkerställa 
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att tillämpliga lagar och redovisningsrekommendationer 
följs. Styrelsen informeras fortlöpande om de analyser 
av olika riskområden som görs i revisionsutskottet och 
bedömer årligen företagets väsentligaste risker samt 
hanteringen av dessa. 

Revisionsutskottets funktion är att övervaka att det 
strukturkapital som fi nns i bolaget är ändamålsenligt. 
Strukturkapitalet inom SJ är fastställda policys, instruk-
tioner, processbeskrivningar och handböcker. Syftet med 
dessa dokument är att tillsammans med ett process-
orienterat arbetssätt skapa en effektiv verksamhet med 
god intern kontroll och tillförlitlig fi nansiell rapportering. 

Policys
Det är styrelsens och ledningens ansvar att de företag 
där staten har ägarintressen sköts föredömligt inom de 
ramar lagstiftningen ger och i enlighet med ägarnas 
långsiktiga intressen. I frågor som rör ekonomi, miljö, 
medarbetare, mångfald och social hållbarhet har alla 
företag ett stort ansvar, inte minst företag med statligt 
ägande. Regeringen har därför uttryckt att styrelserna 
aktivt bör följa och rapportera om företagens insatser i 
dessa frågor.

Inom SJ fi nns övergripande policys såsom etikpolicy, 
miljöpolicy, jämställdhetspolicy samt policys inom 
områdena anställnings- och arbetsvillkor. 

Etikpolicy
SJs etikpolicy reglerar SJs agerande avseende affärs-
etik, miljö och relation till anställda.

SJ ska sträva mot att uppfattas som ett modernt, lön-
samt och kundnära reseföretag. Vi bedriver vår verk-
samheten på affärsmässiga grunder. För att lyckas följer 
vi de lagar, förordningar, avtal och vedertagna normer 
som gäller på de marknader där vi är verksamma. 

SJs viktigaste uppgift är att uthålligt upprätthålla en 
god ekonomi och en sund och framgångsrik verksam-
het. Detta ansvar har SJ gentemot ägare och medarbe-
tare såväl som mot samarbetspartners och intressenter.

Miljöpolicy
SJs miljöpolicy är utformad enligt ISO 14 001:2004.  
Miljöpolicyn är en integrerad del i SJs dagliga arbete 
med att minska belastningen på miljön vad gäller allt 
från avfallshantering till energiförbrukning. Förbättrings-
arbetet bedrivs utifrån uppställda miljömål för tågens 
energiförbrukning, minskad miljöpåverkan från under-
håll av fordon, inköp av varor och tjänster samt avfalls-
hantering på tåg.

Jämställdhetspolicy
Jämställdhet inom SJ innebär att alla medarbetare ska 
behandlas och accepteras för den individ han/hon är. 
Genom jämställdhet blir SJ ett attraktivt företag för 
såväl medarbetare som kunder och befäster sin natur-
liga plats i ett jämställt samhälle.

Policyn ska säkerställa att män och kvinnor inom SJ 
har lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, 
anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Policyn ska vara ett verktyg för att motverka och före-
bygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling på grund av kön.

Policy avseende etnisk mångfald
Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp 
av personer som har samma nationella eller etniska 
ursprung, ras eller hudfärg.

Etnisk mångfald inom SJ innebär att medarbetarnas 
olika erfarenheter tas tillvara och att alla uppskattas för 
den person han eller hon är oavsett etniskt tillhörighet. 

 SJ AB

SJ Event

Ägs 100%

Linkon

SJ Försäkring

SJ Invest

Stockholmståg

Koncernen
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Genom etnisk mångfald blir SJ ett attraktivt företag för 
såväl medarbetare som kunder och befäster sin natur-
liga plats i ett mångkulturellt samhälle.

Internkontrollrapport
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den 
interna kontrollen, vilket även framgår av Koden. Reger-
ingen uttalar i sin ägarpolicy att Koden ska vara en del 
av ramverket för ägarförvaltningen. 

I styrelsens ansvar ligger bland annat att säkerställa 
att företaget har en god intern kontroll, vars övergri-
pande syfte är att skydda ägarens investering och före-
tagets tillgångar.

Intern kontroll är den process genom vilken företagets 
styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig 
säkerhet att företagets mål uppfylls inom följande områ-
den:
•  Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet. 
•  Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet.
•  Efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar.

SJs styrelse beslöt den 11 maj 2005 att införa Koden. 
Detta skärpte kraven på redovisning av hur den interna 
kontrollen fungerar avseende den fi nansiella rapporte-
ringen.

Kontroller av de fi nansiella rapporterna är väsentliga 
för att rimligt kunna säkerställa riktighet och fullständig-
het i redovisningen så att en rättvisande bild erhålls av 
bolagets och koncernens resultat och ställning.

Denna rapport beskriver hur den interna kontrollen 
inom SJ, till den del den avser den fi nansiella rapporte-
ringen, är organiserad enligt regeln 3.7.2 i Koden. 

Beträffande Kodens regel 3.7.3 kan konstateras att 
det fi nns en internrevisionsavdelning etablerad inom SJ.

Årets arbete med intern kontroll har utgått från lednings-
beslut, som har beaktat rapporterade iakttagelser från 
externa och interna revisorer.

Kontrollmiljö
Grunden för intern kontroll är kontrollmiljön, som anger 
tonen i företaget. Kontrollmiljön innefattar den kultur 
som styrelse och bolagsledning kommunicerar och 
 verkar utifrån.

Inom SJ fi nns, av styrelsen och verkställande direk-
tören samt av divisions- och stabschefer, fastställda 
policys, instruktioner, processbeskrivningar och hand-
böcker. Dessa dokument utgör tillsammans SJs struktur-
kapital. Syftet är att de tillsammans med ett process-
orienterat arbetssätt ska skapa en effektiv verksamhet 
med god intern kontroll och tillförlitlig fi nansiell rappor-
tering. Under räkenskapsåret 2007 har styrelsen fast-
ställt hur arbetet med den interna kontrollen avseende 
den fi nansiella rapporteringen ska bedrivas. 

SJs revisionsutskott ska bland annat säkerställa att 
 tillämpliga lagar, redovisningsrekommendationer och 

övriga krav efterlevs. Utskottet har en skriftlig arbets-
ordning som är fastställd av styrelsen.

SJs verkställande direktör ansvarar för den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens anvisningar och fattar 
beslut om åtgärder i samverkan med SJs lednings-
grupp. Externa revisorer i SJ är Ernst & Young AB med 
Anders Wiger som huvudansvarig revisor och Curt Öberg, 
av Riksrevisionen förordnad revisor. De externa reviso-
rernas uppgift är att granska styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning samt företagets bok föring 
och årsredovisning.

Inom SJ fi nns en internrevision som är oberoende 
från verksamheten. Internrevisorernas uppgift är att 
granska verksamheten.

Internrevisionen övervakar efterlevnaden av god intern 
kontroll genom att granska, analysera och testa den 
interna kontrollen avseende bland annat den fi nansiella 
rapporteringen i enlighet med den av styrelsen fast-
ställda revisionsplanen. 

Internrevisionen rapporterar resultatet av sin revision 
till SJs revisionsutskott och styrelse.

Stab Ekonomi har en helhetssyn på verksamheten 
och ansvarar för att ge beslutsstöd till ledningen. Inom 
staben fi nns avdelning Business Control som fungerar 
som stöd till verkställande direktören, divisionerna och 
staberna.

Efter införandet av International Financial Reporting 
Standards, IFRS, och Koden har SJ uppdaterat ekonomi-
handboken, rutinerna för framtagningen av de fi nansiella 
rapporterna, upprättat en Internkontrollpolicy inklusive 
en processbeskrivning samt kontinuerligt uppdaterat 
rapporteringsmallar i enlighet med gällande krav.

Riskhantering
En strukturerad riskbedömning möjliggör identifi ering 
av de väsentliga risker som har betydelse för den interna 
kontrollen avseende den fi nansiella rapporteringen 
samt identifi ering av var dessa risker fi nns.

Styrelsen arbetar systematiskt med riskbedömningar 
för att identifi era och vidta åtgärder avseende företagets 
riskområden. Riskbedömningarna koncentreras till de 
riskområden som förväntas kunna påverka resultat och 
fi nansiell ställning i väsentlig omfattning. Revisionsut-
skottet går, som beredning av styrelsens arbete, igenom 
de riskbedömningar som gjorts inom SJ.

Sedan 2005 har SJs ledningsgrupp etablerat en 
 process för riskbedömning. Processen innebär att före-
tagsledningen kvartalsvis följer förändringarna i risk-
bedömningarna för att besluta om behov fi nns att vidta 
åtgärder eller om nya riskområden ska bedömas. Resul-
tatet av riskbedömningarna kan innebära förändringar 
i erforderliga styrdokument. Dessutom genomför Busi-
ness Control, på uppdrag av företagsledningen, analyser 
av risker och möjligheter i olika projekt samt av de ope-
rativa delarna av verksamheten.
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SJ har analyserat poster i balans- och resultaträkningen 
för att dels identifi era risker som är väsentliga, dels 
kunna vidta åtgärder, som kan minimera dessa risker.

Kontrollsystem
Företagets kontrollaktiviteter utformas för att systema-
tiskt hantera väsentliga risker avseende den fi nansiella 
rapporteringen inklusive viktiga redovisningsfrågor som 
identifi erats under riskbedömningen. Kontrollaktivite-
terna syftar till att förebygga eller tidigt upptäcka fel i 
den fi nansiella rapporteringen och därigenom minimera 
konsekvenserna.

Stab Ekonomi ansvarar för analysen av det ekono-
miska utfallet och sammanställningen av den fi nansiella 
rapporteringen. Ett exempel på kontrollaktiviteter är 
kvartalsvisa Business Reviews, som administreras av 
Business Control. Vid dessa möten redovisar cheferna i 
ledningsgruppen sin verksamhet och planering för verk-
ställande direktören och ekonomidirektören.

Information och kommunikation
Effektiva informations- och kommunikationsvägar möjlig-
gör rapportering och återkoppling från verksamheten till 
styrelse och bolagsledning. Det är viktigt att rätt personer 
innehar den information som krävs för att kunna förstå 
innebörden av givna riktlinjer och interna policys samt 
förstå konsekvenserna vid avsteg.

SJ arbetar med att förbättra den interna informationen 
och att förtydliga beslutsvägarna, för att öka tillförlitlig-
heten och effektiviteten i företagets fi nansiella rapporte-
ring. Inom företaget fi nns dokumenterade beslutsvägar, 
befogenheter och ansvarsområden redo visade på SJs 
intranät.

Inom SJ genomförs möten som möjliggör dialog 
 mellan chefer och medarbetare. Stor tonvikt läggs vid 
regelbundna arbetsplatsträffar, där företagets över-
gripande frågor naturligt kopplas till den enskilde med-
arbetarens ansvarsområde. Vidare genomförs medarbe-
tarenkäter som innebär möjlighet till återkoppling.

Uppföljning
Uppföljning sker löpande av efterlevnaden av interna 
policys, riktlinjer och manualer samt av ändamålsenlig-
het och funktionalitet i etablerade kontrollaktiviteter. 
Årligen görs en utvärdering över hur den interna kon-
trollen avseende den fi nansiella rapporteringen är orga-
niserad. I arbetet medverkar styrelse, revisionsutskott, 
internrevision och stab Ekonomi.

De externa revisorerna genomför årligen viss gransk-
ning av den interna kontrollen.

Internrevisionen följer den av styrelsen fastställda 
revisionsplanen. Internrevisionen rapporterar resultatet 
av sin revision till SJs styrelse efter beredning i Revisions-
utskottet.

Den interna kontrollen under verksamhetsåret 2007
Under räkenskapsåret har revisionsutskottet arbetat 
med kvalitetssäkring av den fi nansiella rapporteringen, 
hanteringen av väsentliga riskbedömningar samt be-
handlat viktiga redovisningsfrågor. Baserat på resultatet 
från ovanstående uppföljningsprocess har revisionsut-
skottet genomfört en genomgång och dokumentation av 
hur den interna kontrollen avseende den fi nansiella rap-
porteringen fungerat under räkenskapsåret. Resul tatet 
av revisionsutskottets genomgång är behandlat av sty-
relsen.

Styrelsen har gett revisionsutskottet i uppgift att över-
vaka att beslutade åtgärder, som syftar till att öka den 
fi nansiella rapporteringens tillförlitlighet, genomförs och 
att löpande utvärderingar sker för att kontrollera beslu-
tens ändamålsenlighet och effektivitet. Utskottets arbete 
har bland annat inneburit att övervaka utvärderingen av 
bolagets interna kontroll samt att ta del av rapporter 
från revisorerna. Revisionsutskottet har också till uppgift 
att granska revisorernas oberoende ställning i förhål-
lande till SJ.

SJs ledningsgrupp har under året, i enlighet med 
affärsplanen, satsat resurser på att utveckla ledarskapet 
för att skapa en bättre kontrollmiljö. Projekt har också 
genomförts för att förbättra den interna informationen 
och för att öka förståelsen för hur företagets olika delar 
hänger ihop och är beroende av varandra.

Under räkenskapsåret 2007 har ett antal förändringar 
genomförts avseende intern kontroll i ekonomisystemen. 
Förändringarna av rutiner och processer har stärkt den 
interna kontrollen för hantering av behörigheter och 
 systemförändringar. 

När ett nytt personalsystem implementeras samt då 
uppgradering av andra IT-system genomförs så kommer 
tidigare manuella arbeten bli automatiserade. Därmed 
kommer den interna kontrollen att stärkas.

Införda kontroller har effektiviserat delar av arbetet 
med framtagningen av fi nansiella rapporter. Vissa kon-
troller har inneburit revideringar av rutiner vilket innebär 
att dessa kontroller kan utgå för att ersättas av andra 
mer väsentliga. Internkontrollarbetet kommer fortsätt-
ningsvis i högre utsträckning påverka dotterbolagen. 
Allt arbete fortgår enligt den anvisning som styrelsen 
har fastställt.

SJ har också genomfört en hot- och sårbarhetsanalys 
av alla ekonomirelaterade system. Syftet med analysen 
är att minimera de skador som kan ske. Genomförandet 
av prioriterade åtgärder som denna analys föranleder 
har påbörjats och kommer att slutföras under 2008.

Intern kontroll är en kontinuerlig process, som 
löpande anpassas utifrån förändringar som sker internt 
och externt. Det är styrelsens ambition att den interna 
kontrollen anpassas till dessa förändringar och att den 
successivt förbättrats. 

Bolagsstyrningsrapport
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Björn Nilsson
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Direktör Tågtrafik. 
Anställningsår 1979.
Blir VD i det nybildade SJ 
Norrlandståg AB i januari 2008.  

Jan Olson
Född 1950.
Direktör Affärsutveckling.
Civilekonom.
Anställningsår 2003.
Styrelseledamot i Merresor 
i Sverige, Xpomera, Svenska
Rese- och Turistindustrins
Service, ParkSmart och
Stockholmståg.

Charlotta Grette
Född 1961.
Ekonomidirektör.
Ekonom Handelshögskolan
i Göteborg.
Anställningsår 2006.
Styrelseordförande i SJ 
Försäkring AB.

Claes Broström
Född 1954.
Direktör Fordon.
Maskiningenjör/Marknads-
ekonom.
Anställningsår 2006.
Styrelseordförande i Linkon.

Jan Forsberg
Född 1951.
Verkställande direktör.
Civilingenjör KTH.
Anställningsår 2002.
Styrelseledamot i Samtrafi-
k en i Sverige AB, Widerö AS och 
Almega. Styrelseordförande i 
Stockholmståg.

Nina Hornewall
Född 1956.
Försäljningsdirektör.
Marknadsekonom.
Anställningsår 2005.
Styrelseledamot i KF 
Fastigheter.

Håkan Ahl1)

Född 1955.
Direktör Service.
MBA University of Leicester.
Anställningsår 2007..

Elisabeth Lindgren
Född 1963.
Kommunikationsdirektör.
Fil kand, Marknadsekonom, MBA 
Handelshögskolan i Stockholm.
Anställningsår 2007.
Styrelseledamot i Magelungen 
AB, Bostadsstiftelsen Ekkronan.

Lars Svensson
Född 1948.
Direktör Trafiksäkerhet. 
Civilingenjör KTH.
Anställningsår 1999.

Ej med på bild:
Anders Ericsson
Direktör Verksamhetsutveckling.
Anställd till och med 2 november 

2007.
1) Adjungerad under 2007, 
ordinarie sedan januari 2008. 
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för SJ AB (orga-

nisationsnummer 556196–1599), avger härmed årsre-

dovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret, 

1 januari–31 december, 2007.

Koncernens verksamhet och struktur 
SJ AB (SJ) är helägt av svenska staten och verkar under 

marknadsmässiga villkor och krav. Tågtrafi ken i koncer-

nen bedrivs främst inom moderbolaget SJ samt i dotter-

bolaget Stockholmståg. I koncernen ingår även dotter-

bolag som bland annat har till uppgift att hantera 

verksamhetens försäkringar. Övriga dotterbolag och 

intressebolag bedriver verksamheter med nära anknyt-

ning till SJs kärnverksamhet.

SJ är huvudsakligen verksamt på marknaden för inter-

regionala eller långväga resor. De dominerande kund-

grupperna är privat-, affärs- och pendelresenärer. På den 

långväga resemarknaden konkurrerar tåget med bil, fl yg 

och buss.

SJs trafi k
Enligt järnvägsförordningen (2004:526) har SJ rätt att 

utföra och organisera persontrafi k på järnvägsnät som 

förvaltas av staten. Marknaden där SJ har trafi keringsrätt 

består av interregional persontrafi k på stomnätet och 

denna trafi k ska kunna bedrivas långsiktigt med lönsam-

het. Om SJ avsäger sig trafi keringsrätten på någon 

sträcka kan trafi ken komma att upphandlas i konkurrens.

I den avtalade trafi ken konkurrerar SJ i upphandlingar 

med såväl svenska som internationella tågoperatörer, till 

exempel Arriva, First Group, Keolis, Veolia Transport, DB, 

DSB och NSB.

Rikstrafi ken har rätt att under vissa förutsättningar 

upphandla persontrafi k. En trafi khuvudman (THM) har 

rätt att inom länet utföra lokal och regional persontrafi k. 

Om SJs trafi k eller trafi k upphandlad av Rikstrafi ken inte 

väsentligen påverkas, kan regeringen besluta att THM i 

olika län ska ha gemensam rätt att utföra trafi k över läns-

gränserna.

Den 6 december 2007 fattade regeringen beslut om 

att bifalla Skånetrafi kens med fl era trafi khuvudmäns 

ansökan om gemensam trafi keringsrätt för Öresunds-

tågen på sträckorna Malmö–Göteborg samt Malmö–

Alvesta. Trafi khuvudmännen får trafi keringsrätt på försök 

från och med 2009 till och med 2016. Beslutet innebär 

att SJ inte har ensamrätt på interregional järnvägstrafi k 

på berörda sträckor efter 1 januari 2009.

Marknadsutveckling 2007
Den positiva intäktsutvecklingen fortsatte även under 

fjärde kvartalet. Tillväxten i resandet ökade intäkterna 

med 8%. De attraktiva Just-Nu priserna och möjligheten 

att köpa resor på auktion har gett effekt i första såväl som 

andra klass. Under året har mer än 600 000 resenärer 

köpt de nya 95-kronorsbiljetterna och drygt 25 000 bil-

jetter har sålts på auktion till ett genomsnittspris mot-

svarande 113 kronor. Hälften av alla biljetter som säljs är 

Just Nu biljetter.

Mer än hälften av all SJs försäljning går genom själv-

betjäningskanalerna, såsom internet och biljettautoma-

ter. Nya tjänster som hotell, taxi till och från tåget, evene-

mang på destinationsorten med mera ingår i utbudet. 

Självbetjäningskanalerna erbjuder service och boknings-

möjligheter dygnet runt, vilket ökar tillgängligheten.

SJ tar marknadsandelar på de långväga resorna, som 

Stockholm-Göteborg och Stockholm–Malmö, vilka står 

för större delen av tillväxten. Beläggningen på dessa 

destinationer har ökat till cirka 70% samtidigt som kapa-

citeten på vissa avgångar i högtrafi k har fördubblats 

genom sammankoppling av X 2000-tåg.

Affärsresandet utvecklas positivt och företagsförsälj-

ningen ökade med 11%. Det är många företag som 

ut ökar sitt samarbete med SJ och fl era nya kommer till, 

stora såväl som små.

Försäljning via resebyråer går också bra och uppvisade 

en ökning på 8% under året. Ticket Affärsresor är en vik-

tig aktör som kraftigt ökat sin försäljning av tågresor.

SJ Prio hade vid årsskiftet 130 000 medlemmar, vilket 

är cirka 30% mer än förväntat och en tydlig milstolpe 

mot målet på 500 000 medlemmar.

Högkonjunkturen har drivit fram ett kraftigt ökat 

resande i Sverige. Tåget ökade med 7%, bilen med 4%, 

medan inrikesfl yget minskade med 3% under årets 

sista kvartal. Flyget har tappat marknadsandelar till tåget 

på framförallt sträckor som Stockholm–Göteborg, 

Stockholm–Karlstad, Stockholm–Sundsvall och mellan 

Stockholm och Småland.

Marknadsandelar avseende resande över 10 mil

Buss, 5%

Tåg, 15%Bil, 67%

Flyg, 13%
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 Helår Index mot 
Utbud och beläggning 2007 föregående år

Personkilometer (miljoner)1) 5 384 107

Platskilometer (miljoner) 12 510 102

Beläggningsgrad (%) 52 1061)

Antal resor (miljoner)1) 25,9 105

1) Avser SJ Biljetter, egentrafik, betalande.

Upphandlingar
Under 2007 har SJ vunnit upphandlingen av natt- och 

dagtågstrafi k i övre Norrland. Avtalet är ett så kallat netto-

avtal, vilket betyder att SJ ansvarar för såväl trafi ken som 

för prissättningen, koncept med mera. Avtalstiden är från 

juni 2008 till juni 2013, med möjlighet till förlängning.

SJ har även tecknat ett förlängningsavtal rörande 

Öresundstågstrafi k i Skåne och Blekinge. Detta avtal är 

ett bruttoavtal, vilket innebär att uppdraget endast om-

fattar att som entreprenör köra trafi ken. Förlängnings-

avtalet gäller från juni 2007 till januari 2009.

Säsongseffekter
Rörelsens intäkter varierar normalt under året med en 

nedgång vid halvårsskiftet på grund av minskat affärs-

resande. Under juni 2006 övertogs pendeltågstrafi ken 

i Stockholm, vilket påverkade den normala säsongsvaria-

tionen.

Viktiga händelser under 2007
Januari–mars
•  Resandet med SJ ökade med 3%.

•  Stormen Per påverkade resultatet negativt med cirka 

MSEK 30.

•  Beslut om vinstdelningssystem för de anställda i SJ.

•  SJ förvärvade resterande andelar i Stockholms KB.

•  Lansering av Just nu 95, vilket innebär priser från 95 

kronor på SJs X 2000-tåg.

April–juni
•  Resandet ökade med 8%.

•  Kundprogrammmet SJ Prio lanserades.

•  Regeringen gav klartecken till byggandet av Citybanan 

i Stockholm.

•  DSB/First Group vann upphandlingen om Öresundståg 

och Kystbanen.

Juli–september
•  Resandet med SJ AB ökade med 9%.

•  SJ AB vann tågupphandlingen i Norrland – kontrakts-

värde MSEK 2 000 under fem år.

Oktober–december
•  Resandet med SJ AB ökade med 7%.

•  Regeringen beslutade att trafi khuvudmännen i syd och 

väst får interregional trafi keringsrätt.

•  Beslut om investeringar i nya och upprustade fordon för 

MSEK 2 400.

•  Lansering av biljettauktion med utbudspris från 1 krona 

på SJs X 2000-tåg.

Resultat
Rörelsens intäkter uppgick till MSEK 8 267 (6 970), vilket 

är en ökning med 18,6%.

Den totala intäktsökningen med MSEK 1 297 förklaras 

av den positiva resandeutvecklingen (MSEK 523) samt av 

övertagandet av pendeltågstrafi ken i Stockholm i juni 

2006 (MSEK 652).

I moderbolaget SJ AB ökade resandet med 7% jämfört 

med 2006 och yielden ökade med 3%. Yieldförbätt-

ringen är en effekt av ökat resande på långa sträckor 

med X 2000 och då även ett ökat resande i 1:a klass.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 833 (615), vilket är 

en förbättring med MSEK 218.
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Resultatförbättringen beror på ökade intäkter som är en 

följd av ökat resande som präglat hela år 2007. Koncernens 

kostnader har ökat med MSEK 1 080, varav MSEK 614 

avser verksamheten i dotterbolaget Stockholmståg.

Övriga kostnader exklusive Stockholmståg ökade med 

MSEK 285 och avser främst kostnader för underhåll och 

marknadsföring. Underhållskostnaderna ökade på grund 

av en högre produktion. De ökade kostnaderna för mark-

nadsföring är främst hänförliga till lanseringen av Just nu 

95, SJ Prio och biljettauktioner.

Personalkostnaderna exklusive Stockholmståg, har ökat 

med MSEK 224, vilket beror på en medveten satsning på 

att öka kvaliteten ombord på tågen och kostnader för 

vinstandelssystem för personalen.

Avskrivningarna minskade med MSEK 43, vilket beror 

på extra avskrivningar under 2006.

Rörels emarginalen uppgick till 10,1% (8,8). Den för-

bättrade rörelsemarginalen förklaras av ökat resande och 

yieldtillväxt.

Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 

MSEK 714 (499). Finansnettot uppgick till MSEK –119 

(–116). De fi nansiella kostnaderna inklusive netto av ränte- 

säkringsinstrument uppgick till –206 (–170), varav netto 

av räntesäkringsinstrument uppgick till –13 (–40). I de 

fi nansiella kostnaderna ingår avgifter till Riksgäldskon-

toret samt till affärsverket Statens järnvägar om sam-

manlagt MSEK 12. I övrigt förklaras de ökade fi nansiella 

kostnaderna av stigande marknadsräntor.

Ränteintäkter har ökat väsentligt till följd av en positiv 

likviditetsutveckling och stigande räntor och var under 

året MSEK 87 (54).

Periodens skatt uppgick till MSEK –207 (–131). Den 

effektiva skattesatsen uppgick till 29,0% (26,3). Årets 

resultat efter skatt uppgick till MSEK 507 (368).

Kassafl öde
Kassafl ödet från den löpande verksamheten har förbätt-

rats med MSEK 620 och uppgick till MSEK 1 341 (721). 

Den främsta förklaringen till det starka kassafl ödet är 

verksamhetens positiva utveckling. Därtill har kortfristiga 

placeringar med en löptid längre än 90 dagar minskat 

och omplacerats till kortare löptider. 

Kassafl ödespåverkande investeringar uppgick till MSEK 

–333 (–337), varav MSEK –191 avsåg fordon. Under året 

har utbetalning av utdelning till aktieägarna för år 2006 

skett om MSEK 150 (–).

Investeringar, pågående projekt och fi nansiering
Periodens investeringar uppgick till MSEK 379 (590) 

inklusive leasingfi nansierade anläggningstillgångar med 

MSEK 40 (237).

Investeringar i fordon uppgår till MSEK 231 (518). 

Under perioden har ytterligare två dubbeldäckare levere-

rats, vilket innebär att 42 av 43 fordon levererats. Vidare 

har upprustning av X 2000 påverkat årets investeringar.

Investeringar i immateriella tillgångar uppgår till MSEK 

74 (48) och består bland annat av framtagande av ett 

nytt arbetsplaneringssystem, kundprogram och produkt- 

och prissystem.

Koncernen har investerat MSEK 35 i Stockholmståg KB, 

genom uppköp av andelar från Svenska Tågkompaniet 

AB. Stockholmståg KB är därefter ett helägt dotterbolag.

Kostnadsstruktur Investeringar och avskrivningar
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Finansiering
Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod per 

2007-12-31 huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJs 

fi nansiella leasingkontrakt, och uppgick till MSEK 4 251 

(4 322).

Total fi nansiell leasingskuld avseende de nya dubbel-

däckarna uppgick, på balansdagen till MSEK 1 790 

(1 905). Av denna skuld betecknas MSEK 1 673 (1 790) 

som långfristig, medan MSEK 117 (115) är kortfristig och 

avser den del av skulden som förfaller till betalning innan 

2008-12-31.

För äldre fordon fi nns leasingkontrakt om MSEK 2 394 

(2 394).

Den genomsnittliga löptiden för erhållna kreditlöften 

uppgår till 5,2 år (6,2) och den genomsnittliga räntebind-

ningstiden, justerat för deposition (MSEK 470) hos affärs-

verket Statens järnvägar, uppgick till 1,5 år (2,0). Revide-

rad fi nanspolicy, som antogs av bolagets styrelse under 

andra kvartalet 2007, innebär att räntebindningstiden i 

skuldportföljen kan variera mellan 1–2 år.

Nettoskulden uppgick per 2007-12-31 till MSEK 1 610 

(2 223), vilket är en minskning med MSEK 613 sedan 

föregående år.

Finansiella mål
SJ ska vara ett modernt reseföretag som i alla avseenden 

och uthålligt agerar affärsmässigt och kommersiellt.

Ägarens fi nansiella mål för SJ är en soliditet på 30% 

och en avkastning på eget kapital uppgående till 10%. 

Vid periodens slut uppgick soliditeten till 36,7% (33,2). 

Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,1% (11,5).

SJs ordinarie utdelning ska uppgå till en tredjedel av 

årets vinst, då SJ uppnått soliditetsmålet 30%. Syftet är 

att tillförsäkra ägaren en direktavkastning genom håll-

bara, förutsägbara och rimliga utdelningar med hänsyn 

tagen till bolagets framtida kapitalbehov och fi nansiella 

ställning. Utdelningspolicyn är fastställd av årsstämman.

Verksamhet i dotterbolag
I SJ-koncernen ingick under 2007 följande dotterbolag:

Stockholmståg KB. Under 2007 skedde ägarförändringar 

i Stockholmståg KB, då SJ koncernen övertog ägandet till 

100%. Stockholmståg ansvarar för att driva pendeltågs-

trafi ken i Stockholms län på uppdrag av AB Storstockholms 

Lokaltrafi k (SL). Avtalet sträcker sig fram till 2011.

Stockholmståg har under 2007 arbetat med såväl per-

sonalbrist som fordonsproblem. Med de åtgärder som har 

vidtagits kan företaget erbjuda en stabilare och pålitligare 

trafi k. Även punktligheten har blivit bättre jämfört med 

föregående år.

SLs Nöjd Kund-mätningar har under hela hösten visat 

på bra resultat. I oktober 2007 var NKI 53%, vilket ska 

jämföras med oktober 2006 då NKI låg på 36%. Innan 

Stockholmståg tog över verksamheten i juni 2006 var NKI 

26%. Stockholmståg har under 2007 startat ett antal nya 

fokusområden för att ytterligare öka kvaliteten i trafi ken.

Implementeringen av nya X60 fordon fortsätter dock 

enligt en senare tidtabell än den som var angiven i anbu-

det. X60 har fortfarande en del ”barnsjukdomar” även om 

de är färre än under 2006. SL genomför också ombygg-

nad av Älvsjödepån för att anpassa ytterligare spår för 

X60, vilket medger upp till 71 X60-fordon i pendeltågs-

systemet.

SJ Event, säljer och producerar reseupplevelser för kunder 

med tåget som bas. Erbjudanden omfattar allt från färdiga 

evenemangs- och destinationsresor till skräddarsydda hel-

hetslösningar. Verksamheten delas in i produktområdena 

egenproducerat, med bland annat Åretåget och Berlin 

Night Express, och uppdragstrafi k, bestående av charter, 

konferenser och utställningar.
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Linkon AB, äger SJs biljettförsäljningssystem och bildades 

för att underlätta avregleringen av den svenska järnvägs-

marknaden. Företagets affärsidé är att utveckla och driva 

kostnadseffektiva IT-lösningar för försäljning, distribution 

och avräkning av tjänster inom resebranschen. Linkon 

erbjuder tjänster i första hand på den svenska markna-

den, men har numera också internationella kunder.

SJ Försäkring AB, är ett captivebolag, vilket innebär att 

företaget tecknar försäkringar för koncernen och närlig-

gande verksamheter. Företaget ansvarar för koncernens 

försäkringslösningar. Försäkringsengagemanget innebär 

dels extern försäkring, dels eget åtagande, vilket anpas-

sas till försäkringsmarknadens premienivåer. Syftet med 

SJ Försäkring är att skapa förutsättningar för en 

kostnads effektiv riskavtäckning, det vill säga optimering 

mellan risker, försäkringspremier och självrisker.

SJ Invest AB, är koncernens interna fi nansföretag och kan 

tillhandahålla fi nansieringslösningar till koncernbolagen. 

Finansieringslösningarna avser leasing av bilar, biljett-

automater och kontorsutrustning.

Regulatorisk utveckling
Sedan 2004 har Sverige en ny järnvägslagstiftning. 

 Järnvägslagen (SFS 2004:519) och järnvägsförordningen 

(SFS 2004:526) gäller järnvägsinfrastruktur och järnvägs-

fordon samt utförande och organisation av järnvägstrafi k.

Banverket är den myndighet som ansvarar för förvalt-

ning av det svenska järnvägsnätet. Järnvägsstyrelsen 

inrättades den 1 juli 2004 som en ny, självständig myn-

dighet med uppgift att handlägga frågor enligt den nya 

järnvägslagen.

Den offi ciella beskrivningen av det järnvägsnät som 

Banverket förvaltar kallas Järnvägsnätsbeskrivning (JNB). 

Den revideras årligen och innehåller:

•  Krav på sökande och principer för rätt att bedriva trafi k, 

licens, säkerhetsintyg, trafi keringsavtal med mera.

•  Infrastrukturen, det vill säga trafi kplatser, spårvidd, 

 lastprofi l, axellast, lutning, elektrifi ering, hastighet, 

 kommunikationssystem med mera.

•  Regler för ansökan om infrastrukturkapacitet samt 

 principer och kriterier för tilldelning av kapacitet.

•  Avgiftssystem, inklusive avgifter för vissa särskilt 

angivna tjänster.

I järnvägsnätsbeskrivningen ingår också allmänna 

avtalsvillkor med generella bestämmelser för nyttjande 

av tågläge och övriga tjänster som tilldelats operatörer i 

den fastställda tågplanen.

Järnvägsnätsbeskrivning 2008 gäller för den tågplane-

period som inleddes den 9 december 2007 (T08). För 

nästa tågplan gäller Järnvägsnätsbeskrivning 2009, som 

publicerades i december 2007.

Järnvägslagen ställer krav på att Banverket tecknar tra-

fi keringsavtal med järnvägsföretagen. Trafi keringsavtal 

(TRAV) ska reglera de tekniska, administrativa och eko-

nomiska villkoren för de tilldelade tåglägena. Banverket 

har i september 2007 sagt upp samtliga trafi keringsavtal 

som gällt tillsvidare. SJs tidigare avtal från mars 2000 

har nu ersatts av ett nytt trafi keringsavtal som gäller för 

tågplan T08. Det nya avtalet innebär en viss förbättring 

mot det nu uppsagda avtalet. Till exempel kommer kvali-

tetskraven på tåglägen att utarbetas gemensamt under 

första kvartalet 2008. Minst fem procent av tåglägena 

ska följas upp ur ett kvalitetsperspektiv. Där ingår alla 

X 2000-tågen och ytterligare ett antal särskilt viktiga 

avgångar. Dessa tåglägen omfattas av ett åtagande från 

Banverket om kompensation vid avvikelse från avtalad 

leveranskvalitet – en återbetalning av tåglägesavgiften. 

Målet är att det nu påbörjade arbetet med tydligare 

ansvarsfördelning mellan Banverket och järnvägsföre-

tagen och krav på kvalitet ska utvecklas i kommande 

trafi keringsavtal.

Riksdagen har beslutat om en lag (2006:1116) om 

information till passagerare med mera. Enligt lagen ska 

transportörer ha ett system för att lämna ersättning till 

passagerare som drabbas av förseningar eller andra stör-

ningar i trafi ken. Transportörer har en allmän skyldighet 

att lämna tydlig och tillförlitlig information om sina trans-

porttjänster och om sitt ersättningssystem. Lagen trädde 

i kraft den 1 januari 2007. Lagstiftningen som föreslås 

har en vid ram och innebär att marknaden får utforma 

regelverk för resekonsumenterna.

I slutet av september 2007 godkände EU slutgiltigt det 

så kallade ”Tredje järnvägspaketet”. I korthet innebär 

beslutet att internationell persontrafi k på järnväg öppnas 

för konkurrens år 2010 inklusive cabotage1), det vill säga 

att betjäna kunder även på nationella sträckor i tågets 

väg. I direktivet anges vissa begränsningar till skydd för 

nationell kollektivtrafi kförsörjning. Paketet innehåller 

även förslag till direktiv för gemensamma behörighets-

regler för lokförare. Ett stort genombrott för konsumen-

trätten är att det tredje järnvägspaketet även omfattar en 

förordning för tågresenärers rättigheter som omfattar all 

järnvägstrafi k inom EU. Möjlig heter kvarstår dock för 

medlemsstaterna att göra vissa undantag för stads- och 

förortstrafi k samt regional trafi k.

1) Cabotage innebär rätt att bedriva inrikestrafik även i andra 

stater än den där järnvägsföretaget har sitt säte. Det betyder att 

DSB eller DB skulle kunna köra internationell trafik Hamburg–

Köpenhamn–Stockholm och att ha rätt att ta upp och lämna av 

resenärer, som inte åker över en landsgräns.
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Regler om tillgänglighet, skadeståndsansvar och per-

sonlig säkerhet med mera kan dock inte inskränkas. Med-

lemsstaterna medges en övergångsperiod på fem år, vil-

ken kan förlängas i högst ytterligare fem år för tillämp-

ning av den nya förordningen om resenärers rättigheter. 

För sitt ansvarsområde har SJ redan försäljningsvillkor 

såsom restidsgaranti som med god marginal upp fyller 

kraven i denna EU-förordning.

I november 2007 gav regeringen direktiv till en offentlig 

utredning om ”Ökad konkurrens på marknaden för person-

transport på järnväg”. Utredaren ska föreslå åtgärder för 

konkurrens på den kommersiella marknaden, för konkur-

rens och samverkan mellan kommersiell och upphandlad 

trafi k, nya lagregler med anledning av EGs direktiv om 

marknadsöppning för internationell persontrafi k, hur 

marknaden ska följas upp och utvärderas efter genom-

förande av utredningens förslag samt en plan för genom-

förande av förslagen. Uppdraget ska redovisas till reger-

ingen senast 1 oktober 2008. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
SJs ledning identifi erar och utvärderar fortlöpande olika 

riskfaktorer, som var och en påverkar bedömningen av 

osäkerheten i SJs framtida resultat.

För var och en av dessa riskfaktorer har en ansvarig 

person i SJs ledningsgrupp utsetts. Ledningsgruppen 

beslutar gemensamt om förändring av riskvärderingar, 

vilka rapporteras till SJs revisionsutskott. Samtliga risk-

värderingar presenteras återkommande för revisions-

utskottet. 

Riskrapportering till revisionsutskottet omfattar:

•  Redogörelse för befi ntliga policys, mål och riktlinjer 

som anknyter till ett riskområde. 

•  Beskrivning av SJs risker samt utveckling av olika 

 scenarier och kvantifi ering av dem. 

•  Beskrivning av hur SJ påverkar respektive påverkas av 

utvecklingen inom de olika riskområdena. 

•  Kvantifi ering av SJs utsatthet i fråga om potentiell 

 ekonomisk skada och sannolikhet på kort sikt och på 

lång sikt. 

•  Att beskriva beslutade eller redan initierade aktiviteter.

Väsentliga förändringar i riskvärdering kommenteras 

under respektive rubrik nedan.

Diagrammen visar en uppskattning av olika riskfak-

torers påverkan på osäkerhetsmarginalen i SJs resultat 

under det närmaste året respektive om cirka tre till fem år.

Politiska risker
Politiska risker innefattar alla politiska beslut som kan 

påverka SJs förutsättningar och verksamhet, bland annat 

förändrade trafi krättigheter, förändrade momssatser, lag-

ändringar som avser konkurrerande resealternativ och 

skatter. SJ är och förblir mycket känsligt för denna typ av 

beslut och bevakar kontinuerligt utvecklingen samt för-

bereder handlingsplaner. 

SJs målsättning är att alla förutsättningar för konkur-

rens på lika villkor ska vara uppfyllda vid en eventuell full 

avreglering. Detta innefattar att synkronisera den svenska 

avregleringen av järnvägsmarknaden med övriga EU.

Hög

Risker i SJs verksamhet – Kort sikt

Låg Medel Hög

Medel

Låg

Sannolikhet

Ekonomisk påverkan

Finansiella 
risker

Försäkringsrisk

Personalkostnader

El till tågdrift

Trafikavtal

Marknadsutveckling

Baskvalitet
Fordonsrisker

Adm. risker

Politiska risker

Hög

Risker i SJs verksamhet – Lång sikt

Låg Medel Hög

Medel

Låg

Sannolikhet

Ekonomisk påverkan

Försäkringsrisk

Personalkostnader

El till tågdrift

Trafikavtal

Marknads-
utveckling

Baskvalitet

Fordonsrisker

Adm. risker

Politiska risker

Finansiella 
risker

Med kort sikt menas en tidshorisont under det närmaste året. Med lång sikt menas en tidshorisont om cirka 3–5 år.
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Regeringens beslut om att tilldela trafi khuvudmän i 

södra Sverige interregional trafi keringsrätt medförde 

 delvis en materialisering av den politiska risken, och att 

den politiska risken på kort sikt har minskat. På lång sikt 

bibehåller SJ sin bedömning att den politiska risken är 

hög.

Marknadsutveckling
Under det senaste året har fortsatt stark konjunktur-

utveckling påverkat SJs marknad positivt. Den privata 

konsumtionen har ökat till följd av ökad sysselsättning 

och positiv reallöneutveckling. 

Ett ökat tågresande har framförallt skett genom att 

SJ har blivit bättre på att fylla tågen, den genomsnittliga 

beläggningsgraden har ökat. Detta har kunnat åstadkom-

mas genom en attraktiv produkt men också genom rik-

tade lågprissatsningar.

Upprustningen av X 2000-tågen har stärkt kunderbju-

dandet. Internet ombord och god mobiltäckning, som 

erbjuds kunder på X 2000-tåg och dubbeldäckade regio-

naltåg, är en viktig konkurrensfördel mot alternativa färd-

sätt.

Tillväxten i samhället bedöms mattas av något de när-

maste åren, men på en hyggligt stabil nivå. Den stora 

osäkerheten ligger i utvecklingen i USA och hur denna 

kan komma att påverka Europa. 

SJ ser positivt på den närmaste framtiden. Upprust-

ningar och investeringar i nya tåg samt nya produkter 

och kundprogram kommer att ytterligare höja kvaliteten 

i bolagets tjänster. Ett ökat miljötänkande bland företag 

och allmänhet förbättrar dessutom SJs förutsättningar. 

SJ förväntas därför ha en fortsatt god efterfrågan på tåg-

resor under 2008.

Administrativa risker
Med administrativa risker avses risken att brister i före-

tagets administrativa processer eller IT-system leder till 

ekonomiska och förtroendemässiga förluster.

Arbetet med att förbättra SJs processer och den 

interna kontrollen fortsatte under 2007. Planen är att SJ 

ska vara certifi eringsbar avseende ISO 9001 och ISO 

14001 under 2008. Sannolikheten för den typ av nega-

tiva händelser som påverkas av administrativa processer 

bedöms som låg. Det är viktigt för SJ att uppfattas som 

ett affärsmässigt och kompetent företag.

SJs delegationsordning syftar till att tydliggöra fi rma-

tecknares ansvar och att framhålla behovet av att tillvarata 

samtliga kompetenser inom företaget. SJs policys och 

riktlinjer föreskriver vidare att bolagets jurister tidigt 

ska engageras vid alla viktiga avtalsförhandlingar, affärs-

processer, rättsliga tvister med mera. 

Ökad användning av IT inom SJ samt allt mer integre-

rade IT-lösningar i kunderbjudandet och i produktionen 

leder till att SJs utsatthet för brister i och eventuella hot 

mot IT-system bedöms öka i framtiden. IT-systemen 

måste fungera i realtid, vilket innebär att varje avbrott 

innebär en omedelbar störning.

Trafi kavtal
SJ tar en risk i varje trafi kavtal. Konkurrensen är hård och 

det fi nns inte utrymme för stora förändringar i de förut-

sättningar som låg till grund för SJs anbud. SJs styrelse 

informeras om kalkylförutsättningar, risker och margi-

naler och godkänner alla lämnade anbud.

Under kommande år kommer SJ att delta i fl era viktiga 

upphandlingar, varav vissa avser trafi k som SJ i dagsläget 

bedriver. Vid förlorad avtalsupphandling kan stora delar 

av berörda fasta kostnader kompenseras genom effekti-

viseringar av verksamheten.

Fordonsrisk
Ett stort kapital är investerat i SJs fordonspark, vilket 

medför en risk vid överkapacitet. SJ kan även drabbas av 

ekonomisk skada vid bristande tillgång till fordon eller 

om fordonen inte möter kundernas förväntan.

Infasningen av de nya dubbeldäckarna har löpt enligt 

plan under året. Upprustningen av X 2000 är till stor del 

genomförd och kommer att avslutas under 2008. Den nya 

inredningen tillsammans med Internet ombord och andra 

bekvämligheter har inneburit en rejäl komforthöjning.

Upprustning av SJs äldre personvagnar påbörjas under 

2008 och slutförs under 2009. Upprustningen syftar till 

att möta nuvarande och kommande krav från markna-

den, men investeringar ska också leda till ökad säkerhet, 

förbättrad driftsäkerhet och bättre miljöprestanda.

SJ är känsligt för överkapacitet då den svenska 

andrahandsmarknaden är begränsad och då det vid 

eventuell försäljning i ett annat land kan krävas omfat-

tande tilläggsinvesteringar för att anpassa fordonen till 

lokal infrastruktur. För äldre fordon begränsar villkor i 

leasingavtal SJs handlingsfrihet ytterligare. Fordon kan 

endast hyras ut eller säljas under särskilda premisser. 

Arbetet med att hyra ut fordon med villkor som harmo-

nierar med leasingkontrakten har lyckats väl under 2007. 
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Personalkostnader
Personalkostnader är ett mycket viktigt område då dessa 

kostnader står för nära 1/3-del av SJs totala kostnads-

massa, cirka 2 200 MSEK/år. 

SJs personalkostnader kan avvika från förväntan på 

grund av exempelvis konjunkturläge, verksamhetsföränd-

ringar, konfl ikter och förändrade arbetstidsregler.

Att möta personalbehovet handlar om god planering 

och att kontinuerligt se över utbildnings- och rekryte-

ringsbehov samt att ha god framförhållning vid föränd-

ringar. SJ befi nner sig i en expansiv fas och för att säker-

ställa framtida behov av medarbetare startas en egen 

utbildningsorganisation, SJ Service Academy, med inrikt-

ning på service, säljutbildningar och lokförarutbildningar. 

SJ har under senare år varit framgångsrikt med att 

minska sjukfrånvaron. Lägre sjukfrånvaro leder till lägre 

personalkostnader, men också till bättre kvalitet i form av 

färre förseningar/inställda tåg. Under 2007 initierades ett 

nytt projekt, hälsosatsning, med syfte att ge alla medar-

betare förutsättningar för en sundare livsstil, vilket på sikt 

antas leda till ytterligare minskad sjukfrånvaro. 

El till tågdrift
SJ är en relativt stor konsument av el, vilken debiteras av 

Banverket som i sin tur upphandlar el för all svensk järn-

vägstrafi k. Banverket prissäkrar elleveranser stegvis med 

upp till fem års framförhållning. SJ är därmed väl skyddat 

mot kortsiktiga prisfl uktuationer. Däremot får mer per-

manenta prisförändringar successivt genomslag.

Fossila bränslen och tillhörande utsläppsrätter för kol-

dioxid påverkar i stor utsträckning elpriset, då olje- och 

kolkraftverk används för marginalproduktion på den 

europeiska marknaden. Ökad kapacitet för elöverföring 

mellan Skandinavien och Kontinentaleuropa leder även 

till att svenska elpriser alltmer närmar sig övriga Europas. 

Prisutvecklingen för fossila bränslen och utsläppsrätter 

förväntas vara vägledande för elprisutvecklingen även i 

framtiden. Vid en kraftig prisutveckling för fossila bräns-

len förväntas elpriserna öka i motsvarande grad.

De senaste åren har elpriserna stigit kraftigt. Efter in-

förande av de nya reglerna för utsläppsrätter från och med 

2008 har långsiktiga kontrakt stabiliserats på en högre 

nivå. Den prisökning som har skett under de senaste åren 

anses ha minskat risken för ytterligare ökningar.

Fullt genomslag av 20% permanent ökning från nuva-

rande elprisnivå innebär kostnadsökning för SJ med cirka 

90 MSEK/år, men på grund av kurssäkring av elpriser tar 

det upp till fem år innan denna ökning har realiserats fullt 

ut i SJs kostnadsmassa.

Baskvalitet
Med risk avseende baskvalitet avses att SJ inte uppnår 

erforderlig kvalitet gentemot kund inom följande områden: 

•  Hela och rena tåg 

•  Punktlighet 

•  Trafi kinformation till kund 

•  Trafi ksäkerhet.

Hela och rena tåg

Hela och rena tåg är grundläggande för kundens uppfatt-

ning om SJ. Ett väl fungerande underhåll minskar risken 

för förseningar eller inställda tåg orsakade av SJ.

Oplanerat underhåll är mycket kostsamt och innebär 

därtill ofta förseningar eller inställda avgångar. SJ arbetar 

aktivt med underleverantörerna i syfte att förbättra kvali-

teten i underhållet ytterligare.

Punktlighet

Cirka 60% av förseningarna orsakas av bristande spårtill-

gänglighet. Spårtillgängligheten begränsas bland annat 

av eftersläpande underhåll av infrastrukturen, viltolyckor, 

strömavbrott, nedfallna träd eller andra yttre omständig-

heter. Spårtillgänglighet är en särskilt trång sektor i stor-

stadsregionerna under rusningstid. Risken är mycket stor 

att förseningar som uppstår på en sträcka fortplantar sig 

i trafi ksystemet. Lokaltrafi ken har ofta företräde framför 

SJs långväga trafi k, vilket förvärrar problemet. 

SJ kan påverka förekomsten av spårtillgänglighet 

genom att förhandla med Banverket och andra operatörer. 

För stora och mer långsiktiga förbättringar krävs emeller-

tid omfattande infrastrukturinvesteringar, speciellt i de 

trånga sektorerna i tättbefolkade områden.

För snabbgående tåg orsakas ofta förseningar av att 

dessa tåg hinner upp mer långsamgående tåg och sedan 

tvingas köra bakom dessa. Detta är ett problem som ser 

ut att öka i framtiden på grund av ökad belastning på 

järnvägsnätet. Omfattande infrastrukturinvesteringar 

eller förändrade prioriteringsregler hos Banverket kan 

motverka denna utveckling.

Trafi kinformation till kund 

SJ ska ge kunderna snabb, relevant och lättillgänglig 

information så att resan med SJ känns enkel, positiv och 

trygg. Trafi kinformationen ska underlätta och bekräfta 

kundernas beslut att resa med SJ.

Trafi kinformation ska ges till kunderna genom informa-

tionsutrustning på stationer och internet samt via med-

arbetare, vid kundmötet på tåg, stationer eller genom för-

säljningsorganisationens kanaler. 

Finansiell rapport
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Tillförlitlig och snabb information är förtroendeska-

pande och en viktig del av kundmötet. All ombordperso-

nal kommer under 2008 att utrustas med handdatorer, 

vilket möjliggör bättre service, till exempel information 

om trafi kstörningar och tågförbindelser, i realtid. 

Trafi ksäkerhet

En god trafi ksäkerhet är grundläggande för SJs vision 

”Alla vill ta tåget!”. Trafi ksäkerheten är alltid den vikti-

gaste parametern vid beslut om investeringar och 

ombyggnader. Järnvägslagen reglerar säkerhetsfrågor för 

spårbunden trafi k. Den statliga myndigheten Järnvägs-

styrelsen kontrollerar att järnvägslagen efterlevs och 

utfärdar eller återkallar tillstånd. SJ har som trafi ksäker-

hetsmål att inga resenärer eller medarbetare ska skadas 

allvarligt eller förolyckas vid resa med SJ. Genom ett 

aktivt trafi ksäkerhetsarbete arbetar SJ också med att 

hålla nere antalet mindre incidenter och därigenom för-

svara tågets anseende som ett säkert färdmedel.

Försäkringsrisk
Samtliga SJs tillgångar, främst rullande materiel, är egen-

domsförsäkrade. SJs ansvar är försäkrat för skadestånds-

anspråk riktade från Banverket och passagerare ombord 

på tåg samt även för övriga tredjemanskador.

I nuläget försäkras inte indirekta skadekostnader som 

ersättningstrafi k, intäktsbortfall och förhöjda personal-

kostnader i samband med incidenter och skador. De indi-

rekta skadorna är betydligt större än de ersättningsgilla 

direkta skadekostnaderna, varför även indirekta kostnader 

tas med vid prioritering av skadeförebyggande insatser.

SJ arbetar med relativt höga självrisker per enskild 

skada. Om ett stort antal skador inträffar under ett år, 

fi nns ”stop loss”-försäkringar som begränsar SJs skade-

kostnader per kalenderår till MSEK 20.

SJs viktigaste aktivitet för att sänka risk- och försäk-

ringskostnaderna är ett pågående och dokumenterat 

säkerhetsarbete. Med bättre utformade trafi keringsavtal i 

framtiden kan fördelning av kostnader vid incidenter och 

skador ske mer rättvist och objektivt. 

Finansiella risker
SJs styrelse fastställer årligen SJs fi nanspolicy, som ger 

riktlinjer till bolaget rörande fi nansavdelningens verksam-

het och hantering av fi nansiella risker. 

SJ är kapitalintensivt och är till följd av lånefi nansie-

ringen direkt exponerat för eventuella ränteuppgångar. 

Goda vinster har under de senaste åren minskat SJs 

fi nansiella nettoskuld, då skulderna har kunnat amorte-

ras ner. En stor del av skuldportföljen är räntesäkrad, vil-

ket innebär att effekterna av en ränteförändring fördröjs.

SJs resultatutveckling har inneburit att bolagets kredit-

värdighet har förbättrats avsevärt. Bolaget har i dagsläget 

goda möjligheter att säkra extern fi nansiering till gynn-

samma villkor. Därutöver medför en spridning över tiden 

av låneförfall att fi nansieringsrisken ytterligare begränsas.

SJs löpande transaktionsexponering i utländska valutor 

är begränsad. Vid betydande investeringar i utländsk 

valuta kurssäkras betalningsfl öden via terminsmarknaden.

I syfte att begränsa motpartsrisken placeras SJs likvi-

ditet hos motparter med hög kreditvärdighet inom ramen 

för beloppsgränser. 

Hantering av fi nansiella risker
Koncernens fi nansverksamhet och hantering av fi nan-

siella risker är centraliserat till SJs fi nansavdelning. 

Finansavdelningen samordnar hanteringen av koncernens 

fi nansiella risker. Finanspolicyn utgör ett ramverk för 

samtliga fi nansrelaterade aktiviteter inom SJ-koncernen. 

SJs fi nanspolicy anger generella riktlinjer för frågor 

kring förvaltning av fi nansportfölj, placering, upplåning, 

leasing samt rapportering och intern kontroll avseende 

fi nansförvaltningen. Policyn defi nierar fi nansiella risker 

inom respektive område samt beskriver hur dessa ska 

hanteras. Dessutom beskrivs i policyn fördelningen av 

ansvaret inom koncernen. 

Finansierings- och likviditetsrisk
SJs fi nansieringskällor utgörs av kassafl öde från den 

löpande verksamheten och upplåning. Räntebärande 

upplåning består till största delen av långfristiga fi nan-

siella leasingkontrakt till rörlig ränta med affärsverket 

Statens järnvägar och Nordea Finans Sverige AB som 

motparter. 

På balansdagen uppgick SJs fi nansiella skulder, juste-

rat för deposition om MSEK 470 hos affärsverket Statens 

järnvägar, till MSEK 3 900. Nettoskulden uppgick vid 

samma tillfälle till MSEK 1 610.

Finansieringsrisken begränsas av en över tiden spridd 

förfallostruktur för SJs räntebärande upplåning. SJ har, 

efter de senaste årens ekonomiska framgång, en stark 

fi nansiell ställning. Koncernen kan i dagsläget, vid behov, 

upphandla lånefi nansiering till goda villkor. 

Nettoskuld
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För att klara likviditetssvängningar föreskriver SJs 

fi nanspolicy att moderbolaget vid varje tillfälle, ska ha 

 tillgång till MSEK 500.

Pris- och kassafl ödesrisk
Finansiell kassafl ödesrisk innefattar att kassafl öden på-

verkas av förändringar på de fi nansiella marknaderna. 

SJ är exponerat för kassafl ödesrisk genom räntemarkna-

dens påverkan på skuld- och tillgångsportföljen samt vid 

betalningar i utländsk valuta.

SJs upplåning består huvudsakligen av långfristiga 

fi nansiella leasingavtal med rörlig ränta. För att begränsa 

kassafl ödesrisken föreskriver SJs fi nanspolicy att den 

genomsnittliga räntebindningstiden i den samlade skuld-

portföljen ska uppgå till mellan ett och två år. SJ använ-

der ränteswapavtal, som ändrar den rörliga räntan till 

fast ränta, för delar av skuldportföljen. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldport-

följen uppgick till 1,3 år (1,8) på balansdagen. Inklusive 

deposition till affärsverket Statens järnvägar om MSEK 

470 uppgår genomsnittlig räntebindningstid till 1,5 år 

(2,0).

För ingångna swapavtal föreligger en prisrisk, vilket 

avser att värdet på ingångna swapavtal förändras 

momentant vid förändringar av marknadsränta.

Då samtliga ingångna swapavtal klassifi cerar sig för 

säkringsredovisning enligt införd IAS/IFRS-redovisning, 

förs värdeförändring mot koncernens eget kapital.

SJs valutariskexponering består uteslutande av trans-

aktionsexponering, det vill säga betalningar i utländsk 

valuta till följd av investeringar i fordon samt vid köp av 

tjänster. SJs löpande kassafl ödesexponering avseende 

utländska valutor är marginell. 

Större investeringar sker i valutasäkringar via termins-

marknaden. Den löpande värdeförändringen av ingångna 

valutaterminskontrakt förs mot eget kapital.

Kredit- och motpartsrisk
Kredit- och motpartsrisk avser en risk att motparten i en 

transaktion inte kan fullgöra sitt åtagande och därmed 

vållar SJ en förlust. 

SJ exponeras för fi nansiell kreditrisk genom placeringar 

och för kommersiell kreditrisk i den löpande verksamheten, 

då vi ger kredit till våra kunder.

SJ exponeras för fi nansiell kreditrisk dels när överskotts-

likviditet placeras i fi nansiella tillgångar, dels vid handel 

med derivatinstrument. För att begränsa motpartsrisken 

accepteras endast motparter med hög kreditvärdighet 

(rating) enligt fastställd fi nanspolicy och placering sker 

utifrån beloppsgräns per motpart. 

Motpartsrisken begränsas vidare genom användande av 

ISDA-avtal, (International Swaps and Derivatives Associa-

tion). Den den totala motpartsexponeringen i placeringar 

uppgick per den 31 december 2007 till MSEK 2 110 

(1 761).

Den kommersiella kreditrisken omfattar kundernas 

betalningsförmåga. SJs kundfordringar utgörs av ett stort 

antal små utestående belopp hos privatpersoner samt av 

fordringar hos företag inom skilda branscher. De faktiska 

kundförlusterna i relation till SJs nettoomsättning under-

steg 0,1% år 2007. I syfte att minska risken för kundför-

luster inhämtas erforderliga kreditupplysningar från 

externa källor i samband med försäljning på kredit, i 

enlighet med SJs kreditpolicy.

Känslighetsanalys
I känslighetsanalysen beskrivs hur SJ påverkas av följande 

variabler: marknadsutveckling, personalkostnader, infra-

strukturkostnader, el till tågdrift, övriga driftkostnader 

samt förändring av marknadsräntan. Känslighetsanalysen 

utgår från förhållanden 2007 och utfallet påverkas av 

verksamheten och infl ationen. Som exempel kan nämnas 

att pendeltågstrafi ken i Stockholm tagits över under 2006.

Variabler Förändring Resultateffekt
  (%) MSEK/år

Marknadsutveckling  

   Biljettpriser/Resandevolym – 1 – 53

   Trafikeringsvolym – 1 32

Personalkostnader 1 – 22

Infrastruktur- och elkostnader 1 – 7

Övriga driftkostnader 1 – 15

Förändring av marknadsränta1) 1 – 16

1) Avser förändring av marknadsränta med 1%-enhet.

Marknadsutveckling 
Vid försämrad efterfrågan kan SJ motverka försämrad 

beläggning genom att sänka priserna. 1% lägre resande 

eller 1% lägre priser leder till ett intäktsbortfall om cirka 

53 MSEK. Vid kraftigt försämrade marknadsförutsätt-

ningar kan stora delar av resultatförsämringar motverkas 

genom att reducera trafi keringsvolymen. 1% lägre trafi -

keringsvolym leder till cirka 32 MSEK lägre kostnader.

Personalkostnader
SJ är ett relativt personalintensivt företag, då personal-

kostnaderna motsvarar nära 1/3-del av kostnadsmassan. 

1% högre kostnader motsvarar MSEK 22 på helårsbas.

Infrastruktur- och elkostnader
Infrastrukturkostnader avser den hyra SJ betalar till Ban-

verket för att använda spåren och bestäms i förhållande 

till trafi kens omfattning. Prislistan är fast och ändras inte 

ofta, då ett regeringsbeslut krävs för att det ska ske. 

Finansiell rapport
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rantörer är viktiga aktiviteter i säkerhetsarbetet. Aktuellt 

åtgärdsprogram berör förbättringar avseende avvikelse-

hantering, stoppsignalpassager, trafi ksäkerhetsrapport-

ering och växlingsolyckor. År 2007 uppnåddes det över-

gripande trafi ksäkerhetsmålet att ingen resande och 

ingen SJ-personal omkom eller skadades allvarligt.

Miljöpåverkan och SJs hållbarhetsarbete
Miljöpåverkan och miljöarbete
SJ arbetar målmedvetet för att minska bolagets inverkan 

på miljön. Detta innebär ett långsiktigt miljöarbete och 

att miljöfrågor är högt prioriterade inom företaget.

Tåget är det bästa miljövalet. Inget annat transportslag 

har så låga utsläpp som tåget. Att resa med SJ är ett sätt 

att bidra till en minskad växthuseffekt och en hållbar 

samhällsutveckling. Varje ny tågresenär är en vinst för 

miljön.

SJs miljöarbete
SJ arbetar kontinuerligt med att följa upp gällande lag-

stiftning och lokala förordningar för att säkerställa att SJ 

följer dessa. SJ uppfyller alla miljökrav och bedriver ingen 

tillståndspliktig verksamhet.

Miljöarbetets tyngdpunkter kan hänföras till 6 mål-

områden, bland dessa fi nns: tåg uppfattas som det mest 

miljöanpassade resealternativet, hög energieffektivitet i 

tågtrafi ken, minimala utsläpp av luftföroreningar, låg 

miljöpåverkan från varor och tjänster,  källsortering och 

resurshushållning samt miljöutbildade och informerade 

medarbetare som agerar ansvarsfullt i miljöarbetet. Stort 

fokus har under året legat på att ta fram en interaktiv 

miljöutbildning för all personal.

Uppföljning och miljöarbete
De miljöfakta som krävs för att ta fram kvantifi erade upp-

gifter avseende mål och resultat samt för att beräkna 

nyckeltalen samlas in under den miljöutredning som 

genomförs varje år. Miljörapporter skickas ut till leveran-

törer för att ta reda på fakta om elanvändning, utsläpp, 

avfall samt kemikalieförbrukning. Utifrån den årliga miljö-

utredningen uppdateras och prioriteras de områden som 

har störst miljöpåverkan och de mätbara miljömålen 

uppdateras.

Minst fyra gånger per år genomförs så kallade miljöråd 

inom division Fordon. I rådet deltar olika representanter 

från divisionen och SJs miljöchef. Miljörådet bevakar och 

driver miljöfrågor inom division Fordon, inklusive övergri-

pande och detaljerade miljömål. SJs miljöchef genomför 

löpande uppföljning av miljömålen. SJ arbetar med att 

minska resursförbrukningen vid skrotning och upprust-

ning av tåg. Sedan 2004 har totalt 153 lok och vagnar 

från 1960-talet skrotats, varav åtta personvagnar har 

För att minimera risken för kraftigt negativ resultat-

påverkan säkras stora delar av elpriserna med upp till 

fem års framförhållning. Permanenta prisförändringar får 

därför genomslag först efter en tid.

Övriga driftkostnader
Med övriga driftkostnader avses främst underhåll, tillsyn 

och service samt stationskostnader. 

Underhållsverksamheten svarar för en stor del av SJs 

kostnader och utförs av en mängd olika underhållsleve-

rantörer beroende på bland annat trafi kavtal, tågtyp och 

geografi . Avtalen omförhandlas kontinuerligt vid ändrade 

förutsättningar, men en detaljerad prislista är i regel till-

gänglig med ett års framförhållning, förutsatt att SJ håller 

sig inom överenskomna ramar när det gäller trafi kvolym. 

Den stora mängden avtal och underhållsleverantörer 

medför en minskad risk för SJ.

Tillsyn och service avser städning, växling med fl era 

aktiviteter. Aktiviteten har delvis tagits över från under-

entreprenörer, vilket minskat SJs känslighet för externa 

faktorer.

Stationskostnader avser den hyra som betalas till 

främst Jernhusen AB för att nyttja stationerna. Avtalet 

förhandlas om årligen. 

Förändring av marknadsräntan
Med en fi nansiell nettoskuld om MSEK 1 610 ges på sikt 

en exponering av cirka MSEK 16 vid en permanent för-

ändring av marknadsräntan med 1%. 

Tvister
I avtal om persontrafi k på järnväg i Bergslagen åtog sig 

SJ att för Tåg i Bergslagens räkning bedriva persontrafi k 

mellan vissa orter till den 17 juni 2006. Tvist har upp-

kommit beträffande en option avseende förlängning av 

avtalet. Tvisten handläggs i domstol. Dom har ännu ej 

meddelats.

I övrigt var SJ vid utgången av år 2007 inblandad i 

 tvister av det slag som normalt förekommer i sådan verk-

samhet som bedrivs inom koncernen. Bedömningen är 

att utgången av dessa tvister och andra tvister ej kommer 

att påverka företagets fi nansiella ställning i väsentlig 

omfattning.

Trafi ksäkerhet
Det ska vara tryggt och säkert att åka tåg. Inga resande 

och ingen av SJs personal ska omkomma eller skadas all-

varligt till följd av SJs verksamhet. Trafi ksäkerhetsverk-

samheten fokuserar på att upprätthålla säkerhetsord-

ningen och bedriva säkerhetsstyrning. 

Trafi ksäkerhetsrevisioner och utredning av olyckor, till-

bud och avvikelser både internt och hos underhållsleve-



SJ Årsredovisning 2007   g   61

skrotats under 2007. 99% av allt material har källsorte-

rats och återfördes till kretsloppet, motsvarande drygt 

7 000 ton. Uppföljningen av vissa miljömål sker med 

hjälp av enkäter och ombordundersökningar, till exempel 

när det gäller kunders och anställdas uppfattning om SJ 

och miljön.

SJs hållbarhetsarbete
Hållbarhetsrelaterade aspekter av verksamheten har all-

tid varit ett prioriterat område inom SJ och vi har sedan 

länge arbetat aktivt med dessa frågor. SJs ansats är att 

genom ett aktivt hållbarhetsarbete bidra till att förverk-

liga SJs vision ”Alla vill ta tåget!” och därigenom bidra till 

en mer hållbar miljö- och samhällsutveckling. Till grund 

för detta arbete ligger ett antal policys och riktlinjer vilka 

återfi nns på www.sj.se.

Som ramverk för hållbarhetsredovisningen tillämpas 

tredje generationen av Global Reporting Initiatives (GRI) 

riktlinjer G3 (www.globalreporting.org). Dessa riktlinjer är 

allmänt vedertagna bland större företag och tillämpning 

av G3 förbättrar jämförbarheten med andra företag.

Enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering ska 

bolag ange till vilken nivå organisationen följer riktlinjerna. 

SJ har valt att för 2007 applicera nivå B+. SJ utför själv 

utvärdering gentemot GRIs riktlinjer G3. Öhrlings Pricewa-

terhouseCoopers har bestyrkt utvalda indikatorer och 

nivågranskat SJs hållbarhetsredovisning och bekräftar den 

självutvärdering som placerar SJ på nivå B+.

Intern kontroll
Intern kontroll är en process genom vilken företagets 

styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig 

säkerhet för att företagets mål uppfylls inom följande 

områden: verksamhetens ändamålsenlighet och effektivi-

tet, den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet samt 

efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar.

Intern kontroll är en kontinuerlig process som löpande 

anpassas utifrån förändringar som sker internt och 

externt. Det är styrelsens ambition att den interna kon-

trollen anpassas till dessa förändringar och att den suc-

cessivt förbättras.

Internrevisionen inom SJ övervakar efterlevnaden av god 

intern kontroll genom att granska, analysera och testa 

den interna styrningen och kontrollen i enlighet med den 

av styrelsen fastställda revisionsplanen. Internrevisionen 

rapporterar resultatet av revisionen till SJs revisionsut-

skott och styrelse. De externa revisorernas uppgift är att 

granska styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning samt företagets bokföring och årsredovisning.

Personal
Medelantalet anställda i koncernen uppgår till 4 053 

(3 581), fördelat på 37% (36) kvinnor och 63% (64) män. 

Andelen kvinnor i ledande befattningar ökar. Såväl SJs 

styrelse som ledningsgruppen består av nio personer, 

varav tre kvinnor. Därutöver pågår ett långsiktligt och 

målmedvetet arbete att få fl er kvinnor att intressera sig 

för lokföraryrket.

Satsningen ”Minskad sjukfrånvaro”, för moderbolaget, 

pågick åren 2005-2007.  Den totala sjukfrånvaron har 

minskat löpande under projektets gång. Mellan åren 

2004 och 2007 har den genomsnittliga sjukfrånvaron för 

SJ ABs personal sjunkit från 8,6% till 6,6%. Målet för 

sjukfrånvaron år 2008 är 6% för SJ.

Sjukfrånvarons fördelning:  
 Helår Helår 
Koncernens sjukfrånvaro, % 2007 2006

Total sjukfrånvaro som andel 
av den ordinarie arbetstiden 6,8 7,7

Andel av den totala sjukfrånvaron
som avser en sammanhängande
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 47,2 53,4

Sjukfrånvarons fördelning, %

Dag 1–59 3,6 3,6

Dag 60– 3,2 4,1

Total sjukfrånvaro 6,8 7,7

Personalomsättningen för koncernen var 14% (7). En av 

de främsta orsakerna till ökningen är väsentliga rekryte-

ringar.

Arbetsmiljö
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete strävar SJ 

efter att förebygga att arbetsskador och arbetsolyckor 

inträffar. På samtliga arbetsplatser fi nns skyddsombud 

som tillsammans med arbetsgivaren och arbetstagar-

organisationerna utformar förslag kring arbetsmiljö-

frågor. Arbetet samordnas i skyddskommittéer. Under 

2007 inrapporterades 107 olyckor (120) samt 73 inci-

denter (78).

Moderbolaget
Moderbolaget, SJ AB, med styrelsens säte i Stockholm, 

omfattar 83,2% av koncernens intäkter. Moderbolagets 

andel av koncernens resultat är 94,5%. Trafi kintäkter 

utgör den dominerande intäktskällan.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser att rapportera. 

Finansiell rapport
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Utsikter för framtiden
Den ekonomiska tillväxten 2008 förväntas blir fortsatt 

god för tågresor. Attraktiva priserbjudanden, enkelt 

resande och ökat miljömedvetande är några viktiga 

anledningar till den förväntat positiva utvecklingen. 

 Koncernens nettoomsättning beräknas därför öka i 

 kombination med en stabil och god lönsamhet.

Årsstämma
Årsstämman beslutar om fastställande av resultat- och 

balansräkningar, utdelning till aktieägaren, om ansvars-

frihet till styrelsen och verkställande direktören, arvode 

till styrelse och revisorer, val av styrelse samt revisorer.

Styrelsens förslag till riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen i SJ AB föreslår att bolaget vid rekrytering till 

anställning i bolagsledningen tillämpar de riktlinjer rörande 

anställningsvillkor för personer i företagsledande ställ-

ning samt för incitamentsprogram för anställda i statliga 

företag, som regeringen antagit den 9 oktober 2003.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ aktiebolagslagen
Styrelsen har beslutat föreslå utdelning
I förslag till vinstdisposition föreslår styrelsen, att aktie-

ägaren på årsstämman 2008 beslutar, att SJ AB för räken-

skapsåret 2007 ska lämna utdelning med 42:25 kronor 

per aktie, vilket innebär en total utdelning på MSEK 169. 

Därutöver föreslår styrelsen att aktieägaren på årsstäm-

man bemyndigar styrelsen att fastställa betalningsdag.

SJs ekonomiska ställning
Ägarens fi nansiella mål för SJ AB är en soliditet på 30% 

och en avkastning på eget kapital på 10%. För år 2007 

uppnåddes de fi nansiella målen. I årsredovisningen fram-

går att bolagets soliditet uppgår till 36,7% och efter den 

föreslagna utdelningen blir soliditeten 35,7%. Föreslagen 

utdelning utgör 4,5% av eget kapital i moderbolaget och 

4,5% av eget kapital i koncernen. Ägarens mål för soliditet 

uppnås även efter den föreslagna utdelningen. Av moder-

bolagets och koncernens eget kapital utgör MSEK 41 

ackumulerade värdeförändringar avseende fi nansiella 

instrument värderade till verkligt värde i enlighet med 

årsredovisningslagen 4 kap. 14a §.

Styrelsens motivering
Med hänvisning till vad som anges ovan anser styrelsen 

att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med 

hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3§ andra och 

tredje styckena aktiebolagslagen. Verksamhetens art och 

omfattning medför inte risker i större omfattning än vad 

som normalt förekommer inom branschen.

Styrelsens bedömning av bolagets och koncernens 

ekonomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig 

i förhållanden till de krav som verksamhetens art, omfatt-

ning och risker ställer på storleken av bolagets och koncer-

nens egna kapital samt bolagets och koncerns konsoli-

deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen 

bedömer att den föreslagna utdelningen inte kommer att 

påverka SJs förmåga att fullgöra bolagets förpliktelser på 

kort och lång sikt eller att göra nödvändiga investeringar.

Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står i moderbolaget (SEK): 

Balanserad vinst 2 665 986 813

Årets vinst    479 459 395

Summa 3 145 446 208

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande (SEK): 

Utdelning 169 000 000

I ny räkning balanseras 2 976 446 208

Summa 3 145 446 208
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7-årsöversikt
 Helår Helår Helår Helår Helår Helår Helår

Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Resultaträkningar i sammandrag, i MSEK     

Rörelsens intäkter 8 267 6 970 5 744 5 570 5 825 5 711 5 546

– varav nettoomsättning 8 257 6 938 5 690 5 520 5 504 5 361 5 064

Rörelsens kostnader – 7 437 – 6 357 – 5 079 – 5 236 – 5 652 – 6 418 – 5 320

Rörelseresultat 833 615 666 334 174 – 707 228

Resultat efter finansiella poster 714 499 566 193 – 101 – 994 – 49

Skatt på årets resultat – 207 – 131 637 – 1 0 0 0

Årets resultat 507 368 1 203 192 – 101 – 994 – 49

Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK 127 92 301 48 – 25 – 249 – 12

Balansräkningar i sammandrag, i MSEK     

Anläggningstillgångar     

   Materiella anläggningstillgångar 6 067 6 358 6 421 5 471 5 377 6 056 6 495

   Immateriella tillgångar 233 209 205 249 294 338 372

   Finansiella tillgångar 760 755 749 267 24 1 545 1 704

   Uppskjuten skattefordran 288 506 657 — — — —

Omsättningstillgångar

   Varulager 0 0 4 7 8 10 14

   Kortfristiga fordringar 798 869 674 670 753 709 790

   Kortfristiga placeringar 657 839 305 545 — — —

   Likvida medel 1 453 707 412 469 549 478 333

Summa tillgångar 10 256 10 243 9 427 7 678 7 005 9 136 9 708

Eget kapital 3 766 3 405 2 989 1 838 1 324 – 149 844

– varav minoritetsintresse 0 0 0 0 0 0 0

Räntebärande skulder 4 370 4 440 4 109 3 358 2 803 6 191 6 326

Icke räntebärande skulder 1 818 1 979 1 632 1 440 1 492 1 488 1 392

Avsättningar 302 419 697 1 042 1 386 1 606 1 146

Summa eget kapital och skulder 10 256 10 243 9 427 7 678 7 005 9 136 9 708

Kassaflöde i sammandrag, i MSEK       

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 341 721 737 – 185 143 251 792

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 333 – 337 – 252 – 456 – 99 – 308 – 992

Kassaflöde från finanseringsverksamheten – 262 – 89 – 543 561 27 202 516

Förändring av likvida medel 746 295 – 57 – 80 71 145 316

Investeringar 379 590 1 397 810 101 342 1 291

– varav kassaflödespåverkande 340 355 292 517 101 342 1 291

Marginaler

Rörelsemarginal, % 10,1 8,8 11,6 6,0 3,0 – 12,4 4,1

Vinstmarginal, % 8,6 7,2 9,9 3,5 – 1,7 – 17,4 – 0,9

Avkastningsmått

Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,4 8,8 11,2 8,2 5,8 – 8,6 5,9

Avkastning på eget kapital, % 14,1 11,5 49,8 12,1 – 17,2 – 286,0 – 3,8

Kapitalstruktur vid periodens utgång

Eget kapital, MSEK 3 766 3 405 2 989 1 838 1 324 – 149 844

Sysselsatt kapital, MSEK 8 233 7 951 7 217 5 291 4 223 6 132 7 260

Räntebärande nettoskuld, MSEK 1 610 2 223 2 778 2 182 2 349 4 119 4 062

Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 1,3 1,4 1,9 2,2 – 42,2 7,6

Soliditet, % 36,7 33,2 31,7 23,9 18,9 – 1,6 8,7

Medelantalet anställda 4 053 3 581 3 153 3 273 3 524 3 631 3 561

Uppgifter avseende 2003, 2002 och 2001 är ej omräknade till IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. 

Hänvisning till defi nitioner på sidan 109.

Finansiell rapport
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Resultaträkningar
    Koncernen
Belopp i MSEK Not  2007 2006

Nettoomsättning 1, 2  8 257 6 938

Övriga rörelseintäkter 3  10 32

Summa intäkter   8 267 6 970

Personalkostnader 4  – 2 215 – 1 854

Avskrivningar 5  – 603 -646

Övriga kostnader 2, 6, 7  – 4 619 – 3 857

Summa kostnader   – 7 437 – 6 357

Resultat från andelar i intressebolag 8  3 2

Rörelseresultat   833 615

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar 10  87 54

Räntekostnader och liknande kostnader 11  – 206 – 170

Resultat efter finansiella poster   714 499

Skatt på årets resultat  12  – 207  – 131

Resultat efter skatt   507 368
     
   
Hänförs till:   

Moderbolagets aktieägare   507 368

Minoritetsintresse 15  0 0

Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK   127 92

Antal aktier vid årets utgång, tusental   4 000 4 000

Antal aktier i genomsnitt under året, tusental   4 000 4 000

 Moderbolaget

Belopp i MSEK Not 2007 2006

Nettoomsättning 1, 2 6 838 6 179

Övriga rörelseintäkter 3 37 32

Summa rörelsens intäkter  6 875 6 211

Övriga kostnader 2, 6, 7 – 3 603  – 3 292

Personalkostnader 4 – 1 888  – 1 671

Avskrivningar och nedskrivningar 
av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5 – 576  – 618

Summa rörelsens kostnader  – 6 067  – 5 581

Rörelseresultat  808 630

Intäkter från andelar i koncernbolag 9 — 128

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar 10 81 54

Räntekostnader och liknande kostnader 11 – 210 – 177 

Resultat efter finansiella poster  679 635

Skatt på årets resultat  12 – 200  – 127

Årets resultat  479 508
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Kommentarer till resultaträkningar

Ekonomisk utveckling
Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ 

AB för 83,2%. Moderbolagets andel av koncernens 

resultat är 94,5%.

Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter uppgick till MSEK 8 267 (6 970), vilket 

är en ökning med 18,6%. 

Den totala intäktsökningen med MSEK 1 297 förkla-

ras av den positiva resandeutvecklingen (MSEK 523) 

samt av övertagandet av pendeltågstrafi ken i Stock-

holm i juni 2006 (MSEK 652). 

I moderbolaget SJ AB ökade resandet med 7% jäm-

fört med 2006 och yielden ökade med 3%. Yieldför-

bättringen är en effekt av ökat resande på långa 

sträckor med X 2000 och då även ett ökat resande i 

1:a klass. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 833 (615), vilket är en 

förbättring med MSEK 218.

Resultatförbättringen beror på ökade intäkter, som är 

en följd av ökat resande som präglat hela år 2007. Kon-

cernens kostnader har ökat med MSEK 1 080, varav 

MSEK 614 avser verksamheten i Stockholmståg.

Övriga kostnader exklusive Stockholmståg ökade med 

MSEK 285 och avser främst kostnader för underhåll och 

marknadsföring. Underhållskostnaderna ökade främst 

på grund av en högre produktion. De ökade kostnaderna 

för marknadsföring är främst hänförliga till lanseringen 

av Just nu 95, SJ Prio och biljettauktioner. 

Personalkostnaderna exklusive Stockholmståg har 

ökat med MSEK 224, vilket beror på en medveten sats-

ning på att öka kvaliteten ombord på tågen och kostna-

der för vinstandelssystem för personalen.

Avskrivningarna minskade med MSEK 43, vilket 

främst beror på extra avskrivningar under 2006.

Rörelsemarginal 
Rörelsemarginalen uppgick till 10,1% (8,8). Den förbätt-

rade rörelsemarginalen förklaras av ökat resande och 

yieldtillväxt.

Resultat efter fi nansiella poster
Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 

MSEK 714 (499). Finansnettot uppgick till MSEK –119 

(–116). De fi nansiella kostnaderna inklusive netto av ränte-

säkringsinstrument uppgick till –206 (–170), varav netto 

av räntesäkringsinstrument uppgick till –13 (–40). I de 

fi nansiella kostnaderna ingår avgifter till Riksgäldskon-

toret samt till affärsverket Statens järnvägar om sam-

manlagt MSEK 12. I övrigt förklaras de ökade fi nansiella 

kostnaderna av stigande marknadsräntor. 

Externa ränteintäkter har ökat väsentligt till följd av en 

positiv likviditetsutveckling och stigande räntor och var 

under året MSEK 87 (54).

Skatt på periodens resultat
Periodens skatt uppgick till MSEK –207 (–131). Den effek-

tiva skattesatsen uppgick till 29,0% (26,3). 

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till MSEK 507 (368).

Finansiell rapport
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Balansräkning koncernen
 Koncernen
Belopp i MSEK Not  2007 2006

Tillgångar
Anläggningstillgångar

   Byggnader 13 51 54

   Transportmedel 13 5 823 5 973

   Maskiner och inventarier 13 26 36

   Pågående nyanläggningar 13 167 295

   Immateriella tillgångar 14 233 209

   Andelar i intressebolag 16 11 12

   Långfristiga värdepappersinnehav 17 2 2

   Långfristiga fordringar 18 747 741

   Uppskjuten skattefordran 12 288 506

Summa anläggningstillgångar  7 348 7 828

Omsättningstillgångar   

   Kundfordringar och andra fordringar 19 713 742

   Fordringar hos intressebolag 2 3 1

   Förutbetalda kostnader 20 82 126

   Kortfristiga placeringar 22 657 839

   Likvida medel 33 1 453 707

Summa omsättningstillgångar  2 908 2 415

Summa tillgångar  10 256 10 243

Kommentarer till balansräkningar

Balansomslutning
Koncernens balansomslutning uppgick till MSEK 10 256 

(10 243) på balansdagen. För moderbolaget är motsva-

rande värden MSEK 9 937 (10 069). 

Anläggningstillgångar
Koncernens anläggningstillgångar uppgick på balans-

dagen till MSEK 7 348 (7 828), vilket är en minskning med

MSEK 480. Minskningen förklaras främst av uppskjuten 

skattefordran.

Transportmedel och pågående nyanläggningar uppgick 

till MSEK 5 990 (6 268). Minskningen förklaras i huvudsak 

av årets avskrivningar.

Koncernens immateriella tillgångar uppgick till MSEK 233 

(209). Ökningen består i huvudsak av investeringar i ett 

arbetsplaneringssystem och i kundprogrammet Prio. 

Omsättningstillgångar
Koncernens omsättningstillgångar uppgick till MSEK 

2 908 (2 415). Ökningen beror i huvudsak på ökade lik-

vida medel.

Eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick till MSEK 3 766 (3 405) 

och moderbolagets till MSEK 3 745 (3 362). Koncernens 

soliditet uppgick till 36,7% (33,2). Ökningen i eget kapital 

förklaras av årets vinst.

Långfristiga skulder
Koncernens långfristiga skulder uppgick till MSEK 4 564 

(4 644) och består av leasingskulder, övriga långfristiga 

skulder och långfristiga avsättningar. 
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 Koncernen
Belopp i MSEK Not  2007 2006

Eget kapital och skulder
Eget kapital

   Aktiekapital  400 400

   Övrigt tillskjutet kapital  4 519 4 519

   Reserver, kassaflödessäkring  41 2

   Balanserade vinstmedel  – 1 194 – 1 516

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 23 3 766 3 405

   Minoritetsintresse  0 0

Summa eget kapital  3 766 3 405

Långfristiga skulder   

   Leasingskulder 2, 22, 25 4 251 4 322

   Övriga långfristiga skulder  123 124

   Långfristiga avsättningar 24 190 198

Kortfristiga skulder   

   Leasingskulder 25 119 118

   Leverantörsskulder och andra skulder 26 1 324 1 330

   Förutbetalda intäkter 27 356 341

   Skulder till intressebolag  2 1

   Övriga kortfristiga skulder  13 183

   Kortfristiga avsättningar 28 112 221

Summa skulder  6 490 6 838

Summa eget kapital och skulder  10 256 10 243

Ställda säkerheter 30 317 279

Eventualförpliktelser 31 153 191

De långfristiga leasingskulderna uppgick till MSEK 

4 251 (4 322). Minskningen av leasingskulden avser amort-

eringar avseende dubbeldäckarna. Den genomsnittliga 

upplåningsräntan i den totala låneportföljen inklusive 

räntesäkringsinstrument uppgick till 4,4% (3,7) på 

balansdagen. Den genomsnittliga räntebindningstiden i 

den totala låneportföljen, justerat för deposition (MSEK 

470) hos affärsverket Statens järnvägar, uppgick till 1,5 år 

(2,0). 

Kortfristiga skulder
Koncernens kortfristiga skulder uppgick till MSEK 1 926 

(2 194). Förändringen förklaras främst av minskade 

avsättningar till förlustavtal.

Nettoskuld
Nettoskulden uppgick till MSEK 1 610 (2 223). 

 Koncernen

Belopp i MSEK 2007 2006

Långfristiga räntebärande fordringar  747 740

Kortfristiga räntebärande fordringar  — 37

Likvida medel och kortfristiga placeringar 2 110 1 546

Räntebärande fordringar  2 857 2 323

Räntebärande avsättningar  97 106

Långfristiga räntebärande skulder  4 251 4 322

Kortfristiga räntebärande skulder 119 118

Räntebärande skulder 4 467 4 546

Nettoskuld 1 610 2 223

Finansiell rapport
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 Moderbolaget
Belopp i MSEK Not  2007 2006

Tillgångar   

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

    Balanserade utgifter för forsknings- 
och utvecklingsarbeten 14 106 42

   Varumärke 14 72 96

Summa immateriella tillgångar  178 138

Materiella anläggningstillgångar   

   Byggnader 13 51 54

   Transportmedel 13 5 820 5 969

   Maskiner och inventarier 13 22 23

   Pågående nyanläggningar 13 167 295

Summa materiella anläggningstillgångar  6 060 6 341

Finansiella anläggningstillgångar   

   Andelar i koncernbolag 15 183 183

   Andelar i intressebolag 16 3 7

   Långfristiga värdepappersinnehav 17 1 1

   Långfristiga fordringar 18 747 740

   Uppskjuten skattefordran 12 311 528

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 245 1 459

Summa anläggningstillgångar  7 483 7 938

Omsättningstillgångar   
Fordringar   

   Kundfordringar  303 302

   Fordringar hos koncernbolag 2 110 64

   Fordringar hos intressebolag 2 2 1

   Övriga fordringar  69 172

   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 73 89

Summa fordringar  557 628

Kortfristiga placeringar   

   Övriga kortfristiga placeringar 22 1 826 1 486

Summa kortfristiga placeringar  1 826 1 486
   

Kassa och bank 22 71 17

Summa omsättningstillgångar  2 454 2 131

Summa tillgångar  9 937 10 069

Balansräkning moderbolaget
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Eget kapital och skulder   

Eget kapital   
Bundet eget kapital   

   Aktiekapital  400 400

   Reservfond  200 200

Fritt eget kapital    

   Fond för verkligt värde  41 2

   Balanserad vinst  2 625 2 252

   Årets resultat  479 508

Summa eget kapital 23 3 745 3 362

Skulder   
Avsättningar   

   Långfristiga avsättningar 24 105 107

   Kortfristiga avsättningar 28 37 147

Summa avsättningar  142 254

Långfristiga skulder   

   Leasingskulder 2, 22, 25 4 251 4 322

   Övriga långfristiga skulder  123 124

Summa långfristiga skulder  4 374 4 446

Kortfristiga skulder   

   Leverantörsskulder  516 579

   Skulder till koncernbolag  205 384

   Skulder till intressebolag  2 1

   Leasingskulder 25 119 118

   Övriga skulder  7 152

   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 827 773

Summa kortfristiga skulder  1 676 2 007

Summa eget kapital och skulder  9 937 10 069

Poster inom linjen   

Ställda säkerheter 30 317 527

Ansvarsförbindelser 31 153 191

 Moderbolaget
Belopp i MSEK Not  2007 2006

Finansiell rapport
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Kassafl ödesanalyser
 Koncernen Moderbolaget
Belopp i MSEK Not 2007 2006 2007 2006

Den löpande verksamheten     

   Resultat efter finansiella poster  714 499 679 635

   Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      

      – Av- och nedskrivningar  5 603 646 576 618

      – Förändringar avsättningar  – 116 – 279  – 112 – 303

      – Realisationsvinst  2 – 11 2 – 11

      – Resultat från andelar i intressebolag  – 3 – 2 — —

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapitalet  1 200 853 1 145 939

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

   Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar  253 – 724 317 – 418

   Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder  – 112 592  – 289 252

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 341 721 1 173 773

Investeringsverksamheten 18, 32    

   Förvärv av materiella anläggningstillgångar  – 231 – 311  –228 – 305

   Försäljning av materiella anläggningstillgångar  4 15 0 15

   Förvärv av immateriella tillgångar   – 74 – 48  – 70 – 42

   Förvärv av innestående minoritet/aktier och andelar  – 35 0  – 35 0

   Återbetalt aktieägartillskott från intressebolag  3 4 3 4

   Försäljning av aktier och andelar  — 3 35 3

Kassaflöde från investeringsverksamheten  – 333 – 337 – 295 – 325

Kassaflöde före finansieringsverksamheten  1 008 384 878 448

Finansieringsverksamheten
   Utlåning  7 – 8 7 – 8

   Aktieutdelning  – 150 —  – 150 —

   Amortering av leasingskuld  – 119 – 81  – 119 – 81

   Koncernbidrag  — —  – 42 – 105

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  – 262 – 89 – 304 – 194

Årets kassaflöde  746 295 574 254

Likvida medel vid årets början  707 412 665 411

Likvida medel vid årets slut 33 1 453 707 1 239 665
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Kommentarer till kassaflödesanalyser

Kassafl ödet från den löpande verksamheten 
(före förändringar av rörelsekapital)
Kassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick i 

koncernen till MSEK 1 200 (853) och i moderbolaget till 

MSEK 1 145 (939). Ökningen förklaras främst av den 

positiva resandeutvecklingen.

Kassafl ödet från förändringar i rörelsekapital 
Kassafl ödet från förändringar i rörelsekapital har ökat och 

uppgår till MSEK 141 (–132) främst till följd av minskade 

kortfristiga placeringar med en förfallotidpunkt över 90 

dagar. 

Kassafl ödet från investeringsverksamheten
Kassafl ödespåverkande investeringar uppgick till MSEK –333 

(–337), varav MSEK –191 avsåg fordon. Investeringar i imma-

teriella tillgångar har gjorts, främst i ett arbetsplanerings-

system samt i kundprogrammet SJ Prio. Dessutom har kon-

cernen förvärvat den utestående minoriteten i Stockholmståg 

KB, MSEK –35. 

Kassafl ödet från fi nansieringsverksamheten  
Kassafl ödet från fi nansieringsverksamheten uppgick till 

MSEK –262 (–89). Förändringen beror främst på att utbe-

talning av utdelning till aktieägaren för år 2006 skett om 

MSEK 150 (–) samt att leasingskulden avseende dubbel-

däckare amorterats med MSEK 115. 

Koncernens likvida medel har ökat med MSEK 746 

(295) till MSEK 1 453 (707) vid periodens slut.

Finansiell rapport
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Förändring i eget kapital
 Hänförligt till moderbolagets aktieägare

    Reserver,  
    Övrigt kassa-      Summa
  Aktie-  tillskjutet flödes- Balanserade  Minoritets-  eget
Koncernen, belopp i MSEK Not kapital kapital säkringar vinstmedel Summa intressen kapital

Utgående balans, 2005-12-31 23 400 4 519 – 52 – 1 878 2 989 0 2 989

Intäkter och kostnader som redovisas 
direkt mot eget kapital

   Kassaflödessäkringar    68  68  68

   Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar    – 20  – 20  – 20

Summa intäkter och kostnader som 
redovisas direkt mot eget kapital    48  48  48

   Omklassning av finansiella instrument    6 – 6 0 0 0

   Årets resultat     368 368  368

Summa intäkter och kostnader för perioden    54 362 416  416

Utgående balans, 2006-12-31 23 400 4 519 2 – 1 516 3 405 0 3 405

Intäkter och kostnader som redovisas 
direkt mot eget kapital      

   Kassaflödessäkringar    50  50  50

   Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar    – 11  – 11  – 11

  Summa intäkter och kostnader som redovisas 
   direkt mot eget kapital    39 0 39  39

   Årets resultat     507 507 0 507

  Summa intäkter och kostnader för perioden    39 507 546  546

  Förvärv av minoritetandelar     – 35 – 35  – 35

   Utdelning till aktieägare     – 150 –150  – 150

Utgående balans, 2007-12-31 23 400 4 519 41 –1 194 3 766 0 3 766
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 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 
Summa

  Aktie-  Bundna Fond för Balanserad  Årets  eget
Moderbolaget, belopp i MSEK Not kapital reserver verkligt värde vinst resultat kapital

Utgående balans, 2005-12-31 23 400 200 – 52 1 069 1 173 2 790

Intäkter och kostnader som redovisas 
direkt mot eget kapital

   Erhållet koncernbidrag     16  16

   Kassaflödessäkringar    68   68

   Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar    – 20   – 20

Summa intäkter och kostnader som 
redovisas direkt mot eget kapital    48 16  64

   Omklassning av finansiella instrument    6 – 6  0

   Årets resultat      508 508

Summa intäkter och kostnader för perioden    54 10 508 572

   Vinstdisposition     1 173 – 1 173 0

Utgående balans, 2006-12-31 23 400 200 2 2 252 508 3 362

Intäkter och kostnader som redovisas 
direkt mot eget kapital       

   Erhållet koncernbidrag     15  15

   Kassaflödessäkringar    50   50

   Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar    – 11   – 11

  Summa intäkter och kostnader som redovisas 
   direkt mot eget kapital    39 15  54

   Årets resultat      479 479

  Summa intäkter och kostnader för perioden    39 15 479 533

   Vinstdisposition     508 – 508 0

   Utdelning till aktieägare     – 150  – 150

Utgående balans, 2007-12-31 23 400 200 41 2 625 479 3 745

Kommentarer till förändring i eget kapital

Förändring i eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick till MSEK 3 766 (3 405) 

och moderbolagets till MSEK 3 745 (3 362). Koncernens 

soliditet uppgick till 36,7% (33,2) och moderbolagets till 

37,7% (33,4). 

Koncernens förändring i eget kapital förklaras främst av 

årets vinst efter skatt på MSEK 507 (368). Utöver årets 

vinst har eget kapital förändrats med MSEK –146. Detta 

förklaras främst av utdelning till aktieägaren med MSEK 

–150. Tillsammans med eget kapital från föregående år, 

MSEK 3 405, och årets sammantagna förändringar MSEK 

361, uppgår koncernens utgående eget kapital till MSEK 

3 766.

Moderbolagets förändring i eget kapital förklaras 

främst av årets vinst efter skatt, MSEK 479 (508). Utöver 

årets vinst har det egna kapitalet förändrats med MSEK 

–96 främst på grund av utdelning till aktieägaren med 

MSEK –150. Tillsammans med eget kapital från föregå-

ende år, MSEK 3 362 och årets förändringar MSEK 383, 

uppgår utgående eget kapital till MSEK 3 745.

Finansiell rapport
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Redovisningsprinciper

Beskrivning av SJ-koncernens verksamhet
Redovisningen för SJ-koncernen för det räkenskapsår 

som slutar den 31 december 2007 har den 18 februari 

2008 godkänts av styrelsen och verkställande direktören 

för publicering och kommer att föreläggas årsstämman 

2008 för fastställande. Moderbolaget är ett svenskt aktie-

bolag med säte i Stockholm, Sverige. Moderbolaget, SJ 

AB, samt dess dotterbolag benämns gemensamt för kon-

cernen.

SJ-koncernen bedriver direkt eller indirekt, genom dot-

ter- och intressebolag, persontrafi k och därmed förenlig 

verksamhet. SJ är huvudsakligen verksamt på markna-

den för interregionala eller långväga resor. De domine-

rande kundgrupperna är privat-, affärs- och pendelrese-

närer. På den långväga resemarknaden konkurrerar tåget 

med bil, fl yg och buss. För ytterligare information om 

verksamheten under 2007 hänvisas till förvaltningsberät-

telsen. 

Tillämpade redovisningsprinciper 
Nedan följer de viktigaste redovisningsprinciperna som 

har tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen för 

koncern och moderbolag. Ifall inget annat anges har 

redovisningsprinciperna använts konsekvent för alla 

angivna år. Vid redogörelse för redovisningsprinciperna 

kommenteras moderbolagets principer enbart där de 

skiljer sig från koncernen.

Överensstämmelse med regelverk och normgivning
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med Inter-

national Financial Reporting Standards (IFRS), utgivna av 

International Accounting Standards Board (IASB), sådana 

de antagits av EU. Dessutom följer SJ de gällande Inter-

national Accounting Standards (IAS) och gällande tolk-

ningsuttalande från International Financial Interpretations

Reporting Committee (IFRIC) och Standing Interpreta-

tions Committee (SIC). Koncernredovisningen är vidare 

upprättad i enlighet med svensk lag genom tillämpning 

av rekommendationer från Rådet för fi nansiell rapporte-

ring RR 30:06 Kompletterande redovisningsregler för 

koncerner. 

Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet 

med svensk lag och med tillämpning av rekommendatio-

ner från Rådet för fi nansiell rapportering RR 32:06 Redo-

visning för juridiska personer. Detta innebär att IFRS 

värderings- och upplysningsregler tillämpas med de av-

vikelser som framgår av avsnittet Moderbolagets redovis-

ningsprinciper. SJ AB följer även OMX Nordiska börs 

Stockholm ABs noteringsavtal med bilagor samt uttalan-

den utgivna av Rådet för fi nansiell rapportering i enlighet 

med ägarens direktiv.

Förändrade och nya redovisningsprinciper
Ändringar i IAS 1. Den reviderade standarden medförde 

utökade upplysningskrav för koncernens fi nansiella rap-

porter. Detta för att underlätta bedömning av principer 

och metoder för förvaltning av kapital.

IFRS 7 är en standard för hur upplysningar ska lämnas 

avseende fi nansiella instrumentens betydelse för företa-

gets fi nansiella ställning och resultat. SJ-koncernen 

tillämpar standarden som började gälla från 1 januari 

2007.

Följande av IASB utfärdade IFRS eller IFRIC tillämpas ej av 
SJ då de ännu ej trätt i kraft:
Godkända av Europeiska kommissionen

•   IFRS 8, Rörelsesegment. Standarden är godkänd av 

EU-kommissionen och träder i kraft den 1 januari 

2009. Införande av standarden kommer att medföra 

utökade upplysningskrav kring produkter och tjänster 

samt väsentliga kunder i de fi nansiella rapporterna.

Ej godkända av Europeiska kommissionen

•   Ändringar i IAS 1, Presentation of Financial State-

ments: A Revised Presentation. Den reviderade stan-

darden träder i kraft den 1 januari 2009 och kommer 

medföra utökade upplysningskrav för koncernens 

fi nansiella rapporter. 

•  IFRIC 13, Customer Loyalty Programmes. Tolknings-

utlåtandet träder i kraft den 1 juli 2008. Vid den initiala 

försäljningen ska inkomster delas upp i komponenter, 

där en del av inkomsten ska avsättas som en betal-

ningsförpliktelse för det framtida bonusåtagandet. När 

kunden utnyttjar bonusen och företaget uppfyllt sin 

förpliktelse ska inkomsten redovisas som en intäkt. 

•   IFRIC 14, Begränsningar för förmånsbestämda till-

gångar, minimikrav för fi nansiering och dess samspel, 

kompletterar IAS 19 - Ersättningar till anställda. Tolk-

ningen träder i kraft den 1 januari 2008. 

•   Ändringar i IAS 23, Lånekostnader. Den reviderade 

standarden träder i kraft den 1 januari 2009. För-

ändringen innebär att alternativet att kostnadsföra 

lånekostnader upphör. Det innebär att lånekostna-

derna som är direkt hänförliga till inköp, konstruk-

tion eller produktion av en tillgång ska inräknas i 

anskaffningsvärdet. 
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Grunder för redovisningen
Redovisningen är huvudsakligen baserad på historiska 

anskaffningsvärden utom för vissa fi nansiella instrument 

som redovisas till verkligt värde. För SJ-koncernen inne-

fattar dessa valutaterminer, ränteswapar, långfristiga vär-

depappersinnehav som aktier och andelar samt kassa 

och bank.

Belopp och datum
Om inget annat anges, avses belopp i miljoner svenska 

kronor (MSEK). Den period som avses är 1 januari–31 

december för resultaträkningsrelaterade poster samt den 

31 december för balansräkningsrelaterade poster.

Viktiga redovisningsfrågor samt 
uppskattningar och antaganden
Bedömningar av viktiga redovisningsfrågor
Vid upprättandet av koncernredovisning har styrelsen 

och företagsledningen, utöver gjorda uppskattningar, 

gjort ett antal bedömningar av kritiska redovisnings-

frågor som har stor betydelse för redovisade belopp. 

Detta gäller följande områden:

Leasingavtal
Merparten av SJ ABs fordonsfl otta förhyrs via fi nansiella 

leasingavtal och redovisas därför i såväl resultat- som 

balansräkning. Vid bedömning av fordonens ekonomiska 

livslängd framkommer att den överskrider leasingavta-

lens löptid. SJ AB har för avsikt att överta äganderätten 

till dessa fordon, när avtalstiden löpt ut. Avskrivningar 

sker därför över nyttjandeperioden (avtalets löptid).

Outnyttjade förlustavdrag
SJ AB har ackumulerade underskottsavdrag att utnyttja 

mot framtida skattemässiga överskott.

Osäkerhet i uppskattningar och antaganden
Under upprättande av redovisningen gör styrelsen och 

företagsledningen uppskattningar och antaganden som 

påverkar bokslutets redovisade tillgångs- och skuldposter 

respektive intäkts- och kostnadsposter samt annan läm-

nad information. Verkligt utfall kan skilja sig från dessa 

uppskattningar. Effekten av ändringar av uppskattningar 

och antaganden redovisas i resultaträkningen den period 

ändringen görs om ändringen endast påverkat denna 

period eller i den period ändringen görs och framtida 

perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 

framtida perioder.

Uppskattningar och antaganden bygger på erfarenhet 

samt på rimliga antaganden om den framtida marknads-

utvecklingen, men även på rådande omständigheter som 

till exempel politiska beslut. Särskilt betydande för den 

fi nansiella ställningen är uppskattningar i beräkningen av 

nyttjandevärdet för investeringar i tåg, utfallet av förlust-

avtal avseende trafi k- och tjänsteleveranser, uppskatt-

ningar av förväntade uttag avseende den försäkrings-

tekniska avsättningen samt möjligheten att utnyttja 

förlustavdrag mot framtida skattemässiga överskott.  

Uppskattningar och skäl till ändrade uppskattningar 

redovisas i not 12, 13, 24 respektive not 28.  

Koncernens redovisningsprinciper
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget SJ AB och 

samtliga dotterbolag. Bolag som förvärvats under året 

inkluderas i koncernens resultat- och balansräkning samt 

kassafl ödesanalys från och med förvärvstidpunkten. 

Avyttrade bolag ingår till och med tidpunkten för avytt-

ringen.

Förvärvsmetoden
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. 

Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar, skul-

der samt eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser redo-

visas till verkligt värde enligt upprättad förvärvsanalys. 

Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det 

beräknade verkliga värdet av bolagets nettotillgångar, 

utgörs skillnaden av goodwill. Denna uppkomna goodwill 

värderas och redovisas efter förvärvstidpunkten som en 

tillgång till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 

ackumulerade nedskrivningar. Goodwill som uppstått i 

ett företagsförvärv skrivs inte av löpande, utan prövas 

minst årligen om nedskrivningsbehov föreligger. Om 

rådande omständigheter tyder på ett nedskrivningsbehov,

görs prövningen oftare. Genomförd nedskrivning redovi-

sas över resultaträkningen. 

Minoritet
Förvärv av utestående minoritet redovisas i eget kapital 

som transaktion mellan ägarna.

Dotterbolag
De dotterbolag som ingår i koncernredovisningen är de 

bolag där SJ AB har ett bestämmande infl ytande, det vill 

säga har rätt att utforma dotterbolagets fi nansiella och 

operativa strategier. I ej helägda dotterbolag redovisas 

minoritetsintresset i koncernbalansräkningen inom eget 

kapital och utgörs av utomstående aktieägares andel av 

dotterbolagets resultat och nettotillgångar. I resultaträk-

ningen ingår minoritetens andel av resultatet i koncer-

nens resultat. En uppdelning av hur mycket av respektive 

post som hänför sig till moderbolagets aktieägare respek-

tive till minoriteten redovisas i anslutning till resultaträk-

ningen och separat inom koncernens eget kapital i 

balansräkningen.

Intressebolag
Med intressebolag avses bolag där moderbolaget direkt 

eller indirekt kontrollerar 20–50 procent av rösterna och 
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har ett betydande infl ytande, det vill säga kan delta i de 

beslut som rör bolagets fi nansiella och operativa strate-

gier. Konsolidering av intressebolag sker enligt kapital- 

andelsmetoden. Metoden innebär att andel i intressebolag

redovisas till anskaffningsvärde ökat eller minskat med 

SJ ABs andel av vinster eller förluster uppkomna efter 

förvärvet. Resultaträkningen avspeglar koncernens andel 

av intressebolagens resultat under perioden. Resultat-

andelarna har beräknats på senast tillgängliga balansdag 

från intressebolagen, dock inte äldre än tre månader. 

Beaktanden har därefter gjorts av väsentliga händelser 

och transaktioner som skett under perioden fram till 

aktuell balansdag. 

Eliminering av transaktioner mellan koncernbolag
Koncerninterna fordringar och skulder, internförsäljning 

samt internvinster elimineras i sin helhet i koncernredo-

visningen.

Internprissättning
Marknadsbaserad prissättning, det vill säga prissättning 

baserad på marknadspriser, tillämpas vid leverans mel-

lan bolagen inom koncernen.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas då de kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt, med tillräcklig grad av säkerhet och då det är sanno-

likt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla SJ 

AB. Intäkter värderas till verkligt värde, det vill säga till 

försäljningsvärde med hänsyn tagen till eventuella rabat-

ter och skatter samt exklusive mervärdesskatt. 

Intäkter/Nettoomsättning
Med nettoomsättning avses trafi kintäkter, bistrointäkter, 

intäkter från uthyrning av fordon samt provisionsintäkter. 

Trafi kintäkter och bistrointäkter redovisas när tågresan 

genomförts. Det innebär att sålda, ej utnyttjade, biljetter 

redovisas som förutbetalda intäkter på balansdagen. 

Intäkter från avtal där SJ AB utför trafi k på beställning 

periodiseras till den månad trafi ken enligt tidtabell 

utförs. Intäkt av periodkort periodiseras linjärt över giltig-

hetstiden. Uthyrningsintäkter intäktsförs linjärt över 

hyresperioden. Provisionsintäkter, den ersättning SJ AB 

erhåller för försäljning av resor åt andra operatörer, redo-

visas i samband med försäljning av resan. Intäkter från 

försäljning av varor redovisas då väsentliga risker och för-

måner som är förknippade med ägande övergår till köpa-

ren. 

Övriga intäkter 
Med övriga intäkter avses sådana som inte kan hänföras 

till nettoomsättning. Dessa utgörs i allt väsentligt av netto-

försäljningsvärdet med avdrag för bokfört värde i sam-

band med försäljning av materiella anläggningstillgångar 

samt av försäkringsintäkter. Nettoförsäljningsvärdet 

redovisas i samband med leverans av utrustningen och 

försäkringsintäkter redovisas när försäkringsbolaget har 

godkänt begäran om försäkringsersättning alternativt vid 

utbetalning av sådan. 

Segmentrapportering
Koncernens risker och möjligheter påverkas främst av de 

tjänster som produceras, vilket medför att koncernens 

primära segment är rörelsegrenar och sekundära seg-

ment är geografi ska områden. Avgränsningen av seg-

mentet rörelsegren sker efter huruvida risker och möjlig-

heter i främst tjänsterna skiljer sig från vad som gäller för 

andra rörelsegrenar. Avgränsningen för geografi skt 

område sker efter huruvida den ekonomiska miljöns ris-

ker och möjligheter skiljer sig från förutsättningar i andra 

ekonomiska miljöer. 

Koncernen har en starkt integrerad verksamhet, där 

samma fordon och personal används i helt olika delar av 

verksamheten, i så kallade fordons- och personalomlopp, 

vilket innebär att koncernen endast består av ett primärt 

segment som utgörs av Tågtrafi k. För information om det 

primära segmentet Tågtrafi k, hänvisas till resultat- och 

balansräkningar för koncernen.

Koncernens verksamhet bedrivs i allt väsentligt inom 

Sverige, vilket innebär att koncernen endast har ett 

sekundärt segment som utgörs av Sverige. För informa-

tion om det sekundära segmentet Sverige, hänvisas till 

resultat- och balansräkningar för koncernen.

Avskrivningar
Avskrivningar görs linjärt enligt systematiska planer över 

tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder och påbörjas 

månaden efter det att anläggningstillgången tagits i bruk. 

Fastställd nyttjandeperiod prövas löpande, vilket medför 

justerade avskrivningsbelopp vid en ny bedömning. 

Reservdelar med större värde, så kallade högvärdes-

komponenter, och tilläggsinvesteringar skrivs av utifrån 

respektive huvudenhets återstående nyttjandeperiod. 

Reparationer av högvärdeskomponenter kostnadsförs 

löpande. Tillgångarnas avskrivningsbara belopp defi nie-

ras som anskaffningsvärde med avdrag för beräknat rest-

värde. 

Tågen utgör större delen av SJ ABs materiella anlägg-

ningstillgångar och delas upp i två betydande komponen-

ter, stomme och inredning. Avskrivningstiderna för dessa 

ingående komponenter är olika. 
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Vid avskrivning av immateriella tillgångar och materi-

ella anläggningstillgångar tillämpas nedanstående 

avskrivningstider:

Balanserade utvecklingskostnader 
försäljningssystem och varumärke 10 år

Balanserade utvecklingskostnader, övriga system 5 år

Lok och motorvagnar – stomme 20–25 år

X2-fordon och regionaltåg – stomme 20 år

Inredning i tåg 7–13 år

Internetinstallationer i tågen 3 år         

Byggnad – verkstad 20 år

Byggnadsinventarier 7 år

Personbilar 5 år

Maskiner, servrar och inventarier 5–10 år

Persondatorer och terminaler 3 år

Nedskrivningar  
Vid varje balansdag prövas om nedskrivningsbehov före-

ligger det vill säga om indikationer fi nns som tyder på att 

en tillgång har minskat i värde. Om så är fallet, görs en 

beräkning av tillgångens eller den kassagenererande 

enhetens återvinningsvärde, vilket utgörs av det högsta 

av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjande-

värdet beräknas som nuvärdet av de förväntade framtida 

kassafl ödena till slutet av nyttjandeperioden, som en till-

gång eller en kassagenererande enhet förväntas ge upp-

hov till. I de fall återvinningsvärdet understiger det redovi-

sade värdet görs en nedskrivning till återvinningsvärdet. 

Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen.

Inkomstskatter  
Redovisad skatt utgörs av aktuell samt uppskjuten skatt. 

Den aktuella skatten baseras på periodens resultat och 

beräknas på balansdagens skattesats. Skatt som betalas 

eller erhålls under det aktuella året klassifi ceras som 

aktuell skatt. Hit hör även justering av aktuell skatt hän-

förlig till tidigare perioder. Vid ändring av skattesatser 

redovisas förändringen över koncernens resultaträkning. 

Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då 

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget 

kapital.

Uppskjuten skatt, vilken betalas i framtiden eller redu-

cerar framtida skatt, redovisas för differenser mellan 

redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och 

skulder, så kallade temporära skillnader. Även kostnader 

som är skattemässigt avdragsgilla senare än då de redo-

visas i resultaträkningen, kan ge upphov till uppskjutna 

skattefordringar. Uppskjuten skatt beräknas på de skatte-

satser som har beslutats eller aviserats per balansdagen 

och som förväntas gälla när den uppskjutna skatte-

fordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden 

regleras. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till skatte-

mässiga underskottsavdrag redovisas, i den mån det 

bedöms som sannolikt att de kommer att kunna utnyttjas 

i framtiden. 

Per varje balansdag omprövas den uppskjutna skatte-

fordrans redovisade värde och fordran reduceras i den 

mån det inte längre är sannolikt att tillräckliga skatteplik-

tiga överskott kommer att fi nnas tillgängliga. I den mån 

det senare bedöms som sannolikt att tillräckliga över-

skott kommer att fi nnas tillgängliga återförs reduktionen. 

Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas som moderbolagets genom-

snittliga antal aktier under perioden i förhållande till kon-

cernens resultat efter avdrag för minoritetens andel. SJ 

AB har inga konvertibla skuldebrev, preferensaktier eller 

optionsprogram varför inga utspädningseffekter uppstår.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-

ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 

och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Värdet prö-

vas årligen med avseende på eventuellt nedskrivnings-

behov. 

Byggnad
Anskaffningsvärdet för byggnaden, en verkstad för under-

håll av de nya dubbeldäckade fordonen, utgörs av nuvär-

det av minimileasingavgifterna för leasingperioden. Åta-

gande för återställandekostnader ingår i anskaffnings-

kostnaden.

Transportmedel samt maskiner och inventarier
Anskaffningsvärdet för transportmedel utgörs av inköps-

priset samt utgifter som är direkt hänförbara till till-

gången för att få den på plats och i sådant skick att den 

kan nyttjas i enlighet med syftet för anskaffningen. 

Sådana utgifter utgörs främst av utgifter för projektering 

samt utgifter för räntor under konstruktionsperioden. 

Tillkommande utgifter som upprustning av inredning i 

fordonen aktiveras. Merparten av alla transportmedel är 

fi nansiellt leasade.

Pågående nyanläggningar 
Som pågående nyanläggningar redovisas levererade 

anläggningstillgångar, som ännu inte börjat nyttjas. Till 

exempel redovisas fordon, som inte trafi ksatts i avvaktan 

på att kontroll, test eller då ombyggnad sker, som pågå-

ende nyanläggning.

Immateriella tillgångar
Enligt huvudregeln redovisas immateriella tillgångar i 

balansräkningen när:

•  Tillgången är identifi erbar.

•  Koncernen kan säkerställa att framtida ekonomiska 

fördelar från tillgången kommer koncernen till del.

•  Koncernen kan på ett tillförlitligt sätt beräkna anskaff-

ningsvärdet.

Finansiell rapport
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Balanserade utvecklingskostnader
Balanserade utvecklingskostnader redovisas i enlighet 

med anskaffningsvärdemetoden till anskaffningsvärde 

med avdrag för eventuella ackumulerade avskrivningar 

och ackumulerade nedskrivningar. Identifi erbara utgifter 

för utveckling, som är hänförbara till enskilda projekt, 

aktiveras i den mån de bedöms komma att ge framtida 

ekonomiska fördelar, under förutsättning att koncernen 

har kontroll över tillgången. De utvecklingskostnader som 

balanseras avser försäljningssystem, system för kund-

program samt system för arbetsplanering för ombord-

personal. Värdet prövas årligen med avseende på eventu-

ellt nedskrivningsbehov.

Utvecklingskostnader för system redovisas under 

immateriella tillgångar som pågående intill den dag 

systemen börjar användas av koncernen.

Varumärke
Varumärken redovisas i enlighet med anskaffningsvärde-

metoden till anskaffningsvärde med avdrag för ackumu-

lerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. 

Värdet prövas årligen för eventuellt nedskrivningsbehov.

Varulager
Förråd och lager värderas till det lägsta av anskaffnings-

värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därmed har inkurans-

risk beaktats. Vid beräkning av anskaffningsvärdet tilläm-

pas först-in-först-ut-metoden (FIFU). 

Nettoförsäljningsvärdet beräknas som försäljningspris 

med avdrag för försäljningskostnader. 

Finansiella instrument
Redovisning och värdering

Finansiella instrument, det vill säga fi nansiella tillgångar 

och fi nansiella skulder, redovisas i balansräkningen 

endast då koncernen blir part i instrumentets avtalsmäs-

siga villkor. Vid första redovisningstillfället värderas fi nan-

siella instrument till verkligt värde inklusive, för fi nansiella 

instrument som inte redovisas till verkligt värde via resul-

taträkningen, direkt hänförliga transaktionskostnader. 

Efterföljande värderingar efter anskaffningstillfället 

sker till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde 

med tillämpning av effektivräntemetoden beroende på 

vilken kategori det fi nansiella instrumentet tillhör. Värde-

förändringen kan ske direkt över eget kapital eller via 

resultaträkningen beroende på kategori. 

All värdeförändring på derivatinstrument som är hän-

förlig till den effektiva delen av kassafl ödessäkring, redo-

visas mot eget kapital, medan löpande kassafl öden från 

instrumenten redovisas över resultaträkningen. Om ett 

derivatinstrument i sin helhet avvecklas förs resultatet av 

en sådan transaktion direkt till resultaträkningen. Detta 

innebär att i allt väsentligt redovisas värdeförändringen 

på koncernens innehav av derivatinstrument initialt direkt 

mot eget kapital.

Verkligt värde 
Då det fi nns en aktiv marknad för de fi nansiella instru-

menten motsvaras det verkliga värdet för dessa av offi -

ciella valuta- och räntenoteringar på den aktiva markna-

den. Om aktiv marknad saknas bestäms verkligt värde 

utifrån en riskjusterad bedömning av diskonterade fram-

tida kassafl öden.

Upplupet anskaffningsvärde
Redovisning till upplupet anskaffningsvärde avseende 

kund- och övriga fordringar innebär att det fi nansiella 

instrumentet värderas till anskaffningsvärde med avdrag 

för nedskrivning på grund av fi nansiella tillgångar som 

inte går att driva in.

Effektivräntemetoden
Effektivräntemetoden är en metod för beräkning av det 

upplupna anskaffningsvärdet för en fi nansiell tillgång 

eller en fi nansiell skuld och för fördelning i tiden av ränte-

intäkten eller räntekostnaden över relevant period. Effek-

tivräntan är den ränta som exakt diskonterar de uppskat-

tade framtida in- och utbetalningarna under det fi nansiella

instrumentets förväntade löptid, eller i tillämpliga fall, en 

kortare period till den fi nansiella tillgångens eller fi nan-

siella skuldens redovisade nettovärde.

Borttagande från balansräkningen
En fi nansiell tillgång tas delvis eller helt bort från balans-

räkningen då de avtalsenliga rättigheterna till kassafl ödet 

upphör eller då koncernen överför tillgångens avtals-

enliga rättigheter att erhålla kassafl ödena eller i vissa fall 

då koncernen behåller rättigheterna, men förpliktigar sig 

att betala kassafl öden till en eller fl era mottagare. En 

fi nansiell skuld tas delvis eller helt bort från balansräk-

ningen då avtalets förpliktelse fullgjorts, annullerats eller 

upphört.

Klassifi cering
I koncernen klassifi ceras fi nansiella tillgångar i fyra 

kategorier: 

• Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via   

 resultaträkningen.

• Investeringar som hålles till förfall.

• Lånefordringar och kundfordringar.

• Finansiella tillgångar som kan säljas

Samtliga fi nansiella skulder klassifi ceras som: 

•  Finansiella skulder värderade till upplupet anskaff-

ningsvärde.

Klassifi ceringen, vilken fastställs av ledningen vid det för-

sta redovisningstillfället, är beroende av i vilket syfte 

instrumenten förvärvats. 
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Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
Den andel av koncernens derivatinstrument som inte är 

identifi erade som säkringar redovisas till verkligt värde 

via resultaträkningen liksom kassa och bank. Dessutom

ingår långfristiga värdepappersinnehav, aktier och andelar.

Enligt Finanspolicyn ska överskottslikviditet placeras med 

beaktande av kravet på minsta möjliga kreditrisk och 

hänsyn ska tas till övriga risker och likviditetsaspekter av 

sådana placeringar. I denna kategori ingår långfristiga 

värdepappersinnehav som innehas i handelssyfte. Kon-

cernen har endast haft några enstaka placeringar inom 

denna kategori. Likviddagsredovisning tillämpas för detta 

tillgångsslag och värdeförändringen redovisas över resul-

taträkningen.

Investeringar som hålles till förfall
Denna grupp inberäknar icke-derivata fi nansiella till-

gångar med fastställda betalningar och fastställd löptid 

där avsikten och förmågan är att de ska behållas till för-

fall. För denna kategori av fi nansiella tillgångar tillämpas 

likviddagsredovisning och värdering sker till upplupet 

anskaffningsvärde med användande av effektivitetsränte-

metoden.

Lånefordringar och kundfordringar
Denna kategori av tillgångar avser icke-derivata fi nansiella

 tillgångar med fastställda betalningar som inte är mark-

nadsnoterade, bland annat kundfordringar, låneford-

ringar och övriga fordringar. Dessa ingår bland omsätt-

ningstillgångar med undantag för poster med förfallodag 

mer än 12 månader efter balansdagen. För denna kate-

gori av fi nansiella tillgångar tillämpas affärsdagsredovis-

ning. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen när 

den fi nansiella tillgången tas bort från balansräkningen, 

vid nedskrivning eller genom periodisering.

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

I denna kategori ingår bland annat låne- och leverantörs-

skulder. Värderingen sker till upplupet anskaffningsvärde 

med användandet av effektivräntemetoden. 

Finansiella tillgångar som kan säljas 

I denna kategori ingår bostadsobligationer som inte är 

derivat och har identifi erats som att de kan säljas. Kon-

cernen har endast haft några enstaka placeringar inom 

denna kategori. För fi nansiella tillgångarna som kan säl-

jas tillämpas likviddagsredovisning. Värdeförändringar 

redovisas över resultaträkningen.

Finansiella instrument i balansräkningen: 
Instrument Kategori Värdering

Finansiella tillgångar
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav Finansiella tillgångar värderade till 
  verkligt värde via resultaträkningen Verkligt värde

Andra långfristiga fordringar
Deposition Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Företagsobligation Investeringar som hålles till förfall Upplupet anskaffningsvärde

Omsättningstillgångar  
Kundfordringar  Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Övriga fordringar Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde 

Kortfristiga placeringar    Investeringar som hålles till förfall  Upplupet anskaffningsvärde

Likvida medel
Kassa och bank Finansiella tillgångar värderade till 
  verkligt värde via resultaträkningen Verkligt värde

Företagscertifikat Investeringar som hålles till förfall Upplupet anskaffningsvärde

Deposition i bank Investeringar som hålles till förfall Upplupet anskaffningsvärde

Bostadsobligation Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde

Derivat
Ränteswapar Säkringsredovisning Verkligt värde

Valutaterminer Säkringsredovisning Verkligt värde

Finansiella skulder
Leasingskulder Finansiella skulder värderade till 
  upplupet anskaffningsvärde Upplupet anskaffningsvärde

Leverantörsskulder  Finansiella skulder värderade till 
  upplupet anskaffningsvärde Upplupet anskaffningsvärde

Övriga skulder Finansiella skulder värderade till 
  upplupet anskaffningsvärde Upplupet anskaffningsvärde

Finansiell rapport
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Finansiell rapport 

Säkringsredovisning
Vid säkringsredovisning redovisas i resultaträkningen de 

motverkande förändringarna i verkligt värde på sådana 

fi nansiella instrument  som klassifi ceras som säkrings-

instrument och den post som säkrats. Koncernen innehar 

säkringar dels för att skydda sig mot ränteförändringar, 

dels för att säkra de investeringsutgifterna för tåg, som 

har skett i utländsk valuta. 

 

Kassafl ödessäkring
För att säkra framtida kassafl öden, exempelvis vid inves-

teringar som sker i utländsk valuta, använder SJ säk-

ringsinstrument, vilka enligt regler för kassafl ödessäk-

ringar, redovisas i balansräkningen till verkligt värde. 

Detta innebär att värdeförändringar på valutatermins-

kontrakt redovisas, inom eget kapital, i säkringsreserven. 

I syfte att säkra den rörliga ränterisken använder SJ ränte-

swapar och räntederivat, vilka värderas till verkligt värde 

och värdeförändringen redovisas även här direkt mot 

eget kapital i säkringsreserven. Om säkringen bryts förs 

resultatet direkt mot resultaträkningen.

Den del av vinst eller förlust på ett säkringsinstrument 

som bedöms vara en effektiv kassafl ödessäkring redovi-

sas direkt över eget kapital och den ineffektiva delen av 

vinsten eller förlusten redovisas i resultaträkningen.  

Kreditförluster 
Koncernen prövar per balansdagen om det fi nns objek-

tiva belägg som indikerar att nedskrivningsbehov förelig-

ger gällande en fi nansiell tillgång eller en grupp av fi nan-

siella tillgångar. Nedskrivningen för fi nansiella tillgångar 

som redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas 

som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och 

nuvärdet av uppskattade beräknade kassafl öden. Ned-

skrivningen redovisas i resultaträkningen.

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav, aktier och andelar 

Långfristiga värdepappersinnehav värderas till verkligt 

värde. Innehavet består framförallt av aktier i onoterade 

bolag, där koncernen inte har ett betydande infl ytande.

Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar redovisas på balansdagen till upp-

lupet anskaffningsvärde.

Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas, när fakturan har skickats, till 

upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar fakturerat 

belopp. En individuell bedömning av osäkra fordringar 

görs när det inte längre är sannolikt att det fulla beloppet 

kommer att kunna infl yta.

Upplupna intäkter 
Som upplupna intäkter redovisas under räkenskapsåret 

bokförda intäkter som är inkomster för senare år.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar utgörs av fi nansiella instrument 

med en löptid från 90 dagar upp till ett år. De karaktäri-

seras av att de lätt kan omvandlas till kassamedel till ett 

känt belopp samt att de är utsatta för endast en obetyd-

lig risk av värdefl uktuationer.

Likvida medel 
Likvida medel består av kassa och banktillgodohavanden 

samt kortfristiga, likvida placeringar såsom företags- och 

bankcertifi kat med en löptid från anskaffningstidpunkten 

på högst 90 dagar, som lätt kan omvandlas till ett känt 

belopp och som är utsatta för endast en obetydlig risk av 

värdefl uktuationer.

Kassa och bank
Kassa och bank omfattar kassamedel samt disponibla 

tillgodohavanden hos banker och motsvarande institutio-

ner.

Leverantörsskulder och övriga
kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder redovisas till upp-

lupet anskaffningsvärde när en vara eller tjänst mottagits, 

vilket motsvarar det beräknade, ej diskonterade belopp 

som kommer att betalas ut för skulden. 

Leasing
Leasing klassifi ceras antingen som fi nansiell eller opera-

tionell leasing. Finansiell leasing föreligger när de ekono-

miska riskerna och förmånerna som är förknippade med 

ägandet i allt väsentligt är överfört till leasetagaren. Ett 

leasingavtal som inte klassifi ceras som fi nansiellt är ope-

rationellt. 

Finansiell leasing
Väsentliga tillgångar som förvärvats genom fi nansiella 

leasingavtal upptas i redovisningen, liksom i moderbola-

gets redovisning som anläggningstillgångar från och med 

att avtalet ingåtts och utrustningen levererats. 

Den fi nansiella leasingskulden värderas till nuvärdet av 

minimileasingavgifterna, vilka är de betalningar som ska 

erläggas till leasegivaren under leasingperioden samt det 

eventuella belopp som garanteras av leasetagaren eller 

av till denne närstående bolag. Leasingperioden är den 

period SJ AB avtalat att förhyra tillgången. Tillgångar 

enligt fi nansiella leasingavtal skrivs av över beräknad 

nyttjandeperiod. 

Den framtida förpliktelsen till leasegivaren upptas som 

en skuld i balansräkningen. Betalning av leasingavgifterna
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uppdelas i fi nansiella kostnader och amortering av skul-

den.

Operationell leasing
Operationell leasing innebär att ingen post redovisas i 

balansräkningen, utan leasingavgifterna kostnadsföres 

linjärt över leasingperioden.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta värderas till den kurs som 

gäller på transaktionsdagen. På balansdagen omvärderas 

fordringar och skulder i utländsk valuta till balansdags-

kurs. Valutakursdifferenser på fi nansiella fordringar och 

skulder redovisas som fi nansiella intäkter respektive 

kostnader för den period i vilken de uppkommer. Övriga 

valutadifferenser redovisas i rörelseresultatet för den 

period i vilken de uppkommer.

Avsättningar
Avsättningar är skulder som är ovissa med avseende på 

belopp eller på den tidpunkt då de kommer att regleras. 

En avsättning tas med i koncernens balansräkning då en 

inträffad händelse har lett till att koncernen har en legal 

eller informell förpliktelse som troligtvis kommer att 

kräva ett utfl öde av resurser, som tillförlitligt kan upp-

skattas. Väsentliga avsättningar nuvärdesberäknas då 

effekten av beräkningen har betydelse. Upplösning av 

nuvärdeberäkningen redovisas som fi nansiell kostnad. 

Avsättningarna omprövas per varje balansdag och juste-

ras vid behov. 

Förlustavtal
Ett förlustavtal är ett avtal avseende trafi k eller andra 

tjänsteleveranser, där bolagets oundvikliga utgifter för att 

uppfylla sina åtaganden överstiger de förväntade ekono-

miska fördelarna. Med oundvikliga utgifter avses det läg-

sta av å ena sidan utgifter för att fullfölja kontraktet och å 

andra sidan skadestånd eller liknande ersättningar om 

kontraktet inte fullföljs. 

Vid beräkning av avsättningens storlek för åtaganden 

enligt förlustkontrakten medräknas alla intäkter och kost-

nader som har hänförts till dessa avtal under återstående 

avtalstid. De framtida förlusterna nuvärdesberäknas.

Skadeståndslivränta
Skadeståndslivräntorna avser skadestånd till tredje man 

efter olycka. Beräkningen av skadeståndslivräntorna görs 

på individnivå i enlighet med avtalen och med beaktande 

av bland annat förväntad livslängd och uppräkning. 

Avsättningen diskonteras.

Omstrukturering
Med omstrukturering avses en väsentlig omorganisation. 

Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs när en 

detaljerad, formell plan för åtgärderna fi nns och välgrun-

dade förväntningar har skapats hos dem som kommer 

att beröras av åtgärderna.

Pensioner
Åtaganden för ålderspension och familjepension för 

anställda i SJ tryggas huvudsakligen genom inbetal-

ningar till Statens Pensionsverk (SPV) respektive Alecta. 

Dessa åtaganden klassifi ceras som förmånsbestämda 

planer vilka omfattar fl era arbetsgivare enligt URA 42 

(Klassifi cering av ITP-planer som fi nansieras genom för-

säkring i Alecta). Under räkenskapsåren 2005 till 2007 

har SJ inte haft tillgång till sådan information som gör det 

möjligt att redovisa dessa planer som förmånsbestämda. 

Pensionsplanen enligt ITP, som tryggas genom en försäk-

ring i Alecta, samt pensionsplaner som tryggas genom en 

försäkring i SPV, PA-91 och den del av pensionsplanen 

PA-03 som är förmånsbestämd, redovisas därför som 

avgiftsbestämd i enlighet med URA 45 (Pensionsplaner 

som omfattar fl era arbetsgivare). 

Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser 
I koncernen används begreppet eventualförpliktelse 

medan moderbolagets benämning enligt ÅRL är 

ansvarsförbindelser.

Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser utgörs av 

befi ntliga förpliktelser som hänför sig till inträffade hän-

delser, vilka ej har redovisats som skuld eller avsättning. 

Anledningen är att det inte är troligt att ett utfl öde av 

resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 

eller att förpliktelsens storlek inte kan beräknas med till-

räcklig säkerhet.

Lånekostnader 
Lånekostnader som är direkt hänförbara till inköp av till-

gångar, vilka tar betydande tid i anspråk att färdigställa, 

inräknas i tillgångens anskaffningsvärde. För koncernen 

innebär det att ränte- samt andra lånekostnader, hänför-

liga till förskottsbetalningar av de nya regionaltågen, akti-

veras. Övriga lånekostnader belastar resultatet för den 

period till vilken de hänför sig. 

Försäkringsavtal 
Dotterbolaget SJ Försäkring AB är försäkringsgivare mot 

andra bolag inom SJ-koncernen och försäkrar sedan 

delar av dessa risker hos externa försäkringsbolag. Vid 

upprättande av koncernredovisningen elimineras de kon-

cerninterna försäkringsavtalen och endast de externa för-

säkringskontrakten redovisas därmed i koncernens redo-

visning. Fordran på externa försäkringsbolag redovisas i 

den utsträckning som en ersättningsberättigande skada 

inträffat och rätt till ersättning föreligger.

Finansiell rapport
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Kassafl ödesanalys
Kassafl ödesanalysen påvisar koncernens in- och utbetal-

ningar under perioden uppdelat på löpande verksamhet, 

investeringsverksamhet och fi nansieringsverksamhet. 

Denna åskådliggör koncernens förmåga att generera lik-

vida medel. Kassafl ödesanalysen upprättas enligt indi-

rekt metod, vilket innebär att nettot för in- och utbetal-

ningar i den löpande verksamheten justeras för:

•  Periodens förändring av varulager, kundfordringar och 

leverantörsskulder samt andra rörelsetillgångar och 

-skulder.

•  Icke kassafl ödespåverkande poster som avskrivningar, 

avsättningar och uppskjutna skatter. 

 •  Alla övriga poster, vars kassafl ödeseffekt hänförs till 

investerings- eller fi nansieringsverksamheten. 

Upplysningar om närstående
Närstående bolag till koncernen defi nieras som statliga 

bolag med marknadsmässiga krav där staten har ett 

bestämmande infl ytande. Utöver dessa defi nieras även 

moderbolag, dotterbolag, intressebolag, Banverket, 

affärsverket Statens järnvägar, Rikstrafi ken samt svenska 

staten i övrigt som närstående juridiska personer.  

Som närstående fysiska personer defi nieras styrelse-

ledamöter, ledande befattningshavare samt nära familje-

medlemmar till sådana personer.

Upplysningar ges om transaktioner med närstående, 

som medför att resurser, tjänster eller förpliktelser över-

förs mellan närstående, oavsett om ersättning utgår eller 

inte. Informationen innehåller en upplysning om karaktä-

ren på närståenderelationen och information om den 

effekt relationen har på de fi nansiella rapporterna.  

Händelser efter balansdagen
Om det inträffar händelser som är väsentliga, men som 

inte ska beaktas när beloppen i resultat- och balansräk-

ningen fastställs, lämnar koncernen upplysningar om 

händelsens karaktär och om möjligt en uppskattning av 

den fi nansiella effekten i förvaltningsberättelse och i not. 

Med väsentlighet avses att ett utelämnande av uppgiften 

skulle kunna komma att påverka de ekonomiska beslut 

som fattas av användare av de fi nansiella rapporterna.

Väsentliga händelser som bekräftar förhållanden som 

förelåg på balansdagen och som inträffar efter utfärdande

av bokslutskommunikén, men före årsredovisningens 

påskrift leder till att beloppen i årsredovisningen justeras 

på styrelsens inrådan.

Avvikelser mellan koncernens och 
moderbolagets redovisningsprinciper
Avvikelserna mellan koncernens och moderbolagets 

redovisningsprinciper motiveras av de begränsningar 

Årsredovisningslagen (ÅRL) medför i tillämpningen av 

IFRS i moderbolaget samt de beskattningsregler som 

möjliggör en annan redovisning för juridisk person än för 

koncernen.

Skattelagstiftningen i Sverige ger bolag möjlighet att 

skjuta upp skattebetalning genom avsättning till obeskat-

tade reserver i balansräkningen via resultaträkningspos-

ten bokslutsdispositioner. Moderbolaget kan således 

redovisa obeskattade reserver i balansräkningen och 

bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 

Uppställning av balans- och resultaträkning 
samt terminologi
Koncernens och moderbolagets uppställning av resultat- 

och balansräkning inklusive terminologi skiljer sig åt, då 

koncernen följer uppställningen och terminologin enligt 

IAS 1 och moderbolaget följer uppställningen och termi-

nologin enligt RR 32:06 och de därtill följande hänvis-

ningarna till ÅRL.

Kassa och bank
Moderbolagets defi nition av kassa och bank omfattar 

kassamedel samt disponibla tillgodohavanden hos banker

och motsvarande institutioner. I koncernen ingår däremot

kassa och bank som en del av likvida medel.

Kortfristiga placeringar
Moderbolagets kortfristiga placeringar har en löptid upp 

till 90 dagar från anskaffningstidpunkten.

Intressebolag
Andelar i intressebolag redovisas i moderbolaget enligt 

anskaffningsvärdemetoden. Erhållna utdelningar redovi-

sas i resultaträkningen under förutsättning att dessa här-

rör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Avser 

utdelningen däremot återbetalning av kapital minskar 

detta anskaffningsvärdet. Värdet prövas minst årligen 

med hänsyn till eventuellt nedskrivningsbehov.

Uppdelning av fritt och bundet eget kapital
I koncernredovisningen görs i balansräkningen ingen 

uppdelning i fritt och bundet eget kapital, vilket däremot 

görs i moderbolaget i enlighet med ÅRL.

Redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag hos företagen inom koncernen redovisas 

efter sin ekonomiska innebörd. Koncernbidrag som ges i 

syfte att minska skatten redovisas direkt mot det fria 

egna kapitalet.

Aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning 

av andelar i koncernbolag. Hos mottagaren redovisas till-

skottet mot det fria egna kapitalet.

Utdelning
I moderbolaget redovisas utdelning mot balanserat 

resultat.
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Noter

 Koncernen Moderbolaget
  2007 2006 2007 2006 

Trafikintäkter 7 845  6 579 6 504  5 890

Bistrointäkter 134  105 134  105

Uthyrning av fordon 39  61 39  61

Provisioner 41  36 41  36

Övrigt 198  157 120  87

Summa nettoomsättning 8 257  6 938 6 838  6 179

Trafik- och bistrointäkterna har sammantaget ökat med MSEK 1 295 

vilket främst förklaras av den positiva resandeutvecklingen samt 

av övertagandet av pendeltågstrafiken i Stockholm genom dotter-

bolaget Stockholmståg om MSEK 652.

Med undantag för Stockholmstågs intäkter redovisas dotter-

bolagens intäkter under raden övrigt. Dotterbolagens intäkter 

kommer främst från försäljning av olika tjänster i SJ koncernens 

avräkningssystem för personresor samt evenemangs- och destina-

tionsresor.

Nettoomsättning1

Transaktioner med närstående2

Svenska staten äger 100 % av aktierna i SJ AB.   

Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernen och 

närstående företag tillämpas affärsmässiga villkor och marknads-

prissättning.    

Av moderbolagets totala inköpskostnader och försäljningsintäk-

ter avser 3,7% (3,7) av inköpen och 0,7% (0,5) av försäljningen, 

transaktioner med andra företag inom koncernen. Övriga närstå-

ende företag definieras som intressebolag, statliga bolag med 

marknadsmässiga krav där staten har ett bestämmande infly-

tande, affärsverket Statens järnvägar, Banverket samt Rikstrafiken. 

För en fullständig lista över koncern- och intressebolag se not 15 

respektive not 16.

I denna not har koncern- och intressebolag, samt övriga närstå-

ende1), där mellanhavandet är noll eller försumbart inte specifice-

rats.

1) Övriga närstående 

Akademiska Hus AB Svenska Rymdaktiebolaget

Imego AB Svenska Skeppshypotekskassan

Euromaint AB (2006) Swedsurvey AB

Kasernen Fastighets AB SweRoad AB

Lernia AB Teracom AB

LKAB Vasakronan AB

SOS Alarm Sverige AB Vasallen AB

Specialfastigheter Sverige AB Vattenfall AB

Stattum Förvaltningsaktiebolag Venantius AB

Sveaskog AB Vin & Sprit AB 

AB Svensk Exportkredit 

Försäljning av Koncernen  Moderbolaget

varor och tjänster 2007 2006  2007 2006 

Ägare som har det bestämmande inflytandet över SJ:

Svenska staten 10 10 10 10

Dotterbolag:

Linkon AB — — 2 1

SJ Invest AB — — 0 0

SJ Försäkring AB — — 27 13

SJ Event AB — — 16 15

Stockholmståg KB — — 1 2

Intressebolag:    
Merresor i Sverige AB 10 10 10 10

Övriga närstående:    
Affärsverket Statens järnvägar 3 10 3 10

Akademiska Hus AB 1 1 1 1

Banverket 10 2 10 2

Euromaint AB — 12 — 12

Green Cargo AB 14 3 14 3

Jernhusen AB 1 1 1 1

Posten AB 1 0 1 0

Rikstrafiken 5 12 5 12

SBAB 0 — 0 —

SOS Alarm Sverige AB 1 — 1 —

Summa försäljning av varor 
   och tjänster till närstående 56 61 102 92

 Koncernen  Moderbolaget
Inköp av varor och tjänster 2007 2006  2007 2006 

Dotterbolag:  

Linkon AB — — 156  144

SJ Invest AB — — 8  8

SJ Försäkring AB — — 37  37

SJ Event AB — —  4 3

Intressebolag:  

Kustpilen AB 0  1  0 1

Samtrafiken i Sverige AB 26  30 26  30

Västtåg 3  4 3  4

Kust till Kust AB 1  2 1  2

Förlags AB Sveriges 
   Kommunikationer 5  5 5  5

Merresor i Sverige AB 5  14 5  14

Trafik i Mälardalen AB 2  4 2  4

Övriga närstående:  

Affärsverket Statens järnvägar 45  145 45  145

Banverket 591  564 591  564

Euromaint AB — 893 — 893

Green Cargo AB 1  0 1  0

Jernhusen AB 109  146 109  146

Posten AB 4  8 4  8

Rikstrafiken 10  20 10  20

Summa inköp av varor och 
   tjänster från närstående 802 1 836 1 007  2 028

Finansiell rapport
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Finansiell rapport 

 Koncernen  Moderbolaget

 2007 2006 2007 2006 

Realisationsvinster/förluster
  anläggningstillgångar  –1 9 –1 9

Försäkringsersättningar 11  23 38 23

Summa övriga rörelseintäkter 10  32 37 32

Realisationsvinster under föregående året är till största delen hän-

förliga till försäljning av fordon till affärsverket Statens järnvägar. 

Försäkringsersättning i moderbolaget avseende fordonsskador 

har ökat under 2007 på grund av osedvanligt många fordonsska-

dor och minskat i koncernen på grund av koncerneliminering.

Övriga rörelseintäkter3
 Koncernen  Moderbolaget
Leasingavgifter 2007 2006  2007 2006 

Övriga närstående:  

Affärsverket Statens järnvägar 88  56 88  56

Summa leasingavgifter till 
   närstående 88  56 88  56

Utestående fordringar Koncernen  Moderbolaget
och skulder 2007 2006  2007 2006  

Fordringar på närstående:  
Ägare som har det bestämmande inflytandet över SJ:  

Svenska staten  10  11 10  11

Dotterbolag:  

Linkon AB  —  — 63  38

SJ Invest AB  —  — 0  2

SJ Försäkring AB  —  — 17  16

SJ Event AB  —  — 4  7

Vilma AB  —  — 0  0

Stockholmståg KB —  — 26  1

Intressebolag:  

Merresor i Sverige AB 3  1 2  1

Övriga närstående:  

Affärsverket Statens 
   järnvägar 470  475  470 475

Banverket 0  2 0  2

Euromaint AB —  0 —  0

Green Cargo AB 3  1 3  1

Jernhusen AB 1  6  1  6

Rikstrafiken —  1 —  1

Summa utestående fordringar 
   på närstående 487  497  596 561

Skulder till närstående:

Dotterbolag:  

Entertrainment AB  —  — 0  0

Linkon AB —   — 107  71

SJ Invest AB  —  — 51  79

SJ Adventure AB  —  — 11  10

SJ Försäkring AB  —  — 4  219

SJ Event AB  —  — 5  3

Sveriges Järnvägar AB  —  — 1  1

Stockholmståg KB  —  — 25  —

Vilma AB  —  —  1 1

Intressebolag:  

Amadeus Sweden AB  —  0  —   0

Trafik i Mälardalen AB  —  1  —  1

Västtåg AB 2 0 2 0

Övriga närstående:  

Affärsverket Statens 
   järnvägar 2 408  2 403 2 408 2 403

Banverket 130  108 130  108

Euromaint AB   —  92  —  92

Green Cargo AB 0  0 0  0

Jernhusen AB1) 52  54 52  54

Summa utestående skulder 
   till närstående 2 592  2 658 2 797  3 042

1) MSEK 49 (54) avser verkstad redovisad som finansiell leasing.

Forts not 2
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Personal4 

I personalkostnaderna ingående löner,  Koncernen  Moderbolaget
andra ersättningar och sociala kostnader 2007 2006 2007 2006 

Löner och andra ersättningar:    

Styrelse, VD och ledande befattningshavare – 8  – 7 – 4 – 4

Övriga anställda – 1 449  – 1 162 – 1 231 – 1 049

Summa löner och andra ersättningar – 1 457  – 1 169 – 1 235 – 1 053

Sociala kostnader  – 618  – 536 – 542 – 485

Övriga personalrelaterade kostnader  – 140 – 149 – 111 – 133

Summa personalkostnader – 2 215  – 1 854 – 1 888 – 1 671

   varav pensionskostnader inklusive särskilld löneskatt – 159  – 149 – 132 – 127

 Koncernen  Moderbolaget
Medelantalet anställda 2007 2006 2007 2006 

Totalt 4 053  3 581  3 475  3 273

   varav män 2 554  2 306 2 162  2 099

   varav kvinnor 1 500  1 275 1 313  1 174

Procentandel:    

   varav män  63%  64% 62%  64%

   varav kvinnor 37%  36% 38% 36%

 
   
  Koncernen    Moderbolaget
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2007 2006 2007 2006

Kvinnor:    

   Styrelseledamöter 11 10  3  3

   Andra personer i företagets ledning inklusive VD 3  3  3  3

Summa kvinnor 14  13  6 6

Män:    

   Styrelseledamöter 26  27  6  6

   Andra personer i företagets ledning inklusive VD 12  12  6  6

Summa män  38 39  12 12

Totalt 52  52   18 18

Procentandel:    

   varav kvinnor 27% 25% 33% 33%

   varav män  73% 75% 67% 67%

Åtaganden för ålderspension och familjepension för anställda i 

moderbolaget tryggas huvudsakligen genom försäkringar i SPV 

respektive Alecta vilka skall i huvudsak klassificeras som förmåns-

bestämda planer.

För räkenskapsåret 2007 har inte SJ haft tillgång till sådan infor-

mation som gör det möjligt att redovisa planerna som förmånsbe-

stämda, varför de redovisas som avgiftsbestämda. Vid utgången 

2007 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolide-

ringsnivån till 152% (143,1). Den kollektiva konsolideringsnivån 

utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäk-

ringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska 

beräkningsantaganden.

Koncernens pensionspremieavgifter (exklusive särskild löne-

skatt) för 2007 uppgår till MSEK 128 (120) varav MSEK 76 (78) är 

förmånsbestämda och MSEK 52 (42) är avgiftsbestämda premier.

Finansiell rapport
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SEK där inget annat anges      Uppsägnings-
      tid från arbets- 
      givaren + antal Pensions-
      månaders avtal
Ersättningar till styrelsen och ledande Grundlön/   Pensions-    avgångs- utöver ITP,
befattningshavare i moderbolaget 2007  Styrelsearvode Förmåner Summa kostnad Bonus  Totalt vederlag månad

Ordförande Ulf Adelsohn 299 500 2 231 301 731 — —  301 731 — 

Ledamot Björn Mikkelsen 156 500 — 156 500 — —  156 500 —

Ledamot Monica Caneman 156 500 — 156 500 — —  156 500 —

Ledamot Ingela Tuvegran 113 500 — 113 500 — —  113 500 —

Ledamot Eivor Andersson 113 500 — 113 500 — —  113 500 —

Ledamot Lars-Olof Gustavsson 113 500 — 113 500 — —  113 500 —

Verkställande direktör Jan Forsberg 3 427 200 115 037 3 542 237 4 571 780 —  8 114 017 12+12

Direktör Affärsutveckling Jan Olson  1 493 088 108 295 1 601 383 551 838 19 570 2 172 791 12+6

Ekonomidirektör  Charlotta Grette 1 525 840 85 432 1 611 272 511 606 19 768 2 142 646 6+12 5 000

Direktör Trafiksäkerhet Lars Svensson 1 124 282 2 629 1 126 911 429 681 19 768 1 576 360 12+12

Fd Direktör Verksamhets-
  utveckling Anders Ericsson 1 263 030 64 122 1 327 152 552 803 16 803 1 896 758 12+6 25 000

Kommunikations-
  direktör Elisabeth Lindgren 377 920 230 378 150 128 240 —  506 390 6+12 5 000
Fd Kommunikations-
  direktör Ewa Lagerqvist 261 614 — 261 614 25 747 —   287 361 12+6

Direktör Tågtrafik Björn Nilsson 1 214 585 2 172 1 216 757 389 722 19 768 1 626 247 12+6

Försäljningsdirektör Nina Hornewall 1 415 006 90 917 1 505 923 463 732 19 768 1 989 423 12+6

Fordonsdirektör Claes Broström 1 527 288 81 471 1 608 759 153 758  19 768 1 782 285 6+12

Summa    14 582 853 552 536 15 135 389 7 778 907 135 213 23 049 509

 Koncernen  Moderbolaget
Upplysning om sjukfrånvaro 2007 2006 2007 2006 

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 6,8% 7,7% 6,6% 7,6%

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser 
  sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 47,2% 53,4% 46,0% 53,1%

Sjukfrånvaro fördelad efter kön:

Sjukfrånvaro för kvinnor 9,4% 10,8% 9,1% 10,5%

Sjukfrånvaro för män 5,3% 6,0% 5,2% 6,0%

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:

Sjukfrånvaro anställda 29 år och yngre 4,8%  4,6% 4,5% 4,2%

Sjukfrånvaro anställda 30–49 år 6,5%  7,1% 6,3% 7,0%

Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre 8,2%  9,8% 8,2% 9,9%

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt beslut 

på årsstämman 2007.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande 

befattningshavare utgörs av grundlön, vissa skattepliktiga förmå-

ner, sjukvårdsförsäkring samt pension.

Med andra ledande befattningshavare avses de tio personer 

som inklusive verkställande direktören under någon tidsperiod 

under 2007 utgjort koncernledningen. Verkställande direktören 

har ej rätt till någon rörlig ersättning eller ersättning i form av 

finansiella instrument. Förmåner, som redovisas i tabellen ovan, 

avser främst tjänstebil inklusive drivmedel.

Vinstdelningssystem
Styrelsen beslutade om vinstdelningssystem för år 2007. All perso-

nal i moderbolaget, SJ Event och Linkon AB förutom verkställande 

direktören för moderbolaget omfattades av vinstdelningssystemet.

Systemet följer ägarens riktlinjer för incitamentsprogram och 

har tak på maximalt två månadslöner. Vinstdelningssystemet base-

rar sig på en fast del och en rörlig del av vinsten samt faktorn när-

varotid. Vinstandelar betalas ut vid ett vinstresultat. Utfallet blev 

19 768 kronor per år och fullt närvarande heltidsanställd, vilket 

totalt motsvarar MSEK 60 exklusive sociala kostnader.

Pensioner
Verkställande direktören, Jan Forsberg, erhåller 70% av pensions-

medförande lön mellan 62–65 år och 50% av pensionsmedförande 

lön tidsbegränsat mellan 65 och 80 års ålder. För övriga ledande 

befattningshavare utgår pension enligt ITP-planen förutom för tre 

personer som utöver ITP-plan har en separat pensionslösning upp-

gående till mellan 5 000 och 25 000 kronor per månad.

Uppsägningar och avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida gäller de uppsägningstider samt 

avgångsvederlag som anges i tabellen ovan. Vid ny anställning eller 

inkomst från annan förvärvsverksamhet skall uppsägningslönen 

och avgångsvederlaget reduceras med belopp motsvarande ny 

inkomst eller annan förmån under den aktuella perioden.

Vid uppsägning från arbetstagarens sida är uppsägningstiden 

6 månader, då utgår ej avgångsvederlag.

Forts not 4

Finansiell rapport 
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 Koncernen  Moderbolaget
 2007 2006 2007 2006 

Ränteintäkter, 
  kortfristiga fordringar  43 31  36 30

Ränteintäkter, 
  långfristiga fordringar  44 19  44 19

Realisationsvinst  
  försäljning av aktier —  3 —  3

Övriga ränteintäkter  0 1  1 1

Ränteintäkter 
från koncernbolag — — 0 1

Summa  87 54  81 54

Intäkter från övriga 
värdepapper och fordringar10

Koncernens andel av intressebolagens resultat efter skatt.  

  Koncernen
 2007  2006 

Resultatandelar 3   2

Summa  3   2

Större delen av resultatandelen är hänförlig till Amadeus Sweden 

AB och Merresor AB. 

Resultat från andelar i intressebolag8

  Moderbolaget
 2007  2006 

SJ Invest AB  —  95

Vilma AB  —  13

Entertrainment AB   —  17

SJ AdVenture AB  —   3

Summa   —  128

 

Intäkter från andelar i koncernbolag9

Beslutsformer
Bolaget har under året följt de principer för ersättning och andra 

anställningsvillkor för bolagsledningen som fattades på årstäm-

man 2007.

Styrelsen skall på årsstämma presentera förslag till principer för 

ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktö-

ren samt andra ledande befattningshavare för godkännande av 

stämman.

Ersättningsutskottets uppgift är att bereda styrelsens förslag till 

principer för lön och övriga ersättningar. Ersättningsutskottet består 

av styrelsens ordförande Ulf Adelsohn, styrelseledamöterna Björn 

Mikkelsen och Lars-Olof Gustavsson.

Till ledning för ersättningsutskottets arbete ligger regeringens rikt-

linjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande 

ställning samt för incitamentsprogram för anställda i statliga företag 

(2003-10-09).

 Koncernen  Moderbolaget
 2007 2006 2007 2006 

Avskrivningar materiella 
  anläggningstillgångar – 555 – 601 – 548  – 592

Avskrivningar immateriella 
  tillgångar – 48  – 43 – 28  – 24

Nedskrivningar materiella 
  anläggningstillgångar —  – 2 —  – 2

Summa – 603  – 646 – 576  – 618

Avskrivningarna avser huvudsakligen avskrivningar på fordon. 

Fordonen är uppdelade i beståndsdelarna stomme och inredning 

vilket möjliggör skilda avskrivningstider för de olika delarna. 

Avskrivningarna på materiella tillgångarna beror främst på 

extra avskrivningar 2006.  

De ökade avskrivningarna på immateriella tillgångarna beror 

på att kundprogrammet SJ Prio tagits i bruk.  

Se not 13 avseende materiella anläggningstillgångar samt not 

14 avseende immateriella tillgångar.

Avskrivningar och nedskrivningar5

 Koncernen  Moderbolaget

 2007 2006 2007 2006 

Infrastrukturavgifter – 268  – 261 – 231  – 245

Elkostnader för tågdrift – 432  – 354 – 345  – 313

Underhåll och tillsyn av tåg – 1 495  – 1 294 – 1 265  – 1 162

Övriga produktions-
  relaterade kostnader – 1 410  – 990 – 662  – 631

Indirekta kostnader – 1 014  – 958 – 1 100  – 941

Summa – 4 619  – 3 857 – 3 603  – 3 292

Sammantaget har moderbolagets övriga kostnader ökat till följd av 

större underhållsinsatser av fordon samt ökade kostnader för 

marknadsföring och produktutveckling. 

Ökade kostnader för att bedriva pendeltågstrafiken i Stockholm 

genom dotterbolaget Stockholmståg uppgick till MSEK –477.

Kostnaderna utgörs främst av fordonshyror, underhållskostna-

der, tillsyn och service, el och infrastrukturavgifter samt kostnader 

för stationstjänster.

Övriga kostnader6 

 Koncernen  Moderbolaget

 2007 2006 2007 2006 

Ernst & Young    

Revisionsuppdrag – 4  – 3  – 3 – 3

Andra uppdrag – 1  – 1 – 1  – 1

Riksrevisionen    

Revisionsuppdrag 0  0 0  0

Andra uppdrag —  — —  —

Summa – 5 – 4  – 4 – 4

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok-

föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Vidare ingår övriga arbetsuppgifter som det ankommer på kon-

cernens revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som 

föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomföran-

det av sådana övriga arbetsuppgifter. Andra uppdrag avser allt 

annat, till exempel tolkning av IFRS och andra redovisningsregler 

samt skattekonsultation.    

Arvode och kostnadsersättning 
till revisorer7

Forts not 4

Finansiell rapport
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  Koncernen  Moderbolaget
 2007 2006 2007 2006 

Räntekostnader avseende leasing – 166 – 111 – 166 – 111

Riskavspeglande avgift1) – 10  – 10 – 10  – 10

Netto räntesäkringsinstrument – 13  – 40  – 13 – 40

Kursdifferenser 0 1 0 1

Övriga finansiella kostnader2) – 17 –10 – 17 –10

Räntekostnader avseende koncernbolag — — – 4 –7

Summa  – 206 – 170  – 210 – 177

1)  Riskavspeglande avgift på leasingkontrakt fastställd av Riksgäldskontoret och erlagd till affärsverket Statens järnvägar. 
2)  Avser ränta på förlustavtal, skadeståndslivräntor och övriga finansiella kostnader.

De valutadifferenser som påverkat årets resultat är försumbara.

Räntekostnader och liknande kostnader11

Följande uppskjutna skattefordringar och skatteskulder har identifierats:  
  Koncernen    Moderbolaget
 2007 2006 2007 2006 

Uppskjutna skattefordringar avseende:

Underskottsavdrag 402  521  402 521

Temporära skillnader finansiell leasing —  4 —  4

Temporära skillnader omstruktureringsreserv 1  2 1  2

Temporära skillnader övriga reserver 4  3 4  3

Uppskjutna skattefordringar  407 530  407 530

  Koncernen  Moderbolaget
  2007 2006 2007 2006 

Aktuell skatt 0  0 —  —

Uppskjuten skatteintäkt  0  0 0  0

Uppskjuten skattekostnad   – 207 – 131  – 200 – 127

Summa – 207 – 131  – 200 – 127

Skatt på årets resultat12

I uppskjuten skattekostnad 2007 ingår skatteeffekten av minskade 

underskottsavdrag och av minskade avdragsgilla temporära skill-

nader vilket också har minskat den uppskjutna skattefordran.  

Moderbolaget har under året mottagit koncernbidrag om MSEK 

22 (22), vilket inkluderar en uppskjuten skattekostnad om 28% 

eller MSEK –6 (–6). 

De totala ackumulerade underskottsavdragen uppgår till MSEK 1 435 

(1 860) i koncernen och MSEK 1 435 (1 860) i moderbolaget. Förlust-

avdragen är eviga vilket innebär att ingen förfallotidpunkt finns.  
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Skillnaden mellan nominell skattesats och effektiv skattesats uppkommer på följande sätt:

Koncernen   
 2007   2006
Avstämning av redovisad skatt och effektiv skattesats Skatt Skattesats % Skatt Skattesats % 

Resultat före skatt 714 — 499 —

Skatt enligt gällande skattesats  – 200 28 – 140 28

Ej avdragsgilla kostnader – 3  0 – 5 1

Tidigare ej redovisade underskottsavdrag —  0  14 – 3

Övriga skillnader – 4  1 — —

Redovisad skatt i resultaträkningen  – 207 29  – 131 26

Moderbolaget
 2007   2006
Avstämning av redovisad skatt och effektiv skattesats Skatt Skattesats % Skatt Skattesats % 

Resultat före skatt  679  — 635 —

Skatt enligt gällande skattesats – 190   28 – 177 28

Ej avdragsgilla kostnader – 3   0 – 4 1

Ej skattepliktiga intäkter 0   — 36 – 6

Skatt hänförlig till vinst/förlust i kommanditbolag – 3   0 6 – 1

Tidigare ej redovisade underskottsavdrag —   — 12 – 2

Övriga skillnader – 4 1 — —

Redovisad skatt i resultaträkningen – 200 29 – 127  20

Avseende finansiellt leasade tillgångar är amorteringar skattemässigt avdragsgilla, ej av- och nedskrivningar.

Vid varje bokslutstillfälle omprövas redovisningen av uppskjutna 

skatter. I denna omprövning görs bedömning av sannolikheten att 

de uppskjutna skattefordringarna kan realiseras genom framtida 

beskattningsbara inkomster. Under 2005 aktiverades för första 

gången en uppskjuten skattefordran enligt gällande redovisnings-

regler i redovisningen. Baserat på resultaten 2004–2007 gör SJ 

den fortsatta bedömningen att verksamheten uppnått en stabil 

framtida vinstgenereringsförmåga vilket möjliggör ett utnyttjande 

av förlustavdragen och avdragsgilla temporära skillnader.

  Koncernen    Moderbolaget
 2007 2006 2007 2006 

Uppskjutna skatteskulder avseende:

Temporära skillnader finansiella instrument – 11  – 1  – 11 – 1

Temporära skillnader förbättring på annans fastighet – 1  – 1 – 1  – 1

Temporära skillnader finansiell leasing – 82 — – 82 —

Övriga skillnader – 2 — – 2 —

Obeskattade reserver –23  – 22 —  —

Uppskjutna skatteskulder  – 119 – 24 – 96 – 2

Redovisad uppskjuten skattefordran, netto  288 506  311 528

varav:    

Uppskjuten skattefordran redovisad direkt mot eget kapital avseende:
Temporära skillnader finansiella instrument  – 11 – 1  – 11 – 1

  – 11 – 1  – 11 – 1

Forts not 12
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   Egna      Summa
   investeringar     Summa materiella
  Egna i leasade Leasade Summa  Övriga maskiner anlägg-
 Leasad  transport- transport-  transport- transport- Byggnads-  maskiner och och nings- 
Koncernen byggnad medel medel medel medel inventarier inventarier inventarier tillgångar

Anskaffningsvärde vid årets början 59 732 996 8 228 9 956 20 95 115 10 130

Investeringar — 30 111 — 141 — 2 2 143

Försäljningar/utrangeringar —  – 10 — —  – 10 — – 31 – 31 – 41

Omklassificeringar  — 1 240  – 54  – 936 250 1 2 3 253

Ackumulerat anskaffningsvärde 
   vid årets slut 59 1 992 1 053 7 292 10 337 21 68 89 10 485

Ackumulerade avskrivningar 
  vid årets början  – 5  – 275  – 373  – 1 755  – 2 403  – 4  – 75  – 79  – 2 487

Årets avskrivningar  – 3  – 74  – 116  – 349  – 539  – 2  – 11  – 13  – 555

Försäljningar/utrangeringar — 8 — — 8 — 29 29 37

Omklassificeringar — – 689 63 626 0 — — — 0

Ackumulerade avskrivningar 
   vid årets slut  – 8  – 1 030  – 426  – 1 478  – 2 934  – 6  – 57  – 63  – 3 005 

Ackumulerade nedskrivningar 
   vid årets början —  – 30 —  – 1 550  – 1 580 — — —  – 1 580

Ackumulerade nedskrivningar 
   vid årets slut —  – 30 —  – 1 550  – 1 580 — — —  – 1 580

Redovisat värde vid årets slut 51 932 627 4 264 5 823 15 11 26 5 900

Föregående års avskrivningar  – 2  – 52  – 143  – 388  – 583  – 2  – 14  – 16  – 601 
  

 
   Egna      Summa
   investeringar     Summa materiella
  Egna i leasade Leasade Summa  Övriga maskiner anlägg-
 Leasad  transport- transport-  transport- transport- Byggnads-  maskiner och och nings- 
Moderbolaget byggnad medel medel medel medel inventarier inventarier inventarier tillgångar

Anskaffningsvärde vid årets början 59 728 996 8 228 9 952 20 53 73 10 084

Investeringar — 30 111 0 141 —  2 2 143

Försäljningar/utrangeringar — – 9 — — – 9 — 0 0 – 9

Omklassificeringar  — 1 239 – 54 – 936 249 1 3 4 253

Ackumulerat anskaffningsvärde 
   vid årets slut 59 1 988 1 053 7 292 10 333 21 58 79 10 471

Ackumulerade avskrivningar 
   vid årets början – 5 – 275 – 374 – 1 754 – 2 403 – 4 – 46 – 50 – 2 458

Årets avskrivningar – 3 – 73 – 116 – 349 – 538 – 2 – 5 – 7 – 548

Försäljningar/utrangeringar — 8 — — 8 — — 0 8

Omklassificeringar — – 689 63 626 0 — — — 0

Ackumulerade avskrivningar 
   vid årets slut – 8 – 1 029 – 427 – 1 477 – 2 933 – 6 – 51 – 57 – 2 998

Ackumulerade nedskrivningar
   vid årets början — – 30 — – 1 550 – 1 580 — — — – 1 580

Ackumulerade nedskrivningar 
   vid årets slut — – 30 — – 1 550 – 1 580 — — — – 1 580

Redovisat värde vid årets slut 51 929 626 4 265 5 820 15 7 22 5 893

Föregående års avskrivningar – 2 – 51 – 143 – 388 – 582 – 2 – 6 – 8 – 592

Materiella anläggningstillgångar13 

Under 2007 har upprustningen för X 2000-tågen fortsatt till en 

kostnad av MSEK 131 (170). Under året har även två stycken dub-

beldäckare levererats och nu återstår endast ett av totalt 43 

stycken tågsätt. Detta kommer att levereras under 2008. Ett antal 

60-tals fordon har sålts eller utrangerats genom skrotning. Det 

redovisade värdet för de anläggningstillgångar som sålts eller 

utrangerats uppgår 2007 till MSEK 2.  Av det totala anskaffnings-

värdet uppgår fullt avskrivna anläggningstillgångar till MSEK 896 

(498) i koncernen och MSEK 895 (497) i moderbolaget.

För flertalet fordon, som nyttjas via finansiella leasingavtal, 

har koncernen förpliktelser, vad avser underhåll och upprustning, 

gent emot leasegivarna. 

För inköp av fordon finns ett åtagande avseende nya tåg, dub-

beldäckarna, uppgående till MSEK 154 (191). Den totala investe-

ringsramen uppgår till maximalt MSEK 2 700.

Finansiell rapport 



SJ Årsredovisning 2007   g   91

Pågående nyanläggningar
   Summa egna      
  Maskiner och pågående Leasade  Totalt pågående 
Koncernen Egna transportmedel inventarier nyanläggningar transportmedel nyanläggningar

Redovisat värde vid årets början 157 23 180 115 295

Investeringar 51 34 85 40 125

Omklassificeringar  – 133 – 3 – 136 – 117 – 253 

Redovisat värde vid årets slut  75 54 129 38 167   

   Summa egna      
  Maskiner och pågående Leasade  Totalt pågående 
Moderbolaget Egna transportmedel inventarier nyanläggningar transportmedel nyanläggningar

Anskaffningsvärde vid årets början 157 23 180 115 295

Investeringar 51 34 85 40 125

Omklassificeringar  – 133 – 3 – 136 – 117 – 253 

Redovisat värde vid årets slut  75 54 129 38 167

  Övriga Summa
  immateriella immateriella
Koncernen 2007 Varumärke tillgångar tillgångar

Anskaffningsvärde vid årets början 240 222 462 

Investeringar — 74 74

Övrigt — – 2 – 2

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 240 294 534

Ackumulerade avskrivningar vid årets början –144 – 109 – 253

Årets avskrivningar – 24 – 24 – 48

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut – 168 – 133 – 301

Redovisat värde vid årets slut 72 161  233

Föregående års avskrivningar  – 24 – 19 – 43 

Immateriella anläggningstillgångar14

Under året har pågående nyanläggningar i moderbolaget och i 

koncernen uppgående till MSEK 253 (650) färdigställts.

Minskningen mot föregående år beror främst på att färre dub-

beldäckare levererats. 

Vid leverans av fordonen sker omklassificering från pågående 

nyanläggningar till materiella anläggningstillgångar — leasade 

transportmedel.

Vid delleverans beräknas det genomsnittliga anskaffningsvärdet 

per enhet. Beräkningen sker genom en proportionell fördelning av 

förväntad totalutgift, inklusive finansieringskostnader, på antalet 

beställda enheter. Värdet av antalet levererade enheter multiplice-

rat med den genomsnittliga anskaffningskostnaden, inklusive ränta, 

omförs från pågående anläggning till leasade transportmedel.

Merparten av SJs fordon är finansiellt leasade med förfallotid-

punkt 2010-2013. I avtalen används fordonet som säkerhet för 

leasingskulden. För vissa fordon kvarstår förpliktelser fram till 2021.

Kategorin transportmedel utgörs av ägda fordon, i huvudsak 

vagnar av äldre modell, exempelvis 60-tals sovvagnar, liggvagnar 

samt 7 stycken Öresundståg.

Egna investeringar i leasade transportmedel utgörs främst av 

upprustningar av X 2000-tåg och viss ombyggnation av tåg, 

huvud sakligen elsäkerhetsombyggnader.

Låneuppläggningskostnaderna ingår inte i tillgångarnas anskaff-

ningsvärden utan redovisas som förutbetald kostnad.

I beloppet för 2007 ingår ackumulerade aktiverade ränteutgifter 

om MSEK 164 (164). 

Den aktiverade räntan utgör 3% av de totala materiella anlägg-

ningstillgångarna.

Leasad byggnad består av en verkstad för underhåll av dubbel-

däckare vars hyresavtal löper fram till och med 2024-12-31.

Skador på materiella anläggningstillgångar har under året mins-

kat. Moderbolaget har erhållit försäkringsersättningar avseende 

skador uppgående till MSEK 10 (13).

Vid styrelsemötet den 18 december 2007 fattades det beslut 

om anskaffning av nya tåg samt en upprustning av motsvarande 

ca 200 stycken vagnar.

I samband med övertagandet av persontrafikverksamheten i affärs-

verket Statens järnvägar övertogs ett värde för varumärket SJ om 

MSEK 240.

Eftersom varumärket SJ är väl inarbetat på den svenska mark-

naden har en avskrivningstid på tio år valts, varav tre återstår.

Övriga immateriella tillgångar avser främst balanserade utveck-

lingskostnader investerade i ett biljettförsäljningssystem. Den åter-

stående avskrivningstiden för denna investering är tre år av en total 

avskrivningstid på 10 år.

Förutom moderbolagets investeringar har Stockholmståg KB 

investerat i ett system för styrning och kvalitet om MSEK 4.

Forts not 13
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Moderbolaget   2007 2006 

Redovisat värde vid årets början   183 183

Investeringar   — — 

Försäljningar   — —

Redovisat värde vid årets slut   183 183

Andelar i koncernbolag15

Specifikation över aktier och andelar   Antal Andel1) Redovisat värde 
i koncernbolag Org nr Säte andelar i %  2007 2006

SJ Event AB  556577-3008 Stockholm 1 000 100 0  0

Linkon AB 556577-2984 Stockholm 501 000 100 50  50

SJ Försäkring AB 516401-8458 Stockholm 10 000 100 34  34

SJ Invest AB 556022-1755 Stockholm 700 000 100 87  87

Vilma AB 556083-2098 Stockholm 5 000 100  1 1

SJ AdVenture AB 556064-8692 Stockholm 5 000 100 10  10

Entertrainment AB 556034-4235 Malmö 1 605 100 0  0

Sveriges Järnvägar AB 556196-5418 Stockholm 1 000 100 1  1

SJ Service Academy AB 556596-9630 Stockholm 1 000 100 0 0

Ratatosk Västkustbanan AB 556609-3950 Falkenberg 510 51 0  0

Stockholmståg KB2) 969704-4239 Stockholm 1000 100 0 0

Summa      183 183

1)  Kapitalandelen överensstämmer med rösträttsandelen.

2)  SJ AB är komplementär och SJ Invest AB är kommanditdelägare i Stockholmståg KB. Andelar fördelat inom koncernen mellan SJ AB 

68% och SJ Invest AB 32%.

   Summa
   Övriga immateriella immateriella
Moderbolaget 2007 Varumärke tillgångar tillgångar

Anskaffningsvärde vid årets början  240 42 282 

Investeringar — 70 70

Övrigt — – 2 – 2

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 240 110 350 

Ackumulerade avskrivningar vid årets början – 144 — – 144 

Årets avskrivningar  – 24 – 4 – 28 

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut – 168 – 4 – 172 

Redovisat värde vid årets slut 72 106 178 

Föregående års avskrivningar  – 24 — – 24 

SJ Prio har tagits i drift och avskrivningarna har påbörjats.

Under året har investeringar gjorts i moderbolaget avseende pågående balanserade utvecklingskostnader uppgående till MSEK 70 (42). 

Investeringarna består främst av framtagande av ett kundprogramsystem om MSEK 10, ett arbetsplaneringssystem om MSEK 20, ett pris- 

och produktsystem om 10 MSEK och ett ärendehanteringssystem om MSEK 10.

Forts not 14
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Andelar i intressebolag16

 Koncernen  Moderbolaget
 2007 2006 2007 2006 

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 11 15  12 16

Inköp 0  0 0  0

Återbetalning aktieägaretillskott1) – 4  – 4 – 4  – 4

Försäljning 0  0 0  0

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 7  11 8  12

Ackumulerade resultatandelar vid årets början 6  4 —  —

Årets resultatandel i intressebolags resultat 3  2 —  —

Ackumulerade resultatandelar vid årets slut 9  6 —  —

Ackumulerade nedskrivningar vid årets början – 5  – 5 – 5  – 5

Årets nedskrivningar —  — —  —

Ackumulerade nedskrivningar vid årets slut – 5  –5 – 5  – 5

Redovisat värde vid årets slut 11  12 3  7

1) Merresor har till ägarna återbetalt tidigare mottagna aktieägartillskott, vilket minskat aktieinnehavets värde.

Specifikation av koncernens och moderbolagets innehav av andelar i intressebolag       
      Redovisat
      Redovisat värde 
    Antal Andel1) värde i i moder-
År 2007 Org. nr Säte andelar i % koncernen bolaget

Amadeus Sweden AB 556277-9461 Stockholm 13 050  22  4  2 

Förlags AB Sveriges 
   Kommunikationer 556005-5955 Stockholm 150   50 2  1  

Kustpilen AB 556412-4609 Karlskrona 1 875  25  0  0 

Kust till Kust AB 556481-7822 Karlskrona 60  25  0  0 

Merresor i Sverige AB2) 556584-2134 Stockholm 500  50  4  0 

Samtrafiken i Sverige AB3) 556467-7598 Stockholm 512  36  0  0 

Trafik i Mälardalen AB 556083-1959 Stockholm 400  50  1  0 

Västtåg AB 556613-6577 Skövde 950  48  0  0 

Summa ägda andelar i intressebolag     11  3 

Specifikation av intressebolagens tillgångar, skulder, avsättningar och intäkter 
         Avsätt-
År 2007 Org. nr Säte  Tillgångar Skulder ningar  Intäkter

Amadeus Sweden AB 556277-9461 Stockholm  111  58  —  1

Förlags AB Sveriges 
   Kommunikationer 556005-5955 Stockholm  4   0 —  6  

Kustpilen AB 556412-4609 Karlskrona  1  0  —  1 

Kust till Kust AB 556481-7822 Karlskrona  1  0  —  3

Merresor i Sverige AB2) 556584-2134 Stockholm  30  29  —  142

Samtrafiken i Sverige AB3) 556467-7598 Stockholm  19  12  —  34

Trafik i Mälardalen AB 556083-1959 Stockholm  4  1  —  5

Västtåg AB 556613-6577 Skövde  1  1  —  3

Summa intressebolag    171  101  —  195

Finansiell rapport
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Långfristiga värdepappersinnehav 1)17

Specifikation av koncernens och moderbolagets innehav av andelar i intressebolag föregående år   
      Redovisat
      Redovisat värde
    Antal Andel1) värde i i moder-
År 2006 Org. nr Säte andelar i % koncernen bolaget

Amadeus Sweden AB 556277-9461 Stockholm 13 050 22 4 1

Förlags AB Sveriges 
   Kommunikationer 556005-5955 Stockholm 150 50 2 1 

Kustpilen AB 556412-4609 Karlskrona 1 875 25 0 0

Kust till Kust AB 556481-7822 Karlskrona 60 25 0 0

Merresor i Sverige AB2) 556584-2134 Stockholm 500 50 4 4

Samtrafiken i Sverige AB3) 556467-7598 Stockholm 542 41 1 1

Trafik i Mälardalen AB 556083-1959 Stockholm 400 50 1 0

Västtåg AB 556613-6577 Skövde 950 48 0 0

Summa ägda andelar i intressebolag     12 7

Specifikation av intressebolagen tillgångar, skulder, avsättningar och intäkter föregående år 
  
År 2006 Org nr Säte Tillgångar  Skulder Avsättningar Intäkter

Amadeus Sweden AB 556277-9461 Stockholm  114 72 0  1

Förlags AB Sveriges 
   Kommunikationer 556005-5955 Stockholm  7 3 —  8

Kustpilen AB 556412-4609 Karlskrona  2 1 —  1

Kust till Kust AB 556481-7822 Karlskrona  1 1 —  3

Merresor i Sverige AB2) 556584-2134 Stockholm  35 26 —  164

Samtrafiken i Sverige AB3) 556467-7598 Stockholm  16 9 —  35

Trafik i Mälardalen AB 556083-1959 Stockholm  8 6 —  4

Västtåg AB 556613-6577 Skövde  1 1 —  3

Summa intressebolag    184 119 0  219

1) Kapitalandelen överensstämmer med rösträttsandelen.

2)  Merresor har till ägaren återbetalt tidigare lämnat aktieägartillskott, vilket minskat aktieinnehavets värde. I redovisningen av intressebolagens 

tillgångar har Merresors tillgångsvärde minskats med det under 2006 och 2007 återbetalda aktieägartillskottet. 

3) Samtrafiken i Sverige AB har brutet räkenskapsår 1/7–30/6.

Intressebolagen har inga ansvarsförbindelser. Ingen redovisning har gjorts direkt mot eget kapital i intressebolagen.

 Koncernen Moderbolaget
 2007 2006 2007 2006

Redovisat verkligt värde
   vid periodens början 2  2  1 1

Investeringar —  0 —  0

Försäljningar2) 0  0 —  0

Nedskrivningar —  — —  —

Redovisat värde 
   vid periodens slut 2  2 1  1

1)  Poster avser innehav i onoterade aktier i andra bolag än 

koncern- eller intressebolag.

2)  Avser försäljning av konvertibler i Netrelevation.

Forts not 16
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Kundfordringar och 
upplupna intäkter

19

 Koncernen
 2007 2006

Kundfordringar 586  458

Upplupna ränteintäkter 20  13

Övriga upplupna intäkter 25  22

Övriga fordringar 82  249

Summa 713  742

Ökningen av kundfordringar förklaras genom att Stockholmståg 

har ökat sina kundfordringar från föregående år med MSEK 60 

och Linkon med MSEK 73.

Förutbetalda kostnader 20

 Koncernen
 2007 2006

Förutbetalda fordonshyror  13  22

Övriga förutbetalda kostnader 69  104

Summa 82  126

Minskningen förklaras till största delen av att Stockholmståg har 

minskat övriga förutbetalda kostnader med MSEK 25.

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

21

 Moderbolaget
 2007 2006

Förutbetalda fordonshyror  13  22

Övriga förutbetalda kostnader 34  45

Upplupna ränteintäkter 18  13

Övriga upplupna intäkter 8  9

Summa 73  89

Hantering av fi nansiella risker
SJs finanspolicy är fastställd av styrelsen och ger direktiv åt SJs 

Finansavdelning i hanteringen av koncernens finansiella risker. 

Marknadsrisk 
SJs verksamhet är kapitalintensiv och stora delar av de materiella 

anläggningstillgångarna är, via leasingavtal, skuldfinansierade.

Med marknadsrisk menas verksamhetens exponering för för-

ändringar på de finansiella marknaderna, vilket för SJ endast 

omfattar valuta- och ränterisk.

Valutarisk
Valutaexponering består för SJs del uteslutande av transaktions-

exponering, det vill säga betalningar i utländsk valuta till följd av 

investeringar, köp eller försäljning av varor och/eller tjänster.

SJs transaktionsexponering i den löpande verksamheten är 

begränsad. SJs innehav i utländska valutor, i annat syfte än säk-

ringsändamål, får enligt finanspolicyn, maximalt uppgå till mot-

värde MSEK 50.

Vid större investeringar sker, via terminsmarknaden, valutasäk-

ring. Värdet på SJs valutaterminskontrakt påverkas löpande i takt 

med att växelkurser förändras. Då samtliga valutaaffärer är in-

gångna för att säkerställa betalningstransaktioner, är säkrings-

redovisning tillämplig, vilket innebär att värdeförändringar redovisas

direkt mot eget kapital. SJ hade på balansdagen utestående valuta-

derivat, avseende större investering i utländsk valuta, uppgående 

till MSEK 50 (207). Det verkliga värdet av dessa positioner uppgick 

till MSEK 1 (–2).

Finansiella instrument22

  Koncernen   Moderbolaget
 2007  2006 2007  2006
 Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt
 värde värde värde värde värde värde värde värde

Depositioner  747   727 741 741 747  727  740 740

Summa 747  727  741 741 747  727  740 740

De långfristiga fordringarna avser depositioner i samband med leasingfinansiering med Nordea Finans Sverige AB uppgående till MSEK 

272 (265). Delar av depositionen är bundna i långfristiga placeringar med löptid upp till 7,5 år, vilka på balansdagen 2007-12-31, hade ett 

marknadsvärde om MSEK 252.

Därutöver finns en fordran på en utlåning till affärsverket Statens järnvägar om MSEK 470 (470) samt ytterligare depositioner.

Långfristiga fordringar18
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Ränterisk
Koncernens finansieringskostnad påverkas av förändringar i det 

allmänna ränteläget. SJs upplåning består huvudsakligen av lång-

fristiga finansiella leasingavtal som löper med rörlig ränta. 

Bolagets finanspolicy stipulerar emellertid att den genomsnitt-

liga räntebindningstiden i låneportföljen ska ligga i intervallet 1-2 

år. För att hantera ränteexponering och uppnå önskad räntebind-

ningstid används derivat i form av ränteswapavtal, som ändrar den 

rörliga räntan till fast ränta för de delar av låneportföljen som 

omfattas av swapavtal. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens ränte-

bärande upplåning uppgick, på balansdagen till 1,3 år (1,8).

Värdet på de ränteswapavtal som SJ tecknar för att förlänga den 

genomsnittliga räntebindningstiden påverkas momentant vid för-

ändrade marknadsräntor. Marknadsvärdet för SJs utestånde ränte-

derivatinstrument uppgick till MSEK 29 (—) på balansdagen. Då 

säkringsredovisning tillämpas redovisas värdeförändringar direkt 

mot eget kapital.

Kredit- och motpartsrisk 
Kredit- och motpartsrisk avser en risk att motparten i en transaktion 

inte kan fullgöra sitt åtagande och därmed åsamkar SJ en förlust. 

SJ exponeras för detta när överskottslikviditet placeras i finansiella 

tillgångar, samt vid beviljande av kommersiella kundkrediter.

Finansiell kreditrisk
SJs finanspolicy föreskriver hur överskottslikviditet får placeras. 

Motpartens kreditvärdighet skall vara hög, motsvarande K-1 rating 

eller bättre. Begränsningar finns avseende belopp per motpart och 

löptid, i syfte att begränsa koncentrationsrisk. Stat, kommun, 

landsting och statligt ägda bolag erfordrar ingen rating. Motparts-

risken begränsas vidare, i derivathandeln, genom användande av 

ISDA-avtal (International Swaps and Derivatives Association). På 

balansdagen den 31 december 2007 uppgick den totala motparts-

exponeringen i placeringar till MSEK 2 323 (1 761). 

Av den totala motpartsexponeringen uppgick finansiella till-

gångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen på 

balansdagen till MSEK 73 (62). Under 2007 har inga värdeföränd-

ringar skett relaterade till kreditrisk. 

Kommersiella kundkrediter
SJs kundfordringar utgörs av ett stort antal små utestående belopp 

hos privatpersoner samt av fordringar hos företag inom skilda 

branscher. I syfte att minska risken för kundförluster inhämtas, 

i enlighet med SJs kreditpolicy, erforderliga kreditupplysningar 

från externa källor. De faktiska kundförlusterna i relation till SJs 

nettoomsättning understeg 0,1% (0,1) år 2007. 

 Koncernen
Osäkra fodringar (MSEK) 2007 2006

Osäkra fordringar vid årets början 1  3

Reservering för befarade förluster 30 19

Inkasserade fordringar – 22 – 15

Konstaterade förluster – 4 – 6

Övrigt 0  0

Osäkra fordringar vid årets slut 5  1

Finansierings- och likviditetsrisk
Med finansierings- och likviditetsrisk avses risken, i samband med 

omsättning av lån eller vid infriande av betalningsförpliktelser, att 

finansieringsmöjligheterna är begränsade eller prisbilden kraftigt 

förändrats. 

SJs finansieringskällor utgörs i huvudsak av kassaflöde från den 

löpande verksamheten och upplåning. Räntebärande upplåning 

består av långfristiga finansiella leasingkontrakt med affärsverket 

Statens järnvägar och Nordea Finans Sverige AB till rörlig ränta. 

Dessutom finns ett hyresavtal med Jernhusen avseende en under-

hållsverkstad, som på grund av den långa bindningstiden redovisas 

som ett finansiellt leasingkontrakt med fast ränta. Finansierings- 

och likviditetsrisker hanteras inom ramen för fastställd finanspolicy.

SJ begränsar finansieringsrisken genom att styra lånens löp-

tider så att en över tiden lämplig förfallostruktur uppnås.

 Koncernen Moderbolaget 
Löptidsanalys avseende utestånde finansiella leasingskulder 2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde    

Inom 1 år 119 118 119 118

1–2 år 124 120 124 120

2–3 år 596 123 596 123

3–4 år 1 128 596 1 128 596

4–5 år 131 1 128 131 1 128

5 år eller senare 2 272 2 355 2 272 2 355

Summa 4 370 4 440 4 370 4 440

Avgår kortfristig del – 119 – 118 – 119 – 118

Summa långfristig del 4 251 4 322 4 251 4 322

För att säkerställa att koncernen vid önskad tidpunkt, har till-

gänglig likviditet, föreskriver finanspolicyn att koncernen alltid 

skall, via kreditlöften eller likvida medel ha tillgång till lägst MSEK 

500. Per 2007-12-31 uppgick SJs likviditet till MSEK 2 110 (1 546) 

fördelat på en kassa på MSEK 71 (60) samt kortfristiga placeringar 

om MSEK 2 039 (1 486). Dessutom har SJ, i bank, en outnyttjad 

kredit på MSEK 100 (100).

Forts not 22

Beskrivning av säkringsredovisning
Merparten av de finansiella derivat som SJ ingår, ingås i syfte att 

säkra underliggande flöden. Innebörden av detta är att kontrakten 

kvalificerar sig för säkringsredovisning. Härigenom undviks att stora 

förändringar i de finansiella marknaderna får momentant genom-

slag i verksamhetens redovisade resultat. Värdeförändringar av de 

finansiella derivaten påverkar eget kapital direkt, utan att passera 

resultaträkningen. Om säkringsförhållande upphör, till exempel vid 

ändrade låneförhållanden, förs värdeförändring direkt mot resultat-

räkningen.



SJ Årsredovisning 2007   g   97

Forts not 22

Finansiella derivatinstrument  
 2007-12-31 2006-12-31 
Koncernen/Moderbolaget Nominellt Verkligt Nominellt Verkligt  
Finansiella derivatinstrument värde värde värde värde

Ränteswapavtal 1 327  29  2 124 — 

Valutaterminskontrakt 50  1  207  – 2

Summa 1 377  30  2 331 – 2

  
  

Koncernen/Moderbolaget Ränteswapavtal Valutaterminskontrakt 
Förfallostruktur derivatinstrument  2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Inom 1 år —  722 50  207

1–2 år —  —  — —

2–3 år 750  — —  —

3–4 år 202  750 —  —

4–5 år —  202 —  —

5 år eller senare 375  450 —  —

Summa 1 327  2 124 50  207

Känslighetsanalys avseende kassafl öden
SJs upplåning består huvudsakligen av långfristiga finansiella lea-

singavtal med rörlig ränta. SJ har deponerat MSEK 470 hos affärs-

verket Statens järnvägar, som matchar villkor, belopp och löptid för 

ett leasinglån. Beaktat för denna deposition uppgår SJs leasinglån 

på balansdagen till MSEK 3 900. 

För att hantera ränteexponeringen och uppnå önskad räntebind-

ningstid används derivatinstrument såsom ränteswapavtal,  som 

ändrar den rörliga räntan till fast ränta. Då ränteswapar har ingåtts 

till ett belopp om nominellt MSEK 1 327, är SJs direkta exponering 

vid en ränteförändring om 1% cirka MSEK 26. Då SJ har en kassa 

om MSEK 2 110, vilken placeras med korta löptider, är SJs direkta 

ränteexponering mycket begränsad, cirka MSEK 5/år. 

På längre sikt ges, i enlighet med nettoskulden per 2007-12-31 

om MSEK 1 610, vid en 1%-ig föränding av marknadsräntan, en 

årlig exponering om MSEK 16 (22).

Känslighetsanalys Koncernen
avseende kassaflöden 2007-12-31 2006-12-31

Finansiell Leasingskuld   4 370  4 440

Avgår Deposition affärsverket 
Statens järnvägar – 470  – 470

Netto Finansiell Leasingskuld 3 900 3 970

Ingångna Ränteswapavtal – 1 327 – 2 124

Finansiell Leasingskuld - rörlig ränta 2 573 1 846

Kassa och Kortfristiga placeringar – 2 110  – 1 546

Netto rörlig leasingskuld 463 300

Exponering vid 1% ränteförändring på kort sikt 5 3

Finansiell Nettoskuld 1 610 2 223

Exponering vid 1% ränteförändring på lång sikt 16 22

På balansdagen kvalificerade sig samtliga finansiella derivatinstru-

ment för säkringsredovisning. Totalt marknadsvärde av derivatinstru-

ment som innehas i säkringssyfte uppgick vid utgången av år 2007 

till MSEK 30 (–2). Den värdeförändring som har påverkat eget kapital 

direkt, är därmed MSEK 32 och den värdeförändring, som uppstod i 

samband med refinansiering av en finansiell lease, som har redo-

visats över resultaträkningen, uppgår till MSEK –2 (4).

De nya dubbeldäckarna är kontrakterade i EUR. Valutatermins-

kontrakt har tecknats för att säkerställa investeringsutgiften i SEK.

SJ hade på balansdagen medel i utländska valutor om MSEK 15 

(8), vilket ger en resultateffekt om MSEK 1, vid en förändring av 

SEK mot andra valutor med 10%. 

Räntebärande fi nansiella tillgångar och skulder
Bland de finansiella tillgångarna utgörs de räntebärande 

tillgångarna främst av kortfristiga placeringar uppgående till 

MSEK 2 039 (1 486), samt av kassa och bank om MSEK 71 (60). 

Kortfristiga placeringar utgörs främst av av bank- och företagscer-

tifikat med en löptid understigande ett år.

Finansiell rapport
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2007 Finansiella  Finansiella Vinst/Förlust  Vinst/Förlust
SJ Koncernen, klassificering finansnetto intäkter kostnader resultaträkning Finansnetto eget kapital

Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkning    

Kassa och bank 2 — — 2 —

Lånefordringar och kundfordringar     

Depositioner 24 — — 24 —

Investeringar som hålles till förfall     

Placeringar 60 — — 60 —

Finansiella tillgångar som kan säljas     

Bostadsobligation 1 — 0 1 —

Finansiella intäkter    87 

Säkringsredovisning     

Derivatinstrument 1) 58 – 69 – 2 – 13 50

Finansiella skulder värderade till
upplupet anskaffningsvärde    

Leasingskulder 2) — – 190 — – 190 —

Övriga skulder — — – 3 – 3 —

Finansiella kostnader    – 206 

1)  Total värdeförändring avseende derivatinstrument som är redovisad över eget kapital uppgår till MSEK 50. I detta ingår ett värde om 

MSEK 13, avseende en delvis försåld swap. Beloppet kommer att lösas upp linjärt fram till juni 2014. Värdeförändring avseende ute-

stående säkringsinstrument uppgår till MSEK 34. Utöver detta tillkommer resultat förfallna valutaterminer om MSEK 3.

2)  Administrativa kostnader och avgifter relaterade till leasingkontrakt uppgick under 2007 till MSEK 21 (17).

2006 Finansiella  Finansiella Vinst/Förlust  Vinst/Förlust
SJ Koncernen, klassificering finansnetto intäkter kostnader resultaträkning Finansnetto eget kapital

Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkning    

Aktier och andelar — — 3 3 —

Kassa och bank 1 — 0 1 —

Lånefordringar och kundfordringar     

Depositioner 19 — — 19 —

Investeringar som hålles till förfall     

Placeringar 31 — — 31 —

Finansiella intäkter    54 

Säkringsredovisning     

Derivatinstrument  53 – 97 4 – 40 68

Finansiella skulder värderade till
upplupet anskaffningsvärde    

Leasingskulder 1) — – 118 — – 118 —

Övriga skulder — – 12 — – 12 —

Finansiella kostnader    – 170 

1)  Administrativa kostnader och avgifter relaterade till leasingkontrakt uppgick under 2006 till MSEK 17.
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Klassificering finansiella instrument  2007-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2006-12-31
  Redovisat  Verkligt Redovisat Verkligt
SJ Koncernen, MSEK  värde värde värde värde Kommentar

Anläggningstillgångar     

Långfristiga värdepappersinnehav Finansiella tillgångar värderade till 
 verkligt värde via resultaträkningen 2 2 2 2 Not 17

Summa långfristiga värdepappersinnehav 2 2 2 2 

Andra långfristiga fordringar Lånefordringar och kundfordringar 747 727 741 741 Not 18

Summa andra långfristiga fordringar  747 727 741 741 

Omsättningstillgångar      

Kundfordringar och andra fordringar Lånefordringar och kundfordringar 713 713 742 742 Not 19

Kortfristiga placeringar Investeringar som hålles till förfall 657 657 839 839 Not 22

Summa omsättningstillgångar  1 370 1 370 1 581 1 581 

Likvida medel      

Kassa och bank Finansiella tillgångar värderade till 
 verkligt värde via resultaträkningen 71 71 60 60 Not 33

Statsskuldväxlar Investeringar som hålles till förfall 212 212 — — Not 33

Företagscertifikat Investeringar som hålles till förfall 658 658 593 593 Not 33

Deposition i bank Investeringar som hålles till förfall 414 414 54 54 Not 33

Bostadsobligation Finansiella tillgångar som kan säljas 98 98 — — Not 33

Summa likvida medel  1 453 1 453 707 707 

Derivat      

Ränteswapar Säkringsredovisning 29 29 – 2 – 2 Not 22

Valutaterminer Säkringsredovisning 1 1 – 2 – 2 Not 22

Summa derivat  30 30 – 4 – 4 

Finansiella skulder      

Leasingskulder Finansiella skulder värderade till 
 upplupet  anskaffningsvärde 4 370 4 370 4 440 4 440 Not 25

Leverantörsskulder och andra skulder Finansiella skulder värderade till 
 upplupet anskaffningsvärde 1 324 1 324 1 330 1 330 Not 26

Övriga skulder Finansiella skulder värderade till 
 upplupet anskaffningsvärde 123 123 124 124 

Summa finansiella skulder  5 817 5 817 5 894 5 894 

Anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-

räkningen avser aktier i övriga företag (se not 17).

Dessa värderas i proportion till eget kapital.

Andra långfristiga fordringar
Andra långfristiga fordringar omfattar långfristiga depositioner 

som utgör säkerhet för leasingfinansiering av dubbeldäckare, om 

MSEK 272.     

Delar av depositionen är bundna i långfristiga placeringar med 

löptid på upp till 7,5 år vilka, på balansdagen 2007-12-31, hade ett 

marknadsvärde om MSEK 252 (se not 18).

Beloppet förväntas i sin helhet, på förfallodagen, motsvara 

bokfört värde.      

 Därutöver finns en fordran på affärsverket Statens järnvägar om 

MSEK 470 (470) samt ytterligare depositioner om MSEK 5 (5).

Denna fordran (MSEK 470) matchar ett leasinglån om samma 

belopp, avseende löptid och villkor.    

Omsättningstillgångar
Kundfordringar är upptagna med de belopp, varmed de beräknas 

inflyta. Beloppet är justerat för de befarade förluster som kredit-

stocken innehåller.

Kortfristiga placeringar under kategorin omsättningstillgångar 

omfattar placeringar med en löptid överstigande 3 månader.

I de fall en aktiv marknad föreligger värderas innehavet eller 

instrumentet enligt denna. Exempel på en sådan marknad är handel 

med standardiserade bostadsobligationer, SSVX, företagscertifikat, 

STIBOR-relaterade ränteprodukter och valutahandel.

Finansiell rapport
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Eget kapital23

Koncernen
Aktiekapital
Enligt bolagsordningen för SJ AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 

MSEK 400 och till högst MSEK 1 600. Samtliga aktier är fullt 

betalda. Inga aktier innehas av bolaget självt eller av dess dotter-

bolag. I SJ AB finns inga A-aktier, B-aktier eller preferensaktier.

Antalet aktier uppgår till 4 000 000 och kvotvärdet är SEK 

100 per aktie.   

Övrigt tillskjutet kapital
Tillskjutet kapital utgörs av kapitaltillskott som SJ mottagit från 

ägaren under åren 2001, 2003 och 2004.   

Reserver, kassafl ödessäkringar
För derivat, ränteswapar och valutaterminer tillämpas säkrings-

redovisning vilket innebär att värdeförändringen har förts direkt 

mot eget kapital i balansräkningen. Per 2007-12-31 uppgick deri-

vaten till MSEK 41 efter skatt.  

Kassafl ödessäkringar
Derivatens värdeförändring det vill säga vinster och förluster hän-

förliga till ej reglerade kassaflödessäkringar redovisas mot reser-

ver under eget kapital för att senare föras till resultaträkningen 

som säkrad transaktion.

Uppskjuten skatt på kassafl ödessäkringar
Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar redovisas mot reserver 

under eget kapital. 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel ingår bland annat årets resultat samt den 

del av obeskattade reserver som utgör eget kapital, liksom det ej 

utdelade resultatet i intressebolag.

Ägarmål och fortlevnad
SJ utvärderar löpande bolagets kapitalstruktur utifrån de direktiv 

som årsstämman beslutar. I syfte att upprätthålla en stabil finan-

siell situation skall soliditeten uppgå till minst 30%. SJs verksam-

Avvikelse mellan redovisat och verkligt värde för dessa place-

ringar uppgick på balansdagen till MSEK 0.   

 

Likvida medel
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-

räkningen omfattar kassa och bank. För dessa tillgångar motsvarar 

verkligt värde de belopp som SJ på balansdagen har att fordra.

Investeringar som hålles till förfall omfattar placeringar med en 

löptid understigande 3 månader.

Avvikelse mellan redovisat och verkligt värde för dessa place-

ringar uppgick på balansdagen till MSEK 0.

Bostadsobligation innehas i syfte att öka avkastningen på likvida 

medel och handeln i denna typ av värdepapper är frekvent.

I de fall en aktiv marknad föreligger värderas innehavet eller 

instrumentet enligt denna. I övriga fall (depositioner i bank) upp-

skattas verkligt värde med utgångspunkt i aktuella marknadsnote-

ringar för instrument eller värdepapper av likartad karaktär.

Derivat
Derivat avser utestående derivat på balansdagen, vilka hade ett 

värde om MSEK 30 (-4). I december 2007 avyttrades delar av ett 

derivatinstrument avseende räntesäkring, varvid MSEK 13 erhölls. 

Denna intäkt bokades mot eget kapial, och kommer att föras mot 

resultaträkningen under instrumentets löptid. Resultat förfallna 

valutaterminer har ökat med MSEK 3 under 2007.

Reserver, 
Kassaflödessäkring – Koncernen 2007-12-31 2006-12-31

Säkringsredovisning

Finansiella derivatinstrument 30 – 4

Avyttrade säkringsinstrument 13 —

Resultat förfallna valutaterminer 9 6

Summa 52 2

I tabellen ovan ingår ej uppskjuten skatt.

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde inne-

fattar leasingskulder, leverantörskulder samt övriga skulder SJs 

leasinglån är upptagna till de belopp som skulderna är bokförda 

till, värdet är att betrakta som säkert. SJs kreditvillkor avseende 

dessa leasinglån är att betrakta som marknadsmässiga. Leveran-

törsskulder och övriga skulder är upptagna med de belopp som 

förväntas att bli reglerade.

Räntebindning och upplåning
Per 2007-12-31 var de totala långfristiga, utestående räntebärande 

skuldernas genomsnittsränta 4,5% (3,1) exklusive respektive 4,4% 

(3,7) inklusive räntederivat. Den effektiva räntan på utestående 

räntebärande skulder inklusive räntederivat uppgick till 4,4% (3,7). 

Därutöver tillkommer en riskavspeglande avgift som fastställs av 

Riksgäldskontoret på 0,5% för leasinglån tagna innan bolagise-

ringen 2000-12-31.     

Avgiften erläggs till affärsverket Statens järnvägar.  

 SJ har under 2005 lånat ut MSEK 470 till affärsverket Statens 

järnvägar (ASJ) med förfall 2010-01-03. Dessa medel kan lyftas till-

baka till SJ inom en månad vid likviditetsbehov. Dessutom har SJ en 

outnyttjad kredit på MSEK 100 (100) hos Nordea Bank AB.

Den genomsnittliga räntebindningstiden i den totala låneportföl-

jen inklusive räntederivat uppgick till 1,3 år (1,8). Inklusive deposi-

tion till ASJ uppgår räntebindningstiden till 1,5 år (2,0). Koncernens 

totalt beviljade lånelöften har, på balansdagen en genomsnittlig löp-

tid av 5,2 år (6,2).
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 Koncernen Moderbolaget
Avsättningar 2007 2006 2007 2006

Förlustavtal1) —  — —  —

Skadeståndslivräntor2) 93  102  84 92

Fordon3) 3  4 3  4

Omstrukturering4) 2  3 2  3

Försäkringsavtal5) 76  81 —  —

Övrigt6) 16  8 16  8

Summa  190 198  105 107

     
1) Förlustavtal

Avsättning vid årets början  — 121  — 121

Kortfristig del av avsättning —  – 121 —  – 121

Avsättning vid årets slut  — — —  —

     

2) Skadeståndslivräntor    

Avsättning vid årets början  102 114 92  103

Omvärdering under året – 7  – 12 – 6  – 11

Beräknad ränta* 3  5 3  5

Kortfristig del av avsättning – 5  – 5 – 5  – 5

Avsättning vid årets slut 93  102 84  92

* Räntekostnad vid nuvärdesberäkning för skadeståndslivräntor.

3) Fordon    

Avsättning vid årets början  4 4 4  4

Årets reservering —  — —  —

Omklassificering  – 1 — – 1  —

Avsättning vid årets slut  3 4 3  4

     

4) Omstrukturering    

Avsättning vid årets början  3 — 3  —

Omklassificering – 1  3 – 1  3

Årets reservering —  — —  —

Avsättning vid årets slut 2  3 2  3

     

Långfristiga avsättningar24

5) Försäkringsavtal    

Avsättning vid årets början  81 78 —  —

Årets avsättning 2  28  — —

Kortfristig del av avsättning – 16  – 25  — —

Omklassificering 9  — —  —

Avsättning vid årets slut 76  81  — —

     

6) Övrigt    

Avsättning vid årets början  8 1 8  1

Omklassificering – 2  7 – 2  7

Årets avsättning 10  0 10  0

Avsättning vid årets slut 16  8 16  8

Skadeståndslivräntor  
Skadeståndslivräntor avser skadeersättning som utgår till ett drygt 

60-tal personer som skadats huvudsakligen före bolagiseringen av 

SJ. Skadeståndslivräntorna är livsvariga, men vid 65 års ålder sker 

nästan uteslutande en nedsättning av livräntan med hälften, eller 

om individen vid skadetillfället är mycket ung sker en nedsättning 

med upp till två tredjedelar. En årlig uppräkning sker av de värde-

säkrade livräntorna. Utbetalningarna till livräntetagarna förväntas 

fortgå i ytterligare drygt 50 år. Beräkningen av reserven baseras 

på antaganden kring förväntad livslängd, diskonteringsränta samt 

det index varmed de värdesäkrade livräntorna räknats upp. Den 

använda diskonteringsräntan är den svenska 10-åriga räntan. Den 

årliga uppräkningen sker i enlighet med skadeståndslagen med 

genomsnittligt prisbasbelopp för cirka hälften av skadeståndsliv-

räntorna samt med fem procent för de övriga. Efter 2009 antas 

den årliga uppräkningen ske med genomsnittligt prisbasbelopp för 

alla livräntor.

Omstrukturering
Avser ersättning till personer som i samband med tidigare omstruktu-

reringsprogram är arbetsbefriade fram till ordinarie pension. Avsätt-

ningarna kommer inte att vara helt slutreglerade förrän under 2009.

het bör generera en avkastning baserat på eget kapital, om lägst 

10%. Ordinarie utdelning till ägaren bör uppgå till 1/3-del av års-

vinsten, under förutsättning att soliditeten överstiger 30%.

SJs soliditet har under 2007 ökat, från 33,2% till 36,7%, till följd 

av ett bra resultat. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdel-

ningen inte kommer att påverka SJs fortlevnad och förmåga att 

fullgöra bolagets förpliktelser på kort och lång sikt eller att göra 

nödvändiga investeringar.

Moderbolaget
Aktiekapital
Enligt bolagsordningen för SJ AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 

MSEK 400 och till högst MSEK 1 600. Samtliga aktier är fullt 

betalda. Inga aktier innehas av bolaget självt eller av dess dotter-

bolag. I SJ AB finns inga A-aktier, B-aktier eller preferensaktier.

Antalet aktier uppgår till 4 000 000 och kvotvärdet är SEK 100 

per aktie. 

Bundna och fria reserver
Eget kapital fördelas enligt svensk lag mellan bundna respektive 

fria medel.

Det utdelningsbara beloppet är beroende både av en belopps-

spärr och av en försiktighetsregel. Beloppsspärren medför att 

ingen utdelning sker om det inte finns full täckning för det bundna 

egna kapitalet omedelbart efter utdelningen. Försiktighetsregeln 

innebär dessutom att utdelning endast får ske då det är försvarligt 

med beaktande av de risker som verksamhetens art och omfatt-

ning ställer på moderbolagets och koncernens eget kapital.

Det bundna kapitalet består av aktiekapital MSEK 400 (400) och 

reservfond MSEK 200 (200).

Finansiell rapport
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 2007-12-31 2006-12-31
    Framtida Nuvärde av  Framtida Nuvärde av
Leasingkontrakts   minimi- framtida minimi- minimi- framtida minimi-
förfallostruktur 2007-12-31   leasingavgifter leasingavgifter leasingavgifter leasingavgifter

Inom 1 år   323 309  273 273

Summa kortfristiga leasingskulder   323  309  273 273

Inom mer än 1 men mindre än 5 år   2 644  2 249  2 481 2 189

Senare än 5 år   2 471  1 812  2 522 1 978

Summa långfristiga leasingskulder   5 115  4 061  5 003 4 167

Totalt leasingskulder   5 438  4 370  5 276 4 440

I minimileasingavgifter ingår ränta och kontraktsenliga amorteringar av befintliga leasingskulder.

Forts not 24

Finansiell leasing

SJ som leasetagare
SJ hyr fordon av affärsverket Statens järnvägar som har de finan-

siella leasingavtal som ingicks innan bolagiseringen 2000-12-31. 

Per 2007-12-31 uppgick de till MSEK 2 394 (2 394). Dessa leasing-

avtal har kvarvarande löptid fram till 2013 och speglas i SJs balans-

räkning. För flertalet fordon, kvarstår på grund av tidigare avtal, för-

pliktelser efter att SJs leasinglån löpt ut, som längst fram till 2021. 

För leasingskulderna tillkommer en riskavspeglande avgift som 

Riksgäldskontoret fastställer, och som erläggs till affärsverket Statens 

järnvägar. För år 2007 fastställdes den till 0,5% (0,5). SJs finansiella 

leasingavtal enligt ovan refinansieras vid vissa förutbestämda tid-

punkter. Vid dessa tillfällen har SJ möjlighet att amortera hela eller 

delar av lån. Samtliga leasingförpliktelser kvarstår dock även vid 

amortering av lån.

SJ har också möjligheten att låna ut pengar till affärsverket Statens 

järnvägar motsvarande hela eller delar av lån. SJ får samma villkor vid 

utlåning som företaget betalar för motsvarande leasingfinansiering. 

Utlånade belopp kan regleras inom en månad vid likviditetsbehov. 

Under 2005 lånade SJ ut MSEK 470 till affärsverket Statens järnvägar. 

För motsvarande del av leasingskulder utgår ingen riskavspeglande 

avgift, varvid riskavspeglande avgift fastställd av Riksgäldskontoret 

belastar MSEK 1 924 (1 924) av SJs leasingskulder ingångna före 

bolagiseringen.

SJ har ett hyresavtal för en verkstad för underhåll av dubbeldäckare 

som löper fram till och med 2024-12-31. Hyresavtalet klassificeras 

som ett finansiellt leasingavtal. För verkstaden för underhåll av fordon 

redovisas årligen en amortering av den finansiella leasingskulden om 

MSEK 3.

Vidareuthyrning av finansiellt leasade fordon har skett uppgående 

till MSEK 39 (37) för 2007. Kontrakterade avtal beträffande vidare-

uthyrning av finansiellt leasade fordon vid balansdagen uppgår 

endast till mindre belopp och begränsade löptider.

Leasingskulder25

SJ tecknade i september 2004, ett avtal med Nordea Finans Sve-

rige AB (Nordea Finans), om att finansiellt leasa 43 stycken dubbel-

däckare. Under 2005 till 2007 har finansiella leasingavtal ingåtts, 

avseende 40 stycken dubbeldäckare, till en total anskaffningsutgift 

om MSEK 1 983. De ingårngna leasingavtalen har löptider fram till år 

2014 respektive 2015. Resterande 3 stycken dubbeldäckare var på 

balansdagen interimsfinansierade. Genomsnittlig ränta under 2007 

för interimsskulden var 4,1% (2,9). Efter leverans av samtliga tåg 

kommer leasingens omfattning att rymmas inom den av Nordea 

Finans AB beviljade kreditramen, om MSEK 2 200.

Det finansiella leasingavtalet med Nordea Finans skiljer sig på flera 

punkter från SJs tidigare leasingavtal:

1)  Relativt kortfristig leasingfinansiering (8,5 år) i förhållande till 

fordonens ekonomiska livslängd.

2)  SJ har möjlighet att lösa hela eller delar av leasen.

3)  SJ kommer under kontraktstiden att amortera ned cirka 50% av 

leasingskulden.

4)  SJ deponerade, som säkerhet för lånet, vid kontraktstillfället 

MSEK 250.

SJs totala leasingskulder uppgick 2007-12-31 till MSEK 4 370 (4 440). 

SJs finansiella leasingavtal medför långtgående förpliktelser. Fordonen 

omfattas av SJs planer för löpande underhåll och revisioner. Fordonen 

får ej överlåtas, och får ej uthyras för längre perioder. SJ kan vid sär-

skilda skäl ingå förhandling med motpart om byte av säkerhet.

 2007-12-31 2006-12-31

Framtida minimileasingavgifter 5 438  5 276

Ränta – 1 068  – 836

Nuvärde framtida minimileasingavgifter 4 370  4 440

Försäkringsavtal  
Vid bolagiseringen av SJ avsattes en engångspremie, till SJ Försäk-

ring AB, för att täcka åtagandet för inträffade personskador, som ej 

var slutreglerade vid bolagiseringstidpunkten, så kallade Run-off 

skador. Run-off skadorna är i allt väsentligt livsvariga. 

Bland försäkringsavtalen ingår också ett åtagande till Swebus, 

att löpande betala ersättningar motsvarande pensionsförpliktelser, 

som Swebus har gentemot sina anställda. 

Avsättningen är beräknad på försäkringstekniska grunder, det 

vill säga avsättningen utgör det fastställda nuvärdet av förväntade 

utbetalningar per den 31 december 2007. 

Utbetalningar kommer att göras fram till och med 2010. 

Inga förväntade eller möjliga gottgörelser från tredje part för 

något av de åtaganden som redovisats som avsättning finns. Ej hel-

ler finns eventualförpliktelser som härrör från samma omständig-

het som någon av avsättningarna.

Övrigt
Årets avsättning MSEK 10 avser till största delen SJ prio.
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  Koncernen
   2007 2006

Leverantörsskulder    688  702

Personalrelaterade skulder   280  167

Levererade ej fakturerade fordon, 

   dubbeldäckare   —  12

El- och infrastrukturavgifter   93  84

Marknadsvärde derivatinstrument   —  2

Upplupna räntekostnader   15  31

Övriga upplupna kostnader    248  332

Summa   1 324  1 330

Den stora ökningen av personalrelaterade kostnader förklaras främst 

av vinstutdelning till personalen. Minskningen av övriga upplupna 

kostnader förklaras till största delen genom upplösning av reserv 

avseende Pågatåg och Öresundståg MSEK 20 samt att Stockholms-

tåg minskat sina upplupna kostnader med MSEK 28.

Leverantörsskulder och 
andra skulder 

26

  Koncernen
   2007 2006

Förutbetalda årskort och färdbiljetter  240 217

Övriga förutbetalda intäkter   116 124

Summa   356 341

Förutbetalda intäkter 27

Operationell leasing   

SJ som leasetagare   

Framtida betalningsåtaganden Koncernen 
i nominella värden 2007-12-31  Fordon Lokaler Summa

Inom 1 år  434  85  519 

1–2 år  410  59  469 

2–3 år  358  54  412 

3–4 år  157  42  199 

4–5 år  —  21  21 

5 år eller senare  —  —  — 

Summa  1 359  261  1 620 

Framtida betalningsåtaganden Koncernen 
i nominella värden 2006-12-31  Fordon Lokaler Summa

Inom 1 år  493 81 574

1–2 år  393 42 435

2–3 år  376 24 400

3–4 år  376 18 394

4–5 år  144 9 153

5 år eller senare  — — —

Summa  1 782 174 1 956

Koncernens operationella leasing avser främst fordons- och lokal-

hyror. Kontraktstiden varierar mellan 1 och 5 år.

Hyresavtalen är tecknade på sedvanliga marknadsmässiga vill-

kor. Erlagda hyror under 2007 uppgår till MSEK 578 (440).

 Koncernen Moderbolaget
Avsättningar 2007 2006 2007 2006

Förlustavtal1) —  121  — 121

Skadeståndslivräntor2) 5  5 5  5

Fordon3) 16  1 16  1

Omstrukturering4) 2  10 2  10

Försäkringsavtal5) 72  74 —  —

Övrigt6) 17  10 14  10

Summa 112  221 37  147

1) Förlustavtal

Avsättning vid årets början 121  222 121  222

Kortfristig del av 

   långfristig avsättning —  121 —  121

Ianspråktaget – 121  – 229 – 121  – 229

Beräknad ränta* —  7 —  7

Avsättning vid årets slut —  121 —  121

* Räntekostnad vid nuvärdeberäkning av avsättning för förlustavtal.

2) Skadeståndslivräntor

Avsättning vid årets början 5  5  5 5

Kortfristig del av 

   långfristig avsättning 5  5 5  5

Årets utbetalningar – 5  – 5 – 5  – 5

Avsättning vid årets slut  5 5  5 5

3) Fordon

Avsättning vid årets början  1 63 1 63

Omklassificering  1 — 1 —

Årets reservering 15  — 15 —

Ianspråktaget under året – 1  – 62 – 1 – 62

Avsättning vid årets slut 16  1 16 1

4) Omstrukturering 

Avsättning vid årets början 10  11  10 11

Omklassificering – 4  — – 4  —

Årets reservering 1  13 1  13

Återförda ej nyttjade belopp —  – 4 —  – 4

Ianspråktaget under året – 5  – 10 – 5  – 10

Avsättning vid årets slut 2  10 2  10

5) Försäkringsavtal

Avsättning vid årets början  74 54 —  —

Kortfristig del av 

   långfristig avsättning 16  25 —  —

Årets reservering 46  27 —  —

Ianspråktaget under året – 55  – 32 —  — 

Omklassificering – 9  — —  —

Avsättning vid årets slut  72 74 —  —

Kortfristiga avsättningar28

Finansiell rapport
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  Moderbolaget
   2007 2006

Personalrelaterade kostnader    261  139

Levererade ej fakturerade fordon, dubbeldäckare —  12

El- och infrastrukturavgifter   93  84

Upplupna räntekostnader   15  31

Övriga upplupna kostnader    206  268

Förutbetalda årskort och färdbiljetter  239  217

Marknadsvärde derivatinstrument   —  2

Övriga förutbetalda intäkter   13  20

Summa   827  773

Ökningen under 2007 av personalrelaterade kostnader förklaras 

främst av vinstutdelning till personalen.

Minskningen under året av övriga upplupna kostnader förklaras 

till största delen genom upplösning av reserv avseende Pågatåg 

och Öresundståg MSEK 20.

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

29

 Koncernen Moderbolaget
 2007 2006 2007 2006

Företagsinteckningar —  2 —  0

Bankgarantier 36  6 36  6

Garanti till förmån för 

   SJ Försäkring AB1)  — — —  250

Spärrade medel för deposition 281  271 281  271

Summa 317  279 317  527

Bankgarantierna avser främst trafikavtal. Ökningen förklaras av 

garantier i samband med att SJ AB kommer att återta trafiken till 

Norrland under 2008.

1) Under 2006 garanterades SJ Försäkring ABs försäkringstek-

niska avsättningar, via SJ ABs tidigare erhållna kreditlöfte hos Riks-

gälden. Under år 2007 har detta kreditlöfte i enlighet med plan 

avvecklats. I syfte att säkerställa SJ Försäkring AB’s försäkringstek-

niska avsättningar, utförs placering i enlighet med finansinspektio-

nens riktlinjer och på balansdagen var MSEK 213 placerat av Riks-

gälden emitterade statspapper.

Depositionen består av likvida medel och utgör främst säker-

heter för finansieringen av dubbeldäckarna.

Ställda säkerheter30
6) Övrigt    

Avsättning vid årets början  10 26 10  26

Omklassificering 2  – 7 2  – 7

Årets avsättning 9  7 6  7

Ianspråktaget under året – 4  – 16 – 4  – 16

Avsättning vid årets slut  17 10  14 10

Förlustavtal 
Vissa av SJ bundna ingångna avtal avseende trafik och andra 

tjänsteleveranser har konstaterats vara förlustavtal. Då dessa avtal 

medförde förluster som kom att belasta bolaget gjordes en 

beräkning av avsättning till förlustavtal. Under året har avsättning-

arna för förlustavtalen ianspråkstagits med MSEK 121 (229). Där-

med har avsättningen för förlustavtalen som sträckte sig fram till 

och med juni 2007 helt upplösts.

Skadeståndslivräntor
Årets utbetalning till de skadelidande uppgick till MSEK 5 (5). Den 

totalt nuvärdeberäknade avsättningen uppgick i koncernen per 

2007-12-31 till MSEK 98.

Omstrukturering
Omstruktureringar som beslutades 2005 och tidigare har under 

året ianspråktagits med MSEK 5. Vidare har en omklassificering 

gjorts till annan kontogrupp.

Försäkringsavtal
Avsättningen för försäkringsavtal avser inträffade skador under 

perioden 2003–2007 som ännu ej reglerats samt en avsättning för 

2007 års beräknade utbetalningar för Swebus pensionsförpliktelser.

Övrigt
Under året har en avsättning gjorts med MSEK 5 avseende 

restidsgarantin.

 Koncernen Moderbolaget
 2007 2006 2007 2006

 Koncernen Moderbolaget
 2007 2006 2007 2006

Eventualförpliktelser/
ansvarsförbindelser 153  191 153  191

Summa 153  191 153  191

För inköp av fordon finns ett totalt åtagande avseende de nya 

dubbeldäckarna uppgående till MSEK 2 634, varav MSEK 2 481 

betalats ut under åren 2003–2007.

Som komplementär har moderbolaget ett åtagande avseende 

Stockholmståg KB. Årets resultat för Stockholmståg KB ingår i 

koncernens resultat.

I avtal om persontrafik på järnväg i Bergslagen åtog sig SJ att 

för Tåg i Bergslagens räkning bedriva persontrafik mellan vissa 

orter till den 17 juni 2006. Tvist har uppkommit beträffande 

option avseende förlängning av avtalet. Tvisten har behandlats i 

domstol. Dom har ännu ej meddelats.

Eventualförpliktelser/
Ansvarsförbindelser 

31
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 Koncernen Moderbolaget
 2007 2006 2007 2006

Kassa och bank 71 60 71 17

Kortfristiga placeringar 1 382 647 1 168 648

Summa likvida medel 1 453 707 1 239 665

Med kortfristiga placeringar avses placeringar med en löptid på 

maximalt 90 dagar från anskaffningstillfället.

Under året uppgick ränteintäkterna i koncernen respektive 

moderbolaget på likvida medel till MSEK 41 (29) respektive MSEK 

35 (29). Koncernens krediter att utnyttja uppgick vid årets slut till 

MSEK 100 (100).

Likvida medel 33

Under året förvärvades materiella anläggningstillgångar och 

immateriella tillgångar i koncernen upgående till MSEK 345 och i 

moderbolaget till MSEK 338 varav MSEK 40 finansierades genom

finansiella leasingavtal. De leasingfinansierade investeringarna 

avser dubbeldäckade tåg och har inte påverkat kassaflödet. Övriga 

materiella investeringar vilka har påverkat kassaflödet avser 

Investeringsverksamhet32

främst upprustning av inredning i X 2000-tåg samt fortsatta för-

bättringar i fordon. Investeringar i immateriella tillgångar består 

bland annat av framtagande av ett nytt arbetsplaneringssystem, 

kundprogram och produkt- och prissystem.

Moderbolaget har under året köpt andelar i Stockholmståg KB 

och därefter sålt andelarna till ett dotterbolag.

 Investeringar  Kassaflödesanalys
 Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget
Investeringar 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Materiella och immateriella investeringar    

Immateriella investeringar 74 48 70 42 74 48 70 40

Investering i nya tåg via lease 40 235 40 235 — — — —

Övriga materiella investeringar 231 311 228 305 231 311 228 307
Summa materiella och immateriella
  investeringar 345 594 338 582 305 359 298 347

        

Finansiella investeringar        
Förvärv av aktier och andelar 35 — 35 — 35 — 35 —
Återbetalt aktieägartillskott från
  intressebolag – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 4

Summa finansiella investeringar 32 – 4 32 – 4 32 – 4 32 – 4

Summa investeringar 377 590 370 578 337 355 330 343

     
   Koncernen Moderbolaget
Försäljningar – kassaflöde     2007 2006 2007 2006

Försäljning materiella anläggningstillgångar    

Försäljning fordon      4 15 0 15

Summa försäljningar materiella anläggningstillgångar    4 15 0 15

    

Försäljning finansiella tillgångar    

Försäljning av Stockholm Convention Bureaux    — 3 — 3

Försäljning av Stockholmståg KB     — — 35 —

Försäljning del av Samtrafiken i Sverige AB     0 — 0 —

Summa försäljningar finansiella tillgångar     0 3 35 3

Summa försäljningar     4 18 35 18

Ökningen av de likvida medlen under året har främst genererats 

av den löpande verksamheten till följd av den positiva resande-

utvecklingen.

Enligt de riktlinjer som framgår av SJ-koncernens finanspolicy 

ska vid varje tillfälle tillgång till en likviditetsreserv uppgående till 

MSEK 500 inom loppet av tre bankdagar kunna säkerställas. Med 

likviditetsreserv avses i detta sammanhang kassa och banktillgodo-

havaden, marknadsnoterade placeringar som kan omsättas inom 

tre bankdagar samt outnyttjade, bekräftade krediter.

Finansiell rapport
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Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovis-

ningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning och resultat, samt 

att koncernförvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över 

utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 18 februari 2008

 Ulf Adelsohn Björn Mikkelsen Monica Caneman
 Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Ingela Tuvegran Eivor Andersson Lars-Olof Gustavsson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Nils-Gunnar Nyholm Thomas Winäs Erik Johannesson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Jan Forsberg
Verkställande direktör

 

  

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 februari 2008

 Ernst & Young AB  

 Anders Wiger  Curt Öberg
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
   Av Riksrevisionen förordnad revisor

Finansiell rapport 
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i SJ AB

Organisationsnummer 556196-1599

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning i SJ AB för år 2007. Bolagets årsredovisning och 

koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 50–106. 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandling-

arna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av års-

redovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits 

av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt 

ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på 

grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 

 planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 

oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felak-

tigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-

principerna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att 

bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören 

gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera 

den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag 

för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-

landen i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse-

ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags-

lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 

grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rätt-

visande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstan-

darder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande 

bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-

redovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 

moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 18 februari 2008

 Ernst & Young AB

 Anders Wiger  Curt Öberg
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
   Av Riksrevisionen förordnad revisor
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Statistik
Persontrafik (miljoner) 2007 2006  2005  2004  2003  2002 2001

Antal resor exklusive entreprenadtrafik 38,4 37,4  34,9  34,7  35,2  34,8 31,4

SJ biljetter 29,5 28,2  26,0  25,4  25,9  26,4 25,4

Länstrafikavtal 8,9 9,2  8,9  9,3  9,3  8,4 6,0

Personkilometer exklusive entreprenadtrafik 6 467 6 160  5 673  5 544  5 733  5 792 5 575

SJ biljetter 5 997 5 680  5 200  5 100  5 290  5 380 5 272

Länstrafikavtal 470 480  473  444  443  412 303

Tågkilometer 65,2 61,1  57,0  63,3  68,4  67,1 63,5

Egentrafik och länstrafikavtal 43,3 43,8  41,7  46,8  52,3  52,2 49,0

Entreprenadtrafik 21,9 1) 17,3 1) 15,3  16,5  16,1  14,9 14,5

Rullande material 2007 2006  2005  2004  2003  2002 2001

Ellok 102 107  98  113  115  112 120

Motorvagnar (av SJ disponerade fordon) 243 263  244  196  238  243 206

Snabbtågssätt 43 43  43  43  43  43 43

Elmotorvagnssätt 190 210  192  148  164  156 119

Dieselmotorvagnssätt 6 6  6  5  13  20 20

Dieselmotorvagnar 4 4  3  0  18  24 24

Personvagnar 429 430  454  454  529  595 629

Sittvagnar och vagnar med servering 318 319  343  343  420  482 518

Sov- och liggvagnar 111 111  111  111  109  113 111

Post- och resegodsvagnar 2 2  2  2  2  7 7

Utställnings-, konferens- och specialvagnar 16 17  7  14  26  32 37

MILJÖFAKTA

(Siffrorna avser moderbolaget om inget annat anges) 2007 2006  2005  2004  2003  2002 2001

Elanvändning (kWh/personkm eltåg) 0,09 0,10  0,10  0,13  0,12  0,11 0,11

Dieselförbrukning (kWh/personkm dieseltåg) 0,31 0,27  0,27  0,12  0,33  0,25 0,24

Utsläpp av CO2 från eltåg (g/personkm eltåg) 0,0022 2) 0,0068  0,0070 3) 0,0092  0,0081  0,0081 0,0075

Utsläpp av CO2 från diesel- och biogaståg  
(g/personkm)4) 55 55  49  43  55  42 41

Emissioner tågtrafik   

CO2 eltåg (ton) SJ AB 14 2) 42  40  50  52  51 45

CO2 eltåg (ton) Stockholmståg KB 4  2  —  —  —  — —

NOX eltåg (ton) 0,06 2) 0,16  0,15  0,19  0,20  0,20 0,17

CO2 dieseltåg (ton) 2 675 2 743  2 768  5 353  10 033  13 657 13 827

NOX diesel- och biogaståg (ton) 41 43  43  84  157  214 216

Emissioner övriga trafiktjänster   

Tågbuss (ton CO2) 1 828 1 620  1 775  1 315  1 302  1 355 1 180

Taxi (ton CO2) 227 134  118  98  122  169 239

Hyrbil (ton CO2) 31 33  34  35  36  34 i.u.5)

Ersättningstrafik – buss och taxi (ton CO2) 3 947 3 149  3 700 6) 2 275 7) 1 050  1 359 1 194

Emissioner övrigt  

Tjänsteresor (ton CO2) 60 8) 47  50 9) 46  60  39 i.u.

Totala emissioner (ton CO2) 8 786 7 770  8 485  9 172  12 655  16 664 16 485

1) Ökningen beror på att SJ övertagit pendeltågstrafiken i Stockholm genom dotterbolaget Stockholmståg.
2) Minskningen beror på nya utsläppsvärden från vattenkraft.
3) 2005 års värden har justerats jämfört med årsredovisningen 2005.
4) Koldioxidutsläpp från biogasdrivna tåg ger ej något nettoutsläpp och ingår därför inte.
5) Uppgifter saknas på grund av leverantörsbyte.
6) Ökningen beror till stor del på stormen Gudrun i januari 2005. 
7) Ökningen beror till stor del på förbättrat dataunderlag.
8) Ökningen beror på att även taxiresor i tjänsten numera räknas in.
9) Ökningen beror på att även förmånsbilar körda i tjänsten numera räknas in.

i.u. = Ingen uppgift.  



Defi nitioner

Nyckeltalsdefi nitioner

Avkastning på eget kapital Årets resultat (rullande 12 

månader) enligt resultaträkningen i procent av genomsnitt-

ligt eget kapital för 12 månadersperioden.  

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter fi nansiella 

poster plus fi nansiella kostnader (rullande 12 månader) i 

procent av genomsnittligt sysselsatt kapital för 12 måna-

dersperioden. 

Balansomslutning Totala tillgångar.

Likvida medel Begreppet likvida medel är summan av 

kassa och banktillgodohavanden samt räntebärande 

 placeringar med en löptid på högst 90 dagar vid anskaff-

ningstidpunkten. 

Kortfristiga placeringar Begreppet kortfristiga placeringar i 

balansräkningen för moderbolaget avser placeringar med 

en löptid på mellan 0 och 360 dagar. För koncernen avses 

räntebärande placeringar med en löptid på mellan 91 och 

360 dagar. 

Nettoskuld Nettot av räntebärande avsättningar och skul-

der minus räntebärande tillgångar. 

Nettoomsättning Rörelsens totala intäkter inom ordinarie 

verksamhet.

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med 

genomsnittligt antal aktier.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av årets intäkter.

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med 

eget kapital.

Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent 

av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke 

räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar 

inklusive uppskjutna skatteskulder.

Vinstmarginal Resultat efter fi nansiella poster i procent av 

rörelsens intäkter.

Årets resultat Resultatet efter skatt.

Branschdefi nitioner

Antal resor Summan av enkelresor med SJ, med eller utan 

byten.

Beläggningsgrad Relationen mellan personkilometer och 

platskilometer i procent.

Egentrafi k Trafi k som SJ bedriver på kommersiella grun-

der eller avtalad trafi k som helt eller delvis fi nansieras av 

biljettintäkter. Exempel på kommersiell trafi k är X 2000 

mellan Stockholm och Göteborg och exempel på avtalad 

trafi k är den med Rikstrafi ken avtalade trafi ken mellan Kal-

mar och Göteborg.

Entreprenadtrafi k Trafi k som SJ bedriver på uppdrag av 

trafi khuvudman. Exempel på entreprenadtrafi k är Alingsås-

pendeln, som SJ bedriver på uppdrag av Västtrafi k.

Personkilometer Antalet resor med SJ AB multiplicerat 

med reslängden. 

Platskilometer Offererade platskilometer utbjudna till för-

säljning, det vill säga antalet tillgängliga platser multi-

plicerat med reslängden.

Punktlighet Ankomstpunktlighet till slutstation i rätt tid 

+ 5 minuter. Avser alla tåg som körs av SJ AB.

Resande SJ AB Volym mätt i personkilometer.

Restidsgaranti Garantiersättning i form av ett värdebevis 

som är giltigt ett år. Vid restid mindre än 1 timme ges 

ersättning om tåget är försenat mer än 20 minuter. Vid res-

tid mellan 1–2 timmar ges ersättning om tåget är försenat 

mer än 40 minuter. Vid restid mer än 2 timmar ges ersätt-

ning om tåget är försenat mer än 60 minuter.

Trafi khuvudman (THM) Ansvarig för den lokala och 

 regionala linjetrafi ken för persontrafi k inom ett län.

Trafi kintäkter Intäkter av egentrafi k och entreprenadtrafi k.

Tågkilometer Summan av alla tågs körsträckor.

Yield Intäkter egentrafi k dividerat med resande i SJ AB.
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