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+9%
resandet med sJ aB ökade med 9 procent

lansering av ny prismodell
Prismodellen innebär att kunden
i större utsträckning kan påverka både vad
en resa ska kosta och innehålla!
Det rörliga priset som infördes kan aldrig
bli högre än det gamla fasta priset.

rapporttillfällen
Delårsrapport januari–mars den 27 april 2009
Delårsrapport januari–juni den 14 augusti 2009
Delårsrapport januari–september den 22 oktober 2009
Bokslutskommuniké i februari 2010
Årsredovisning 2009 i mars 2010

läsanvisning
När det står SJ avses moderbolaget SJ AB. När vi talar
om hela koncernen, står det SJ-koncernen.

sJ köpte 20 nya snaBBa tåg
för drygt msek 2 000, vilket är en av
våra största tåginvesteringar någonsin.
de nya tågen Beräknas tas i drift 2010.
tågen är accelerationssnaBBa och
erBJuder hög komfort.

rapporter 2008
SJ publicerar för 2008 Årsredovisning i två delar: en
Årsöversikt och en Finansiell rapport. Därtill publicerar
SJ en Hållbarhetsredovisning.
Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning kan
beställas från:
SJ AB, Kommunikation
105 50 Stockholm
Samtliga rapporter är tillgängliga via www.sj.se
Vid frågor hänvisas till SJs Presstjänst 010-751 51 84.

Årsredovisningen har producerats av SJ i samarbete med
Intellecta Corporate och Hans Borneroth.
Foto: Martin Sundström, Johan Olsson, Jan Bengtsson, Petrus Olsson/
Adamsky och Kasper Dudzik.
Tryck: Strokirk-Landströms
Tack till kunder och medarbetare som medverkat i vår Årsredovisning.
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sJ är ett modernt, lönsamt och
kundnära reseföretag.
vi är sveriges ledande tågoperatör
och Bedriver serviceinriktad
persontrafik på Järnväg.

under 2008
Nettoomsättning, MSEK

SJ
övertog trafiken
till Övre Norrland
den 15 juni.

8 257

9 029

ÅR
2007

2008

Resultat efter skatt

543

miljoner kronor (507)

Järnvägsutredningen 2
rekommenderade slopad ensamrätt
av tågtrafiken 2010.

Avtal tecknat med Euromaint om
upprustning av Intercitytåg för MSEK 350.
Resultat per aktie före
och efter utspädning ökade
till SEK 136 (127).

Arbetet med att
förbättra punktligheten,
”Kraftsamling X 2000”,
inleddes.

Under hösten infördes
mobil e-biljett
Den nya biljettformen står redan för mer än 13%
av SJs totala biljettdistribution.

Resultat efter finansiella poster

753

miljoner kronor (714)

Fler människor än någonsin valde
att resa med oss under 2008.
Tågresandet ökade med 9 procent.
Vi jobbar för att alla ska vilja ta
tåget. Vad våra kunder tycker avgör
hur vi utvecklar SJ vidare.
Välkomna att läsa mer om vad vi
har gjort 2008 och vad vi kommer
att göra för att nå våra mål.

”Jag reser ofta mellan Borlänge och Stockholm,
restiden använder jag till arbete. X 2000 är ofta
försenat, men i övrigt har SJ bra service för oss
affärsresenärer.”
Anna Herrlin, Borlänge
Det här gör SJ för att förbättra punktligheten
Under 2008 och då framförallt under hösten och vintern har vi inte levt upp
till förväntningarna när det gäller punktligheten. Problemen bottnar både i
att det saknas nödvändigt banunderhåll och problem med X 2000. Nu
kraftsamlar vi tillsammans med Banverket för att förbättra punktligheten.
Läs mer om vårt arbete för ökad punktlighet på sidan 28–29.

”Jag reser 260 dagar om året i arbetet. Därför
är komforten och möjligheten att jobba under
resan oerhört viktigt för mig.”
Jan Karlemark, Bryssel
Det här gör SJ för att underlätta för resenärerna att jobba på tåget
Under 2008 har vi gjort internetanslutningen tre gånger snabbare.
Vi har också uppgraderat tågen med mobiltelefonförstärkare som gör
det lättare att ringa.
Läs mer om SJs arbete för affärsresenärerna på sidorna 23 och 35.

”På tåget får man verkligen känslan av att resa.
Ombord läser vi eller kopplar av.”
Johanna, Ludvig och Catharina Sundström, Stockholm
Så här förbättrar SJ upplevelsen ombord på tågen
I Bistron kan du sitta ner och äta eller handla och ta med till din plats.
Vi har utvecklat menyn utifrån våra kunders önskemål och erbjuder nu
bland annat fler ekologiska produkter och lokala råvaror. För dem som
vill koppla av med en film på dator finns strömuttag vid varje plats.
Läs mer om vårt arbete för bättre upplevelser på sidorna 34 och ff.

”Att kunna resa mellan Varberg och
Stockholm för 95 kronor är fantastiskt.”
Ulla och Sven Olof Josander, Varberg
Så här fungerar SJs prismodell
Vår utgångspunkt är att det ska finnas en resa för varje behov. Vårt prissystem anpassar priset efter efterfrågan, i syfte att öka resandet.
Läs mer om SJs prismodell på sidorna 13 och 36.

”Oftast bokar jag biljetten på sj.se, men
när min hund Milo ska med går jag via
SJs resebutik.”
Helena Jakobsson och hunden Milo, Karlstad
SJs olika försäljningskanaler
Vi finns där våra resenärer lätt kan nå oss. Resenärer kan köpa våra
biljetter via exempelvis www.sj.se, i våra automater, Contact center,
i resebutikerna och nu även via mobiltelefonen eller hos 7-Eleven.
Läs mer på sidan 29.

”Vår utgångspunkt är att det ska finnas en
resa för varje behov och varje plånbok.”
Jan Forsberg, SJs VD

VD har ordet

Ett steg närmare
den fria marknaden
Bäste läsare
SJ har ett i många avseenden mycket bra år bakom sig. Under 2008 reste över 40 miljoner människor med oss. Det är fler än någonsin tidigare och dessutom vida överlägset någon annan transportör i Sverige. Det är en stabil fortsättning på de fyra år vi har
bakom oss då trafiken stadigt ökat med i snitt 8 procent årligen. Vi har också genomfört
en rad organisatoriska förbättringar och sett hur våra satsningar på ökad service, förbättrat ledarskap, den rörliga prissättningen, vårt ökade tjänsteutbud samt medarbetartillfredsställelse gett mycket goda resultat. Dessutom vann vi utmärkelsen ”Sveriges
grönaste varumärke”.

Oslagbara när det kommer till samhällsnytta
Tåget är det mest miljövänliga och energieffektiva sättet att resa. Ju fler som reser med
oss desto bättre för miljö och klimat. Vår transportkapacitet och miljönytta – och därmed samhällsnytta – är oslagbara.
De främsta utmaningarna inför den närmaste framtiden är på kort sikt att komma
tillrätta med punktligheten, där vi under året som gått inte levt upp till de högt ställda
förväntningar, som både vi själva och våra kunder ställt på oss. Vi måste också förbereda oss inför den kommande avregleringen 2010 och den ökade konkurrensen som
följer med den. Det innebär att vi satsar ännu hårdare på att uppnå våra mål när det
kommer till kvalitet, effektivitet och expansion.

Vi ska alltid ge
en riktigt god service
i alla lägen – inte minst
när allt inte går som
det ska.

Stort kundfokus
Under 2008 utvecklade och sjösatte vi nya processer för säljmetodik, retorik och förmåga att identifiera kundnytta. Försäljningen är idag än mer kund- och behovsanpassad än tidigare.
Vår nya produkt- och prismodell är helt i linje med vår vision ”Alla vill ta tåget!”. Genom den rörliga prissättningen anpassas priset efter utbud och efterfrågan. SJs kunder
kan nu efter behov och betalningsförmåga välja en resa som passar just dem. Detta har
lett till att vi har breddat vår målgrupp, sålt fler biljetter i lågtrafik samt ökat vår lönsamhet. För kunderna har det inneburit mer attraktiva priser och fler valmöjligheter.
Våra nya säljkanaler såsom auktionerna på Tradera och e-biljetten, har också tagits
emot väl. Det är ytterligare tecken på att vi är på väg åt rätt håll.

Alla tjänar på en
hög beläggningsgrad,
givetvis vi också.
Kundens snittpris för en resa
har halverats jämfört med
snittpriset då vi hade en
fast prislista.

Stora satsningar på nya tåg och förbättrad service
Punktligheten då? Punktlighet förutsätter både fungerande infrastruktur och funge
rande fordon. Banverket, som ansvarar för spåren, arbetar med att förbättra kvaliteten på det eftersatta järnvägsnätet. Med kvalitetsbrister i infrastrukturen är det tyvärr
oundvikligt med förseningar. När det kommer till tågen, som ju är vårt ansvar, har även
de varit i stort behov av upprustning. Därför satsar vi stora resurser på att tekniskt upprusta hela vår fordonsflotta. Därutöver har SJ beställt nya snabbtåg för drygt två miljarder som kommer i trafik under 2010. Med dessa ökar vi kapaciteten med 40 procent
vilket innebär att vi teoretiskt kan ta över alla resor som idag utförs med flyg och en stor
andel av bussresenärerna, från Sundsvall till Göteborg och Malmö.
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Vd har ordet

Punktlighet
förutsätter fungerande
infrastruktur och fungerande
fordon. När båda fallerar
samtidigt blir problemen
stora. Det hände tyvärr
under året.

Ett SJ-tåg mellan
Stockholm och Göteborg
ger utsläpp på cirka 4 hg
koldioxid, medan ett flygplan
på samma sträcka släpper ut
nästan 6 ton, ungefär 15 000
gånger så mycket.

För att locka fler att ta tåget förbättrar vi också själva serviceleveransen. Vi ska ge en
riktigt god service i alla lägen. Det personliga kundmötet styr upplevelsen mer än något
annat. För att säkerställa detta har vi byggt en egen serviceskola, SJ Service Academy,
som startade sin verksamhet vid halvårsskiftet. Alla våra medarbetare i frontlinjen går
igenom deras utbildning och träning.

Effektivisering i alla led
Under 2008 omsatte SJ 9 029 miljoner kronor (8 257) och årets resultat uppgick till
543 miljoner kronor (507). Vi har en stabil lönsamhet idag. Det ger resurser att återinvestera i nya fordon, affärs- och produktutveckling och personal.
För att möta konkurrensen inför den kommande avregleringen kommer vi att ytterligare effektivisera och sänka kostnaderna i verksamheten med 15 procent innan
utgången av 2010. Organisationen ska bli mer effektiv i alla led och även erbjuda fler
flexibla och än mer attraktiva sätt att resa. Vi expanderar i Norrland, sträcker ut vårt nät
mot Europa och satsar mer på tågcharter och evenemangsresor.
Min viktigaste uppgift som vd är att fortsätta leda SJ in i framtiden med alla dessa
utmaningar som står för dörren. Tåget ska förbli det bästa transportsättet när det gäller
säkerhet, punktlighet, miljöpåverkan och samhällsnytta.
Jag vill slutligen rikta ett varmt tack till vår personal för alla fina insatser som gjorts
under året. Det är roligt att dela ut en del av överskottet till våra anställda som ett bevis
på vår uppskattning.
Jag vill också tacka våra kunder för det förtroende ni har visat oss under året. Vi ska
fortsätta göra vårt yttersta för att leva upp till era krav och förväntningar för både sinnen och plånböcker.

Jan Forsberg
Verkställande Direktör
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Ordförande kommenterar

Vi måste ha mer spår!
Sveriges regering driver på mot en omfattande konkurrens på järnväg. Det är bra. Konkurrens är ett bra sätt att skapa kundnytta och i förlängningen samhällsnytta. Men då
måste förutsättningarna finnas på plats, bland annat i form av tydliga och rättvisa spelregler och en övervakning för att säkerställa att de följs.
SJ är helt för konkurrens när den sker på lika villkor – och när det också i praktiken
finns förutsättningar för verkligt fri konkurrens. Det är inte fri konkurrens om man som
flera europeiska järnvägsbolag subventioneras via skattsedeln i sina respektive hemländer. Vi vill också ut i Europa med egen trafik och konkurrera på andra marknader.

Nya investeringar krävs
Bristen på spår i Sverige är vår största utmaning redan idag. Den utmaningen skärps
med den fulla avreglering som nu planeras till 2010. Idag finns inte utrymme för fler
operatörer på spåren i högtrafik. Vill man ha verkligt fri konkurrens måste det investeras
i infrastruktur. På 80-talet när beslut togs om att investera i X 2000 var det ett beslut
med 40-årig horisont ur ett driftsperspektiv.
Ett beslut om snabbspår har ännu längre räckvidd. Sverige står inför ett vägval lika
dramatiskt som i mitten på 1800-talet, då järnvägen möjliggjorde industrialisering och
välståndsbygge. Nu handlar det om att komplettera en 150 år gammal infrastruktur
med en ny, som sparar ofantliga mängder tid och pengar för människor, företag och
miljö. Vi har gått in i en lågkonjunktur som riskerar att bita sig fast länge, med hög
arbetslöshet som följd. Många länder satsar idag på stora infrastrukturprojekt för att
samtidigt angripa problem på kort och lång sikt. Det måste Sverige också göra. Utan
satsningar på järnvägsinfrastruktur kommer Sverige att tappa i konkurrenskraft. Dessutom behöver industrin tillgång till spårkapacitet för att kunna exportera. Det får den
om tunga delar av persontrafiken flyttas över till nya höghastighetsspår.

Vill man ha verkligt fri
konkurrens måste det
investeras i infrastruktur.

Tydlighet i förutsättningar
På kortare sikt måste spårkapaciteten runt storstäderna öka för att det ska finnas en
chans att upprätthålla växande trafikvolymer med rimlig kvalitet. Mer och fler spår är
en förutsättning för att SJ ska kunna utvecklas och för att fri konkurrens ska kunna
fungera. Nu har en ny utredning tillsatts för att analysera ännu otillräckligt genomlysta
förutsättningar och effekter inom hela detta komplexa område med många och svåra
avvägningar. Det välkomnar vi. Det måste finnas ett genomtänkt nationellt perspektiv
på hur järnvägen ska fungera. SJ kör cirka 1 400 tåg om dagen. Hur många av dem,
tagna ur sitt sammanhang, är lönsamma? Den frågan kommer att aktualiseras för oss
framöver. Om vår ägare vill att vi ska maximera vår vinst, är det då dessa linjer vi ska
prioritera?
Vi kommer naturligtvis att göra det bästa möjliga av de förutsättningar som ges. Vi
kan bara hoppas – och verka för – att förutsättningarna blir så väl genomlysta och klokt
avvägda och beslutade som möjligt.

Ulf Adelsohn
Ordförande
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Vision, affärsidé, uppdrag och affärsområden

En verksamhet för alla
Vision
Alla vill ta tåget!
Affärsidé
Effektivt och miljövänligt resande.
Mål
Ett modernt, lönsamt och
kundnära företag.

Kärnvärden
• Pålitligt
• Säkert
• Enkelt
• Miljöanpassat.
Våra kärnvärden ska genomsyra allt vi
gör. De är avgörande för hur omvärlden
uppfattar oss, våra tjänster och vår roll
i samhället.

Uppdrag från ägaren
Vår vision är att alla
vill ta tåget!

Svenska staten har gett oss i uppdrag att bedriva persontrafik på affärsmässiga grunder. Lönsamhet är en förutsättning för att kunna möta framtidens utmaningar, däribland ökad konkurrens och konjunkturförändringar.

Ett säkert sätt att resa
Tåg är ett av de säkraste transportmedel man kan välja. Trafiksäkerheten har högsta prioritet och därför arbetar vi aktivt med att vidareutveckla denna.

AFFÄRSOMRÅDEN
Våra två huvudsakliga affärsområden – egentrafik och entreprenadtrafik – är upp
byggda utifrån hur den svenska tågmarknaden är reglerad.

Egentrafik

Vi verkar inom två
huvudsakliga
affärsområden – egentrafik
och entreprenadtrafik.

Egentrafiken är interregional och drivs idag med ensamrätt. Enligt järnvägsförord
ningen har SJ rätt att ”utföra och organisera” persontrafik på järnvägsnät som förvaltas
av staten. SJ kan dock avstå från att trafikera en sträcka eller marknad, om den exempelvis inte går att göra lönsam. Om staten i sin tur bedömer att viss trafik är nödvändig
upphandlas den i konkurrens med möjlighet till statlig delfinansiering.
SJ konkurrerar också med andra trafikslag genom att erbjuda resenärer attraktiva
alternativ vad gäller tidtabeller, fordon, produktinnehåll, pris och kundprogram. Vår
efterfrågestyrda prismodell, som tillämpas sedan 2005, är en viktig drivkraft bakom
SJs tillväxt.
Egentrafiken drivs kommersiellt, vilket innebär att alla intäkter kommer från beta
lande kunder. Inom egentrafiken fattar vi själva alla beslut och tar hela affärsrisken.
Det är framför allt inom den interregionala trafiken som vi kan visa vår konkurrenskraft
genom god service och kvalitet i våra produkterbjudanden.

Entreprenadtrafik
Entreprenadtrafik innefattar trafik som helt eller delvis utförs mot ersättning från de
21 länstrafikbolagen eller Rikstrafiken, och som upphandlas i konkurrens med andra
aktörer utifrån definierade förutsättningar. Uppdragen från länstrafikbolagen avser i
huvudsak regionala sträckor, medan uppdrag från Rikstrafiken omfattar interregionala
sträckor.
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Vision, affärsidé, uppdrag och affärsområden

Riksgränsen
Narvik

Björkliden
Abisko

Kiruna

Beroende på vilka villkor och kvalitetskrav den upphandlande trafikhuvudmannen anger – främst när det gäller regularitet (att tåg inte
ställs in) och punktlighet – varierar förutsättningarna för uppdragen.
Uppdragen förekommer i olika former; allt från ett helhetsansvar
till att bara tillhandahålla personal.
Länstrafikbolagen som upphandlar sin regionaltrafik har till uppgift att tillgodose behovet av lokala transporter. Öresundstågen och
Stockholms pendeltåg är två stora sådana upphandlingar.
Interregionala sträckor som inte kan trafikeras med lönsamhet,
men bedöms som nödvändiga för att upprätthålla kollektivtrafikservice till medborgarna, kan upphandlas av Rikstrafiken i konkurrens
mellan olika operatörer. Ett exempel är den trafik som dotterbolaget
SJ Norrlandståg AB sköter.

Gällivare
Porjus
Jokkmokk

Kåbdalis
Boden

Moskosel

Älvsbyn

Luleå

Arvidsjaur
Sorsele

Jörn

Storuman

Bastuträsk
Vilhelmina

Dorotea
Hoting

Vindeln
Vännäs

Trondheim
Duved Åre
Storlien

Murjek

Mellansel

Järpen Krokom

Undersåker

Umeå

Östersund

Svenstavik
Åsarna

Långsele

Bräcke
Ånge

Härnösand
Timrå

Sundsvall

Sveg

En prismodell för att alla ska kunna
åka tåg
SJs priser styrs av tillgång och efterfrågan.
Det är billigare att boka biljetten när det finns
många platser kvar och dyrare när tåget nästan
är fullt. Ett enkelt sätt att resa billigare är därför
att välja en mindre populär avgång.

Ljusdal
Järvsö

Tandsjöborg

Hudiksvall

Bollnäs
Orsa
Mora
Malung

Torsby
Charlottenberg

Ockelbo

Sandviken

Borlänge

Ludvika

Sunne Hällefors

Gävle

Falun Storvik

Vansbro

Kongsvinger
Lilleström
Oslo

Rättvik

Leksand

Söderhamn

Fagersta

Avesta
Krylbo
Sala

Tierp
Örbyhus

Uppsala
Västerås Enköping
Arlanda
Köping
Bålsta
Märsta
Moss
Kil
Karlstad
Frövi
Strängnäs
Sarpsborg Grums
Stockholm
Örebro Arboga
Fredrikstad
Läggesta
Eskilstuna
Halden Säffle Kristinehamn
Degerfors
Kumla Flen
Södertälje syd
Kornsjö
Strömstad
Åmål
Laxå
Hallsberg
Nynäshamn
Katrineholm
Gårdsjö
Ed Mellerud
Mariestad
Tanum
Nyköping
Töreboda
Skälebol
Lidköping
Norrköping
Munkedal
Motala
Öxnered
Vänersborg
Skövde
Uddevalla
Linköping
Mjölby
Trollhättan
Åtvidaberg
Falköping
Stenungssund Herrljunga
Tranås
Kisa
Alingsås
Jönköping
Borås
Göteborg
Västervik
Eksjö
Kinna Limmared Nässjö
Vimmerby
Kungsbacka
Hultsfred
Vaggeryd
Sävsjö
Vetlanda
SmålandsVärnamo
Berga
stenar
Varberg
Ski

Arvika

När man måste åka med en viss avgång gäller
det att vara ute i god tid. Bokar man sin biljett
90 dagar före avresan, finns det möjlighet att
resa vart man vill i Sverige till ett lågt pris. Därefter går priset upp för varje dag som avgången
närmar sig, beroende på hur fullt tåget börjar bli.
Om man bokar i sista stund finns det också en
chans att hitta billiga biljetter. Två dygn före
avgång säljs de sista platserna på auktion. Utropspriset är en krona och budgivningen pågår
fram till sex timmar innan tåget avgår.
Vår prismodell innebär att så många som
möjligt ska kunna åka tåg. Det är möjligt genom
att vi fyller tågen, eftersom ett fullt tåg är mer
lönsamt än ett halvfullt. God lönsamhet ger förutsättningar för att pressa priserna ännu mer.

Falkenberg

Alvesta

Halmstad
Laholm
Båstad

Växjö

Älmhult

Nybro
Kalmar
Emmaboda

Osby
Hässle-Karlshamn
Karlskrona
holm
Ronneby
Helsingör
Helsingborg
Sölvesborg
Kristianstad
Höör
Landskrona
Eslöv
Lund
Köpenhamn
Tomelilla
Kastrup
Simrishamn
Malmö
Ängelholm

Klippan

Trelleborg

Linjer som trafikeras av SJ 2008
Linjer som trafikeras av annan tågoperatör

Ystad

100 km
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Omvärld – Järnvägens historia

Med tåget rakt
in i välståndet
1856 avgick det första tåget från Göteborgs station mot Jonsered. Det blev starten
på en hisnande resa som moderniserade Sverige och tog landet, som då var ett av
de fattigaste i Europa, rakt in i industrialiseringen och välståndet. 152 år efter den
första resan är tåget det bekvämaste och sedan länge även det miljövänligaste transportmedlet.
Det är hög tid för nästa
nödvändiga beslut när det
gäller den svenska
järnvägens utveckling.

Sverige var sent ute med investeringar i järnvägen. England var 31 år före, Danmark
nio och Norge två år före. De enorma kostnaderna fick beslutsfattarna att tveka. Totalt
beräknades stambanorna kosta 115 miljoner riksdaler, vilket i dagens penningvärde är
cirka 7,3 miljarder kronor. På den tiden motsvarade det tre års totala statsutgifter.
Det tog lång tid innan järnvägsförespråkarna lyckades övertyga de motsträviga om
betydelsen av investeringen. Fram till dess att järnvägen invigdes gick transporter på
vatten eller landsväg. Argumentet för järnväg var att effektivisera kommunikationerna
över det vidsträckta landet. 1853 beslutade riksdagen att staten skulle bygga två stambanor. All övrig järnväg skulle byggas av privata investerare. När beslutet väl var fattat
startade 55 000 man arbetet med att bygga stambanorna. 18 år senare hade Sverige
placerat sig i topp i Europa mätt i antalet kilometer järnväg per invånare. I genomsnitt
investerades en procent av BNP per år på nya järnvägar under 1800-talet.

Avgörande för industrialiseringen

Historisk
resandeutveckling

Järnvägsbyggandet inledde en dynamisk period i Sveriges historia. Byar växte till städer och verkstäder till industrier, samtidigt som det gav människor en ny känsla av
samhörighet. Vid byggandet togs ingen hänsyn till tidigare vägar, utan spåren drogs
rakt genom landet. Små orter som Nässjö och Hässleholm blev därför knutpunkter och
växte snabbt. Industrialiseringen tog en rasande fart. Tågen försåg de växande industrierna med råvaror och fraktade de färdiga produkterna ut i världen. Sverige fick också
en enhetlig nationell tid tack vare järnvägen; 1879 infördes standardtid för att tågtrafiken skulle få en enhetlig tidtabell. Med järnvägen blev det även enklare att resa privat.

Miljoner
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1915 elektrifierades järnvägen. Den första sträckan som övergick från ånglok till eldrivna lok var Kiruna–Riksgränsen. Vid andra världskrigets utbrott var hela stambanenätet
elektrifierat, vilket innebar att tågen kunde köra snabbare. På 1950-talet kom massbilismen och med den fick tåget en tuff utmanare. Många järnvägssträckor blev olönsamma och lades ned. Än idag är bilen tågets största konkurrent.

Fler tåg på samma spår
1990 introducerades de första X 2000-tågen i Sverige, vilket förkortade restiderna och
tåget blev ett reellt alternativ till bilen. Samtidigt har trafiken på spåren ökat dramatiskt
sedan slutet av 1800-talet, medan spårkapaciteten nästan förblivit oförändrad. Det försvårar framkomligheten på järnvägsspåren. Därför är det hög tid för nästa nödvändiga
beslut när det gäller den svenska järnvägens utveckling.
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Omvärld – Järnvägen idag

En verksamhet
i tiden
Politiska beslut som upprustning och utbyggnad av det svenska järnvägsnätet samt
eventuell avreglering av järnvägsmarknaden 2010 är några viktiga faktorer som påverkar det vi gör. Konjunktur och kundbeteenden är två andra.

Politiska aspekter
Begränsad och föråldrad infrastruktur
Kapacitetsbegränsningar
och föråldrad infrastruktur
minskar vår och andra
aktörers möjlighet att bedriva
effektiv tågtrafik.

Det har aldrig tidigare färdats så många människor på järnväg, eller transporterats så
mycket gods på så långa sträckor som idag. Under 2008 ökade SJs tågkilometrar med
två procent. Ökningen hade troligen kunnat vara större om det svenska järnvägsnätet
inte varit så eftersatt. Exempelvis har antalet spår i Stockholm i princip varit desamma
sedan de stod klara 1871. Då gick det tio tåg per dag, jämfört med dagens omkring
750–800 tåg. Kapacitetsbegränsningar och föråldrad infrastruktur minskar vår och
andra aktörers möjlighet att bedriva effektiv tågtrafik.
Trots att regeringen 2008 beslutade om viss upprustning av järnvägen räcker det
inte för att minska förseningarna som följer av att gods-, pendel- och fjärrtåg tvingas
samsas om utrymmet. Regeringen har också gett Banverket i uppdrag att utreda om
det går att utnyttja spåren mer effektivt. Problemet är att sårbarheten ökar i systemet om mer trafik tas in i nuvarande kapacitet. Det ökar risken för nya förseningar och
minskar flexibiliteten. Dessutom beräknas Sveriges tre storstadsområden växa med
500 000 invånare fram till 2020. Det fortsätter att skapa ytterligare efterfrågan på
kapacitet och det på sträckor där den redan är otillräcklig.
Inte sedan järnvägen byggdes har vi stått inför ett så viktigt vägskäl i transportsektorn som vi gör nu. Sverige kan antingen bygga ut två konventionella dubbelspår mellan Stockholm–Göteborg och Malmö eller en höghastighetsbana. Att inte investera i
modernare infrastruktur för tåget innebär sannolikt att fler människor väljer att resa
med bil och flyg.

Sverige får de öppnaste järnvägsnäten i EU
Utredningen föreslog
konkurrens på spåren utan
ensamrätt för någon.

EUs målsättning är att konkurrensen inom järnvägssektorn i EU-länderna ska vara fri
från och med 2010, enligt det så kallade Tredje järnvägspaketet. Det gör det enklare för
järnvägsföretag att etablera sig och verka i andra EU-länder.
I oktober 2008 presenterades Järnvägsutredning 2, som på regeringens uppdrag
utredde frågan om förutsättningarna för konkurrens på den svenska marknaden för
persontransporter på järnväg enligt EUs målsättning. Utredningen föreslog konkurrens
på spåren utan ensamrätt för någon. Om marknaden avregleras 2010 kommer Sverige
att ha ett av de mest konkurrensutsatta järnvägsnäten i Europa.
SJ har inga invändningar mot rättvis konkurrens och står dessutom väl rustat att möta
den. Frågan om ett regelverk för konkurrens på lika villkor är dock aktuell eftersom avregleringen av tågmarknaden har kommit olika långt i Europa. I dag konkurrerar statsstödda tågoperatörer med företag som driver sin verksamhet på marknadsmässiga
villkor, vilket motverkar konkurrensens syfte.
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ALLMÄNEKONOMISKA ASPEKTER
Sverige möter nu en försvagad konjunktur, vilket påverkar oss alla. Framför allt drabbas
vi om konjunkturavmattningen blir långvarig med ökad arbetslöshet som följd. En annan faktor som påverkar oss är bensinpriset. Ett högt bensinpris innebär generellt att
fler väljer tåget framför bilen.

Kundaspekter
Pendlingen förväntas öka
Den kraftigaste befolkningsökningen förväntas ske i Mälardalen, Göteborg, Halland
och västra Skåne fram till 2015. Även orter på yttre pendlingsavstånd kring Stockholm,
Göteborg och Malmö får en allt större inflyttning. År 2030 bedöms Sveriges befolkning
ha ökat med nästan en miljon invånare. Det innebär ökad efterfrågan av transporter.
Det som främst påverkar den här typen av resande, förutom befolkningsökningarna, är
utvecklingen av infrastrukturen och de allmänna kommunikationerna.

Miljön allt viktigare
Miljöfrågan påverkar i allt större omfattning människors attityder och beslut. Fler vill
resa klimatneutralt och en stor del av svenska folket vet att resande med tåg är bättre
för miljön än bil och flyg.
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Omvärld – Järnvägen i framtiden

Sverige bygger
höghastighetsspår
Klockan är 10.20 fredagen den 18 juni 2020. SJs höghastighetståg avgår från Stockholm central. En timme och 56 minuter senare anländer tåget vid Göteborgs centralstation. Götalandsbanan har blivit verklighet. Ingen flyger längre mellan Stockholm
och Göteborg, och inte heller mellan Stockholm och Malmö eller Sundsvall. På det
gamla järnvägsnätet är punktligheten god, samtidigt som godstrafiken på räls ökar
i rekordtakt.
Höghastighetsspår
skulle binda ihop regioner
och möjliggöra pendling
på helt nya avstånd.

Detta scenario skulle kunna bli verklighet om Sverige satsar på höghastighetsspår.
Ett sådant transportsystem skulle binda ihop regioner och möjliggöra arbetspendling
på helt nya avstånd. Höghastighetsspår skulle även effektivisera gods- och person
transporterna på de äldre stambanorna. De trängselrelaterade förseningarna skulle
minska och snabba tåg skulle slippa hamna bakom långsammare tåg.

Höghastighetsspår lönar sig
En utredning nyligen gjord av järnvägsindustrin visar att Sverige redan fram till 2020
kan ha byggt de första höghastighetssträckorna. Utredningen visar på samhällsnyttan; hur lönsamt det vore för Sverige, landets kommuner, för den svenska industrin och
inte minst miljön om bygget kom till stånd. Den långsiktiga planeringen underlättas
ju snabbare beslutet fattas. Utredningen visar också tydligt att bygget kan finansieras
på andra sätt än genom traditionell anslagsfinansiering. Beräkningar tydliggör att en
investering skulle hinna återbetalas tre gånger under en livslängd på 60 år.

Under 2008 tillsatte
regeringen en utredning
om möjligheten att bygga
höghastighetsspår i Sverige.
Svaret väntas komma
i september 2009.

Utredning tillsatt
Under de senaste decennierna har flera länder i Europa investerat i tåg för höghastighetstrafik. Inom EU finns en rad lyckosamma exempel på detta. Särskilt uppmärksammad är sträckan Paris–Bryssel, där flygtrafiken i stort sett har upphört. Banverket, som
ansvarar för infrastrukturen, arbetar aktivt tillsammans med järnvägsbranschens aktörer för att Sverige ska ta steget. Regeringen tillsatte en utredning 2008 om möjligheten
att bygga höghastighetsspår i Sverige. Svaret väntas komma i september 2009.

Fler kommer att välja tåget
Fördelarna med att satsa på höghastighetsspår istället för att bygga ut de nuvarande
stambanorna är många. Befolkningsunderlaget är tillräckligt stort i de folktäta södra
regionerna i Sverige. Restidsreduktioner med mer än 30 procent ger kraftigt ökat
resande. Sju miljoner människor i Sverige kommer att kunna ha tillgång till ett nytt
höghastighetsnät. Bygger man dessutom ut med direkttåg till och från Danmark och
Tyskland ökar marknadsunderlaget till över tio miljoner människor. Från Sydsverige
skulle de nya spåren kunna anslutas till Kontinentaleuropa och bli ett konkurrenskraftigt alternativ till flyget. Det skulle i än högre grad binda samman Sverige med övriga
Europa. Med ny infrastruktur skulle flyg- och biltrafik kunna minskas, vilket i sin tur
bidrar till att regeringens uppställda mål kan uppnås.
Nya spår ger också behov av nya tåg. SJ kommer att investera i tåg med hastigheter
upp mot 350 km/h om det byggs höghastighetsspår i Sverige.
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Framtiden utan höghastighetsspår
Alternativet till att inte bygga helt nya höghastighetsspår på sträckorna Stockholm–
Göteborg och Stockholm–Malmö är att bygga ut nya dubbelspår. En sådan lösning är
dock dyrare än höghastighetsspår och attraherar inte nya resenärer i samma omfattning. På sikt kommer det att begränsa tågets utvecklingsmöjligheter och även regionernas möjlighet att växa, genom att kunna attrahera fler människor som kan välja att
bo på ett ställe och arbetspendla till ett annat.

Om Sverige beslutar
sig för att inte bygga
höghastighetsspår kommer
det på sikt att försvaga
tågets attraktionskraft.
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Marknad

En växande
verksamhet
Marknadsandelar
avseende resande
över 30 mil, 2008, % 1)

Tåget har en konkurrensfördel genom sina unika möjligheter att förena komfort och
användbar restid med hög transportkapacitet. Tågresandet har därför ökat kontinuerligt under de senaste åren.

Buss, 3

Minskat bilresande

Flyg, 22

Av Vägverkets rapporter framgår att resande med bil på våra huvudvägar tenderar att
minska. Nybilsförsäljningen viker dessutom starkt. Den osäkra ekonomin och de tidigare höga drivmedelspriserna förklarar denna negativa trend. Oavsett de relativt sett
sänkta drivmedelspriserna under de senaste månaderna har utvecklingen inte vänt.

Tåg, 29
Bil, 46

Allt kärvare för inrikesflyget
Marknadsandelar avseende
resande mellan
10 och 30 mil, 2008, % 1)
Flyg, 1
Buss, 5
Tåg, 16

Resandet med inrikesflyg ökade under det första halvåret 2008, för att under kvartal
tre och fyra istället minska med fyra respektive tolv procent. Detta är ett historiskt extremt värde. Den ekonomiska krisen slår hårt mot affärsresandet.
Flygets största konkurrensfördel är tidsvinster på resor över sextio mil. Konkurrensen om inrikesresenärerna, i luften såväl som på marken gör att flygbolag har svårt
att tjäna pengar. Så sent som under hösten 2008 gick Sterling i konkurs, vilket var det
tredje flygbolaget på den svenska inrikesmarknaden, under de senaste fem åren, som
fick ge upp.

Expressbusstrafiken har låg lönsamhet

Bil, 78
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1) Källa: Turistdatabasen.
2) Källa: Luftfartsverket och SJ.

2008

Expressbusstrafiken håller låga priser och har många avgångar, vilket har skapat lönsamhetsproblem. Dessutom har kostnadsökningarna varit stora till följd av stigande
dieselpris och brist på förare. Expressbussarna konkurrerar med tåget på kort- och
medeldistans, men har haft en svag utveckling under de senaste åren.

SJs andel av marknaden växer
Tåget är ett hållbart och tillväxtfrämjande transportmedel. Det kan utvecklas och byggas ut kraftigt utan större miljöpåverkan. Generellt kan man säga att ju fler som reser
med tåg desto mindre blir miljöpåverkan. Under 2008 hade SJ en starkare utveckling
än marknaden i övrigt. På resor längre än 30 mil är vår marknadsandel närmare 30
procent. De tre stora områdena Mälardalen, Västkusten och Öresundsregionen står för
den största delen av resandet. I genomsnitt har vi de senaste åren haft en årlig resandeökning på åtta procent.
Vår marknadsposition blir allt starkare inom den långväga trafiken. Regionaltrafiken
med tåg fortsätter att öka till följd av attraktiva priserbjudanden, utökad trafik, moderna
tåg och bättre service ombord. Trots en försämrad konjunktur fortsätter affärsresandet
att utvecklas positivt och antalet företagsavtal ökade under året. Dessutom bokar allt
fler företag gruppresor eller väljer att konferera på tåg.
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Marknad

Marknadsutveckling
Ambitionen framöver är att både utveckla våra erbjudanden och trafiken i Sverige, men
att också expandera i Europa. Ett första steg är att utöka antalet avgångar till och från
Köpenhamn från och med januari 2009.
Vi erbjuder även tillval utöver själva resan, såsom paket- och evenemangsresor eller
kringtjänster i form av exempelvis taxi och hotell. Det bidrar till att stärka tågets konkurrenskraft relativt andra transportslag. Marknaden utvecklas mot en mer dynamisk
prissättning. Där är vi föregångare med den efterfrågestyrda prismodellen.
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Marknadsutveckling
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Skåne–Stockholm 1)
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Marknad och konkurrenter
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Inom järnvägen är det främst i avtalstrafiken som det råder konkurrens. Det är ovanligt att olika
operatörer trafikerar samma sträcka eller trafiksystem samtidigt, men det förekommer. I den
upphandlade trafiken konkurrerar SJ med såväl svenska som internationella tågoperatörer.

60
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Arriva: Brittisk börsnoterad buss- och tågoperatör. Med Danmark som bas satsar företaget
hårt i Skandinavien och driver Pågatåget och Kinnekullebanan.
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Veolia Transport: Stor fransk trafikoperatör som driver lokal och regional trafik i många länder.
Driver idag Stockholms tunnelbana.
DSB: Danske Statsbaner är organisatoriskt en självständigt opererande del av den danska
statsförvaltningen, ungefär motsvarande ett svenskt affärsverk. I Sverige driver DSB Roslagståg
AB tillsammans med Tågkompaniet.
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First Group: Brittisk börsnoterad tåg- och bussoperatör verksam främst i Storbritannien.
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NSB/Tågkompaniet: Ägs till 100 procent av Norges Statsbaner (NSB).

60

DB Regiobahn: Division inom Deutsche Bahn, den tyska statsjärnvägen. Deltar selektivt på den
europeiska marknaden för upphandlad persontrafik.
Keolis: Fransk lokaltrafikoperatör verksam i åtta länder. SNCF, den franska statsjärnvägen,
är stor minoritetsägare. Cirka 60 procent av omsättningen genereras i Frankrike.
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1) Källa: Luftfartsverket och SJ.
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Kunder

Vi vill vara
förstahandsvalet
Resenärer,
andel av resor, %
Affär, 15
Pendel, 40

Fritid, 45

Resenärer,
andel av intäkter, %
Pendel, 15

Under 2008 gjordes 40 miljoner resor med SJ. För att kunna erbjuda rätt tjänster
måste vi veta vad våra kunder tycker är viktigt. Vår utmaning är att på bästa sätt tillgodose deras behov.
Resvanor ändras över tiden, samtidigt som behoven skiljer sig åt mellan olika kundgrupper. Resenärerna vill ofta själva sätta samman sin resa efter behov. Allt fler söker
också upplevelser som en del av resan.
Restiden är en viktig komponent vid valet av transportslag, liksom transportens
tillförlitlighet. Hög servicenivå och god komfort är självklarheter oavsett vart man reser.
Dessa baskrav, i kombination med att vara prisvärda, strävar vi efter att leva upp till
efter bästa förmåga. Den allt tätare trafiken gör det ibland svårt att komma fram i tid. Vi
gör dock alltid vårt yttersta för att hålla vad vi lovar.
Att ständigt förbättra servicen ombord och löpande förfina erbjudandet är en del av
vårt dagliga arbete. Det handlar om allt från att förbättra informationen till att erbjuda
förutsättningar för att kunna använda restiden som man vill. Kundundersökningar visar
att omkring en fjärdedel av våra resenärer väljer tåget för att kunna använda internet
ombord. Kundprogrammet SJ Prio är ett annat exempel som ger oss möjlighet att fånga
upp synpunkter på hur vi kan bli bättre samtidigt som vi kan rikta vissa erbjudanden till
rätt kundgrupp.

Affär, 30

Fritid, 55

Olika syften bakom resan
Vi har tre olika resenärsgrupper: fritidsresenärer, pendelresenärer och affärsresenärer.
Grupperna har både gemensamma och specifika behov. Det finns också variationer
inom kundgrupperna. Fritidsresenären som åker ensam, med sin familj eller i grupp.
Affärsresenären som tar tåget för att få arbetsdagarna att fungera eller kunna jobba
under resan. Vår uppgift är att lyssna och erbjuda tjänster som motsvarar kundernas
behov.

Nöjda kunder är viktigt för oss
Kunskap om kundernas behov och preferenser ligger till grund för vår utveckling.
Mätningar görs kontinuerligt av hur kunderna uppfattar SJs service, dels genom SKI,
Svensk Kvalitetsindex, dels genom vår egen kundmätning; Nöjd-Kund-Index. Under
2008 gjordes även en undersökning via Sifo.
I 2008 års SKI-mätning går SJ framåt med 0,7 enheter till 63,1. SJ förbättrar sina värden när det gäller servicekvalitet, prisvärdhet, produktkvalitet, nöjdhet och förväntningar.
I september 2008 intervjuades 1 000 personer av Sifo om sin syn på SJ. Nära sju
av tio tillfrågade var positiva till vår service och mest positiva var de som hade åkt tåg
under de senaste sex månaderna.
I vår egen kundnöjdhetsundersökning, NKI, frågar vi bland annat om kundbemötande, information, punktlighet och komfort. Det sammantagna NKI för 2008 var 73
(73) och visar att även om enskilda områden går upp eller ner så har våra kunder ett
generellt högt förtroende för SJ.
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Affärsresenärer
• Korta restider med få uppehåll
• Hög servicenivå

Pendelresenär

Företaget

•
•
•
•
•
•
•

• Attraktiva tjänster för

Tillförlitlighet
Kontinuitet
Frekventa avgångar
Sittplats för att arbeta och vila
Kort restid
Snabb information vid avvikelser
Enkelt erbjudande

Fritidsresenärer
•
•
•
•

Resan är en del av upplevelsen
Förströelse och umgänge
Trivsam miljö
Enkelt att förstå och konsumera

•
•
•
•
•

medarbetarna
Kostnadskontroll
Enkel, effektiv administration
Statistik och uppföljning
Miljöanpassat resande
Professionellt bemötande

Mål och måluppföljning

Styrning genom mål
Att styra på ett
småskaligt sätt i vardagen
gör det också lättare
att föra ut målen
i organisationen.

SJs vision är att alla vill ta tåget. Vårt övergripande mål är att vara ett modernt, lönsamt, kundnära och hållbart reseföretag. För att komma dit arbetar vi med tre strategiska områden som kvalitet, expansion och effektivitet. Våra framsteg mäts genom
ett antal utvalda nyckeltal.
Ett kundnära företag har också en väldigt nära relation till sina medarbetare. SJ har
anpassat sitt interna arbetssätt till vad vi kallar småskalighet.
Det innebär att vi som ett stort företag försöker arbeta och dela in vår organisation
efter det lilla företagets mönster.
Målsättningen med detta är att personalen ska känna sig sedd och hörd av sin närmaste chef och att man också kan få vara med och påverka sin arbetssituation.
I vår medarbetarenkät kunde vi se en tydlig förbättring i form av ökad medarbetartillfredsställelse. Detta kommer förhoppningsvis även att synas i ökad kundnöjdhet.
Nedan sammanfattas några av våra viktigaste måltal.
Vi har under 2008 lyckats uppnå samtliga mål, med undantag av punktlighet. Nu
skruvar vi upp tempot ytterligare för att bli framgångsrika även inom detta område.

Mål och måluppfyllelse
2006

2007

Mål 2008 Utfall 2008

Mål 2009

Finansiella mål

Vi har under 2008
lyckats uppnå samtliga mål,
med undantag av punktlighet.
Nu skruvar vi upp tempot
ytterligare för att bli
framgångsrika även inom
detta område.

Avkastning på eget kapital efter skatt, %

11,5

14,1

≥ 10

13,9

≥ 10

Soliditet, %

33,2

36,7

≥ 30

40,8

≥ 30

71

73

–

73

75

Ordinarie utdelning ska uppgå till en tredjedel
av årets vinst, vid uppnått soliditetsmål

Operationella mål
Kunder
Nöjd-Kund-Index, index
Medarbetare
Medarbetartillfredsställelse, index

49

Sjukfrånvaro, %

7,7

– 1)
6,8

53

58

60

6,0

5,1

5,0

Kvalitet
Säkerhet, antal omkomna eller
allvarligt skadade
Punktlighet, %

0

0

0

0

0

90

90

93

90

93

6 160

6 467

–

7 156

–

50

52

53

54

53

Produktion
Personkilometer, miljoner
Beläggning, %
Miljö
Energieffektivitet eltåg, kWh/personkm

0,10

0,09

–

0,07

–

Totala utsläpp av koldioxid, g/personkm

1,26

1,36

1,30

0,85

1,28

Affärsmål
SJs marknadsandel av totala
svenska transportmarknaden, %:
Långväga resor >300 km

23

24

–

29

30

Övriga resor 100–300 km

15

15

–

16

15

1) Ingen undersökning genomfördes detta år.
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Strategier och genomförande

Våra vägval för
att vara kundens
förstahandsval
Vi har valt ut tre strategiska områden som ska hjälpa oss att leva upp till våra kunders
förväntningar och bli resenärernas förstahandsval. De ska också göra det möjligt att
infria ägarens krav på verksamheten. De tre områdena samverkar, vilket innebär att
pågående och planerade aktiviteter ofta påverkar flera av dem samtidigt.

EXPANSION
•O
 ptimera och utöka
kapaciteten
• Växa på nya marknader
• Skapa nya affärer

KVALITET
• Förbättra punktligheten
• Förbättra kundbemötandet
• Säkerställa hela och rena tåg

EFFEKTIVITET
• Stärkt konkurrenskraft

Inom området kvalitet är punktlighet ett viktigt mått. För oss handlar kvalitet också om
service, möjligheten att själv kunna utforma sin resa och använda tiden på tågen som
man vill. Vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet. En stor del av vår vinst
går till just denna typ av förbättringar.
Expansion handlar om att få fler att resa med tåg samt trafikera fler sträckor i Sverige
och utomlands för att möta kundernas ökade resebehov. Därför ökar vi vår nuvarande
tågkapacitet. Det är särskilt viktigt med tanke på att konkurrensen ökar. Allianser och
partnerskap ska stärka befintlig affär och samtidigt öppna för nya möjligheter.
Vi ska genom ökad effektivitet säkerställa vår konkurrenskraft och se till att våra
kunder får mer för pengarna.
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Strategier och genomförande

Satsningarna på kvalitet, expansion och effektivitet ska leda till att vi uppnår våra mål
– och i förlängningen till vår vision. En rad förbättringsåtgärder har genomförts under
2008, såsom möjligheten för kunden att göra tillval vid köp av biljett och upprustning
av X 2000-tågen. Inom andra områden har vi inte kommit fullt lika långt. Det återstår
mycket att göra.
Nedan följer en genomgång av vad som åstadkommits under 2008 inom ramen för
de tre strategiområdena.

Strategiskt område

Strategiska prioriteringar

Genomförande

Kvalitet

Förbättra punktligheten

• Kraftsamling X 2000 tillsammans
med Banverket
• Kraftsamlingar för Mälardalen,
Öresundsregionen och i Västsverige
• Verka för att höghastighetsspår
byggs

Förbättra kundbemötandet

• Utbildning av medarbetare
• Information till kunden
• Produkt- och prismodell med tillval
• Kundprogrammet SJ Prio
• Tillgång till våra tjänster
• Internet ombord

Säkerställ hela och rena tåg

• Välplanerat underhåll

Optimera och utöka kapaciteten

• Efterfrågestyrd prismodell
• Förlängda tåg
• Nya snabbtåg
• Marknadsföring
• Systematisk försäljning

Växa på nya marknader

• Norrlandstrafiken
• Köpenhamn
• Tågcharter med upplevelseinnehåll

Skapa nya affärer

• Nya tillval
• Evenemang

Stärkt konkurrenskraft

• Uppdrag effektivisering

Expansion

Effektivitet

Satsningarna på kvalitet,
expansion och effektivitet ska
leda till att vi når våra
mål – och i förlängningen
vår vision.
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Strategiområde kvalitet

Arbete för våra
kunder
Orsaker till förseningar, %

Punktlighet är grunden för tågets och SJs trovärdighet och har därför högsta prioritet. Under slutet av 2008 försämrades den, i synnerhet för vår X 2000-trafik. Därför
inleddes ett omfattande åtgärdspaket för att så snabbt som möjligt komma till rätta
med problemet.

Exogena faktorer, 14

Operatör, 13

Fordon, 29
Infrastruktur, 44

Under 2008 var punktligheten, mätt som andelen tåg som ankommer till slutstation
inom fem minuters avvikelse från tidtabell, i genomsnitt 90 procent (90). Cirka 40 procent av vår bristande punktlighet kan vi själva påverka. Övriga cirka 60 procent handlar
om strömavbrott, trängsel på spåren, nedfallna träd, viltolyckor och andra yttre omständigheter.

Punktlighet, %

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mål
2009
93

Alla SJs Tåg1)

92

93

91

90

90

90

X 2000

72

81

77

74

74

69

Fjärrtåg

88

87

84

82

85

85

Regionaltåg

92

93

91

89

91

91

Pendeltåg

95

95

95

95

93

94

1) Exklusive Stockholmståg.

Strategiska prioriteringar och genomförande 2008
Förbättra punktligheten
Kraftsamlingar

Förseningarna för
X 2000 i slutet av året ledde till
att vi initierade ett särskilt
åtgärdspaket. Vi intensifierade
även samarbetet med
Banverket.

Förseningarna för X 2000 i slutet av året ledde till att vi initierade ett särskilt åtgärdsprogram. Samtliga X 2000-tågsätt togs in på verkstad för genomgång och en expertgrupp
ledde arbetet. Gruppen bestod av företrädare från vår egen fordonsdivision, vår underhållsleverantör Euromaint och Bombardier som har byggt tågen. Vi intensifierade även
samarbetet med Banverket för att tillsammans kunna lotsa fram X 2000 på spåren.
Projektet Kraftsamling Mälardalen med SJ, Banverket och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) fortsatte under 2008. Målet är att halvera antalet förseningar fram till 2010.
I projektet åtgärdar vi några av de ”flaskhalsar” som finns runt Stockholm. Vid årsskiftet 2008/2009 kunde vi bocka av 17 av 44 identifierade åtgärdspunkter.
I Öresundsregionen har motsvarande paket med 39 åtgärder satts in för att förbättra punktligheten. Här är målet att förseningarna ska minska med en fjärdedel innan
slutet av 2010. Bland åtgärderna finns spårpatruller som tar hand om småfel, nattliga
förberedelser, nya växlingsspår och bättre trafikinformation. Kraftsamling Öresund är
ett samarbete mellan Banverket, Green Cargo, SJ och Skånetrafiken.
I Västsverige ska störningarna halveras under den kommande treårsperioden. Tillsammans med Banverket, Veolia Transport, Västtrafik, Hallandstrafiken, Green Cargo
och Göteborgs hamn åtgärdas flera av problemen som till stor del beror på ökad trängsel på spåren.
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Strategiområde kvalitet

Verka för att höghastighetsspår byggs

Under året har vi på olika sätt deltagit i diskussionen om behovet av investeringar i infrastruktur. Inom ramen för en grupp inom järnvägsindustrin gjorde vi en utredning om
förutsättningar att bygga höghastighetsspår. Vi föreslog även en möjlig finansieringsform för ett sådant projekt. Detta har lett till att regeringen tillsatt en egen utredning
som fått till uppgift att ta ställning till förslaget.

Förbättra kundbemötandet
Utbildning

Under 2008 startade vi en egen serviceskola, SJ Service Academy. Alla medarbetare
med kundkontakt utbildas nu kontinuerligt av erfarna servicecoacher.
Information till kunden

Tanken med SJ Prio
är att belöna dem som reser
ofta med oss. Varje resa
och köp i bistron ombord
ger poäng.

Under året fick medarbetarna som arbetar på tågen handdatorer. Dessa ger bättre tillgång till aktuell information, administrativ support och annan nödvändig information.
Vi har också förbättrat förutsättningarna för att hantera trafikstörningar, främst genom
bättre rutiner och arbetssätt, samt givit ombordpersonalen större mandat att agera.
Resenären ska få snabb information och känna att man blir väl omhändertagen och får
den hjälp man behöver.
Produkt- och prismodell med tillval

Sedan februari 2008 finns möjlighet att skräddarsy sin resa efter behov och betalningsförmåga. Resenärerna kan själva komplettera resan med bland annat avbeställningsskydd, mat och internetuppkoppling.
Kundprogrammet SJ Prio

Kundprogrammet SJ Prio lanserades 2007 och har idag cirka 350 000 medlemmar.
Tanken med SJ Prio är att belöna dem som reser ofta. Varje resa och köp i bistron
ombord ger poäng som kan användas för att köpa nya resor, handla ombord eller hos
våra partners, som exempelvis hotellövernattningar.
Under 2008 har vi kopplat nya samarbetspartners till SJ Prio, däribland Scandic Hotels, SEB/Mastercard och Live it-upplevelser. Vårt mål är att ha 500 000 medlemmar
under 2010.
SJ Prio tilldelades 2008 års Guldrelation, ett pris som årligen ges till det företag som
presterat utöver det vanliga i sitt kundarbete.
Försäljningskanaler, %

Tillgång till våra tjänster

I slutet av året introducerades e-biljett och mobil e-biljett på vissa sträckor. Under 2009
ska vi förbättra den utvecklingen för flera sträckor. Vi arbetar även med att förbättra
och utveckla självbetjäningen samt utlandsdistributionen.
Internet ombord

Övriga, 4
Biljettautomater, 8
Contact center, 12
Resebutiker, 14

Internet uppgraderades på tågen och idag går det tre gånger snabbare än tidigare,
dessutom med högre tillförlitlighet. Under 2009 utökas kapaciteten ytterligare.

Resebyråer, 21
Internet, 41
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Strategiområde kvalitet

Fordonskvalitet
Bättre underhåll
40 X 2000-tåg har komfortoch teknikupprustats
under 2008.

En komfort- och teknikupprustning av 40 X 2000-tåg har färdigställts under 2008.
Renoveringar av drygt 100 ligg- och sovvagnar har också påbörjats.
Tillsammans med våra underhållsleverantörer pågår ett arbete för att effektivisera
underhållet av fordonen.

Aktiviteter 2009 och framåt
SJ fortsätter att utveckla tillvalsmodellen där ”kunden paketerar och vi levererar”, kundlojalitetsprogrammet SJ Prio samt förbättrar komforten ombord. Under året förnyar vi
vår webb för att göra den enklare. Med tanke på problemen med försenade tåg förblir
dock punktligheten vår allra viktigaste förbättringsaktivitet. Vi sätter in resurser och
åtgärder proaktivt, för att säkerställa bästa möjliga punktlighet.
Därtill renoveras 160 personvagnar av 80-talstyp för 350 miljoner kronor. Genom
att bygga om ett antal första klassvagnar till andra klass och använda andra vagnstyper
bättre får vagnarna drygt 1 400 nya sittplatser.

Strategiområde expansion

Vår framgång ska
gynna kunden
Efterfrågan på tågresor har ökat kraftigt de senaste åren och väntas fortsätta öka. Vi
har genomfört en rad åtgärder för att möta denna tillväxt och samtidigt växa genom
nya affärer. Under 2008 ökade resandet med SJ med 9 procent.

Strategiska prioriteringar 2008
Optimera och utöka kapaciteten
Efterfrågestyrd prismodell

Vår efterfrågestyrda prissättning bidrar till att överföra resande från avgångar med hög
beläggning till tider när fler säten står tomma, eftersom vi säljer avgångar med gott om
platser till attraktiva biljettpriser. Modellen hjälper oss också att fokusera på de kommersiellt lönsamma linjerna och anpassa trafikutbudet till efterfrågan. Under 2008 såldes cirka 100 000 resor på auktion och 550 000 nittiofemkronorsbiljetter.
Förlängda tåg

I takt med stigande efterfrågan ökar användningen av våra tåg. Vi kopplar bland annat
ihop två X 2000 på våra mest populära avgångar. Det innebär att drygt 500 resenärer
får plats på en och samma avgång. Det motsvarar tre till fyra inrikesflyg.
Nya snabbtåg

SJ beställde 20 nya snabbtåg som ersätter X 2000 på sträckor som Värmland–Stockholm och Dalarna–Stockholm. Investeringen var sammantaget två miljarder kronor och
de nya tågen beräknas gå i trafik 2010. De ger sammanlagt 5 000 nya stolar på konkurrensutsatta marknader, vilket ökar snabbtågskapaciteten med 43 procent. Samtidigt
frigörs X 2000-tåg som kan omfördelas till andra destinationer.
Marknadsföring
I oktober lanserades SJs nya kommunikationskoncept ”Resan mot ett bättre SJ har
bara börjat”. Det övergripande temat är den resa SJ har gjort i mer än 150 år. Idag är vi
bättre, billigare och mer miljövänliga än någonsin.

Växa på nya marknader
Norrlandstrafiken

Sommaren 2008 tog SJ över tågtrafiken till Övre Norrland. Den är en del av vår expansionsplan som knyter ihop norra Skandinavien med den europeiska kontinenten. Bokningsläget på Norrlandstågen har varit starkt från start.
Köpenhamn

Som ett första steg ner mot kontinenten har SJ expanderat trafiken till och från Köpenhamn. En organisation har etablerats på plats för att hantera de fjorton avgångar per
dag som startade i januari 2009.
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Tågcharter med upplevelseinnehåll

Antalet utlandsresor som såldes i samarbete med charterarrangörerna Fritidsresor och
Ving ökade kraftigt under 2008, om än från låga nivåer. Vi satsar även på direkttåg till
fjällen. Från Stockholm, Göteborg och Malmö går tåg till Åre, Duved och Storlien. Från
Helsingborg, Halmstad och Varberg går tåg till Åre.
Evenemang

Att ta människor till och från olika evenemang i Sverige har blivit en ny affär som bidrar
till ökat tågresande. Ett fyrtiotal konserter, musikaler och teaterföreställningar har stått
på programmet. I slutet av året lanserades sajten SJ Upplevelser för att göra det enkelt
för kunden att köpa sin evenemangsresa. I samband med att vi åter började köra norrlandstrafik erbjuder vi tillsammans med samarbetspartners även populära paketresor
till bland annat Björkliden och Ishotellet i Jukkasjärvi.
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Strategiområde effektivitet

Stärkt
konkurrenskraft
Under 2008 har SJ påbörjat arbetet med att öka verksamhetens effektivitet. Den ökande konkurrensen i upphandlingar, till exempel, visar att vår produktionskostnad måste
bli lägre. Som en konsekvens har vi beslutat att sänka kostnaderna med 15 procent
fram till utgången av 2010.
Stabs- och divisionschefer i SJ har fått i uppdrag att ta fram underlag till hur verksamheten ska effektiviseras.
Planeringen av dessa insatser förväntas vara klar under första halvåret 2009.

Erbjudande

En upplevelse
bakom varje resa
Vi vill underlätta kundernas vardag och samtidigt vara en självklar del av den. Med
våra erbjudanden anstränger vi oss för att resan ska bli en angenäm upplevelse.
SJ agerar på en expansiv marknad som präglas av stora förändringar i konsumenternas
resvanor och behov. I högre utsträckning efterfrågar resenärer valfrihet och flexibilitet,
och varje kund har sina specifika behov. En tågresa innehåller mer än bara transporten.
Resan ska fyllas med innehåll och tjänster som förhöjer upplevelsen och möter kundens förväntningar väl. Den stressade affärsresenären vill komma fram snabbt, äta gott
och arbeta i lugn och ro. Han eller hon erbjuds därför hög komfort, tysta avdelningar,
eluttag vid sittplatsen, mat och dryck. På väg till fjällen, sommarstugan, släkten eller
vännerna vill fritidsresenären ha bekväma och prisvärda reseupplevelser i en trivsam
miljö. Vi erbjuder därför bland annat säsongsanpassade trafikprogram. För den som
reser till en konsert eller musikalföreställning ordnar vi med biljett både till tåget och
föreställningen.
En tågresa innehåller
mer än bara transporten.
Resan ska fyllas med innehåll
och tjänster som förhöjer
upplevelsen och möter kundens förväntningar väl.

Fyra koncept för olika behov
Vi har fyra olika produktkoncept för att möta efterfrågan i marknaden: X 2000, InterCity (IC), Natt och Regional.
X 2000 erbjuder högsta komfort och bildar stommen i vår svenska fjärrtågstrafik.
Tågens standard och utrustning gör det möjligt att nyttja tiden ombord effektivt.
InterCitytåg trafikerar medellånga sträckor. På alla tåg finns bistro och på vissa
sträckor även en bio- och familjevagn.
Vårt Nattkoncept har hotellkaraktär, där resenären får möjlighet till avkoppling och
underhållning på resande fot. Nattåg finns i olika komfortklasser, sov- och liggvagnar,
egen eller delad kupé.
Vi har Sveriges modernaste regionaltåg, ett tvåvåningståg som trafikerar Mälardalen.

Utöver resan
Till varje koncept kan både privat- och företagskunder välja tillvalstjänster före, under
och efter resan. Det kan till exempel handla om en ombokningsbar biljett, internet och
mat ombord eller taxi till och från tåget, hyrbilar och hotellbokning.
I större utsträckning än tidigare går våra resor även utanför Sveriges gränser. Idag
kan resenären ta sig till Köpenhamn, Narvik och Berlin med oss. Tillsammans med
charterarrangörer tillhandahåller vi även tågcharter till europeiska destinationer. Förutom solsäkra mål som Italien och Kroatien finns resor med champagne- och vinprovningstema, kulturteman i europeiska städer och tågresor som ansluter till båt- och
cykelturer runtom Europa. För individuella resor i Europa har vi tågluffarkort, Interrail.
Allt fler upptäcker att Interrail är ett billigt och bekvämt sätt att resa.
Utöver själva tågresan erbjuder SJ Upplevelser evenemangsresor till teatern, operan, konserten eller sportevenemanget tur och retur.
Grupper kan ha alldeles egna önskemål. De kanske vill konferera på tåget eller gå på
konsert. SJ Event skräddarsyr sådana resor efter kundens önskemål. Läs mer om SJ
Event på sidan 43.
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Erbjudande

SNABBTÅG
(X 2000)

INTERCITY

NATT

REGIONAL

Primär målgrupp

Vardagar
• Affärsresenärer
Veckoslut
• Fritidsresenärer

Vardagar i högtrafik
• Affärs- och
pendelresenärer
Vardagar och
veckoslut
• Fritidsresenärer

• Fritidsresenärer

Vardagar i högtrafik
• Affärs- och
pendelresenärer
Vardagar och
veckoslut
• Fritidsresenärer

Generella behov

Användbar restid, punktlighet, information, komfort, mat och dryck,
prisvärdhet, anslutningar till/från tåget.

Specifika behov –
Fritidsresenärer

Resan är en del av upplevelsen, förströelse och umgänge, trivsam miljö,
enkelt att förstå och konsumera.

Specifika behov –
Affärsresenärer

Kort restid med få uppehåll, city till city, hög servicenivå.

Specifika behov –
Pendelresenärer

Tillförlitlighet, kontinuitet, enkelt, sittplats, frekventa avgångar, kort restid med
anpassade uppehåll, snabb information vid avvikelser och parkering.

Generella
erbjudanden
– avser 1 och
2 klass

• Elluttag vid
sittplatsen
• Tyst avdelning
• Mat och dryck,
tidningar och
infotainment i
Bistro
• Informationsdisplayer
• Internet
ombord

• Mat och dryck
samt tidningar
i Bistro/Kiosk

• Mat

och dryck
samt tidningar
i Bistro/Kiosk
•D
 el i sov- och
liggvagn

• Elluttag vid sittplatsen (X 40)
• Informationsdisplayer (X 40)
• Servering via
automat (X 40)
• Internet
ombord

Erbjudanden

1 klass
• Högsta komfort
• Fri tillgång till
Internet ombord
• Sittplatsservering
• Tidningar
• Tillgång till
SJ Lounge
• Fritt kaffe/te
och frukt

1 klass
• Hög komfort
• Tidningar
• Tillgång till
SJ Lounge
• Fritt kaffe/te

1 klass
• Hög komfort
• Egen kupé med
toalett och
dusch
•F
 rukost och
morgontidning
•T
 illgång till
SJ Lounge

1 klass
• Hög komfort
• Fri tillgång till
Internet ombord (X 40)
• Fritt kaffe/te
(X 40)
• Tillgång till SJ
Lounge
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Erbjudande

Möjliga tillval till resan
• Platsreservation
• Plusmeny (X 2000 1 klass)
• Internet ombord (X 2000 och
dubbeldäckaren)

•O
 mbokningsmöjlighet
•Å
 terbetalningsmöjlighet

Rätt pris för alla – alltid

I vår prismodell
är det hela tiden kundens
efterfrågan som bestämmer
och sätter prisnivån.

Rätt pris vid varje avgång och för varje resenär styrs av efterfrågan. Det innebär att ju
fler som vill resa vid en viss tidpunkt, desto högre blir priset upp till en viss gräns. Är
man ute i god tid och bokar sin resa så tidigt som 90 dagar före avgång, börjar priset på
95 kronor. För kunder som är ute i sista stund finns ändå möjligheten att köpa osålda
tågbiljetter i auktionsform, där utropspriset börjar på en krona. Biljetterna släpps 48
timmar före avgång och auktionen stänger sex timmar före avgång. Våra flexibla biljettpriser är viktiga för att göra det möjligt för ännu fler att resa med oss. I vår prismodell är
det hela tiden kundens efterfrågan som bestämmer och sätter prisnivån.

Vi finns där våra kunder finns
För att enkelt kunna ta del av våra erbjudanden krävs lättillgängliga försäljningsställen.
Vår distribution präglas av ledorden enkelhet, tillgänglighet, kostnadseffektivitet och
kundnärhet. Biljetterna säljs såväl via manuella som elektroniska kanaler. Den manuella försäljningen sker i resebutiker, genom Contact center och till mindre del ombord
på tågen. En del av våra resor och tillval säljs också via resebyråer eller Pressbyrån/7Eleven, vilket ökar tillgängligheten. Vi har 32 butiker och cirka 400 återförsäljare. Den
elektroniska försäljningen sker med hjälp av biljettautomater och SJs hemsida. 2009
lanseras även en webblösning som gör det möjligt att köpa SJs biljetter med mobilen.
Våra kunder vill även kunna resa biljettlöst. Förutom biljett i mobiltelefonen erbjuder
vi tre andra möjligheter. I Mälardalen går resan biljettlöst med TiM-Resekort. Medlemskap i kundprogrammet SJ Prio eller ID-kort, möjliggör också biljettlöst resande.
Våra stora företagskunder kan använda en särskild webbsida för att enkelt hitta passande
reselösningar. Företagskunder erbjuds även förenklade faktureringsrutiner och statistik.
Cirka 85 procent av försäljningsvolymen säljs via någon av de fyra huvudkanalerna
www.sj.se, resebyråer, Contact center eller SJs Resebutiker. Internet är den klart största
kanalen med cirka 40 procent av den totala försäljningen och samtidigt är det den kanal som växer mest. I framtiden förväntas självbetjäningsgraden öka ytterligare, framför allt när det gäller pendeltågsresenärerna.

Service som sticker ut
Högklassig service ska vara en av våra främsta konkurrensfördelar. Det ska få männi
skor att väja tåget och SJ.
Vi vet att när det uppstår oförutsedda händelser sätts vår serviceförmåga verkligen
på prov. Därför genomgår all frontpersonal under 2009 ett speciellt utbildningsprogram för att även klara dessa situationer på bästa sätt.
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Erbjudande

SJ Prio
SJ Prio är SJs kundprogram. Prio står för prioriterad vilket är precis vad medlemmarna ska känna sig. Fastän programmet endast funnits i två år, har det idag cirka
350 000 medlemmar.

Idén bakom SJ Prio är enkel
Reser du mycket med SJ ska du också bli belönad. Först och främst får du poäng på alla
dina resor och allt du handlar i bistron. Poängen kan användas för att köpa nya resor,
handla mat i bistron, hyra bil eller hotellövernattningar hos en samarbetspartner.

Förmåner i SJ Prio
• Nya resor
• Mat i bistron
• Internet ombord
• Upplevelseföretaget Live it
Dessutom:
• Biljettlöst resande på SJs dagtåg med
medlemskortet
• Reseprofil på www.sj.se (snabbare bokning)
• Erbjudanden och nyheter via e-post

• SJ Prio MasterCard (ger mer poäng)
• Förmåner hos Scandic
Beroende på medlemsnivå även följande:
• Fritt kaffe och te ombord
• Fritt Internet ombord
• Förtur hos SJ Resebutik
• Fri bio på tåg
• SJ Lounge

Våra biljetter
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.

Nattåg

Med nattågsbiljett kan du resa i sovvagnskupé med god komfort i sköna,
bäddade sängar eller i liggvagnskupé med enklare komfort.

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.

Endagsbiljett

Endagsbiljetten finns för vissa sträckor och gäller för en enkelresa under
ett dygn.

Auktionsbiljett

De sista resorna kan resenärerna alltid köpa via auktion med pris som
börjar på en krona.

Månadsbiljett

Med Månadsbiljett reser du mellan 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 på alla sträckor inom Sverige
under tolv månader.
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Medarbetare

De gör resan möjlig
Utan medarbetarna vore resan mot ett bättre SJ omöjlig. De möter våra kunder i alla
tänkbara situationer och bidrar till att tågen rullar varje dag året om. Ytterst vilar SJs
framgångar på personalen och dess samlade engagemang och kompetens.

Vårt mål är att öka
personalens delaktighet och
trivsel i verksamheten.

Under året har vi anpassat organisationen för att öka möjligheten för medarbetarna
att bli sedda och hörda samt få vara med och påverka. Ett arbetssätt vi kallar små
skalighet. Det tydliggör både det egna ansvaret och de befogenheter medarbetarna har
för att kunna lösa sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Personalen arbetar nu i mindre
grupper och får ta större ansvar inom dessa. De tillhör också ett av SJs fyra koncept
erbjudanden istället för, som tidigare, samtliga fyra. Därför kan man nu enklare utveckla och specialisera sin kompetens, föra dialog med arbetsledaren och framför allt se sin
egen betydelse i företaget. Det nya arbetssättet ger kortare och effektivare beslutsvägar. De positiva effekterna har inte låtit vänta på sig.

Hälsosatsning
Den småskaliga organisationen med fler arbetsledare är en viktig förklaring till att den
totala sjukfrånvaron 2008 sjunkit till fem procent, jämfört med åtta procent år 2006.
Inom delar av organisationen har sjukfrånvaron till och med halverats. Framgången
förklaras även av tidiga insatser med friskvård, lättillgänglig träning och kostråd. En låg
sjukfrånvaro påvisar högre livskvalitet för medarbetarna, men också lägre kostnader
för SJ.

Klart framåt i medarbetarundersökning
Mellan 2006 och 2008 ökade medarbetarindex från 49 till 58, enligt vår medarbetar
undersökning. Medarbetarindex är ett övergripande mått på hur medarbetarna upplever förutsättningarna i arbetet och den personliga arbetssituationen. De flesta upplever
att de har bättre möjlighet till individuell utveckling och egna initiativ, samt att fördelningen av ansvar och befogenheter är tydlig. 2008 kände sig 60 procent uppskattade
på jobbet, jämfört med tidigare 48 procent.
Vårt mål är att öka personalens delaktighet och trivsel i verksamheten. Därför fokuserar vi på att förbättra dialogen på arbetsplatserna, kompetensutveckling, hälsa
och mångfald. Vi är övertygade om att det småskaliga arbetssättet är en förutsättning
i denna strävan.
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”Jag tänker på hur det är för resenärerna
när jag kör tåget. De vill resa bekvämt och
komma fram i tid, och det vill jag också.”
Theres Grauers, Lokförare

”Service är en färskvara som alltid går
att träna och bli bättre på. Min uppgift
är att lyfta fram kundens perspektiv i
utbildningen, så att vi bemöter varje
kund på det vis hon eller han önskar.”

”När våra företagskunder anlitar oss
ska de känna att de har gjort ett val som
effektiviserar resandet och ger en miljövinst, en tidsvinst och sparar pengar.”

Fia Westerberg, Utbildningschef service

Mattias Tappert, Företagssäljare

”Min uppgift är att hitta de mest
intressanta producenterna på
evenemangsmarknaden, som SJ
sedan säljer biljetter till. Vi vill skapa
en helhetsupplevelse – kunderna
ska kunna köpa allt på ett ställe,
både resa, evenemang och hotell. ”

”Jag ser till att loken och vagnarna
fungerar som de ska. Det gör att våra
kunder kommer fram i tid och vill
resa med SJ igen.”

Cathrine Jensen, Försäljningsansvarig Evenemang

Slawomir Hejnowski, Reparatör

”Jag vill att resenären ska trivas
lika bra ombord som jag gör. Det
handlar om att sprida god stämning
och behandla kunderna som jag
själv vill bli behandlad.”
Lennart Sandberg, Tågvärd

”Mitt jobb är att bidra till att våra resenärer känner sig trygga och trivs ombord, får rätt och snabb information och
märker att vi bryr oss.”
Harriet Svensson, Tågvärd

”Vid trafikstörningar och förseningar
bidrar mitt team till att resenärerna
ändå kommer fram på ett bra sätt, att
de får rätt information och förblir nöjda
även om resan innehållit förseningar.”
Kerstin Sandberg, Operativ chef på SJ Trafikledning

”Jag har alltid kunden i fokus och ser vad
jag kan göra för just honom eller henne.
När jag avslutar ett samtal ska jag ha uppfyllt ett önskemål.”
Kristofer Wååg, Kundservice

Dotterbolag

Andra delar av vår
koncernfamilj
Stockholmståg
Varje dag görs mer än 250 000 resor med Stockholmståg.
När Stockholmståg
övertog ansvaret för pendeltågstrafiken låg index över
kundnöjdhet på 27.
Vid årsskiftet 2008/2009
visade NKI 67.

Sedan sommaren 2006 drivs pendeltågstrafiken i Stockholm av Stockholmståg på
uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Stockholmståg, med cirka 600 medarbetare, ansvarar för pendeltågstrafiken på sträckorna mellan Gnesta–Södertälje–
Stockholm–Märsta samt sträckan Nynäshamn–Stockholm–Bålsta.
Uppdraget omfattar bemanning av tåg med lokförare och tågvärdar, skötsel av stationstjänster på 40 stationer, städning av stationer och tåg samt fordonsunderhåll.
Stockholmstågs kontrakt sträcker sig fram till 2011 med möjlighet till förlängning fram
till 2016.
Punktlighet är viktigt för allt resande. Inte minst för pendeltågstrafiken där många
ofta reser med liten tidsmarginal. Av det skälet räknas pendeltåget som försenat redan
två minuter efter utsatt tidtabell. Punktligheten har ökat sedan Stockholmståg tog över
trafiken 2006. Vid övertagandet rådde personalbrist och problem med fordonen, vilket
medförde förseningar och inställda tåg som i sin tur skapade stort missnöje bland passagerarna. När Stockholmståg övertog ansvaret för pendeltågstrafiken låg Nöjd-KundIndex på 27. Vid årsskiftet 2008/2009 visade NKI 67, vilket är ett resultat av Stockholmstågs strukturerade kvalitetsarbete med fokus på punktlighet, trafikinformation,
samt hela och rena tåg.
En bidragande orsak till att pendeltågsresenärerna är mer nöjda idag är det faktum att
de äldre fordonen till stor del har ersatts av det nya tåget X 60, som erbjuder bekvämare
resor. Samtidigt har lokförare och tågvärdar blivit mer kvalitetsmedvetna tack vare utbildning vid SJ Service Academy. Under 2008 har Stockholmståg kvalitetscertifierats enligt
ISO 9001 och i december miljöcertifierades företaget även enligt ISO 14001. Arbetet med
att öka antalet nöjda kunder och medarbetare fortsätter.

Norrlandståg
Genom dotterbolaget
erbjuder SJ resor i ett
rikstäckande trafiknät.

Från sommaren 2008 är SJ genom sitt dotterbolag Norrlandståg operatör av tågen till och
från Övre Norrland. Därmed erbjuder SJ resor i ett rikstäckande trafiknät, vilket stärker vårt
totala erbjudande.
Norrlandståg bedriver trafik i Övre Norrland med fokus på kundvärde och kvalitet. Tågen är nyupprustade med restaurangvagn, första klass och biljettpriser från 95 kronor.
Utöver Rikstrafiken och Samferdseldepartementet – är turistnäringen huvudintressent
för Norrlandståg. Norrlandståg har dagliga avgångar mellan Göteborg–Narvik och mellan Stockholm–Narvik. Företaget kör dessutom sträckan Luleå–Narvik.
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Dotterbolag

SJ Service Academy
För att vara ledande inom service startades i maj 2008 dotterbolaget SJ Service Academy
som bland annat erbjuder service- och trafik/lokförarutbildningar för SJ och andra kunder.
Förmågan att ge en hög servicenivå till varje resenär blir allt mer avgörande i den hårdnande konkurrensen. När järnvägen avregleras i Europa 2010 är det viktigt för SJ att
serviceleveransen är en tydlig konkurrensfördel.
SJ Service Academy utformar skräddarsydda utbildningar till sina kunder. Förutom
serviceutbildning erbjuds kurser inom försäljning, ledarskap, affärsmannaskap, mänsklig säkerhet och trafiksäkerhet. Kursledarna har omfattande erfarenhet från service
och undervisning. Utbildningarna är därför till stor del erfarenhets- och verklighets
baserade och byggda på riktiga praktikfall.

Förmågan att ge en hög
servicenivå till varje resenär
blir allt mer avgörande i den
hårdnande konkurrensen.

SJ Event
SJ Event skräddarsyr resor till destinationer både inom och utanför Sverige. Resan anpassas efter kundens önskemål om destination och innehåll.
SJ Events uppgift är i huvudsak att paketera och producera tåglösningar som ligger
utanför moderbolagets reguljärtrafik. SJ Event erbjuder tjänsten ”Hyr ett tåg”, som låter kunder hyra vagnar eller hela tåg och bestämma resans tidtabell, destination och
innehåll. Kunden kan välja mellan restaurangvagnar, utställningsvagnar, konferensvagnar, mötesvagnar, vagnar med grupprum, nattklubbsvagnar, sov- och liggvagnar samt
sittvagnar.
Verksamheten är uppdelad i de två verksamhetsområdena uppdragstrafik och egenproducerad trafik. Inom uppdragstrafik ryms uthyrning av hela tåg till företag, myndigheter och andra organisationer. Egenproducerad trafik vänder sig till konsumenter där
biljetter säljs på platsbasis.
Under 2008 kördes till exempel chartertåg till Båstad, bokmässan i Göteborg, Arvika
festivalen och Vasaloppet. I mars 2008 arrangerade företaget det uppskattade Metallicatåget, som tog Metallicafans från Göteborg till Stockholm för att gå på konsert.

Linkon
Linkon är leverantör av bokningssystem, onlinelösningar och systemtjänster för försäljning,
distribution och avräkning av resor för både återförsäljare och slutanvändare.
Linkon bygger skräddarsydda bokningsverktyg för leverantörer och återförsäljare av
resor på den skandinaviska och europeiska marknaden. Idag finns bolagets generella
bokningsverktyg hos drygt 400 återförsäljare.
Företaget har utvecklat SJs bokningsverktyg och internetbokning och fortsätter att
utveckla den för att ge kunden ännu större möjligheter att välja och köpa andra upp
levelsetjänster. Säljutbudet kan även göras tillgängligt via externa säljkanaler, såsom
Pressbyrån/7-Eleven. Linkon har dessutom system för biljettlös distribution.
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Hållbarhet

SJ tar ansvar för
samhället och miljön
Att resa med SJ är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar för att göra
det möjligt för människor att mötas, för ekonomin i stort att utvecklas och för att
minska miljöbelastningen.

Ansvar för oss
Vi vill förvalta vår roll på ett ansvarsfullt sätt och därigenom skapa värde för ägare, individer och miljö. Ansvar i den dagliga verksamheten innebär att vi integrerar ekonomisk
lönsamhet med social och miljömässig hänsyn. 2008 antog vi en ny hållbarhetspolicy
som hjälper oss framåt i arbetet.

SJ i samhället
I enlighet med visionen att ”Alla vill ta tåget!” arbetar SJ med att skapa förutsättningar
för människor att mötas och för ekonomin i stort att utvecklas. Snabba och bekväma
tågförbindelser möjliggör pendling på längre avstånd och människor behöver inte flytta
för att arbeta på annan ort.
SJ har köpt nya snabbtåg och Banverket har uppgraderat infrastrukturen på vissa
sträckor, vilket möjliggjort högre hastigheter. Genom att förkorta avståndet mellan människor och orter bidrar SJ till en miljömässigt hållbar regionförstoring och underlättar
fortsatt utveckling av den svenska ekonomin.

Miljö – vår konkurrensfördel
Tåget är ett överlägset transportmedel ur miljösynpunkt. SJ arbetar för att ytterligare
minimera miljöpåverkan och vara branschledande inom miljöarbetet. Vi ger våra kunder möjligheten att minimera sin miljöpåverkan när de reser med oss.
Tåget är det mest miljövänliga transportmedlet med hänsyn till energianvändning.
Vi sänker våra redan låga utsläpp genom att den el som köps in för tågdriften enbart
kommer från förnybara energikällor, från vatten- och vindkraft. Alla resor med SJs eltåg
i Sverige är märkta med Bra Miljöval, Naturskyddsföreningens miljömärkning.
SJ AB har länge arbetat i enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001 och har
under 2008 blivit certifierat. Även vårt dotterbolag Stockholmståg, som driver pendeltågstrafiken i Stockholm, har under 2008 blivit certifierat enligt ISO 14001.

Våra medarbetare gör resan bättre
Nöjda kunder och nöjda medarbetare hänger ihop. En god service och ett lyckat kundmöte kräver dedikerade medarbetare. All god service börjar inifrån. Därför ska SJ kännetecknas av att vara en attraktiv arbetsplats byggd på god arbetsmiljö och gemensamt ansvarstagande.

Kundnytta som ledstjärna
SJ har under de senaste åren varit framgångsrikt och haft fler resenärer än någonsin.
För att säkra vår framgång på kort och lång sikt måste vi fortsätta att skapa nytta för
våra kunder. Därför skall vi hålla en hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
För en mer detaljerad beskrivning av SJs arbete för en hållbar utveckling, läs vår Hållbarhetsredovisning för
2008. Hållbarhetsredovisningen följer riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI G3) och är granskad av
extern part. Redovisningen finns även tillgänglig på www.sj.se.
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Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag
Koncernen
Belopp i MSEK

2008

2007

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

9 029
2
9 031

8 257
10
8 267

–2 482
–621
–5 112
–8 215

–2 215
–603
–4 619
–7 437

4
820

3
833

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

143
–210
753

87
–206
714

Skatt på periodens resulat
Periodens resultat

–210
543

–207
507

136
4 000

127
4 000

31 dec 2008

31 dec 2007

7 243
2 703
9 946

7 348
2 908
10 256

Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga externa kostnader
Summa rörelsens kostnader
Resultat från andelar i intressebolag
Rörelseresultat

Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK
Genomsnittligt antal aktier, tusental

Balansräkning i sammandrag
Koncernen
Belopp i MSEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

4 058

3 766

3 991
1 897
5 888

4 564
1 926
6 490

Summa eget kapital och skulder

9 946

10 256

Koncernen

2008

2007

Periodens kassaflöde, MSEK
Investeringar, MSEK
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Skuldsättningsgrad, ggr
Soliditet, %
Medelantalet anställda

–969
1 011
9,1
8,3
11,9
13,9
1,0
40,8
4 539

746
380
10,1
8,6
11,4
14,1
1,2
36,7
4 053

Nyckeltal i sammandrag

För mer detaljerad information om SJs resultat och ställning, läs vår årsredovisning för 2008. Årsredovisningen
finns även tillgänglig på www.sj.se.
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Styrelse

Styrelse
Ulf Adelsohn
Björn Mikkelsen
Monica Caneman

Ingela Tuvegran
Lars-Olof Gustavsson
Eivor Andersson
Elisabet Salander
Björklund

Nils-Gunnar Nyholm
Thomas Winäs
Erik Johannesson

Ulf Adelsohn
Styrelseordförande i SJ AB sedan 2002.
Styrelseordförande: Almi Stockholm,
Xanté, SEB/Tryggstiftelsens Fullmäktige,
SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Nordic Airport Properties, Humle
Kapitalförvaltning.
Styrelseledamot: Stiftelsen Acta OtoLaryngologica, Monetar Pensionsförvaltning, Euro Parking Collection plc (säte i
London), Aktiv Arbetsmedicin, Nordisk
Fondservice AB, Frösunda LSS AB,
Transticket AB.
Övriga uppdrag: Senior advisor
Stockholms Handelskammare, Senior
Advisor Setterwalls advokatbyrå, Strategic
advisor Genworth Financial.

Styrelseledamot: Investment AB Öresund,
Poolia AB, Schibsted ASA, EDB Business
Partner ASA, Orexo AB, Securia AB.

Björn Mikkelsen
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2001.
Styrelseledamot i Green Cargo AB.

Eivor Andersson
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2005.
Styrelseledamot i Coop Sverige AB.

Monica Caneman
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2002.
Styrelseordförande: SOS International AS,
Linkmed AB, Point Scandinavia AB, Fjärde
AP-fonden.

Elisabet Salander Björklund
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2008.
Styrelseordförande: Ledamot/ordförande i
styrelser för flera dotterbolag/anslutna
bolag inom Stora Enso Oyj.
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Ingela Tuvegran
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2003.
Ordförande i högskolan i Skövde.
Styrelsesuppleant i UMC (Uppsala
Monitoring Center).
Lars-Olof Gustavsson
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2005.
Styrelseordförande: Broström AB, Four
Seasons Venture Capital AB.
Styrelseledamot: Data Respons ASA,
Mikroponent AB, Siem Capital AB,
Kapitalkraft AB.

Styrelseledamot: Claes Ohlson AB,
Marcus Wallenberg Prize Foundation,
Swedish Forest Industries Federation,
Vägverket, The royal Swedish Academy
of Agriculture and Forestry, The Royal
Swedish Academy of Engineering Sciences.
Nils-Gunnar Nyholm
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2001.
Arbetstagarrepresentant för SACO/TJ,
ordförande i TJ-föreningen vid SJ AB,
styrelseledamot i TJ förbundsstyrelse.
Thomas Winäs
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2003.
Ordförande ST-spårtrafik SJ AB, ledamot i
ST spårtrafiks avdelningsstyrelse.
Erik Johannesson
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2005.
Arbetstagarrepresentant i SEKO,
ordförande i SEKO SJ Företagsråd,
ordförande i SEKO Göteborg klubb SJ
Resor.

Ledning

Ledning
Jan Forsberg
Charlotta Grette
Mario Orsucci

Peter Lundqvist
Håkan Ahl
Jan Olson
Claes Broström

Elisabeth Lindgren
Lars Svensson
Nina Hornewall

Jan Forsberg
Född 1951.
Verkställande direktör.
Civilingenjör KTH.
Anställningsår 2002.
Styrelseledamot i Samtrafiken
i Sverige AB, Apoteket Omstrukturering AB
och Almega. 
Styrelseordförande i Stockholmståg,
SJ Event AB, SJ Service Academy AB
och SJ Norrlandståg AB.

Peter Lundqvist
Född 1965.
Direktör Trafik.
Civilingenjör.
Anställningsår 2008.

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

Jan Olson
Född 1950.
Direktör Affärsutveckling.
Civilekonom.
Anställningsår 2003.
Styrelseordförande i Merresor i Sverige AB.

Mario Orsucci
Född 1957.
Direktör Verksamhetsutveckling.
Civilekonom.
Anställningsår 2008.

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

Claes Broström
Född 1954.
Direktör Fordon.
Maskiningenjör/Marknadsekonom.
Anställningsår 2006.
Styrelseordförande i Linkon.

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.
Nina Hornewall
Född 1956.
Försäljningsdirektör.
Marknadsekonom.
Anställningsår 2005.
Styrelseledamot i KF Fastigheter.
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Kontakt
SJ AB
www.sj.se
Besöksadress:
Centralplan 19, Stockholm
Postadress:
105 50 Stockholm
Tel: 010-751 60 00
info@sj.se

SJ Norrlandståg AB
Besöksadress:
Centralplan 19, Stockholm
Postadress:
Box 255
105 50 Stockholm
Tel: 010-751 60 00
norrlandstag@sj.se

Stockholmståg KB
www.stockholmstag.se
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 49,
Stockholm
Postadress:
Box 505
101 30 Stockholm
Tel: 08-562 242 00
info@stockholmstag.se

SJ Service Academy AB
www.sjserviceacademy.se
Besöksadress:
Telegrafgatan 8A, Solna
Postadress:
Box 3147
169 03 Solna
Tel: 010-751 87 70
info@sjserviceacademy.se

SJ Event AB
www.sjevent.se
Besöksadress:
Telegrafgatan 8A, Solna
Postadress:
Box 3117
169 03 Solna
Tel: 08-522 504 50
event@sj.se

Linkon AB
www.linkon.se
Besöksadress/Postadress:
Vasagatan 11
111 20 Stockholm
Tel: 08-789 33 00
kontakt@linkon.se
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