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Effektivt och
miljövänligt resande

Läsanvisning
När det står SJ avses moderbolaget SJ AB. När vi talar
om hela koncernen, står det SJkoncernen.

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

MÅL

Ett modernt, lönsamt och
kundnära reseföretag

Samtliga rapporter är tillgängliga via www.sj.se
Vid frågor hänvisas till Martin Anderson vid
Stab Ekonomi, 010751 53 74.

KÄRNVÄRDEN

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.

Årsredovisningen har producerats av SJ i samarbete med
Intellecta Corporate och Hans Borneroth.
Foto: Martin Sundström, Kasper Dudzik och LeifErik Nygårds
Tryck: StrokirkLandströms
Tack till kunder och medarbetare som medverkat
i vår Hållbarhetsredovisning.
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NETToomSÄTTNINg
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mILJoNER KRoNoR (8 257)
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Resandeutveckling

Dubbeldäckare. SJ har 42 dubbeldäckare. Dessa två
våningståg är specialbyggda för regionala resor med
många stationsstopp längs vägen.
X 2000. SJs snabbtåg för långväga resor. 40 X 2000-
tåg trafikerar framför allt linjerna Stockholm–Göteborg,
Stockholm–Malmö, Stockholm–Sundsvall och
Stockholm–Karlstad.
InterCity och Nattåg. Klassiska lok- och vagntåg för 
resor mellan olika regioner, dag- och nattetid. Kombina
tioner av 113 lok och 524 personvagnar samt 156 sovoch liggvagnar anpassas till efterfrågan per linje.

Kundprogrammet SJ Prio
hade vid utgången av 2008 RUNT
350 000 medlemmar.

Personkilometer (miljoner),
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SJ i Sverige
• I genomsnitt görs cirka 115 000
resor varje dag.

RESULTAT EFTER SKATT

543

• Avgångar från 250 stationer.
• 2008 kördes totalt 41 miljoner
tågkilometer.

miljoner kronor (507)

• Under ett dygn körs 750–800 tåg.

Förädlingsvärde SJ Koncernen, MSEK
Intressent

2006

2007

2008

Kunder

6 938

8 257

9 029

1 294

1 495

1 580

615

700

763

Intäkter
Nettoomsättning
Kostnader

SJ utsågs till
Sveriges grönaste
varumärke 2008
i en undersökning från
varumärkesbyrån Differ.

Underhållskostnader

Leverantörer

El & Infrastruktur

Banverket

Övriga leverantörskostnader

Leverantörer

2 175

2 424

2 769

1 854

2 215

2 482

116

119

67

Personalkostnader

Medarbetare

Finansnetto

Banker

Utdelning

Ägare

0

150

169

Skatt

Samhället/staten

1)

1)

1)

590

380

1 011

Investeringar
Investeringar

Leverantörer

1) Då SJ har förlustavdrag har ingen skatt erlagts.

VD har ordet

Vi arbetar hårt för att
vara ett hållbart SJ
En ansvarsfull verksamhet som ser till att så många som möjligt reser med SJ är vårt
främsta sätt att bidra till en hållbar utveckling. Det vinner både samhället och miljön på.
Vi är väl medvetna om att vi som tågoperatör har mycket gratis inom miljöområdet.
Tåget är ju, för att tala i Al Gore-termer, den bekväma lösningen på ”den obekväma san
ningen”. Medvetenheten är också hög idag om att ju fler som reser med oss, istället för
med andra färdmedel, desto bättre är det för miljön och klimatet. Det visar inte minst
en av de utmärkelser som vi hade glädjen att få under 2008, ”Sveriges grönaste varu
märke”, efter en undersökning bland svenskarna.
Med den här hållbarhetsredovisningen vill vi tydliggöra hur SJ tar ansvar utöver
tågets inneboende miljöfördel. Vi vill visa att vi tar en rad initiativ för att ytterligare för
bättra vår totala miljöprestanda; som att vi enbart köper förnybar energi, återvinner 99
procent av våra lok och vagnar och i övrigt arbetar för att ta hänsyn till miljön i varje del
av verksamheten. Ett led i denna strävan är certifieringen enligt ISO 9001 och 14001
som vi blev klara med under året.
Järnvägsnätet och SJ fyller
viktiga funktioner i samhället
genom att knyta ihop städer
och regioner.

SJs hållbarhetsarbete
Vi vill också visa att vi tar ett socialt ansvar, både som samhällsmedborgare och arbets
givare. Järnvägsnätet och SJ fyller viktiga funktioner i samhället genom att knyta ihop
städer och regioner och för att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft. Vi gör det möjligt
för människor att mötas.
Som arbetsgivare har vi satsat kraftfullt på att höja medarbetarnöjdheten. En hörn
sten i detta är att vi organiserar oss i mindre grupper för att synliggöra medarbetarna
och ge dem större inflytande över sin egen arbetssituation. Vi har också satsat på frisk
vård, framför allt genom förebyggande insatser och snabb uppföljning vid sjukfrånvaro.
På vissa avdelningar har det bidragit till att halvera sjukfrånvaron.
Engagerade medarbetare är naturligtvis en förutsättning för god service och nöjda
kunder. För att säkerställa en hög servicenivå startade vi vid halvårsskiftet en egen skola
inom området, SJ Service Academy. Där skall våra medarbetare utbildas i att bli ännu
bättre på att bemöta kunden i olika situationer.

SJ i framtiden
Mycket talar för vår verksamhet i framtiden. Redan idag har vi en stabil lönsamhet och
återinvesterar en stor del av den årliga vinsten i nya fordon, affärs- och produktutveck
ling, människor och miljöteknik. Detta bidrar till att ytterligare utveckla vår verksamhet
mot en hållbar framtid. Jag är därför både glad och stolt över att kunna säga att jag re
presenterar ett framtidsföretag även om de framtida utmaningarna förstås fortfarande
är många.
Nu fortsätter vi vårt konsekventa och långsiktiga arbete för en hållbar utveckling
i enlighet med den nya hållbarhetspolicy som SJs styrelse beslutade om under året.
Vår policy förespråkar strategisk och ansvarsfull konkurrens i varje moment. Håll
barhetsarbetet ska ske utifrån våra intressenters förväntningar. Dessutom ska förstå
elsen i organisationen för hur vi hanterar vår påverkan ytterligare förbättras.
Genom att skapa en framgångsrik och affärsmässig metod för att hantera hållbar
hetsfrågor vill vi förverkliga vår vision "Alla vill ta tåget!".
Jan Forsberg
Verkställande Direktör
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Strategi och vision

Alla vill ta tåget!
För SJ innebär hållbarhet att vi i vår dagliga verksamhet integrerar ekonomisk lönsam
het med socialt och miljömässigt ansvarstagande. Tåget är ett överlägset transport
medel ur miljösynpunkt, och SJ arbetar för att ytterligare minimera miljöpåverkan och
vara branschledande.
Vår strategi går ut på att skapa tillväxt och värde genom att leverera kundnytta. Det krä
ver god kvalitet och hög effektivitet i vår verksamhet. SJ är ett serviceföretag och våra
medarbetare är vår viktigaste resurs. Genom att vara framgångsrika, och att så många
som möjligt reser med SJ, tillförs största möjliga värde för våra resenärer, ägare och
samhället i stort.

Genom att vara
framgångsrika, och att så
många som möjligt reser med
SJ, tillförs största möjliga
värde för våra resenärer,
ägare och samhället i stort.

SJ och hållbarhet
SJ ställer sig bakom Brundtland-kommissionens (1987) breda internationella defini
tion av hållbar utveckling: ”… samhällsutvecklingen ska kunna tillgodose dagens behov
utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov”.
För SJ innebär detta att koncernen hanterar sin påverkan på omvärlden och ut
vecklar sin verksamhet avseende miljö och sociala frågor i samråd med SJs viktigaste
intressenter på ett värdeskapande sätt.

SJs hållbarhetspolicy – Ansvarsfull konkurrens
I december 2008 fattade SJs styrelse beslut om en ny hållbarhetspolicy, som en kon
sekvens av ett strategiskt förändringsarbete under hösten 2008. Den nya policyn är
anpassad till de utmaningar som SJ nu ställs inför. Arbetet är dessutom gjort mot bak
grund av de nya riktlinjerna om extern rapportering som regeringen fattade beslut om
i november 2007.
Den strategiska översynen syftar till ett utvecklat hållbarhetsarbete inom SJ och en
förbättrad intern styrning och ansvarsfördelning av SJs intressent- och hållbarhets
arbete. De konsekvenser som den nya policyn ger upphov till för SJs verksamhet ska
utredas under 2009.
SJ definierar strategisk ansvarsfull konkurrens som förmågan att hantera sin påver
kan på omvärlden på ett sätt som långsiktigt motsvarar och ligger i linje med intres
senternas förväntningar – såväl inom miljöområdet som inom de sociala och finansiella
områdena – såsom dessa kan identifieras i aktiva dialoger och relationer.
SJs kärnvärden, pålitligt, säkert, enkelt och miljöanpassat i kombination med led
orden framåtanda, omtanke och ansvar utgör grunden för vad våra intressenter kan
förvänta sig av SJ.
Dessa värderingar ska styra det löpande arbetet inom SJ.
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Strategi och vision

Intressentperspektiv i SJs hållbarhetspolicy
SJ definierar intressenter som individer, grupper, organisationer och andra entiteter som SJ
• är beroende av för sin verksamhet och förmåga att konkurrera ansvarsfullt och
som är beroende av SJ finansiellt, miljömässigt och på andra avgörande sätt i nu
läget och i framtiden,
		 • påverkar genom sin verksamhet i nuläget och i framtiden och som påverkar SJs
verksamhet och förmåga att konkurrera ansvarsfullt i nuläget och i framtiden.
SJ ska under 2009 utveckla, dokumentera, implementera och publicera resultatet av
dialogerna med utvalda intressenter genom att utveckla struktur för det arbetet utifrån
tre huvudprinciper:
		 • inkludering
		 • återkoppling
		 • materialitet.

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 samhällsutveck
ling. SJs koncernledning har valt ut ett antal indikatorer kopplade till hållbarhet vilka
anses viktiga i SJs fortsatta hållbarhetsarbete.
Indikatorerna baseras på SJs hållbarhetsarbete under 2008. SJ kommer under 2009
att implementera SJs nya hållbarhetspolicy, vilket innefattar en översyn av arbetssätt
inklusive styrning och kommunikation.

Urval av strategiska prestandaindikatorer
Utfall
2005

2006

2007

2008

Mål
2009

Kundvärden
Nöjd-Kund-Index, SJ AB

–

71

73

73

75

91

90

90

90

93

5 673

6 160

6 467

7 156

49

50

52

55

53

Sjukfrånvaro, %

8,8

7,7

6,8

5,1

5,0

Nöjd-Medarbetar-Index

49

50

–

58

591

597

651

0,10

0,10

0,09

0,07

8 485

7 770

8 786

6 072

1,50

1,26

1,36

0,85

1,28

Avkastning eget kapital, %

49,8

11,5

14,1

13,9

≥10

Soliditet, %

31,7

33,2

36,7

40,8

≥30

–

0

150

169

Punktlighet, SJ AB
Volym/skapad samhällsnytta/kundvärden
Personkm, miljoner
Beläggning, %
Medarbetare

Miljö
Energianvändning, GWh
Energieffektivitet eltåg, kWh/personkm
Totala utsläpp av koldioxid, ton
Totala utsläpp av koldioxid, g/personkm
Finansiella ägarmål Koncernen

Utdelning, MSEK
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Strategi och vision

SJs intressenter
SJ strävar efter att ha en bra relation med sina intressenter. Möten och dialoger är
viktiga verktyg i det arbetet och kan leda till att förbättringsmöjligheter identifieras
och tas till vara. SJs verksamhet angår många, eftersom Sveriges järnvägsinfrastruk
tur är en nationell tillgång som de flesta samhällsmedborgare är delaktiga i.
Urvalet av intressenter är gjort utifrån det värde som skapas i relationen mellan SJ och
respektive intressentgrupp, som SJ är beroende av för sin verksamhet.
SJ har ett ansvar att förvalta sin roll på ett bra sätt och därigenom skapa värde för
ägare, individer och miljö. Detta innefattar att leverera bästa möjliga upplevelse till våra
resenärer så att så många som möjligt väljer att ta tåget.
Många är beroende av SJ för att mötas eller för att ta sig till och från arbetet. Vi vill att
SJ ska vara ett självklart val.

Ägare

Möten,
Årsstämma,
Styrelsearbete

Kunder/resenärer
Möten i den dagliga
verksamheten,
Försäljning,
Marknadsföring,
NKI-undersökning

Samhälle

Möten med
läns- och
kommunpolitiker,
Rikstrafiken

Medarbetarundersökning,
Utvecklingssamtal,
Utbildning,
Direktkontakt chef

Samhällsdebatt

BRANSCHFÖRENINGAR/
IDEELLA
ORGANISATIONER

Regionalpolitiker/
trafikhuvudmän/
MYNDIGHETER

Dialoger, Informations
utbyten, Utbildning,
Samarbeten

Kommunikation,
Intervjuer

Medarbetare

Medier

Upphandling,
Förhandling,
Uppföljning/
Kvalitetsmätning

Leverantörer/
SAMARBETSPARTNERS/
BANVERKET
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Strategi och vision

Kunder/resenärer

Vi erbjuder våra kunder
möjligheten att minska sin
negativa miljöpåverkan
vid resor.

Att vi lyckas attrahera kunder är en förutsättning för vår verksamhet. För att vi ska kunna
addera värde till vår ägare, miljön och samhället är det grundläggande att våra tjänster
håller god kvalitet och att vi möter våra kunder på ett professionellt sätt.
Kundundersökningar genomförs löpande, bland annat ombord på våra tåg. Dessa
hjälper oss att identifiera prioriterade områden där vi kan förbättra oss.
Våra pendelresenärer, som reser till och från arbete eller studier, ställer höga krav på
närhet till tåg, frekvens och punktlighet. Våra fritidsresenärer reser i allmänhet längre.
För dessa är bekvämlighet och möjlighet till attraktiva priser viktiga faktorer.
Affärsresenärer ställer krav på möjligheten att kunna arbeta under resan. Utöver
detta är restid och resefrekvens avgörande faktorer.
De flesta verksamheter medför belastning på miljön. Tågresande är överlägset färd
medel ur miljösynpunkt, och SJ arbetar ständigt för att ytterligare minska sin miljö
påverkan. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att minska sin negativa miljöpåverkan
vid resor.
Tågets höga miljöprestanda har blivit viktigare i takt med att företag vill visa ett socialt
och miljömässigt ansvar. SJ kan hjälpa sina företagskunder med att ta fram detaljerad
statistik om miljökostnaden för företagets samlade resor.

Trafikhuvudmän
Alla län har genom sina trafikhuvudmän (THM) rätt och skyldighet att organisera och
bedriva kollektivtrafik inom sina geografiska ansvarsområden. SJ utför sådan trafik i ett
antal avtal med THM. Utöver detta förs en kontinuerlig diskussion om tidtabeller och
tågutbud med THM för att den samlade trafiken på bästa sätt ska möta resenärernas
efterfrågan.

Strategi och vision

Rikstrafiken
Vissa sträckor är inte kommersiellt bärkraftiga, men bedöms som nödvändiga för att
upprätthålla en god kollektivtrafikservice. Dessa sträckor upphandlas av myndigheten
Rikstrafiken, och en sådan upphandling är öppen för alla järnvägsföretag.

Medarbetare
SJ är ett serviceföretag, där det är mötet och relationen med våra kunder som är viktigt.
För att ge en god service krävs att våra medarbetare förstår sin del i vårt värdeskapande.
En god arbetsmiljö och bra service är nära sammankopplade. Bra ledarskap och att
mål och vision för verksamheten kommuniceras tydligt är viktigt för att skapa en god
arbetsmiljö. SJ genomför medarbetarundersökningar som är underlag i arbetet med
att genomföra förbättringar.
2008 års undersökning visar att medarbetarindex har förbättrats kraftigt från 49 år
2006 till 58 år 2008.

SJ är ett serviceföretag,
det är mötet och relationen
med våra kunder som
är viktigt.

Ägare
Ägaren formulerar mål för SJs verksamhet och är representerad i SJs styrelse. Målet att
skapa värde medför krav på långsiktighet, effektivitet, lönsamhet, utvecklingsförmåga
samt ett miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Lagstiftare
SJs verksamhet är starkt beroende av politiska beslut. Persontransportsektorn har
stegvis omreglerats och avreglerats. Olika beslut om infrastruktur, skatter och avgifter
påverkar järnvägens konkurrenskraft.

Branschföreningar/ideella organisationer
SJ är med i olika branschföreningar i syfte att verka för järnvägen och för att delta
i utformningen av framtidens tågtrafik. SJ samarbetar med ideella organisationer som
exempelvis Naturskyddsföreningen. Tågresor med SJ eltåg är märkta med Naturskydds
föreningens miljömärkning Bra Miljöval.
SJ har även ett nära samarbete med åtta olika handikapporganisationer. De är
utvalda av Handikappförbundens samarbetsorgan och representerar de funktions
nedsättningar som innebär hinder vid resande. Deltagarna bidrar med kunskap och
erfarenheter som SJ annars inte skulle ha tillgång till.
Diskussionerna innefattar allt från inträffade incidenter till planer för framtida for
donsbeställningar. Våra nya snabbtåg kommer att leva upp till EU-direktiv gällande till
gänglighet för funktionshindrade resenärer.

Leverantörer/samarbetspartners/Banverket

Målet att skapa värde
medför krav på långsiktighet,
effektivitet, lönsamhet,
utvecklingsförmåga samt
ett miljömässigt och socialt
ansvarstagande.

Vi arbetar dagligen i nära samarbete med våra leverantörer inom underhåll, service och
städning för att säkerställa att våra tåg är hela och rena. Kontakten med leverantörerna
innebär dialoger och förhandlingar, men även kontroll av utförda tjänster. Kvaliteten på
våra tjänster är starkt beroende av processer hos våra leverantörer, och SJ tillför i sin
tur värde i form av 1 000-tals arbetstillfällen hos våra leverantörer.
SJ arbetar med att utforma en code of conduct för hur vi ska hantera relationen med
våra leverantörer.
Banverket äger och förvaltar infrastrukturen samt fördelar tåglägen mellan olika
operatörer. Ett väl fungerande samarbete med Banverket är av stor betydelse, eftersom
vi med gemensamma åtgärder kan förbättra punktligheten och verka för att Sveriges
järnvägsinfrastruktur används på ett optimalt sätt.
SJ har kontakt med Banverket på alla nivåer, där vi arbetar för vårt gemensamma
intresse att minimera brister i järnvägstrafiken.
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Strategi och vision

Medier
Medierna har en viktig roll genom förmedling av nyheter och information. SJ är ett öppet
och transparent företag som agerar proaktivt och vill delta i samhällsdebatten. SJ strä
var därigenom efter att vårda och förbättra en god relation till samtliga intressenter.

Hållbarhetsansats

Symbolerna anger att
SJ hävdar att Hållbarhets
redovisningen är utformad
enligt GRI nivå B+ och att
detta bestyrkts genom en
oberoende granskning.

SJ har sedan länge arbetat aktivt med flera hållbarhetsfrågor. Till grund för SJs
arbete med hållbarhetsfrågor ligger ett antal policys och riktlinjer, vilka återfinns på
www.sj.se.
SJ är sedan 2006 medlem i Globalt Ansvar, vilket innebär att vi åtar oss att verka
i enlighet med de tio principerna i FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multi
nationella företag. Dessa tar fasta på engagemang och kunskap om mänskliga rättig
heter, arbetsvillkor, korruptionsbekämpning och miljöhänsyn.
En aktiv intressentdialog är ett verktyg för att identifiera SJs mest prioriterade håll
barhetsfrågor.
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 jämförbar
heten med andra företag.
Enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering ska bolag ange till vilken nivå orga
nisationen följer riktlinjerna. SJ har valt att för 2008 applicera nivå B+. SJ utför en själv
utvärdering gentemot GRI:s riktlinjer G3. Ernst & Young har översiktligt granskat SJs
hållbarhetsredovisning samt genomfört nivågranskning, vilket bekräftar den självut
värdering som placerar SJ på nivå B+.

Hållbarhetsansats
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EXTERN PÅVERKAN
• Globalt Ansvar
• OECDs riktlinjer för
multinationella företag
• FNs Global Compact
• ISO 14001 och ISO 9001
• Ägarkrav
• GRIs G3
• Intressentdialog

INTERNA RIKTLINJER
OCH POLICYS
• Policys
– Inköp
– Miljö
– Etik
– Kvalitet
– Mångfald och Jämställdhet
– Tjänstebil
– Resor
– SJs hållbarhetspolicy –
ansvarsfull konkurrens

INTRESSENTER
• Kunder
• Trafikhuvudmän
• Rikstrafiken
• Medarbetare
• Ägare
• Lagstiftare
• Branschföreningar
• Handikappsorganisationer
• Leverantörer/
samarbetspartners
• Banverket
• Medier

UTVÄRDERING
• Styrelse
• Revisionsutskott
• Internrevision
• Business Review
• Externa revisorer
• Självutvärdering

KOMMUNIKATION
• Hållbarhetsrapportering
– Årsredovisning
– Webb
– Affärsplan
– SJ Nytt
– Kupé
– Intranät

Strategi och vision

MÖJLIGHETER OCH RISKER
Möjligheter
SJs varumärke är väl känt och SJ betraktas av många som hela svenska folkets tågope
ratör. SJs målsättning framöver är att fortsätta att expandera genom förbättrad kvalitet
och effektivitet. Vår ambition är att vara framgångsrika genom att tillhandahålla effek
tivt och miljövänligt resande.
SJs starka position innebär en bra utgångspunkt för att arbeta vidare med hållbar
hetsfrågor och att ytterligare stärka vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande.
Under senare år har resandet med SJ ökat väsentligt och vårt mål är att ännu fler ska
resa med oss i framtiden.
Vi har under senare år, tack vare en mer efterfrågestyrd och dynamisk prissättning,
blivit bättre på att fylla våra tåg, framför allt i lågtrafik. Den högre beläggningsgraden
innebär ett mer effektivt resursutnyttjande och därigenom även en högre miljöprestanda.
Genom att koppla ihop tågen finns samtidigt utrymme för att ytterligare öka kapaci
teten. För att möjliggöra ökat utbud har SJ under 2008 tecknat ett avtal om att köpa 20
snabbtåg.

Risker
SJ har haft en mycket stark utveckling under senare år och konsekvent tagit marknads
andelar från konkurrerande färdalternativ på flertalet linjer. Under åren 2005 till 2008
har den årliga tillväxten i antal resenärer på våra fjärrtrafiklinjer varit cirka åtta procent.
Den svenska konjunkturen har försämrats kraftigt under senare delen av 2008. Detta
förväntas fortsätta under 2009 och arbetslösheten förväntas öka även under 2010. Hur
konjunkturen utvecklas samt hur SJ påverkas är osäkert.
SJs verksamhet påverkas i stor utsträckning av olika politiska beslut. Persontrafik
på järnväg i Sverige har successivt, under de senaste decennierna, omreglerats och
avreglerats. För närvarande behandlas förslag om eventuell ytterligare avreglering. Det
framstår som sannolikt att SJs exklusiva trafikeringsrätt på vissa linjer slopas, vilket
kommer att påverka SJs verksamhet.
Den europeiska järnvägsmarknaden är i många fall långt efter Sverige i fråga om
transparens och avreglering. Det finns en risk att utländska finansiellt starka aktörer
går in på den svenska järnvägsmarknaden med stöd av statssubventioner.
Sveriges järnvägsinfrastruktur är extremt hårt belastad, speciellt kring våra storstä
der i högtrafiktid. Investeringar i ny järnväg och i eventuell höghastighetsjärnväg mellan
våra storstadsregioner är viktiga frågor med stort genomslag på persontrafikmarkna
den, miljön och samhället. Det tar lång tid att genomföra utbyggnad av ny infrastruktur.
På kortare sikt är spårens underhållsnivå viktigare, då den påverkar förekomsten av
trafikstörningar för samtliga operatörer.

Kommande utmaningar
SJs viktigaste hållbarhetsfrågor utifrån ett intressentperspektiv är att vi erbjuder kun
den möjlighet att minska sin negativa miljöpåverkan, samt att SJ utifrån rollen som
tågoperatör är framgångsrikt och därmed bidrar till ökad nytta för samhället och vår
ägare. För att lyckas måste vi erbjuda bra produkter och bra service till våra kunder.
Eftersom kundmötet är en viktig del av vår tjänst är engagerade medarbetare kritiskt.
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SJ i samhället

SJ bidrar till Sveriges
konkurrenskraft
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.

Det är lätt att förstå
vilken viktig roll tåget
har i samhället.

Det är lätt att förstå vilken viktig roll tåget har i samhället. Det underlättar möten och för
samman människor. Om tåget slutade att rulla, skulle följderna vara långtgående när
tusentals människor inte skulle kunna ta sig till arbetet, mötet eller skolan.
På SJ vill vi förvalta och utveckla vår roll på ett ansvarsfullt sätt. Det innefattar att
göra tåget tillgängligt för alla och erbjuda bästa möjliga upplevelse till kunden så att så
många som möjligt väljer att resa med oss.

Restid driver SJs och järnvägens utveckling
Persontrafik på järnväg har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Nya fordons
generationer med högre hastighet har introducerats och ersatt gamla tåg.
Tidsåtgången är en viktig faktor för våra kunder, avseende både längre resor och pend
lingsresor. Vid längre resor stärker kortare restid i första hand tågets konkurrenskraft
gentemot flyg, bil och buss. Studier har påvisat ett mycket starkt samband mellan res
tiden och tågets marknadsandel.
I kombination med tågets goda tillgänglighet och bekvämlighet är utvecklingen med
kortare restider en av huvudförklaringarna till att fler reser med SJ idag än någonsin
tidigare. Numera går det att resa mellan Göteborg–Stockholm på 2 timmar och 45
minuter, vilket medför att, tåget matchar restiden med flyget från city till city och att
våra resenärer sparar mycket tid genom att resa med tåg istället för med bil. Medel
hastigheten för det snabbaste tåget på sträckan Stockholm–Göteborg har mellan åren
1990 till 2007 ökat med cirka 45 procent. Under samma tid har antalet resande på
denna sträcka ökat med cirka 60 procent.

Genomsnittshastighet – snabbaste tåg per destination
Km/h
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75
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Göteborg–Stockholm
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Malmö–Stockholm

Sundsvall–Stockholm

SJ i samhället

Regionförstoring
Tåget ökar tillgängligheten för medborgare genom att förkorta avstånd och skapa större
sammanhängande regioner. Snabba och bekväma tågförbindelser möjliggör pendling på
längre avstånd och människor behöver inte flytta för att arbeta på annan ort.
För pendlingsresor kan kortare restid ha stor effekt på samhällsutvecklingen, efter
som hastigheten avgör räckvidden. Det område i Mälardalen som man nu kan resa till
och från inom en timme, är större än det var 1970. Detta beror på att SJ har infört nya
och snabbare tåg samt att Banverket har byggt ut 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.
Genom att förkorta
avståndet mellan människor
och orter bidrar SJ till en
miljömässigt hållbar region
förstoring och underlättar
för fortsatt utveckling av den
svenska ekonomin.

Figuren illustrerar hur långt en resenär hinner förflytta
sig på en timme med utgångspunkt från Stockholm.
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SJs prismodell – resor för alla
Med ett attraktivt utbud och efterfrågestyrda priser vill vi vara med och bidra till en positiv
utveckling för Sverige. SJs utmaning är att få så många som möjligt att ta tåget och samtidigt
skapa intäkter som gör investeringar möjliga och ökar kapaciteten för förbättrad trafik.
Med SJs prismodell, "Din resa", bygger kunden själv, utifrån sina behov, ihop sin resa.
En basbiljett kan kompletteras med exempelvis mat ombord, Internet, avbeställnings
skydd och ombokningsbar biljett. Detta innebär att kunden idag väljer att betala för
exakt de tillägg som han eller hon önskar.
Efterfrågan på resor är mycket hög vid vissa tidpunkter och många av våra avgångar
är fulla. Vårt prissystem anpassar pris efter efterfrågan, i syfte att öka resandet. Detta
medför en effektivitet både för SJ och för våra kunder.
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Speciella erbjudanden med billiga biljetter riktas i första hand till avgångar med lägre
efterfrågan. Som ett led i detta säljer SJ resor för 95 kronor samt genom auktion på
www.tradera.se med utropspriset 1 krona. SJs efterfrågestyrda prismodell har fått fler
som traditionellt inte reser med SJ att ta tåget.
Under de senaste fyra åren har resandet på våra fjärrlinjer ökat med cirka 25 procent.
Den ökade beläggningen innebär ett mer effektivt resursutnyttjande. Detta möjliggör
att vi kan hålla ett lägre genomsnittspris mot kund vilket stärker SJs konkurrenskraft.
Vi är stolta över denna utveckling och de positiva effekter som det har gett för kunden,
samhället och miljön.

X 2000-beläggningsgrad 1992–2008 (Personkilometer/Platskilometer)
%
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SJs arbete för ökad kapacitet
Investeringar i infrastruktur och nya tåg som kan hålla högre hastighet har inneburit att SJ
idag kör 50 procent fler tåg som i genomsnitt går 25 procent snabbare än 1990.
God lönsamhet är nödvändig för att SJ ska kunna utveckla sin verksamhet och inves
tera i nya tåg eller i erbjudanden och tjänster till våra kunder.
SJ strävar efter att göra investeringar där de skapar störst nytta för alla. Samtidigt
innebär varje värdeskapande investering i nya tåg och upprustningar av äldre tåg att våra
samarbetspartners får uppdrag, vilket är viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Både tåg och banor är i högtrafik fullt belagda på SJs viktiga X 2000-linjer Stock
holm–Göteborg, Stockholm–Malmö/Köpenhamn och Stockholm–Sundsvall.
Under 2008 beslutade SJ att investera två miljarder kronor i 20 nya snabbtåg. De
ska komplettera nuvarande X 2000-tåg, och öka kapaciteten genom sammankoppling
till dubbla X 2000-tågsätt på våra mest trafikerade linjer. De nya tågen ska levereras
under 2010 för att vara i trafik vid tidtabellskiftet 2011. Under 2009–2010 väntar reno
vering av våra InterCitytåg.
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Källa: Järnvägsgruppen KTH.

Höghastighetsjärnväg
Investering i höghastighetsjärnväg mellan våra storstadsregioner är en viktig fråga för
persontrafikmarknaden, miljö och samhälle.
På sikt kan kapaciteten öka och restiderna minska påtagligt mellan Stockholm och
Göteborg och Malmö/Köpenhamn, liksom på andra sträckor, om särskilda höghastig
hetsbanor byggs. De skulle tillåta hastigheter på 300–350 km/h. Höghastighetsbanor
kräver stora investeringar, men ger också stora miljövinster då tåget helt skulle kunna
ersätta flyget och bli det naturliga alternativet till bil och buss. Samtidigt skulle det skapa
nya resmöjligheter och frigöra kapacitet på befintliga spår för godstrafik och regionaltåg.
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Miljö – vår
konkurrensfördel
Utsläpp CO2

Tåget är ett överlägset transportmedel ur miljösynpunkt. SJ arbetar för att ytterli
gare minimera miljöpåverkan och vara branschledande inom miljöarbetet. Vi ger
våra kunder möjligheten att minimera sin miljöpåverkan när de reser med oss.
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Utsläpp NO X
kg
0,20

FNs klimatpanel IPCC har konstaterat att människans aktiviteter och utsläpp av växt
husgaser med mycket stor sannolikhet har bidragit till den globala uppvärmningen.
Dock fortsätter utsläppen av växthusgaser i atmosfären att öka snabbare än någonsin.
För att vända den negativa utvecklingen krävs en omställning som medför förändringar
i vår livsstil.
Att välja tåget istället för bilen eller flyget är ett enkelt sätt att minimera sin egen
miljöpåverkan. Järnvägen utgör en viktig del i ett hållbart samhälle och bidrar till att
begränsa klimatproblemen.
På SJ ser vi också att miljön utgör ett allt starkare argument till varför resenärer väl
jer att resa med tåg. På våra fjärrlinjer har tågresandet ökat kraftigt under de senaste
tre åren. Ökningen återfinns inom alla kundsegment, men är tydligast bland affärsrese
närer. En av orsakerna är att många företag har vidareutvecklat sin resepolicy till tågets
fördel för att minska sin miljöpåverkan.

SJs miljöarbete
I enlighet med SJs miljöpolicy ska miljöhänsyn genomsyra hela koncernens verksam
het. Ett aktivt och målinriktat miljöarbete är också en förutsättning för god lönsamhet
och för att vi ska kunna vara ett ledande persontransportföretag.
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SJ bedriver sitt miljöarbete inom ramen för tre huvudområden:
• Kommunikation kring resan, som innebär att vi sprider budskapet om SJs miljöfördelar.
• Innovation kring tåget, som bland annat betyder att vi investerar i modern tågteknik
för att minimera utsläppen.
• Resurshushållning, som bland annat innebär att vi återvinner material och arbetar
med ständiga förbättringar enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

KOMMUNIKATION KRING RESAN: SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE
* K älla: SJs Miljökalkyl baserat på NTM:s
metoder och data, www.sj.se.

Att resa med SJ är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Företag och privatperso
ner lägger allt större vikt vid miljöfrågor, vilket ökar vikten för oss att kommunicera vårt
miljöarbete och vår låga miljöbelastning.

Tågresor märkta med Bra Miljöval
Tåg är det mest miljövänliga transportmedlet med hänsyn till energianvändning, bland
annat på grund av den låga friktionen mellan hjul och räls. Vi sänker våra redan låga
utsläpp genom att den el som köps in för tågdriften enbart kommer från förnybara
energikällor, från vatten- och vindkraft. Detta ger minimala koldioxidutsläpp jämfört
med energi från fossila bränslen. Alla resor med SJs eltåg i Sverige är märkta med
Bra Miljöval, Naturskyddsföreningens miljömärkning. Elproduktionen för en resa med
ett X 2000-tåg (300 passagerare) mellan Stockholm och Göteborg bidrar endast
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med några få hektogram koldioxid. En bensindriven bil (miljöklass 5) släpper på
motsvarande sträcka ut cirka 89 kg koldioxid, medan ett flygplan (Boeing 737-600)
släpper ut 6 ton. En flygresa mellan Stockholm och Göteborg motsvarar samma kol
dioxidutsläpp som mer än 15 000 tågresor på samma sträcka.

SJ Miljökalkyl jämför utsläppen

Varför valde du just tåget?
Åka tåg är bra för miljön
(minskad miljöbelastning).
%
50
40

På SJs hemsida finns en välbesökt miljökalkyl som enkelt jämför utsläppen från en resa
med tåg, bil, buss och flyg (www.sj.se/miljokalkyl). Den visar privat- och företagskunder
vilken miljöbelastning deras resa med SJ ger upphov till. Miljökalkylen är en viktig och
uppskattad del av vår kommunikation.

Grönt varumärke
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Resenärerna är idag medvetna om att varje resa med SJ istället för med ett konkurre
rande transportslag är en vinst för miljön. 51 procent (43) av SJs kunder uppger i NöjdKund-Index att miljön är en viktig faktor som påverkat dem i deras val av färdmedel.
SJ utsågs till Sveriges grönaste varumärke 2008 i en undersökning från varumärkes
byrån Differ. SJ ligger i topp inom kategorin resor och fick även högst medelvärde totalt
inom gruppen av Sveriges hundra största varumärken. Totalt deltog 1 000 personer i
undersökningen. SJs pris bestod av utsläppsrätter på tio ton koldioxid, vilket motsvarar
koldioxidutsläppen från våra eltåg under ett halvt år.
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Källa: SJs NKI undersökning.
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Under 2008 tilldelades SJ även Sveriges Reklamförbunds andrapris Silverägget
för tidningsreklamen ”Minimal miljöpåverkan”.

INNOVATION KRING TÅGET: INVESTERINGAR FÖR MILJÖNS SKULL
Tågets energianvändning påverkas till stor del av fordonens konstruktion. Trots ökade
hastigheter förbrukar SJs nya fordon mindre energi än de fordon de ersätter. Från 1993
till 2006 har den genomsnittliga energianvändningen per personkilometer i SJs sam
lade trafik med eltåg minskat med 20 procent.
SJ fortsätter att minska sin energianvändning genom investeringar i nya tåg. De nya
fordonen har, till skillnad från sina föregångare, kapacitet att vid inbromsning återmata
el till elnätet. De har dessutom ett effektivare komfortsystem och lägre luftmotstånd.
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Företagen kan bli miljöhjältar
Det blir allt vanligare för företag att vidareutveckla sin rese
policy för att minska sin miljöpåverkan och för att spara
pengar. SJ hjälper företag med reseanalyser som mäter
nuvarande resekostnad och koldioxidutsläpp.
– Ofta ringer företag till oss och frågar hur vi kan hjälpa dem
att minska sina kostnader och koldioxidutsläpp. Det brukar
mynna ut i att vi gör reseanalyser för sträckor som företagen
vill undersöka, säger företagsförsäljaren Enrico Rosberg på SJ.
– Reaktionerna på resultatet från reseanalysen brukar vara
positiva. Än så länge har jag inte gjort en enda analys som
visat att det skulle bli sämre kostnads- och miljömässigt för

företaget att ta tåget. Det som företagen också uppskattar
med tåget är att det går att jobba uppkopplad mot internet
under resan. Det gör att den extra tid det ibland tar att åka
tåg jämfört med flyg kan utnyttjas effektivt, säger Enrico.
Den gröna vågen har blivit den gröna vägen.
Magnus Nilsson, trafikexpert på Naturskyddsföreningen
välkomnar den här utvecklingen.
– Ja, det är tydligt att företagen nu ser över sin resepolicy och
förändrar den till det bättre för miljön. En ny resepolicy är nå
got ett företag kan skapa själva och ganska enkelt. Det behövs
inga stora omställningar eller nya regelverk i samhället för att
förändra resandet, säger Magnus Nilsson.

SJ och miljö
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Nya energieffektiva snabbtåg
Under 2008 har arbete pågått med att ta fram nya snabbtåg med högre standard
och komfort. Inom ramen för det arbetet har vi ställt miljökrav på bland annat energi
effektiviteten, de material som används och en återvinningsplan när tåget tas ur bruk.
De nya tågen baseras på en energisnål grundkonstruktion. Jämfört med lok och vagnar
har de:
• lägre luftmotstånd, vilket minskar energianvändningen.
• elbroms som återmatar el till kontaktledningen. El kan användas av andra tåg på
sträckan.
• styrsystem som automatiskt nyttjar återmatande elbroms i första hand och mekanisk
broms i andra hand.
När tåget står parkerat ställs värme och ventilation om till parkeringsläge. I parkeringslä
get stängs all icke nödvändig elförbrukning av och under de kalla årstiderna sänks inne
temperaturen. Elanvändningen på tågen kommer att mätas med Banverkets nya elmä
tare, som läser av elen i femminutersintervaller och automatiskt skickar information.
För att ytterligare minska elanvändningen bygger SJ in en funktion som hjälper
förarna att köra energisnålt, så kallad eco-driving. På instrumentpanelen kan förarna
se hur väl de utnyttjar elbromsen vid varje bromstillfälle. De vet också hur mycket el
bromsen har använts från körningens början. Förare som kör energisnålt behöver inte
hålla högre hastighet än nödvändigt för att hålla tidtabellen. Maximalt nyttjande av
elbromsen minskar även slitaget på mekaniska bromssystem och minimerar broms
emissionerna.

RESURSHUSHÅLLNING: EN STRÄVAN MOT STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
SJ ska hushålla med resurser och även påverka sina leverantörer till detsamma. Om
möjligt ställer vi krav vid upphandlingar på att leverantören ska vara miljöledningscerti
fierad, minimera kemikalieanvändningen samt använda miljöanpassade kemikalier. Vid
inköp bedömer vi leverantören utifrån kriterier som baseras på Miljöstyrningsrådets
riktlinjer för hållbar upphandling. Kriterierna uppdateras kontinuerligt för att anpassas
till den tekniska utvecklingen på marknaden. Under 2008 ställde vi exempelvis omfat
tande miljökrav vid upphandling av IT.
SJ moderniserar för närvarande sina InterCitytåg. Samtliga tåg ska bland annat få
en ny utsida med svartmålade vagnar. Den nya färgen är ett miljöanpassat alternativ
som innehåller mindre mängd lösningsmedel och har en bättre täckförmåga än den
gamla. Att byta färg är ett led i vårt arbete med att byta ut miljöfarliga kemikalier mot
mer miljömässiga alternativ.
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Minimala utsläpp av växthusgaser
SJs totala utsläpp av koldioxidutsläpp på 6 072 ton (8 786) under 2008 är lågt i förhål
lande till det transportarbete vi utför. Detta reflekteras i det utsläpp per personkilo
meter som SJ ger upphov till, det vill säga 0,85 (1,36) g/personkm. I juni 2008 upp
hörde vi med att bedriva diesel- och biogastrafik på Tjustbanan och Stångådalsbanan.
Därmed är SJs tågtrafik till 100 procent eldriven, med en total energianvändning på
651 GWh (597). Det motsvarar utsläpp av koldioxid om endast 20 ton (18).

CO2 -utsläpp koncernen, egentrafik och länstrafikavtal 2008, ton
Eltåg

20

Dieseltåg

1 117

Ersättningstrafik – buss och taxi

2 406

Tågbuss

1 997

Hyrbil

48

Taxi

318

Tjänsteresor

166

Summa

6 072

Det största enskilda bidraget till SJs utsläpp av växthusgaser år 2008, 2 406 ton
(3 947), kommer från bussar och taxi som sätts in vid trafikstörningar. Därför strävar
vi efter att öka andelen förnybar energi för ersättningstrafiken och arbetar aktivt för att
våra leverantörer ska använda förnybart bränsle. I dagsläget finns dock få fjärrbussar
med förnybart bränsle att tillgå hos leverantörerna. Därför har vi störst möjlighet att
påverka valet av bussar när det gäller den planerade ersättningstrafiken, till exempel
vid banarbeten.
Uppvärmning och kylning för bra inomhusklimat på tågen ger även upphov till växt
husgaser. Utsläppen av köldmedier under 2008 motsvarar 301 ton (610) koldioxid
ekvivalenter. Att minska läckaget från kylanläggningar har varit ett av SJs fokusområ
den under 2008. Åtgärder har genomförts på de fordon som läcker mycket köldmedier,
till exempel genom byte och reparation av kylningsaggregat, vilket har resulterat i en
halvering av utsläppen.

Bromsning och miljöpåverkan
Slitage av bromsblock och bromsbelägg vid mekanisk inbromsning med tåg ger upp
hov till utsläpp av partiklar som kan ha hälsopåverkande effekt. Bromsblock och broms
belägg består av metaller som zink och koppar, men även av kompositmaterial. Under
2008 var förslitningen av bromsblock 171 ton (160) och av bromsbelägg 130 ton (114).
Att minska förslitningen, bland annat genom att öka användningen av elbromsar, utgör
ett väsentligt utvecklingsområde för SJ. Elen som återmatas kan sedan användas av
andra tåg på sträckan.

Återvinning så långt det är möjligt
Under året byggde SJ om Linxtåg till X 2000. I samband med detta byttes cirka 1 500
stolar ut som återvanns till 100 procent. Metall, plast och gummi gick till materialåter
vinning och blev ny råvara, medan kabel maldes ner och blev ny plast och metall. Fyll
ningen i dynorna, trä och skumgummi, gick till energiutvinning.
SJ uppmärksammades under året för sin miljöanpassade skrotning av lok och vag
nar från 60-talet. Projektet avslutades under början av 2008 och 99 procent av allt
material har källsorterats och återförts till kretsloppet, vilket motsvarar drygt 7 000 ton
material. Endast porslin från handfat och WC-stolar gick till deponi. Det ekonomiska
resultatet av återvinningen är försumbart, men för miljön är vinsten stor.
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Skrotning av tåg
EXTERIÖR
Transformatorer
Nytt
råmaterial

INTERIÖR
Fönsterglas
Glas, glasull,
isolering

Smidesskrot
(Boggi, hjul)
Nytt råmaterial
(Järnvägsvagnar,
armering)

Fragmenteringsskrot

Metall

(Stolar, innertak, väggar)

Järn

Trä

Stålverk

Förbränning

Nytt råmaterial

Energi

Lysrör och lampor
Glas
Pulver

Nytt
råmaterial

Ny produkt

Rostfritt stål
(Hatthyllor,
elementskydd)

Destruktion
Metall till
nya produkter

Isolering
Förbränning

Energi

Textilier

Gummi
(Lister)

Förbränning

Energi

(PVC-mattor)

(Klädhängare, fönsterkarmar, skyltar)
Förbränning

Nytt råmaterial
(vattenledningsrör,
vattenkranar)

Golv

Metaller

(Gardiner)

Kabel

Energi

Koppar

Mässing

Aluminium

Nytt
råmaterial

Nytt
råmaterial

Nytt
råmaterial

Återanvändning

Trasmattor

Förbränning

Energi

SJ vann priset ”Årets miljöinitiativ” för miljöanpassad skrotning av tåg på tidningen
Travel News gala Grand Travel Award 2008. Priset röstades fram av 50 ledare inom den
svenska turist- och reseindustrin. SJ vann även tredje pris för skrotningsprojektet på
UIC Sustainability Awards 2008. SJ är medlem i UIC, den internationella järnvägsunio
nen, som har en årlig konferens med fokus på miljö- och energifrågor.
Under året deltog SJ även i kampanjen Mobilkomposten genom att uppmana med
arbetarna att lämna in sina gamla mobiltelefoner för återvinning. För varje insamlad
telefon går 30 kronor till barnsrättsorganisationen Plan Sverige. Pengarna används
i miljöprojekt för barn och ungdomar, som har drabbats av klimatförändringar. Kam
panjen fortsätter under 2009.
Grand Travel Award 2008

Fotograf: Lo Boman

UIC Sustainability Awards

Miljöarbete i hela SJ
Styrelsen och den verkställande direktören har det yttersta ansvaret för miljöarbetet.
Miljöavdelningen driver det praktiska arbetet och utvecklar förslag på strategiska
åtgärder. SJ AB har länge arbetat i enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001 och
har under 2008 blivit certifierat. Detta utgör en konkurrensfördel för oss och utgör
dessutom ett krav i vissa upphandlingar. Även vårt helägda dotterbolag Stockholmståg,
som driver pendeltågstrafiken i Stockholm, har under 2008 blivit certifierat enligt ISO
14001.
I organisationen finns ett miljönätverk som tar tillvara på åsikter och förslag, och
som träffas regelbundet för utbildningar och erfarenhetsutbyten. Eftersom stora delar
av SJs miljöpåverkan är kopplad till fordonen finns ett särskilt miljöråd inom SJs For
donsdivision.

Miljöutbildade medarbetare
SJs mål är att miljömedvetenhet ska genomsyra hela organisationen. Därför är utbild
ning och information hörnpelare i vårt miljöarbete. Utbildade och informerade medar
betare kan agera ansvarsfullt i miljöfrågor, besvara frågor från miljömedvetna kunder
och sprida miljöbudskapet vidare till kunderna. Under året genomförde medarbetarna
på SJ AB en interaktiv miljöutbildning. Den är skräddarsydd för SJ och fokuserar på
verksamhetens miljöpåverkan och hur SJ arbetar för att minska den. Allmän miljökun
skap ingår också i utbildningen. Utbildningen har fått högt betyg av medarbetarna,
i genomsnitt 3,4 av 4,0 poäng. Många uppger att den är intressant och lärorik och att de
kommer att ha nytta av den i sitt dagliga arbete.
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SJs gröna IT-arbete
SJ har omfattande IT-system för bland annat försäljning,
trafikledning och information. Miljöhänsyn ska genomsyra
hela verksamheten och när SJ nyligen valde leverantör av 
IT-tjänster stod miljötänkandet högt upp på agendan.
Under 2008 tog vi fram en instruktion för hur SJ ska arbeta
med miljöaspekter inom IT. Utifrån ett strikt a
 ffärsmässigt
perspektiv listades konkreta och tydliga miljökrav som
kommande upphandlingar av IT-tjänster ska innehålla.
– Till exempel kräver vi att leverantören är ISO 14001-certi
fierad, har egna mätbara miljömål, har en utpekad miljöansvarig inom sin organisation och att leverantören ställer
krav på sina underleverantörer, berättar Shirin Laji, program
ledare för IT Sourcing och fortsätter:
– Leveransen till SJ ska uppfylla ett antal krav. Bland annat
ska leverantören kunna visa en årlig minskning av energi
användningen. Om kraven inte uppfylls, utgår vite till en
miljöfond som investerar i miljöprojekt. Vi har också rätt a
 tt
göra revision hos leverantören.

SJs tillvägagångssätt har fått starkt gehör på marknaden.
Redan i upphandlingsfasen fick frågan stort utrymme och de
flesta leverantörerna visade sig angelägna att möta kraven.
Fujitsu Services vann en av upphandlingarna och levererar
service desk och arbetsplatser till SJ.
– SJs miljövänliga profil och vision är lätt att sympatisera
med. Det känns förstås mycket positivt att vi kan vara ett
stöd till företaget med vår outsourcinglösning. IT är dessutom
centralt för SJ som ett av Sveriges ledande reseföretag och för
oss är avtalet ett kvitto på att Fujitsu idag är ett av Sveriges
ledande IT-tjänsteföretag, säger Katarina Mellström, vd för
Fujitsu Services.
– Vi bidrar till våra leverantörers affärsutveckling, men det
här är även en läroprocess för oss. Nu ska vi tillsammans hitta
nya mätetal, liksom metoder för mätning av indirekta miljö
vinster i leveransen till SJ, säger Anders Hedenros, IT-direktör
på SJ AB.

SJs medarbetare

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.
Målet med SJs personalarbete är att medarbetarna ska förstå sin betydelse och roll
i verksamheten. Engagemang och rätt förutsättningar i övrigt är viktigt för att SJ ska nå
sina affärsmål. Det kräver bra ledarskap och att mål och vision är tydligt kommunice
rade i organisationen. De prioriterade områdena som SJ arbetar med är kompetens
utveckling, medarbetarskap/ledarskap, hälsa och mångfald.

Klart framåt i medarbetarundersökning

Nöjd-Medarbetar-Index,
SJ AB
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2007 gjordes ingen medar
betarundersökning på grund 
av omorganisation.

Medarbetarundersökningar ger ett övergripande mått på hur de som arbetar hos SJ
upplever förutsättningarna i sitt arbete, samverkan och spridning av kunskap, hand
lingskraft och ledarskap samt hur organisationen fungerar i övrigt. Undersökningarna
är viktiga verktyg för att identifiera rätt insatser och följa utvecklingen.
Mellan 2006 och 2008 ökade Nöjd-Medarbetar-Index, (NMI) från 49 till 58. Ett index
över 60 är bra och ett index under 40 visar att mycket behöver förändras och åtgärdas.
Ett sammanfattande NMI för svenskt arbetsliv ligger på cirka 55–57 i genomsnitt. Jäm
fört med medarbetarundersökningen 2006 har samtliga delmått gått framåt. 2007
gjordes ingen medarbetarundersökning på grund av omorganisation.
Delar av förbättringen i medarbetarindex kan kopplas till SJs framgång under se
nare år, resandet med SJs fjärrtåg har ökat med cirka 25 procent från 2005 till 2008
och våra kunder har blivit nöjdare. Detta är bland annat resultatet av nya tjänster, nya
och upprustade tåg och en stark konjunktur. Även en ökad miljödebatt har ökat SJs
attraktionskraft. Våra medarbetare har under de senaste tre åren fått vinstdelning som
bekräftelse på ett väl utfört arbete.
Den främsta förklaringen till den starka utvecklingen av NMI är att SJ har arbetat med
flera stora projekt för att förbättra medarbetarnas förutsättningar.
• Projekt Småskalighet; ny organisation efter medarbetarundersökning
• Storsatsningar på kompetensutveckling
• Resultat och engagemang genom ledar- och medarbetarskap
• Minskad sjukfrånvaro/Hälsosatsning.
2008 års undersökning visar bland annat att medarbetarna känner till SJs värderingar
och upplever att de har möjlighet till individuell utveckling och till att ta egna initiativ.
De flesta är nöjda med sin prestation i det dagliga arbetet. Den personliga arbetssitua
tionen bedömdes klart bättre jämfört med för två år sedan och gick från index 40 till
56. Medarbetarna anser också att ansvar och befogenheter blivit tydligare. Utöver det
uppgav 60 procent att de känner sig uppskattade på jobbet, jämfört med 48 procent
i 2006 års undersökning.
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Områden som kräver ytterligare utveckling är bättre uppföljning av mål och effektivare
rutiner och processer för det dagliga arbetet. SJ behöver även se till att medarbetarna
får tillgång till den information de behöver i sitt arbete. Ett led i att få medarbetarna att
känna sig delaktiga i verksamheten är att än bättre tillvarata idéer om förbättringar.

Ny organisation resultat av medarbetarundersökning
I SJs medarbetarundersökning 2006 uttryckte SJs medarbetare framför allt önskemål
om tydligare roller och ledarskap. De ville också i högre grad kunna påverka arbets
tiden och få mer tid för kompetensutveckling. Dessa önskemål, liksom SJs mål att öka
kundorienteringen i verksamheten, har legat till grund för flertalet av de aktiviteter som
har pågått inom SJ under 2007 och 2008.
Under 2008 har den tidigare division Tågtrafik delats i två, en med fokus på service
ombord och en med fokus på tågdrift.
SJs trafik delas in i koncepten, X 2000, Regional, InterCity och Natt. Genom att orga
nisera verksamheten efter koncept istället för geografi vill vi öka personalens delaktig
het och engagemang. Det ger också möjligheten för medarbetarna att bli kunnigare
inom sitt koncept. Målet är att ge kunderna bättre och mer personlig service.
En annan viktig åtgärd i samband med omorganisationen har varit att minska stor
leken på arbetsgrupperna inom respektive koncept. Fler arbetsledare har rekryterats
för att möjliggöra uppdelning i mindre arbetsgrupper. Det innebär kortare beslutsvägar,
tydligare återkoppling och ett närmare chefs- och medarbetarskap.
En grundutbildning har under 2008 tagits fram för SJs personalplanerare, som har
en nyckelroll för att få schemaläggning och det småskaliga arbetssättet att fungera på
bästa sätt. Därmed säkerställs en enhetlig modell för personalplanering.

Storsatsningar på kompetensutveckling
SJ arbetar löpande med att se över personalens kompetensbehov och skapa samt ge
nomföra utbildningar som motsvarar dessa behov. Det handlar både om utbildningar
av nyanställda, fortlöpande kompetensutveckling och utbildningar som en följd av pro
jekt och satsningar. Utbildningarna ska bidra till att SJ kan uppfylla de affärsmässiga
målen. Det finns många möjligheter för SJs anställda att fördjupa sina kunskaper. Lok
förare kan vidareutbilda sig och därigenom få kompetens att köra andra fordonstyper
och linjer. Tågvärdar kan vid övergång till annat koncept få vidareutbildning för att ge
bästa service. Löpande sker säkerhetsutbildningar för samtlig ombordpersonal.
SJ grundade i mitten av 2008 SJ Service Academy, med inriktning på service-, säljoch lokförarutbildningar. Det är en viktig förstärkning av SJs utbildningsverksamhet.
Denna stora satsning på kompetensutveckling syftar till att utveckla både individuella
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och gemensamma prestationer för att öka kundnöjdheten och göra SJ till ett än mer
konkurrenskraftigt företag.
Andelen som anger att de utvecklat sin kompetens har ökat från 40 procent till 56
procent från 2006.

Resultat och engagemang genom ledar- och medarbetarskap
Det är viktigt att medarbetare och ledare möter varandra med tillit och respekt för att
våra gemensamma ansträngningar ska leda till bästa möjliga prestationer för våra
kunder. Med målsättningen att utveckla ledar- och medarbetarskapet samt stärka
SJs företagskultur pågår inom divisionerna Försäljning, Trafik och Service en satsning
som kallas Medarbetarskap – Det personliga engagemanget. Ledare och medarbetare
samlas i grupper och diskuterar frågor som medarbetarskap, självinsikt, ansvar, ini
tiativ, lojalitet, gruppdynamik med mera. Chefens roll är både att vara gruppmedlem
och diskussionsledare. Efter ett antal arbetsmöten avslutar deltagarna med att skriva
personliga kontrakt med sig själva om hur de vill fortsätta att utveckla sig själva och sin
arbetsplats.
Inom SJ får cheferna även genomgå utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare
(UGL) samt Utvecklande Ledarskap (UL). Dessa är erkända utbildningar för chefer
inom näringsliv och förvaltning. UGL ger deltagarna kompetensen att se hur en grupp
utvecklas och mognar över tiden; vad som främjar och vad som försvårar en bra ut
veckling mot goda prestationer. UL beskriver vilka ledarbeteenden som utvecklar och
engagerar medarbetare. Under utbildningen får chefen en 360 graders återkoppling
på det egna ledarbeteendet samt en handlingsplan för att utveckla ledarskapet.
I 2008 års medarbetarundersökning ökade ledarskapsindex från 54 till 64. Medar
betarna anser i högre utsträckning att ledarna agerar i enlighet med SJs värderingar,
lyssnar på dem, är insatta i den dagliga verksamheten och delar löpande med sig av
information.

Minskad sjukfrånvaro och förbättrad hälsa
Under de senaste åren har den totala sjukfrånvaron på SJ minskat påtagligt. 2008 låg
den på 5 procent, jämfört med 8 procent 2006.
Framgången förklaras till stor del av SJs projekt ”Minskad sjukfrånvaro vid SJ” som
pågick under åren 2005–2007. Projektet har därefter övergått till linjeorganisationen,
med fortsatt framgångsrikt resultat.
Den sjunkande sjukfrånvaron är glädjande eftersom detta ökar livskvaliteten för den
enskilde och minskar kostnaderna för SJ. Minskningen av sjukfrånvaron under 2008
motsvarar cirka 75 heltidstjänster, vilket innebär en minskad kostnad för individen, SJ
och samhället om cirka 40 miljoner kronor årligen – eller nära 25 miljoner kronor för
varje procentenhet som SJ lyckas minska sjukskrivningarna med. Dessutom möts kun
derna av mer välmående medarbetare ombord på tågen och i resebutikerna.

Sjukfrånvaro, %
10
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Nytt pilotprojekt – minskad korttidssjukfrånvaro

Könsfördelning,
totalt, %
Kvinnor 38% (37)

För att fortsätta minska antalet korttidssjukskrivna genomförde SJ under 2008 ett
pilotprojekt i Stockholm där alla som varit korttidssjuka fler än fem gånger snabbt fick
stöd för att kunna komma åter i arbete.
Sjukskrivna får omgående träffa läkare för att få arbetsförmågan utredd. 75 pro
cent av alla sjukskrivna som har fått genomgå bedömning av arbetsförmågan har
kommit tillbaka i tjänst. Ytterligare nio procent har fått anpassat arbete eller annat arbete
i organisationen.
En viktig framgångsfaktor för projektet är att aktiviteterna är lokalt förankrade och
tillgängliga.

SJs hälsosatsning
Män 62% (63)

För att långsiktigt förbättra arbetsmiljön samt att fortsätta att minska och vidmakthålla
en låg sjukfrånvaro, startade SJ 2007 ett nytt hälsosatsningsprojekt för att förstärka
projekt Minskad Sjukfrånvaro vid SJ AB. Med hjälp av hälsosatsningen kan även med
arbetarnöjdheten och motivationen höjas ytterligare, samtidigt som gemenskapen
inom SJ – med omtanke om sig själv och andra – stärks.
Den nya hälsosatsningen pågår i tre år och omfattar SJ ABs alla medarbetare.

Könsfördelning,
chefer, %
Kvinnor 37% (33)

Män 63% (67)

SJs hälsosatsning syftar till att:
– erbjuda alla medarbetare en möjlighet till bättre hälsa genom förebyggande insatser
– skapa förutsättningar för och införa ett långsiktigt, kontinuerligt hälsoarbete som en
integrerad del av den ordinarie verksamheten.
Hälsosatsningen består av ett basutbud med insatser som täcker de största behoven
av fysiskt och mentalt stimulerande hälsoåtgärder. Lättillgängliga träningsverktyg för
motion, massage- och kiropraktorbesök, kostrådgivning och stresshantering är de
främsta exemplen.
Under 2008 har arbetet fortsatt. Bland annat har införande av basutbudet hos med
arbetarna i de 15 största orterna runtom i landet pågått.

Könsfördelning,
arbetsledare, %
Kvinnor 38% (40)

Medelålder, koncernen

2007

2008

Män

46

45

Kvinnor

39

39

Totalt

43

42

2007

2008

15

13

Män 62% (60)

Genomsnittlig anställningstid, koncernen
Män
Kvinnor
Totalt

Anställda uppdelat på ålder, koncernen

8

12

11

2007

2008

726

917

1 886

2 034

> 50

1 441

1 588

Totalt

4 053

4 539
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Kommande utmaningar
SJs fortsatta framgång vilar på nöjda kunder. För att lyckas med kundmötet krävs de
dikerade medarbetare. SJ har under de senaste åren satsat på sin personal, vilket gett
resultat i ett förbättrat medarbetarindex. Några av de utmaningar som finns framgent
är att fortsätta minska korttidssjukfrånvaron, mer fokus på serviceutbildningar och
etablera en mer enhetlig syn på medarbetarfrågorna inom hela koncernen.
I en allt hårdare konkurrenssituation vill vi utmärka oss genom nöjda, engagerade
medarbetare och service. Vår vision är att nöjda medarbetare och nöjda kunder ska
utvecklas i en positiv spiral.

Personalomsättning, koncernen

2007

2008

Antal rekryteringar

687

274

Antal avgångar

409

333

14%

7%

Medelantal anställda per organisation, koncernen

2007

2008

Tågtrafik 1)

2 425

Personalomsättning

1 242

Trafik

1 380

Service
Försäljning

573

613

Fordon

249

264

Huvudkontor

228

248

Dotterbolag

578

792

4 053

4 539

Totalt
1) Under 2008 har den tidigare divisionen Tågtrafik delats i två divisioner,
Trafik och Service.

Att skapa kundnytta

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. Det innebär hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
SJs helägda dotterbolag
Stockholmståg KB,
ansvarar för att driva
pendeltågstrafiken i
Stockholms län, på uppdrag
av AB Storstockholms
Lokaltrafik (SL).

NKI, Stockholmståg KB 1)
2006, Okt

2007

2008

36

49

60

Nöjd-Kund-Index (NKI)
Vi på SJ är väldigt måna om att lyssna på våra kunder och vill veta hur de trivs på
resan med oss. Det är viktigt för att vi ska kunna prioritera rätt åtgärder för att ut
veckla verksamheten och erbjudandet till kunden. Därför satsar vi stora resurser på att
löpande mäta kunders trivsel i ett NKI, som under 2008 reflekterade 16 000 resenärers
synpunkter och kommentarer. Kunderna tillfrågas ombord på tåget. Mätningar av kun
dernas uppfattning om oss är breda och på så vis kan vi fånga upp alla nyanser i hur
de upplever sin tågresa. I genomförda NKI-undersökningar beaktar vi särskilt kunder
nas totala omdöme, liksom delkomponenterna komfort, bemötande, information och
punktlighet.
Under 2008 var NKI 73 totalt (73), vilket motsvarar betyget ”Bra”.

Nöjd-Kund-Index – SJ AB

1) I mars 2006, före övertagandet, var
NKI 27.

2006

2007

2008

Komfort

71

73

72

Information

73

75

76

Punktlighet

63

61

59

Bemötande

73

74

73

NKI Totalt 1)

71

73

73

1) Varje post är separat, även NKI Totalt.

Komfort

SL genomför 10 gånger
per år, sedan år 2000,
Nöjd-Kund-mätningar.
Resultaten under hösten
2008 är de bästa som
uppmätts. Den starka
utvecklingen förklaras till
stor del av åtgärder som har
genomförts för att höja
kvaliteten.

Upplevelsen av komfort ombord har stor inverkan på resenärens trivsel. Komfort berör
grundläggande frågor som att tågen är hela och rena, bekväma samt att det finns funge
rande toaletter och bagageutrymmen. Vi arbetar hela tiden med att förbättra komforten
och upplevelsen ombord för att motsvara kundernas ökade krav och förväntningar.
Idag ligger indextalet för komfort ombord på 72. Index har varit stabilt och legat på
en tillfredställande nivå de senaste tre åren.
Elkontakter vid varje passagerarsäte gör det möjligt att använda dator under resan.
Våra dubbeldäckare och X 2000 har internet ombord, vilket uppskattas mycket av
resenärerna.
Entreprenörer utför städning av tågen och SJ mäter kontinuerligt städkvaliteten. Re
sultatet för 2008 var inte tillfredsställande, vilket bekräftas av kundenkäter. Det krävs
gemensamma insatser både internt och externt med våra leverantörer för att komma
till rätta med problemet.
Ökad beläggning är naturligtvis glädjande, men medför dock i vissa fall att kunden
kan uppleva att komforten blir lägre. Mot bakgrund av detta är det positivt att kunder
nas uppfattning om komforten inte har försämrats.
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Att skapa kundnytta

Bemötande
Resan med SJ ska vara en upplevelse. Vårt betyg i bemötande enligt NKI, 73, har legat
på en stabil nivå de senaste åren.
I en tid med hårdnande konkurrens är det den personliga servicen som avgör vilket
företag kunden väljer. För att vara kundens förstahandsval är vår ambition att hela SJ
ska andas service och kvalitet hela vägen från försäljningsprocessen till själva resan.
Den under 2008 genomförda omorganisationen skapar förutsättningar för att öka
ombordpersonalens fokus på service. Vår nya skola, SJ Service Academy, med inrikt
ning på service, säljutbildningar och lokförarutbildningar, ska också bidra till att utbilda
och träna medarbetare så att de tänker service genom hela erbjudandet. Nyanställda
tågvärdar och säljare genomgår fem veckors grundutbildning med teori och praktik. All
vår frontlinjepersonal genomgår årliga repetitionsutbildningar med fokus på service.

Information
Tydlig, relevant och lättillgänglig trafikinformation skapar enkelhet och trygghet för
resenären. För informationsgivning ombord på tågen ser vi en förbättring för 2008 jäm
fört med 2007. Vid trafikstörningar är det extra viktigt att snabbt informera om orsaken
till denna, om det kommer att uppstå ytterligare förseningar och hur eventuella anslut
ningar påverkas. Då är det viktigt att vår personal är synlig och tillgänglig för frågor.
Ett led i att bli bättre på att ge information är att SJ under 2008 utrustade samtliga
tågvärdar med nya handdatorer. Handdatorerna är uppkopplade mot trafikkontor och
riksledning. På så vis får tågvärdarna större möjlighet att löpande informera vid förse
ningar och andra trafikstörningar. Information som då kan lämnas till kund innefattar
förseningens omfattning, tillgänglig ersättningstrafik och andra anslutningar.
SJ har under 2008 även utvecklat samarbetsformerna med Banverket kring trafik
information, bland annat stationsutrop och utrop på tågen. Detta ska öka tydligheten
för resenärerna och bidra till att vi alltid har uppdaterad och korrekt information.
SJ ser över trafikinformationen kontinuerligt och www.sj.se blir ett allt viktigare verk
tyg i det arbetet.

Punktlighet
Punktlighet är vårt främsta kvalitetsmått. Under 2008 var den genomsnittliga punktlig
heten, mätt som andelen tåg som ankommer till slutstation inom fem minuters avvikelse
från tidtabell, 90 procent (90). SJ har en hög ambitionsnivå när det gäller punktlighet
även om den på vissa linjer inte är tillräckligt bra.

Punktlighet, SJ AB, %

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mål
2009
93

Alla SJs Tåg 1)

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 1)

95

95

95

95

93

94

1) Exklusive Stockholmståg.

Många av våra förseningar orsakas av viltolyckor, nedfallna träd, strömavbrott och
andra yttre omständigheter. Eftersom järnvägsnätet är hårt belastat, framför allt i stor
stadsregioner vid högtrafik, påverkar förseningar på en sträcka ofta andra tåg i syste
met och orsakar således ytterligare förseningar.
Cirka 40 procent av förseningarna beror på faktorer som vi har direkt kontroll över.
En av våra viktigaste åtgärder för att minska andelen försenade tåg är ett nära sam
arbete med underhållsleverantörer. Det skapar bättre styrning för att förbättra drifts
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säkerheten på våra fordon. SJ införde under 2008 nya rutiner för att förbättra proces
ser för uppföljning och styrning av fordon på individnivå.

Kraftsamling X 2000
SJ hade, framförallt under hösten 2008, stora problem med punktligheten i X 2000trafiken. Orsakerna var flera. För att möta en ökad efterfrågan har vi infört fler avgångar
och förlängda tåg, vilket har slitit hårt på X 2000-tågen. Det har lett till olika tekniska
problem som har försämrat punktligheten.
Därtill finns det ett generellt problem med att utbyggnaden och underhållet av det
svenska spårsystemet inte har hållit samma takt som trafikökningen. För att komma
till rätta med problemen och återställa punktligheten för X 2000 till godtagbara nivåer,
arbetar SJ tillsammans med Banverket och vår underhållsleverantör med ett omfattande
åtgärdsprogram sedan hösten 2008. Åtgärderna innefattar bland annat att samtliga
X 2000-tågsätt löpande tas in på verkstad för genomgång och eventuella åtgärder.
Höga krav har ställts på underleverantörer för att de ska arbeta ikapp eftersläpande
underhåll. Ett team av reparatörer följer dagligen med på utvalda X 2000-avgångar för
att avhjälpa eventuella fel på tågen.
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Redovisningsprinciper
Hållbarhetsredovisningen för SJ-koncernen har upprättats utifrån SJs redovisnings
principer för hållbarhetsredovisning. Principerna bygger på Global Reporting Initiatives
(GRI) riktlinjer ”Sustainability Reporting Guidelines 3.0” (G3). Hänsyn har också tagits
till väsentliga delar i FNs Global Compact samt OECDs riktlinjer för multinationella
företag.
SJs redovisningsprinciper är utformade med utgångspunkt i de tio redovisningsprin
ciper som presenteras i GRIs riktlinjer G3. Principerna är uppdelade i två grupper: fyra
principer för att bestämma innehållet och sex principer för att säkerställa kvaliteten.
Bestämma innehåll:
• Väsentlighet
• Intressenter
• Sammanhang
• Fullständighet.

Säkerställa kvaliteten:
• Balans
• Jämförbarhet
• Korrekthet
• Läglighet
• Tydlighet
• Tillförlitlighet.

BESTÄMMA INNEHÅLL
För att säkerställa en balanserad och rimlig presentation i SJs hållbarhetsredovisning
måste beslut tas om vad rapporten ska innehålla. SJ bestämmer innehåll baserat på
väsentlighet med tanke på verksamhetens syfte samt på SJs antaganden om intressen
ternas rimliga förväntningar och intressen. Fokus har legat på att lyfta fram signifikanta
hållbarhetsaspekter för SJ och då framförallt bolagets miljöpåverkan samt medarbe
tarfokus.

Väsentlighet
Vid utformningen av hållbarhetsredovisningen har information inkluderats som kan
uppfattas som väsentlig utifrån de faktorer som innefattas i hållbarhetsbegreppet. SJ
inkluderar externa faktorer i redovisningen som exempelvis lagar och regleringar, om
världsfaktorer, framtida utmaningar, risker och möjligheter. Dessutom inkluderas så
dana interna faktorer som, förutom de som anges av GRI, anses signifikanta för just SJs
verksamhet, exempelvis SJs vision och policys samt annan information som väsentligt
kan påverka SJs intressenters uppfattning om bolaget.

Intressenter
I hållbarhetsredovisningen ska SJ redovisa vilka bolagets intressenter är och hur SJ
har besvarat intressenternas förväntningar och intressen. SJ har en mångfacetterad
intressentbild.
Att upprätthålla goda relationer och en vital dialog med samtliga intressenter är av
betydelse för bolagets utveckling och hjälper oss att identifiera prioriterade hållbar
hetsfrågor.
För att kunna säkerställa att intressenternas informationsbehov tillgodoses, samt
bedöma vad som anses betydelsefullt för dem, strävar SJ efter att upprätthålla en öppen
och konstruktiv dialog med omgivningen. På så vis säkerställs även att innehållet i håll
barhetsredovisningen är relevant för SJs intressenter. SJs agerande gentemot omgiv
ningen och intressenterna ska bygga på god affärsetik såväl som omtanke och respekt
för individ och miljö.
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Sammanhang
SJs hållbarhetsredovisning ska beskriva hur hållbarhetsfaktorerna är relaterade till
bolagets långsiktiga strategier, risker och möjligheter. Information ska redovisas om
SJs prestation i ett bredare hållbarhetssammanhang. SJ ska vidare visa på en god för
ståelse för hållbar utveckling och redovisa objektiv information och objektiva mätningar
av företagets utveckling.

Fullständighet
Hållbarhetsredovisningen ska ge intressenterna en helhetsbild över verksamhetens
påverkan på hållbarhetsfaktorerna. Med fullständig menas att redovisningen omfattar
alla väsentliga enheter och indikatorer i enlighet med GRIs ramverk. Med detta avses
att verksamhet inom SJ AB, Stockholmtåg KB och SJ Norrlandståg AB ingår i tillämp
liga delar. Arbete med att integrera verksamheterna pågår.

SÄKERSTÄLLA KVALITETEN
En kvalitativ och transparent hållbarhetsredovisning möjliggör för SJs intressenter att
göra korrekta bedömningar av SJs verksamhet.

Balans
Balans säkerställs genom att redovisningen reflekterar både positiva och negativa
aspekter av verksamheten. Genom att även lyfta fram negativa frågor ökar trovärdig
heten och områden med förbättringspotential synliggörs, vilket möjliggör ett förbättrat
hållbarhetsarbete.
Detta innebär i slutändan att SJs intressenter tillgodoses. SJ ska vidare göra en tyd
lig distinktion mellan vad som är fakta och vad som är SJs tolkningar. Tonvikten i redo
visningen ska ligga på de aspekter som SJ bedömt som mest väsentliga.

Jämförbarhet
SJ ska presentera information på ett sätt som möjliggör för intressenter att analysera
förändringar över tiden och jämföra dessa med andra bolag. SJ ska använda en kon
sekvent metod vid beräkningar och sammanställning av data samt vid redogörelse för
metoder och antaganden som gjorts vid framställandet av informationen i hållbarhets
redovisningen. Väsentliga förändringar mellan rapportperioderna vad gäller avgräns
ningar, omfattning, rapporteringsperiod eller annan signifikant information ska kunna
identifieras och vara lättbegripliga för SJs intressenter. Genom att SJ tillämpar GRIs
allmänt accepterade riktlinjer, G3, säkerställs en god jämförbarhet med andra bolag.

Korrekthet
SJs ambition är att informationen i hållbarhetsredovisningen ska vara korrekt och
tillräckligt detaljerad för att intressenterna ska kunna göra en riktig bedömning av
bolagets prestation. För att säkerställa korrektheten i hållbarhetsredovisningen görs ett
bestyrkande av extern revisor.

Läglighet
Med läglighet menas att SJ ska ha en konsekvent och aktuell rapportering. Hållbarhets
information redovisas årligen i samband med publicering av SJs årsredovisning.
På hemsidan publiceras olika hållbarhetsrelaterade policys och GRIs innehållsindex,
som visar SJs tillämpningsnivå av G3 samt hänvisning till var information finns. För
informationen i hållbarhetsredovisningen samt på hemsidan finns tydliga hänvisningar
till vilken tidsperiod informationen avser samt när informationen senast uppdaterades
och när den kommer att uppdateras igen.
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Tydlighet
SJ har ambitionen att den information som återfinns i hållbarhetsredovisningen ska
vara lättförståelig och lättåtkomlig samt användbar för SJs intressenter. För att säker
ställa en lättförståelig redovisning används tabeller och diagram som förtydligar och
åskådliggör den redovisade informationen. I syfte att ytterligare stärka tillgängligheten
har SJ valt att publicera hållbarhetsinformation både i en tryckt hållbarhetsredovisning
samt på hemsidan, vilket tryggar spridningen av materialet.

Tillförlitlighet
Användaren av SJs hållbarhetsredovisning ska känna tillit till den information som
redovisas.
SJ har rutiner för att innehåll och processer vid upprättandet av rapporten samlas,
dokumenteras, analyseras och redovisas. Detta säkerställer att innehållet i rapporten
är pålitligt och att rapporten uppfyller kraven på kontroll. SJ redovisar inte information
som inte kan styrkas med tillförlitlig dokumentation.

Bestyrkanderapport
Oberoende bestyrkanderapport avseende SJ AB:s hållbarhetsredovisning
Till läsarna av SJ AB:s hållbarhetsredovisning
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av SJ AB:s Hållbar
hetsredovisning 2008. Det är styrelsen och företagsled
ningen som har ansvaret för det löpande arbetet inom miljö,
arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling
samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredovis
ningen i enlighet med tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att
uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på
vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR
6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisningar utgiven av FAR
SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfråg
ningar, i första hand till personer som är ansvariga för upp
rättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåt
gärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och
en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning
och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard
i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De gransk
ningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att
vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den ut
talade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på
en revision har.
De kriterier som vår granskning baseras på är de delar
av ”Sustainability Reporting Guidelines, G3, utgiven av Global
Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsre
dovisningen, samt de redovisnings- och beräkningsprinciper
som företaget särskilt tagit fram och angivit. Dessa framgår
av sidorna 32–34 och 40–41. Vi anser att dessa kriterier är
lämpliga för vårt uppdrag.
Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av
väsentlighet och risk, bland annat omfattat följande:

• Uppdatering av vår kunskap och förståelse för SJ AB:s
organisation och verksamhet
• Bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning
avseende intressenternas informationsbehov
• Bedömning av resultatet av företagets intressentdialog
• Intervjuer med ansvariga chefer på utvalda enheter i syfte
att bedöma om den kvalitativa och kvantitativa informa
tionen i hållbarhetsredovisningen är fullständig, riktig och
tillräcklig
• Tagit del av interna och externa dokument för att bedöma
om den rapporterade informationen är fullständig, riktig
och tillräcklig
• Utvärdering av design för de system och processer som
använts för att inhämta, hantera och validera hållbarhets
information
• Utvärdering av den modell som använts för att beräkna kol
dioxidutsläpp
• Analytisk granskning av rapporterad information
• Avstämning av finansiell information mot företagets års
redovisning för år 2008
• Bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå avse
ende GRI:s riktlinjer
• Övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovis
ningen, samt dess format, därvid övervägande av infor
mationens inbördes överensstämmelse med tillämpade
kriterier
• Avstämning av den granskade informationen mot hållbar
hetsinformationen i företagets årsredovisning för 2008.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledningen att
anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med de ovan angivna kriterierna.

		

Stockholm den 20 februari 2009

		

Ernst & Young AB

Anders Wiger		
Auktoriserad revisor		

Göran Tyréus
Auktoriserad revisor
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Innehållsindex
H: Hänvisning till Hållbarhetsredovisningen

 Redovisas

Å: Hänvisning till SJs Årsredovisning 2008 – Finansiell rapport

p Redovisas delvis

W: Hänvisning till www.sj.se

 Redovisas ej

För fullständigt innehållsindex med kommentarer, se www.sj.se

Upplysning om ledningens tillvägagångssätt

Sidhänvisning

Ekonomisk hållbarhet

H: 3–13



Miljö

H: 14–21



Social hållbarhet

H: 22–31



Kriterier

Sidhänvisning

Redovisning

Redovisning

1

Strategi och analys

1.1

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi

H: 2



1.2

Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter

H: 2, 9



2

Organisationsprofil

2.1

Organisationens namn

Omslag: II



2.2

De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna

H: 1



2.3

Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures

Å: 4, 58–59



2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor

H: Baksida



2.5

Antal länder där verksamhet bedrivs, samt namn på länder med relevant verksamhet eller som är relevant för de frågor som
berör hållbarhet

Å: 1, W



2.6

Ägarstruktur och företagsform

Å: 1



2.7

Marknader som organisationen är verksam på

Å: 1, W



2.8

Organisationens storlek inklusive antal anställda, nettoomsättning, total kapitalisering fördelat på skulder och eget kapital samt
kvantitet av produkter och tjänster

Å: 11



2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden avseende storlek, struktur och ägande

Å: 1



2.10

Utmärkelser som mottagits under redovisningsperioden

H: 15, 20



3

Information om redovisningen
Redovisningsprofil

3.1

Redovisningsperiod för den redovisade informationen

H: 33



3.2

Datum för publicering av den senaste redovisningen

H: 33, W



3.3

Redovisningscykel

H: 33



3.4

Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll

Omslag: II



Redovisningens omfattning och avgränsning
3.5

Processer för definition av innehållet i redovisningen

H: 32–34



3.6

Redovisningens avgränsning

H: 32–33



3.7

Särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning

H: 32–33



3.8

Princip för redovisning av enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer

H: 32–34, 40–41



3.9

Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag

H: 40–41



3.10

Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar

H: 32–34



3.11

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder
H: 32–34, 40–41



H: 36–39



H: 8, 35



som använts i redovisningen
Innehållsförteckning enligt GRI
3.12

Förteckning över upplysningarnas placering i redovisningen, det vill säga hänvisning till sidor eller webblänkar där informationen
kan erhållas
Bestyrkande

3.13

Policy och nuvarande praxis för extern bestyrkan av rapporten

4

Styrning, åtaganden och intressentrelationer
Styrning

4.1

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning

Å: 58–65



4.2

Information om styrelseordföranden även är verkställande direktör

Å: 66–67



4.3

Antal oberoende, icke-verkställande styrelseledamöter

Å: 58



4.4

Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen

Å: 58–59



4.5

Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och chefer och organisationens resultat

Å: 61



4.6

Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår

Å: 61



4.7

Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och vilken expertis som styrelsemedlemmar bör besitta

Å: 60
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Innehållsindex

4.8

Internt framtagna affärsidéer, värderingar, uppförandekod och principer relevanta för hållbarhetsprestanda och deras
implementeringsstatus

H: 2–4, 8



4.9

Styrelsens rutiner för att bevakning och styrning av hållbarhetsprestanda samt relevanta risker och möjligheter

H: 3–4, Å: 60, W



4.10

Processer för att utvärdera styrelsens prestationer, i synnerhet ur ett hållbarhetsperspektiv

H: 3–4, 35, Å: 60–61



Åtaganden beträffande externa initiativ
4.11

Organisationens hantering av Försiktighetsprincipen

H: 14, W



4.12

Anslutning till externa frivilliga koder, principer eller andra initiativ

H: 2–3, 8, 14, 20



4.13

Medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer, där bolaget innehar styrelseposition,
H: 7–8, W



deltar i projekt, bidrar med substantiell finansiering, eller ser medlemskapet som strategiskt
Kommunikation med intressenter
4.14

Lista över de intressentgrupper som organisationen har kontakt med

H: 5–8



4.15

Princip för identifiering och urval av intressenter

H: 5, 32, 41



4.16

Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive frekvens och typ av kontakter, per typ och intressentgrupp

H: 5–8, 32, 41



4.17

Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter samt hur väl företaget har svarat upp mot dessa

H: 5–8, 15, 22–25,

och dess påverkan på redovisningen

28–31



Ekonomiska resultatindikatorer
Ekonomiska resultat
EC1

Organisationens levererade ekonomiska värde

H: 1



EC2

Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen

W



EC3

Omfattning av organisationens förmånsbestämda åtaganden

Å: 35–37



EC4

Väsentligt finansiellt stöd från det allmänna

W



Marknadsnärvaro
EC5

Förhållandet mellan normal ingångslön och minimilön på marknader där organisationen har betydande verksamhet

W



EC6

Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på väsentliga verksamhetsplatser

W



EC7

Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som anställts lokalt där organisationen har betydande
W



verksamhet
Indirekt ekonomisk påverkan
EC8

Utveckling och effekt av infrastrukturinvesteringar och samhällsnyttiga tjänster som görs för allmänhetens nytta, på kommersiell
basis eller utan full ersättning

H: 10–13



EC9

Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter och dess omfattning

H: 10–13



Miljömässiga resultatindikatorer
Material
EN1

Materialanvändning i vikt och volym

H: 17–20, W



EN2

Procentuell andel återvunnet material av materialanvändning

H: 17–20, W




Energi
EN3

Direkt energikonsumtion per primär energikälla

H: 15–20, Å: 68, W

EN4

Indirekt energikonsumtion per primär energikälla

H: 15–20, Å: 68, W



EN5

Energibesparing genom sparande och effektivitetsförbättringar

H: 15–17

p

EN6

Initiativ för att tillhandahålla energieffektiva produkter och tjänster samt produkter och tjänster baserade på förnybar energi,
samt minskning av energibehovet som ett resultat av detta

H: 15–17

p

Initiativ för att minska indirekt energikonsumtion samt uppnådd reducering

W

p


EN7

Vatten
EN8

Total vattenkonsumtion per källa

W

EN9

Vattenkällor som väsentligt påverkas av bolagets vattenkonsumtion

W



EN10 Procentuell andel och total volym av vatten som återvinns och återanvänds

W

p

EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark i eller intill områden med hög biodiversitet

W



EN12 Aktiviteters väsentliga påverkan på biologisk mångfald

W



EN13 Livsmiljöer som är skyddade eller restaurerade

W



EN14 Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på den biologiska mångfalden

W



EN15 Antal av IUCN rödlistade och nationellt skyddade arter med hemvist i områden som påverkas av verksamheten

W



Biologisk mångfald
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Innehållsindex

Utsläpp till luft och vatten samt avfall
EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt

H: 14–20, Å: 68, W



EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt

Å: 68, W



EN18 Initiativ för att reducera utsläpp av växthusgaser samt uppnådd minskning

H: 14–18



EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt

W



EN20 NOx, SO2 och andra väsentliga luftemissioner, i vikt per typ

H: 14–20, W



EN21 Total mängd vattenutsläpp, i kvalitet och recipient

W

p

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod

H: 17–20, W



EN23 Totalt antal samt volym av väsentligt spill

W



EN24 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat farligt avfall enligt Baselkonventionen

W



EN25 Vattenutsläpp samt beskrivning av biologisk mångfald för de miljöer som väsentligt påverkas av utsläppet

W



Produkter och tjänster
EN26 Åtgärder för att minska produkters och tjänsters miljömässiga påverkan, samt resultat

H: 14–20, W



EN27 Procentuell andel av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori

W

p

W



H: 14–20, Å: 68, W



H: 14–20, W

p

Efterlevnad
EN28 Monetärt värde av betydande böter och antal icke-monetära sanktioner till följd av brott mot miljölagstiftning och bestämmelser
Transport
EN29 Väsentlig miljömässig påverkan genom transport inom verksamheten, inklusive transport av arbetskraft
Övergripande
EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ
Resultatindikatorer för anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Anställning
LA1

Totalt antal anställda uppdelat på anställningsform, anställningsavtal och region

H: 26–27, Å: 35–37, W



LA2

Totalt antal anställda och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region

H: 27, Å: 9

p

LA3

Förmåner som lämnas till heltidsanställda, men inte till tillfälligt anställda eller deltidsanställda

Å: 35–37, W



Relationer mellan anställda och ledning
LA4

Procentuell andel av personalstyrka som omfattas av kollektivavtal

W



LA5

Minsta varseltid vid förändringar i verksamheten, med upplysning om huruvida tiden är specificerad i kollektivavtal

W



Arbetsmiljö
LA6

Procentuell andel av personalstyrkan som är representerad i kommittéer som bistår med övervakning och rådgivning om
arbetsmiljö och säkerhetsprogram

W



LA7

Omfattning av skadefall, yrkesrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar samt totalt antal yrkesrelaterade dödsfall, per region

Å: 9, W



LA8

Insatser för att bistå anställda, deras familjer och samhällsmedborgare beträffande allvarliga sjukdomar

W



LA9

Hälso- och säkerhetsfrågor som omfattas av formella avtal med fackföreningar

W



W



anställningens slut

W

p

Procentuell andel av anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling

W



Träning och utbildning
LA10

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategorier

LA11

Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid

LA12

Mångfald och jämställdhet
LA13

Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på kön, åldersgrupp, minoritetstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer

H: 26, W



LA14

Procentuell löneskillnad mellan kvinnor och män, per anställningskategori

W



W

p

samt vidtagna åtgärder

W

p

Totalt antal utbildningstimmar avseende mänskliga rättighetsaspekter, samt andel anställda som genomgått sådan utbildning

W

p

Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter
Investerings- och upphandlingsrutiner
HR1

Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande mänskliga rättigheter eller har

HR2

Procentuell andel av betydande leverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättighetsklausuler,

genomgått granskning av hantering av sådana

HR3
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Innehållsindex

Icke-diskriminering
HR4

Totalt antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder

W



W



W



W



W

p

W

p

H: 5–8, 10–13, W



W



korruption

W



Åtgärder som har vidtagits på grund av korruptionsincidenter

W



Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal
HR5

Verksamheter för vilka man uppmärksammat betydande risker för kränkning av föreningsfrihet, samt åtgärder för att stödja
dessa rättigheter
Barnarbete

HR6

Verksamheter för vilka man uppmärksammat betydande risker för fall av barnarbete, samt åtgärder för att bidra till avskaffandet
av barnarbete
Tvångsarbete

HR7

Verksamheter för vilka man uppmärksammat betydande risker för fall av tvångsarbete, samt åtgärder för att bidra till
avskaffandet av tvångsarbete
Säkerhetsrutiner

HR8

Procentuell andel av säkerhetspersonal som genomgått utbildning inom mänskliga rättigheter
Ursprungsbefolkningars rättigheter

HR9

Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter, samt vidtagna åtgärder
Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor
Samhälle

SO1

Beskrivning av de metoder som utvärderar och styr verksamhetens samhällspåverkan
Korruption

SO2

Procentuell andel och totalt antal affärsenheter som granskats avseende risk för korruption

SO3

Procentuell andel av anställda som genomgått utbildning i organisationens policys och rutiner avseende motverkan mot

SO4

Politik
SO5

Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying

W



SO6

Totalt värde av bidrag och gåvor, finansiella eller i natura, till politiska partier eller likartade institutioner, per land

W



W



W



väsentliga produkter och tjänster som genomgått sådana processer

W



Totalt antal fall där regler avseende hälso- och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster inte efterlevts

W



Konkurrenshämmande aktiviteter
SO7

Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrens
lagstiftning och monopolbeteende, samt resultat
Efterlevnad

SO8

Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen till följd av brott mot gällande lagar och
bestämmelser
Resultatindikatorer för produktansvar
Kunders hälsa och säkerhet

PR1
PR2

De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas i förbättringssyfte, samt andel av

Märkning av produkter och tjänster
PR3

Rutiner och informationskrav kring märkning av produkter och tjänster, samt andel berörda produkter

W



PR4

Totalt antal fall där regler avseende information om och märkning av produkter och tjänster inte efterlevts

W



PR5

Rutiner för kundnöjdhet inklusive resultat från kundundersökningar

H: 5–7, 28–32, 41



Marknadskommunikation
PR6

Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för marknadskommunikation

W



PR7

Totalt antal fall där regler och frivilliga koder avseende marknadskommunikation inte efterlevts

W



W



W



Kunders integritet
PR8

Totalt antal underbyggda klagomål avseende överträdelser mot kunders integritet och förlust av kundinformation
Efterlevnad

PR9

Belopp till följd av betydande böter för brott mot gällande lagar och regler avseende tillhandahållandet och användningen av
produkter och tjänster
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Definitioner
MILJÖN

Bra Miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. SJ har Bra Miljö
val på persontransporterna med eltåg, vilket bl a innebär att tågen drivs
av förnybar energi. SJ genomgår en årlig revision av underhåll av tågen
där arbetet med bland annat produktvalsprincipen ska redovisas. Pro
duktvalsprincipen finns inskriven i miljöbalken och innebär att produkter
och ämnen byts ut mot miljövänligare alternativ.

Dieseltåg
Utsläppsvärdena är ett genomsnitt för SJs dieselmotorvagnar, Y1 och Y2.
De är vägda mot olika motorers emissionsvärden och utnyttjandegraden
av de olika motorerna. För att få fram dessa värden har hänsyn tagits till
bränsle, körhastighet och andel icke avgasrenade fordon.
Dieseltågen körs med miljöklass 1 dieselolja, vilket jämfört med andra
dieselkvaliteter medför minskade utsläpp av framförallt svavel.

Energianvändning
Energianvändning inkluderar tågdrift och uppställning av parkerade vag
nar. Elförluster i elnät fram till tågen är inte medräknade.
Emissioner från eldrift är beräknade på utsläpp vid elproduktion av
vattenkraft och bygger på data från NTM1 .
30 procent av elen är märkt med Bra Miljöval, där cirka 95 procent är
vattenkraft och cirka 5 procent vindkraft. Övriga 70 procent köps in som
vattenkraft. Totalt sett utgör vindkraften cirka 1 procent av den inköpta
elen.

Ersättningstrafik – buss och taxi
Buss och taxi används som ersättningstrafik vid störningar i tågtrafiken
och beställs av tågtrafikledningen. Ersättningstrafik med taxi sker i sam
arbete med Netrevelation och ersättningstrafik med buss sker i samar
bete med BussAkuten.

GJ
Gigajoule, 1 miljon joule, vilket är en enhet för mätning av energi.

Dieseltåg: Antal körda kilometer (tågkm) × schablon utsläpp dieseltåg från
NTM (Y1 Rälsbuss: 1604,2 g CO2 /tågkm, Y2 Kustpilen: 2329,0 g CO2 /tåg
km) = koldioxidutsläpp från dieseltåg.
Ersättningstaxi: Data gällande koldioxidutsläpp erhålls från leverantören
Netrevelation, som beräknar detta med hjälp av schabloner från NTM.
Tågbuss och ersättningsbuss: Antal körda kilometer (km) × schablon ut
släpp fjärrbuss från NTM (Euro 3-klass: 0,87 kg CO2 /km) = koldioxidut
släpp från buss.
Tjänsteresor: Består av tåg (utsläppen är försumbara), taxi (data gällande
utsläpp från Netrevelation), hyrbil (data gällande utsläpp från Europcar),
flyg (antal personkm från American Express Travel Partner × schablon
utsläpp flyg (0,078 kg CO2 /km)) och förmånsbilar (antal körda km per bil
(ca 80 procent miljöbilar)) × antagande om att ca 10 procent körs i tjäns
ten × schablon utsläpp drivmedel från NTM bearbetad av IM Trafik och
Miljö (etanol: 0,078 kg CO2 /km, diesel: 0,147 kg CO2 /km, biogas: 0,094
kg CO2 /km, elhybrid: 0,118 kg CO2 /km, bensin: 0,191 kg CO 2 /km).

Kolväten (HC)
Kolväte är ett samlingsnamn för flyktiga organiska föreningar bestående
av kol och väte som förekommer i rök och avgaser. HC kan bidra till bil
dandet av marknära ozon som är skadligt för människor, djur och växter.

Kväveoxider (NO X)

Kväveoxider består av syre och kväve som är ett grundämne som före
kommer i stora mängder i gasform i atmosfären. NO X är en samlingsterm
för kväveoxider som bildas vid förbränning och som kan bidra till försur
ning av mark och vatten, övergödning samt bildandet av marknära ozon.

Partiklar
All luft innehåller partiklar, men deras storlek och kemiska samman
sättning är oerhört varierande. Av de partiklar som räknas som luftföro
reningar är de små skadligast för hälsan.

Taxi

GWh

SJ bedriver ett samarbete med Netrevelation. Taxi förbeställs samtidigt
med bokningen av tågbiljetterna eller av personalen ombord på tåget.

Gigawattimme, 1 miljon kilowattimmar, vilket är en enhet för mätning av
energi.

Tågbuss

Hyrbil
SJ har ett samarbete med Europcar som innebär att hyrbil kan bokas via
internet, per telefon eller i butiker. SJ har avtalade priser inklusive leve
rans till stationen på ett 30-tal orter.

ISO 9001
Internationell standard för kvalitetsledningssystem.

ISO 14001
Internationell standard för miljöledningssystem.

Koldioxid (CO2)

Koldioxid, CO2, bildas vid förbränning av organiska (kolhaltiga) ämnen, till
exempel fossila bränslen. Koldioxid är den viktigaste växthusgasen och
den svarar för över 50 procent av växthuseffekten. Den ökande växthus
effekten beror i första hand på att luftens halt av koldioxid blir allt högre.

Koldioxidutsläpp koncernen (ton CO2)

Eltåg: Elförbrukning från Banverket (kWh) × schablon utsläpp vattenkraft
från NTM (0,024 g CO2 /kWh) = koldioxidutsläpp från eltåg.

1) NTM (Nätverket för Transporter och Miljön, www.ntm.a.se). Beräkningar och antaganden är utförda av SJ
baserat på NTMs metoder och data.
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Tågbuss är bussar som går istället för tåg och som är skyltad med ”SJ
buss” i Resplus tågtider.

MEDARBETARE

Genomsnittlig anställningstid
Den genomsnittliga anställningstiden bland personal med tillsvidareeller vikariatsanställning.

Könsfördelning, arbetsledare
Fördelningen i procent mellan antalet fysiska personer uppdelat på män
och kvinnor som är arbetsledare (tillsvidare eller visstidsanställda). Som
arbetsledare räknas personer med ledande befattning, som ej innehåller
budget- och arbetsmiljöansvar.

Könsfördelning, chefer
Fördelningen i procent mellan antalet fysiska personer uppdelade på
män och kvinnor som är chefer (tillsvidare- eller visstidsanställda). Som
chef räknas personer med ledande befattning, som innehåller budgetoch arbetsmiljöansvar.

Könsfördelning, totalt
Procentuell fördelning baserad på könstillhörighet mätt i årsanställda
(tillsvidare-, visstids-, tim- och behovsanställda).

Definitioner

medelålder
Avser fast och visstidsanställda.

medelantal anställda
Antalet årsanställda som ett genomsnitt av årets arbetade tid.

medelantal anställda per organisation
Antalet årsanställda uppdelat per organisatorisk tillhörighet. Uppdelning
sker per division Trafik, Service, Försäljning, Fordon, huvudkontor och
dotterbolag.

NöjdmedarbetarIndex
För att få reda på hur nöjda våra medarbetare är genomförs medarbetar
undersökningar, vilket visar vilka områden som eventuellt behöver för
bättras, för att på ett effektivt sätt göra medarbetarna nöjdare.

personalomsättning
Ackumulerad personalomsättning beräknat på snittet av antal rekryte
ringar och avgångna fastanställda delat med två, delat med antal fast
anställda personer.

Sjukfrånvaro
Antal sjukskrivna mätt i sjukskriven tid delat med antal årsanställda.
Sjukersättning tillsvidare beräknas inte med i sjukfrånvarotalen.

årsanställda
Antal anställda mätt i så kallade kontrakterad tid och heltidstjänster. Ex
kluderade är tjänstlediga utan lön och långtidssjuka med sjukersättning
tillsvidare.
Årsanställda är ett tidsmått över den ”kontrakterade” tiden. En per
son som är anställd på heltid är en årsanställd, en person som är anställd
80 procent är 0,8 årsanställd.
Timanställdas tid beräknas om så att de går att mäta i måttet årsan
ställd.

vERKSAmhETEN
Antal resor

Summan av enkelresor med SJ, med eller utan byten.

Beläggningsgrad
Relationen mellan personkilometer och platskilometer i procent.

De fyra olika enkäterna distribueras till slumpmässigt utvalda resenärer
i slumpmässigt utvalda tåg på samtliga linjer som SJ trafikerar.
För att få väl underbyggd statistisk säkerhet i vårt material är det vik
tigt att ha ett stort antal enkäter som bas. Vi har insamlat 16 185 enkäter
under hela året, vilket ger ett säkert material att dra slutsatser på. Be
tygsfrågorna räknas om till ett index som ligger mellan 0 och 100 där 100
står för högsta betyg. För att säkerställa kvaliteten både i utdelandet och
insamlandet av enkäter använder SJ en extern partner, Tabell & Form. De
sammanställer också svaren till oss.
Vi räknar fram övergripande NKI, baserat på tre frågor som är satta
enligt ESOMARs normer:
1. Hur nöjd är du, om du ser till helheten, med denna resa?
2. Jämfört med en helt perfekt resa, hur pass nära eller långt ifrån det
idealet ligger just denna resa?
3. Hur väl motsvarar denna resa de förväntningar du hade före resan?
ESOMAR är en världsomspännande branschorganisation för personer
som arbetar med olika slags marknadsundersökningar. Medlemmarna
är både företag som levererar och köper undersökningar. Alla större och
etablerade undersökningsföretag är medlemmar i ESOMAR. De sätter
upp regler för hur undersökningar ska genomföras enligt god moral och
etik och medlemsföretagen måste följa dessa.

personkilometer
Antalet resor med SJ AB multiplicerat med reslängden.

platskilometer
Offererade platskilometer utbjudna till försäljning, det vill säga antalet
tillgängliga platser multiplicerat med reslängden.

Resande SJ AB
Volym mätt i personkilometer.

Trafikhuvudman (Thm)
Ansvarig för den lokala och regionala linjetrafiken för persontrafik inom
ett län.

Trafikintäkter
Intäkter av egentrafik och entreprenadtrafik.

Tågkilometer

Egentrafik

Summan av alla tågs körsträckor.

Trafik som SJ bedriver på kommersiella grunder eller avtalad trafik som
helt eller delvis finansieras av biljettintäkter. Exempel på kommersiell tra
fik är X 2000 mellan Stockholm och Göteborg och exempel på avtalad
trafik är den med Rikstrafiken avtalade trafiken mellan Kalmar och Gö
teborg.

övRIgA DEFINITIoNER

Entreprenadtrafik

globalt Ansvar

Trafik som SJ bedriver på uppdrag av trafikhuvudman. Exempel på en
treprenadtrafik är Alingsåspendeln, som SJ bedriver på uppdrag av Väst
trafik.

NöjdKundIndex
SJ mäter kontinuerligt hur nöjda kunderna är med oss och våra erbju
danden, och hur väl vi har uppfyllt deras förväntningar. Resultatet sam
manställs och redovisas som NöjdKundIndex (NKI).
Vi har fyra enkäter som våra kunder besvarar, en som fokuserar på
bemötandet, den andra där tonvikten ligger på komforten, den tredje re
dovisar benchmark (jämför oss med våra konkurrenter) och struktur (bil
jettrelaterade frågor). Den fjärde är en viktenkät, som vi använder oss av
för att beräkna de olika frågornas betydelse för den totala nöjdheten.

global Reporting Initiative (gRI)
GRI är en oberoende internationell organisation som utfärdar riktlinjer
för hållbarhetsrapportering (www.globalreporting.org).
Globalt Ansvar är ett initiativ för att främja svenska företags arbete för
mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av kor
ruption och en bättre miljö, baserat på principerna i FNs Global Compact
och OECDs riktlinjer. Syftet är att vara en plattform för olika aktörer som
arbetar med företags sociala ansvar, såsom näringslivet, arbetsmarkna
dens parter och frivilligorganisationer.

global Compact
Global Compact, som innefattar principer kring mänskliga rättigheter,
arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Princi
perna baseras på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILOs
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio
deklarationen samt FNs konvention mot korruption.
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