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En Årsöversikt och en Finansiell rapport. Dessutom publicerar SJ en Hållbarhetsredovisning
och en Bolagsstyrningsrapport.

Rapporter kan beställas från:
SJ AB Kommunikation
105 50 Stockholm
info@sj.se
Samtliga rapporter är tillgängliga på www.sj.se
Vid frågor hänvisas till:
Martin Andersson, 010-751 53 74.








Hållbarhetsredovisningen har producerats av
SJ i samarbete med Publicera Information AB.
Layout och illustration: Dan Larsson.
Grafisk produktion: Nina Gylling. Foto: Patrik Engström,
Leif-Erik Nygårds, Stefan Nilsson, Frida Öhnell/Folkoteket/SVT.
Tryck: Strokirk-Landströms.
Tack till kunder och medarbetare som medverkat
i vår Hållbarhetsredovisning.

Hållbara SJ

Hållbara siffror
Marknadsandelar transportslag
2010, resor 10–30 mil
Buss 5 %

Flyg 1 %
Tåg 15 %
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1) För SJ AB anges punktlighet som ankomst till slutstation inom 5 minuter, för
Stockholmståg KB inom 3 minuter och för Norrlandståg AB inom 15 minuter.
2) Avser tiden juni – december.

Bil 79 %

Källa: Turistdatabasen

Marknadsandelar transportslag
2010, resor mer än 30 mil

En resa med flyg motsvarar samma utsläpp
av CO2 som fler än 15 000 resor med tåg.

Exklusive resor till och från N Norrland

Buss 3 %
Flyg 19 %

Bil 53 %

Tåg 25%

Källa: Turistdatabasen

Personkilometer exklusive entreprenadtrafik
och energianvändning
Energianvändning, GwH

36 procent svarade:

”Jag valde tåget för att
det är bra för miljön”
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Även om vi redan är ”gröna” upphör
aldrig arbetet med att utveckla hållbarheten. Under det gångna året har
de sista dieselloken fasats ut. Investeringar har gjorts i nya energilösningar, som hjälper oss att minska
vår miljöbelastning.

Vd har ordet

Hållbarhet
som gör skillnad

T

åget är det
mest miljöanpassade transportsättet.
Därför
har SJ en konkurrensfördel som flyget och vägtrafiken
inte ens kommer i
närheten av. Vi köper
bara förnybar el till
våra tåg, vilket ger
låg miljöbelastning.
Tåget är extremt energieffektivt. SJs miljöprofil har fått ett
tydligt genomslag på
marknaden. Det är
säkert också en bidragande orsak till att tågresandet länge ökat och att
många resenärer väljer bort andra transportslag. Genom vår produkt, resan, skapas möjligheter för regioner att utvecklas och växa, för människor att bo, leva
och verka på olika orter och möjligheter för företag att
bedriva verksamhet i intressanta geografier.
Även om vi redan är ”gröna” upphör aldrig arbetet med att utveckla hållbarheten. Under det gångna
året har de sista dieselloken fasats ut. Investeringar
har gjorts i nya energilösningar, som hjälper oss att
minska vår miljöbelastning.

Många intressenter
2010 blev det mest aktiva året hittills vad gäller möten, samtal och dialoger med våra intressenter. Med
hjälp av en särskild kundpanel kan vi snabbt stämma av vad våra kunder tycker om nyheter, förändringar och olika frågeställningar. Ett exempel på det
är avstämningar i samband med lanseringen av vår
förbättrade restidsgaranti. Vi genomförde också flera fokusgrupper för att bland annat stämma av förväntningar på SJ och hur vi agerar vid stora störningar. Med anledning av det extrema vintervädret
som inledde och avslutade året har vi utarbetat ett
80-punktsprogram som ska bidra till en bättre verksamhet även när vädret ger oss svåra arbetsförut-

sättningar. Därigenom ska förtroendet successivt
återställas för SJ.
SJ är numera ett av Sveriges bästa och mest aktiva företag inom sociala medier. Att delta i diskussionsforum är också ett sätt att möta viktiga intressenter.
Internt har vi startat upp en medarbetarpanel för
att öka öppenheten och samverkan inom företaget.
Med hjälp av bloggar och chattar skapas ytterligare
möjligheter till snabb och enkel kommunikation.

I siktet för 2011
Under 2011 är det två frågor som är extra viktiga och
som påverkar såväl konkurrenskraften som hållbarhetsarbetet. Den första är kvaliteten på våra tjänster,
som ska förbättras och bidra till att vi stärker förtroendet hos kunderna, efter den extrema vintern som
blev utmanande för både SJ och våra resenärer. Säkrad leverans är viktig om vi ska kunna fortsätta att
expandera. Konkret handlar det om det egna förbättringsarbetet med fokus på kvalitet och effektivitet. Inom olika områden samverkar vi med Trafikverket, som ansvarar för infrastrukturen och järnvägsnätet. Den andra nyckelfrågan är tillgång till nya fordon, som ökar kapaciteten för att ännu fler ska kunna resa med oss. Nya tåg har dessutom en förbättrad miljöprestanda eftersom de använder mindre
energi. Under hösten 2011 sätts 20 nya snabbtåg
successivt i trafik, vilket är ett steg på vägen. Därefter
hoppas vi på positiva beslut kring att bygga banor
för höghastighetståg i Sverige, tåg som förbättrar
den tekniska och miljömässiga prestandan och därför stärker hållbarheten på ett tydligt sätt.

Jan Forsberg
Verkställande direktör
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Strategi och vision

SJ och hållbarhet
Genom ett aktivt hållbarhetsarbete som strävar mot att uppfylla vår vision ”Alla vill ta
tåget!” bidrar SJ till en mer hållbar miljö- och samhällsutveckling. På så sätt hjälper
vi också våra resenärer att bli mer klimatsmarta.

U

r miljöhänseende är tåget överlägset alla andra
transportslag. Våra resenärer kan enkelt minska sin miljöpåverkan genom att resa med oss.
För att driva en långsiktigt hållbar verksamhet och skapa största möjliga värde för samhället behöver vi hela
tiden arbeta med att stärka vår konkurrenskraft. Det
gör vi genom att erbjuda ett effektivt, kundorienterat
och miljöanpassat resande som motsvarar våra intressenters förväntningar.

Tre huvudstrategier
SJs affärsstrategi består av tre huvudstrategier: kvalitet, effektivitet och expansion.
Den viktigaste är att förbättra kvaliteten, inte
minst punktligheten. Kvalitet, service och punktlighet är nödvändigt för att SJ ska kunna expandera,

Ramverk för hållbarhetsredovisningen
Som ramverk för hållbarhetsredovisningen tillämpas
tredje generationen av Global Reporting Initiatives
(GRI) riktlinjer G3 (www.globalreporting.org). Dessa
riktlinjer är allmänt vedertagna bland större företag och tillämpning av G3 förbättrar jämförbarheten
med andra företag. Enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering ska bolag ange till vilken nivå organisationen följer riktlinjerna. SJ har valt att för 2010
applicera nivå B+. SJ utför en självutvärdering gentemot GRIs riktlinjer G3. Ernst & Young har översiktligt
granskat SJs hållbarhetsredovisning samt genomfört
nivågranskning för att bekräfta den självutvärdering
som placerar SJ på nivå B+. SJ ABs styrelse avger
den 25 februari 2011 Hållbarhetsredovisnig avseende
räkenskapsåret 2010.
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stärka varumärket och anseendet samt fortsatt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.
En stark ekonomisk ställning är en förutsättning
för investeringar i nya tåg och förbättrad kvalitet. För
att lyckas även i framtiden måste vi vara konkurrenskraftiga gentemot andra alternativ på en avreglerad
marknad. Vårt effektiviseringsprogram som ska sänka SJs kostnader med 15 procent fram till och med
2011 (650 MSEK) har medfört att kostnaderna
sänkts med 500 MSEK. Utöver ekonomisk effektivitet är resurshushållning en viktig del av en hållbar
utveckling. Även om vår verksamhet är gynnsam ur
ett miljöperspektiv arbetar vi ständigt med att minska vår egen miljöpåverkan. Varje sparad kilowattimme är en ekonomisk vinst såväl som en miljövinst.
Den pågående avregleringen av den europeiska

Intressenterna styr hållbarhetsarbetet

Intressenternas
önskemål
och behov

Måltal för SJs
hållbarhetsarbete

Kommunikation
och uppföljning
till intressenter

Aktiviteter
utifrån måltal

Genom dialoger och enkäter får vi värdefull information om hur vi kan utveckla verksamheten. SJs måltal
är grundläggande för vårt arbete. För att realisera de
förväntningar som vi själva och våra intressenter har
på verksamheten måste vi genomföra större investeringar och aktiviteter. Vi kommunicerar de förbättringar som vi lyckats åstadkomma och det mervärde detta
skapar för våra intressenter.

Strategi och vision

järnvägsmarknaden innebär risker för SJs finansiella resultat, men också möjligheter när andra euro
peiska marknader öppnas för konkurrens. Som ett
led i vår strävan att expandera har SJ under året börjat trafikera sträckan Köpenhamn – Odense. Den viktigaste expansionen kan dock i närtid uppnås genom att fler reser med oss i Sverige. Därför är stärkt
kvalitet och att vi återtar människors förtroende vårt
viktigaste affärs- och hållbarhetsmål.

SJ har länge varit grönt
SJ har länge arbetat aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Resor med SJs eltåg är märkta med Bra
Miljöval av Naturskyddsföreningen.
År 2006 anslöt sig SJ till Globalt Ansvar. Detta
var ett enkelt och naturligt steg inte minst för att vi
sedan länge arbetat såväl med miljömässiga, som
ekonomiska och sociala frågor.
2006-2007 ökade intresset för hållbarhets
frågor i allmänhet och för klimatfrågan i synnerhet.
Detta var positivt för SJ då vår verksamhet är en del
av lösningen på viktiga miljö- och samhällsfrågor. Att
SJ av svenska folket utsågs till Sveriges grönaste
varumärke år 2008 och det näst grönaste år 2009,
var en bekräftelse på att också våra viktigaste intressenter uppfattar oss som ett hållbart företag.
År 2007 började SJ tillämpa GRI (Global Reporting Initiative) och årligen publicera oberoende
och av extern revisor bestyrkta Hållbarhetsredovisningar. I dessa redovisas vårt resultat- och förbättringsarbete inom ett brett hållbarhetsperspektiv
som innefattar miljö, ekonomi, våra medarbetare
och samhälleliga frågor.

Vi följer svenska lagar och regler och det regelverk som alla statliga bolag följer. Hela verksamheten är certifierad enligt såväl ISO 9001 som ISO
14001, vilket visar att vi har bra processer och fortlöpande bedriver ett förbättringsarbete inom miljöfrågor och kvalitetsfrågor.
SJ har valt att tillämpa nivå B+ för redovisningen, vilket innebär att vi överträffar de förväntningar
som vår ägare och övriga intressenter ställer på oss.
Under 2008 antog SJs styrelse en Hållbarhetspolicy. I den definieras strategisk, ansvarsfull konkurrens som förmågan att långsiktigt hantera SJs
påverkan på omvärlden på ett sätt som motsvarar
SJs intressenters förväntningar.

Hållbar styrning
Få företag har så högt ställda förväntningar på sin
verksamhet som SJ, förväntningar som sträcker sig
längre än själva resandet. Externa intressenter såväl
som medarbetare ser det som självklart att SJ tar ett
socialt- och miljömässigt ansvar. Intervjuade företagskunder anser också att hållbarhetsarbetet ger SJ
konkurrensfördelar, vilket kan öka lönsamheten.
SJ har genom ägardirektiven ett ansvar för att
att skapa ekonomisk avkastning. Vi ska också skapa
värden i ett bredare perspektiv som innefattar en utveckling mot ökat socialt och miljömässigt ansvarstagande. Därför beslutar SJs koncernledning årligen
om kompletterande finansiella och icke-finansiella
måltal, som senare fastställs av SJs styrelse.
HR-staben ansvarar för samordning och uppföljning när det gäller personal- och hälsofrågor samt
arbetsmiljö. Kvalitets- och miljöavdelningen ansva-

Strategiska indikatorer
Mål 2011

2010

2009

2008

2007

2006

Kundvärden
NKI, SJ AB

70

70

74

73

73

71

Punktlighet, SJ AB

90

84

91

90

90

90

Volym
6 774

7 038

7 156

6 467

6 160

54

54

54

54

52

50

4,6

5,2

4,6

5,1

6,8

7,7

56

–

58

–

50

Personkilometer (miljoner)
Beläggning (%)
Medarbetare
Sjukfrånvaro
Medarbetarindex
Miljö
Energianvändning (GWh)

622

605

651

597

591

Energieffektivitet eltåg (kWh/personkm)

0,08

0,08

0,07

0,09

0,10

8 184

6 252

6 072

8 786

7 770

1,21

0,89

0,85

1,36

1,26

Totala utsläpp av koldioxid (ton CO2)
Totala utsläpp av koldioxid (gram/personkm)

1,1

Finansiella ägarmål, koncern
Avkastning eget kapital (%)

>10

6,7

11,2

13,5

13,8

11,5

Soliditet (%)

>30

48,4

41,0

40,4

36,7

33,2

153

181

169

150

–

Utdelning
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SJs intressentmodell
Hela Sverige berörs av SJ. Som ett statligt ägt företag
är alla svenskar också ägare till SJ. Våra leverantörer
och samarbetspartners har ett intresse av SJs samlade verksamhet eftersom vi har ett starkt ömsesidigt beroende. Såväl lokala som nationella beslutsfattare berörs av SJs verksamhet antingen som utövare av sin yrkesroll eller som deltagare i samhällsdebatten. SJ är ett av Sveriges mest publika företag
och därmed intressant för media att följa. För att
skapa en fungerande relation till de olika intressenterna utgår vi ifrån vår egen intressentmodell. I denna har urvalet av intressenter gjorts utifrån hur
mycket de påverkas av eller påverkar SJ, såväl positivt som negativt. SJs ledord, pålitligt, säkert, enkelt
och miljöanpassat, i kombination med SJs kärnvärden – framåtanda, omtanke, ansvar – utgör grunden
för vad företagets intressenter ska kunna förvänta
sig av SJ.

Intressentdialoger
Genom löpande intressentdialoger kartläggs hur väl
SJs verksamhet lever upp till de olika intressenternas förväntningar. Med hjälp av intressentdialogerna
identifieras de mest prioriterade hållbarhetsfrågorna. Dialogerna är ett verktyg i vårt strategiska hållbarhetsarbete.
I början av året tar vi del av Anseendebarometern, där Sveriges starkaste varumärken bedöms av
allmänheten. Anseendebarometern ligger till grund
för annan informationsinsamling kring vårt varumärke och påverkar sedan utformningen av våra
kommunikationsstrategier.
SJ har ett mycket känt varumärke och vår verksamhet är av stort intresse för allmänheten och medierna. I arbetet med media ska SJ vara transparent
och dialogen rak och tydlig.
SJ har en särskild kundpanel som består ett
stort antal frivilligt deltagande kunder. Kundpanelen
är vid sidan av våra omfattande NKI-undersökningar
en viktig kunskaps- och inspirationskälla för vårt förbättringsarbete.
2010 har varit SJs mest aktiva år i dialogen med
intressenter hittills. Under året startade vi en medarbetarpanel, bestående av cirka en tredjedel av våra
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Grad av påverkan

Ägare
Regering/
Riksdag

Trafikverket

Medabetare

Medier
Kunder

Påverkar SJ

rar för SJs miljöarbete. Stab Kommunikation har ett
sammanhållande ansvar för kommunikation avseende hållbarhetsfrågor. Stab Ekonomi samlar in
data och samordnar produktionen av hållbarhetsredovisningen. SJs miljö-, kvalitets- och etikpolicies är
vägledande i inköpssituationer och i väsentliga leverantörsavtal. Samtliga enheter rapporterar löpande
till SJs koncernledning. Beslut om måltal och initiativ inom ramen för SJs hållbarhetspolicy fattas av
SJs koncernledning.

Trafikhuvudmän

Leverantörer

Branschorganisationer

Påverkas av SJ
Avser i vilken utsträckning SJ påverkas av respektive påverkar olika intressenter, finansiellt och ur ett hållbarhetsperspektiv.

medarbetare. Syftet är att snabbt kunna ställa frågor, få synpunkter på förändringar och skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna.
Vi har dessutom många interna chattar och
bloggar där medarbetare har möjlighet att diskutera
frågor.
SJ är idag också en aktiv deltagare inom sociala
medier som Twitter och Facebook.

SJs intressenter
Kunder / Resenärer
Våra frekventa resenärer, som reser till och från
arbete eller studier, ställer höga krav på närhet till
tåget, frekvens och punktlighet. Våra vardags- och
helgresenärer reser i allmänhet längre sträckor. För
dessa är bekvämlighet och attraktiva priser viktiga
faktorer. Affärsresenärer ställer krav på möjligheten
att kunna arbeta under resan. Utöver detta är restid
och resefrekvens viktiga faktorer.
De flesta verksamheter medför belastning på miljön. Tågresande är ett överlägset färdmedel ur miljösynpunkt och SJ arbetar ständigt med att ytterligare
minska sin miljöpåverkan. SJ kan också hjälpa sina
företagskunder med att ta fram detaljerad statistik
om miljökostnaden för respektive företags samlade
resor.
Trafikhuvudmän / Rikstrafiken
I alla län finns en trafikhuvudman (THM) med uppgift att organisera och vid behov handla upp kollektivtrafik inom länet eller i samverkan med angräns-

Strategi och vision

ande läns THM. SJ utför sådan trafik genom ett antal
avtal med vissa THM. Därutöver har SJ och THM en
nära samverkan kring tidtabeller och tågutbud för
att på bästa sätt möta efterfrågan.
Trafikverket (tidigare Rikstrafiken till och med
2010-12-31) genomför upphandling av interregional persontrafik med tåg, buss eller flyg om det bedöms finnas ett samhällsintresse av att upprätthålla
trafiken och den inte kommer till stånd på marknadens initiativ.
Medarbetare
SJ är ett serviceföretag, där mötet och relationen
med våra kunder 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
mycket nära sammankopplade. För att skapa en god
arbetsmiljö är det viktigt med ett bra ledarskap och
tydligt kommunicerade mål och vision för verksamheten. SJ genomför medarbetarundersökningar
som bildar underlag för verksamhetsförbättringar.
Ägare
SJ är ett statligt ägt företag och ägaren sätter mål för
SJs verksamhet och är representerad i SJs styrelse.
Långsiktighet, effektivitet, lönsamhet, utvecklingsförmåga samt ett hållbart miljömässigt och socialt
ansvarstagande är krav för att skapa värde både på
kort och lång sikt.
Lagstiftare
De yttre förutsättningarna för järnvägsmarknaden
styrs av Regering och Riksdag. Regeringen styr över
resurstilldelning till järnvägens infrastruktur och påverkar inriktning för Trafikverkets arbete.
Frågor som berör kvalitet och utbyggnad av järnvägsinfrastruktur är långsiktiga och det tar ofta
många år innan effekten av åtgärder kan realiseras.
Regeringens syn på järnvägens framtida roll är den
viktigaste frågan för tågets långsiktiga framtida
marknadsandel.
Därutöver är frågor om moms och skatter för
persontransport på järnväg och för konkurrerande
transportalternativ viktiga då de påverkar järn
vägens konkurrenskraft.
Branschföreningar och ideella organisationer
SJ är med i olika branschföreningar som verkar för
järnvägens och framtidens tågtrafik, bland annat Tågoperatörerna som arbetar för en tågtrafik med maximal kund- och samhällsnytta.
Vi samarbetar också med ideella organisationer
som exempelvis Naturskyddsföreningen. Tågresor
med SJs eltåg är märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Vi samverkar också
kontinuerligt med handikapporganisationer. Inte

minst är detta viktigt vid beställning av nya tåg. Handikapporganisationer hjälper oss att handikappanpassa
våra tåg så att en resa med SJ blir tillgänglig för alla.
Leverantörer/Samarbetspartners
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 innefattar en fortlöpande dialog
och förhandling, 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 tusentals arbetstillfällen ute hos våra
leverantörer. SJ ansvarar för att leverantörerna ska
motsvara våra intressenters förväntningar.
Trafikverket äger och förvaltar spåren samt fördelar tåglägen mellan olika operatörer. Trafikverket ansvarar inom givna budgetramar för att infrastrukturen
ska vara framkomlig. För att SJ ska kunna klara åtaganden mot sina kunder krävs att även Trafikverket
uppnår sina mål om framkomlighet och att de bedriver ett effektivt arbete utifrån de medel som tilldelas.
Ett väl fungerande samarbete med Trafikverket
är av stor betydelse, eftersom vi med gemensamma
åtgärder kan förbättra punktligheten och verka för
att Sveriges järnvägsinfrastruktur tillför mer värde
för samhälle och miljö. SJ har kontakt med Trafikverket på alla nivåer, där vi arbetar för vårt gemensamma intresse, att minimera brister i järnvägstrafiken.
Media
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, bland annat via sociala medier där SJ
idag är mycket aktivt. Att våra intressenter har olika
syn och förväntningar på SJ påverkar hur medierna
skildrar SJ över tiden.

Värdeskapande
Genom att arbeta för att stärka vår konkurrenskraft
ekonomiskt, socialt och miljömässigt och få fler att
resa med oss, skapar vi värden för vår ägare och övriga intressenter.
SJ är ett företag som på kommersiella grunder erbjuder persontransporter.
SJ har ett ansvar gentemot ägaren att skapa
ekonomisk avkastning. En stark ekonomi är dessutom nödvändig för att fortsätta utveckla verksamheten och säkra investeringar i nya, moderna fordon
och i kvalitetshöjande åtgärder.

Möjligheter och risker
Vi erbjuder våra kunder Sveriges mest miljöanpassade resealternativ. Tack vare det kan vi också hjälpa
våra kunder att nå sina miljömål. Genom vår expan-
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Intressenter

Förväntningar

Dialog under 2010

Åtgärder under 2010

Resenärer

Punktlighet

Resenärsforum,
kundundersökningar

Kundgrupp etablerad

Tydlig information

Fokusgrupper, resenärsforum,
NKI-undersökning

Punktlighetsprojekt avgångspunktlighet

Ett ansvarsfullt agerande i hållbarhetsfrågor

NKI-undersökning, dialoger

Hållbarhetsredovisning / GRI

Skälig kompensation vid förseningar

Fokusgrupper, Kundpanel

Förbättrad restidsgaranti

Tydliga mål

Arbetsmöten

Måldialog, utvecklingssamtal

Möjlighet att påverka

Utvecklingssamtal

Närmaste chef ansvarar för genomförande

Förbättrad intern dialog

Interna bloggar, chattar

Fler kommunikationsvägar

Kompetensutveckling

NMI-undersökning

Verktyg för kompetensutveckling och
uppföljning

Ekonomisk avkastning

Styrelse- och ledningsarbete

Effektiviseringsprogram, affärsplan

Utdelning

Bolagsstämma

Ett ansvarsfullt agerande i hållbarhetsfrågor

Möten, dialog, enkäter

Hållbarhetsredovisning / GRI

Leverantörer

Förbättrad kvalitet i leverans av tjänster

Löpande dialog

Leverantörsbyten

Trafikverket

Utökat samarbete

Strategiska, taktiska och
operativa möten

Åtgärder för förbättrad punktlighet och
framkomlighet

Medier

Tillgängliga

Presskonferenser, möten,
samtal

Möten regionalt och centralt

Transparent

Pressmeddelanden, möten

Ekonomisk rapportering

Bransch
föreningar

Delaktighet, bidra till att driva viktiga frågor

Samarbeten, utbildning,
informationsutbyten

Handikappanpassning av nya tåg,
drivit viktiga branchfrågor

Samhälle

Öppenhet och tydlighet

Samhällsdebatt, kontakt med
politiker

Års- och Hållbarhetsredovisning,
Pressmeddelanden

Medarbetare

Ägare
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sionsstrategi eftersträvar vi att öka den totala efterfrågan och beläggningen på våra tåg. Ett exempel
som lett till en markant ökad beläggning är vår rörliga prismodell som infördes 2005.
Vi är också väl positionerade i jämförelse med
många andra företag av vår storlek när det gäller personal. SJ prioriterar kompetensutveckling, medarbetarskap/ledarskap, hälsa och mångfald. Ett av målen
genom dessa satsningar är att skapa ökat engagemang hos våra medarbetare och därigenom kunna
erbjuda en servicenivå med en kvalitet som ger oss en
tydlig konkurrensfördel på en avreglerad marknad.

Risker
Trots SJs starka position inom hållbarhetsfrågor
finns risker. Verksamheten är starkt beroende av politiska beslut. Dessa beslut påverkar såväl de fysiska
förutsättningarna för verksamheten genom investeringar i infrastruktur och anslag för underhåll av infrastrukturen, som de ekonomiska förutsättningarna
för verksamheten, exempelvis genom nivån på de infrastrukturavgifter som ska betalas av tågoperatörerna.
För SJs kunder är punktlighet ett av de viktigaste
kriterierna vid valet av resa. Med den spårkapacitet

som finns idag riskerar SJ att inte kunna leva upp till
sina egna och våra kunders förväntningar. Risken är
då att färre väljer tåget, något som vore negativt för
miljön. Även beslutet om höghastighetsjärnväg är ett
politiskt beslut utanför SJs kontroll.

Framtida utmaningar
SJ är ett av Sveriges mest kända varumärken. Vi har
många intressenter och med 100 000 resenärer varje dag finns det både många och högt ställda förväntningar på oss. Förväntningar som vi vill infria
och leva upp till. Vårt varumärke och anseende har
dock påverkats negativt under 2010 och det till stor
del beroende på att vi inte har kunnat infria våra
kunders förväntningar om punktlighet, service och
information, något som vi har jobbat hårt för att
komma tillrätta med genom vårt 80-punktsprogram.
Vår stora utmaning som företag är att återta människors förtroende för oss och det vi levererar. Genom att höja kvaliteten och vara tydlig med löften
och leverans kan SJ trovärdiggöra ett hållbart resealternativ. Att förbättra anseendet är ett långsiktigt
arbete.

Förädlingsvärde SJ, koncernen, MSEK
Intressent

2010

2009

2008

2007

2006

Kunder

8 627

8 741

8 992

8 230

6 938

Underhållskostnader

Leverantörer

1 537

1 541

1 580

1 495

1 294

El & infrastruktur

Trafikverket

898

855

763

700

615

Personalkostnader

Medarbetare

2 471

2 537

2 482

2 215

1 854

Finansnetto

Banker

33

7

67

119

116

Utdelning

Ägare

153

181

169

150

0

Investeringar

858

595

1 011

380

590

Intäkter
Nettoomsättning
Kostnader

1)

Investeringar
Investeringar
1) Årets utdelning utbetald under respektive år.
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SJ i samhället

Tågets roll
i samhället
Tåget har en viktig funktion i samhället. Det underlättar möten och för samman människor. Tiotusentals människor tar sig varje dag med tåget till arbetet och skolan, till
ett möte eller för att resa bort eller hem. SJ vill förvalta och utveckla sin roll och samhällsfunktion på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär bland annat att göra tåget tillgängligt för alla och att arbeta för att så många som möjligt ska välja att resa med oss.

T

ågresandet har ökat med 65 procent sedan
1990 som följd av investeringar i nya banor, nya
tåg och lägre priser och nådde en ny rekordnivå
2009 med 11,1 miljarder personkilometer, för att
2010 falla tillbaka med två procent som följd av vinterproblem. Järnvägens marknadsandel har ökat för såväl långväga som kortväga resor.

Positiv utveckling under SJs tio första år
Utvecklingen är positiv ur ett hållbarhetsperspektiv
när den innebär att resor flyttas från transportslag
med sämre hållbarhetsprestanda till tåget, som har
begränsad negativ påverkan på miljö och samhälle.
Ett sätt att analysera utvecklingen är att titta på
förändringar av marknadsandelar. Under perioden
2001-2010 har tågets ökade marknadsandelar inneburit 2 miljarder personkilometer mer tågresor jämfört med om marknadsandelen varit densamma som
år 2000. Annan kollektivtrafik har ökat med 0,7 miljarder personkilometer medan bil och flyg har minskat med omkring 1 miljard personkilometer vardera.

10

är viktiga för många företag som i sin resepolicy prioriterar tåg framför flyg om restiden är rimlig.

SJ ökar kapaciteten
Utvecklingen med ökat tågresande har inneburit att
beläggningen på våra tåg har ökat, vilket har bidragit
till att vi kan hålla lägre priser och att vi stärkt vår
konkurrenskraft. Från 2005 har beläggningsgraden
på våra X 2000-tåg ökat med cirka 30 procent. Den
ökade beläggningen har också lett till god lönsamhet för SJ vilket möjliggör investeringar i nya tåg och
utökade ansträngningar för att förbättra kvalitet och
punktlighet.

Förändring resande, 2001–2010,
Miljarder personkilometer
2,0
1,5
1,0

Tåget kör om flyget

0,5

På 1980-talet tog flyget marknadsandelar från tåget.
Sedan snabbtåget X 2000 etablerades i början av
1990-talet har SJ successivt tagit marknadsandelar
från flyget. Utvecklingen har varit särskilt stark efter
2005.
Den utveckling som tåget har haft de senaste
fem åren har till stor del berott på den prismodell,
med en resa för varje plånbok, som SJ introducerade
2005, men också på en ökad miljömedvetenhet och
att tåget erbjuder goda möjligheter för en användbar stund ombord. Tågets överlägsna miljöfördelar

0,0
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-0,5
-1,0
-1,5

Bil

Tåg

Flyg

Långväga Kollektivbuss
trafik

GCM

Källa: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Förändring av resandet 2001–2010 jämfört med om marknadsandelarna
varit lika som utgångsåret 2000.
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SJ kan erbjuda fler platser med låga priser.
För att säkerställa kapaciteten och kvaliteten i
den framtida snabbtågstrafiken undersöker SJ möjligheten att anskaffa ytterligare 20 snabbtåg med en
topphastighet på minst 250 km/h. Dessa ska kunna
användas såväl på det befintliga nätet som på framtida höghastighetsbanor.

Efterfrågestyrd
prismodell

Ökad efterfrågan

Låga priser

Kapaciteten i det svenska järnvägsnätet

Nyinvestering,
satsningar

Ökad beläggning

God lönsamhet

Nya snabbtågen
SJ har beställt 20 nya snabbtåg för att öka kapaciteten och för att utvidga snabbtågsnätet till fler linjer.
De nya tågen sätts successivt i trafik från hösten 2011
och kommer bland annat att trafikera linjerna Stockholm-Karlstad-Oslo, Dalabanan och Botniabanan
ända från Stockholm till Umeå. De kommer också att
frigöra snabbtåg för ökad kapacitet på sträckorna
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, samt
komplettera vår X 2000-flotta.
Upprustning av lok och vagn
SJ rustar även upp lok och vagn-tågen som i huvudsak används som förstärkningståg i fjärr- och regionaltrafiken. SJ har under 2010 ökat utbudet med InterCity-tåg på de viktigaste linjerna i högtrafik. InterCity-tågen utgör ett komplement till snabbtågen där

Marknadsandel – restid tåg
från Stockholm till regioner med snabbtåg
Timmar
70

6

60

5

50

4

40

1985

1990

1995

2000

2005

3
2010

• Marknadsandel tåg, % av tåg-flyg-marknaden
• Kortaste restid med tåg Källa: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Marknadsandel tåg/flyg mellan Stockholm till regioner med snabbtåg
1982–2010.

SJ försöker så långt det är möjligt att köra fler och
snabbare tåg genom att komplettera med direkttåg i
högtrafik mellan de största städerna. Om inte detta
går kan SJ köra längre tåg genom att koppla ihop
flera tågsätt eller fler vagnar. Härigenom kan SJ ytterligare öka kapaciteten något under de närmaste
åren.
Det svenska järnvägsnätet är hårt belastat, inte
bara i högtrafik omkring storstadsregionerna, utan
även på flera andra sträckor på de stora linjerna.
Blandningen av fjärrtåg, regionaltåg och godståg gör
att kapaciteten sjunker och störningskänsligheten
ökar. Det innebär att det i praktiken är mycket svårt
att få nya tåglägen för snabba tåg och samtidigt
upprätthålla en hög punktlighet.
I kombination med eftersatt underhåll av infrastrukturen ökar störningskänsligheten ytterligare.
Detta har blivit uppenbart de senaste vintrarna då
varken kapaciteten eller kvaliteten i järnvägsnätet
varit tillräcklig samtidigt som beredskapen varit låg.
Den enda åtgärd som då är möjlig är att ställa in tåg
för att skapa större marginaler. Konkurrens kommer
inte att skapa fler tåglägen och tåg på spåren, utan
snarare fler operatörer som i princip tillhandahåller
dagens utbud av trafik.
I den statliga åtgärdsplaneringen finns investeringar i det svenska järnvägsnätet planerade till år
2021. Exempel på större objekt är Citytunneln i Malmö som färdigställdes 2010, Citybanan i Stockholm
2017 och Västlänken, en tunnel under Göteborg,
2021. Vidare finns investeringar i OstkustbananÅdalsbanan, Västkustbanan (Hallandsåsen) och
ökad kapacitet för godstrafik.
Några investeringar för att möjliggöra ökad hastighet för snabbtågen finns inte med i planen och
inte heller ökad kapacitet på några längre sammanhängande sträckor på stambanorna. SJ ser en ständigt ökande efterfrågan på fler och snabbare tågresor. Trafikhuvudmännens behov av att utöka den regionala trafiken är stort och det finns också en ökad
efterfrågan på godstransporter på järnväg. Härtill
kommer avregleringen av persontrafiken som innebär krav på fler tåglägen.
Det är många aktörer som ser det som mycket
angeläget att kapacitetsproblemen löses på ett konstruktivt sätt. Detta förutsätter en nationell handlingsplan och en lång planeringshorisont.
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Höghastighetsbanor – den långsiktiga
lösningen
Aldrig tidigare har så många människor åkt tåg och
så mycket gods transporterats med järnväg som de
senaste åren. Det är fullt såväl i tågen som på spåren
på de mest belastade sträckorna. Järnvägen behöver därför byggas ut för att efterfrågan ska kunna
tillgodoses.
		 I dagsläget går snabbtåg, regionaltåg och godståg på samma spår. När trafiken blir tät kommer de
snabba tågen ikapp de långsammare men kan inte
köra om, varvid kapaciteten sjunker. Man behöver
därför bygga nya spår för att separera de snabba tågen från de långsamma. Det finns ett vägval mellan
att bygga ut befintligt järnävägsnät eller att komplettera med höghastighetsbanor. Genom att bygga separata höghastighetsbanor i en ny sträckning, anpassade för snabbtåg i 300-350 km/h ökar kapaciteten och attraktiviteten i persontransporter väsentligt, samtidigt som kapacitet frigörs på de gamla banorna för godståg och regionaltåg som ofta har
samma medelhastighet.
Visionen om höghastighetståg i Sverige har funnits länge. 2009 var den statliga utredningen om
höghastighetsbanor i Sverige klar. Förslaget är att
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höghastighetsbanor ska byggas mellan StockholmGöteborg och Stockholm-Malmö/Köpenhamn med
en gemensam sträcka från Stockholm till Jönköping.
Kostnaden beräknas uppgå till 125 miljarder kronor.
Som ett alternativ till att bygga höghastighetsbanor prövades en utbyggnad av stambanorna
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö för 250
km/h till en kostnad av 54 miljarder kronor. Skillnaden mellan att bygga ut stambanorna och att bygga
särskilda höghastighetsbanor är, förutom längre restider, att den lediga kapaciteten inte förbättras tillräckligt. Med en fortsatt trafikökning måste därför
stambanorna på sikt ändå byggas ut till fyrspår, vilket kostar ytterligare 125 miljarder kronor eller totalt
180 miljarder kronor enligt beräkningar gjorda av
järnvägsgruppen på Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH). På lång sikt är det både billigare och bättre att
bygga särskilda höghastighetsbanor.

Snabb utbyggnad av höghastighetsbanor i
Europa och världen
I många länder planeras för höghastighetsbanor.
Frankrike var först med höghastighetsbanor och har
det största nätet, medan Spanien har det mest ambitiösa utbyggnadsprogrammet. Målsättningen i

SJ i samhället

Spanien är att 90 procent av befolkningen ska ha
högst fem mil till en höghastighetsbana 2020. Tåget
förväntas då få en marknadsandel på 30 procent av
persontransporterna.
Höghastighetståg kan ersätta flyget på avstånd
upp till 60 mil, men kan också samverka med flyget
genom anslutningsresor. Internationella erfarenheter visar att när tåget kommer ned till tre timmars
restid får det fler resenärer än flyget och vid två timmars restid ersätter det flyget.
Höghastighetsbanor genererar nya resor i och
med att det blir möjligt att till exempel pendla på
längre avstånd. På lång sikt påverkas även bilinnehav och resvanor genom lokalisering av bra tågförbindelser. I Japan, där man har ett utbyggt höghastighetsnät, är tågets marknadsandel 30 procent. Andelen i USA, där nästan all persontrafik sker med bil
och flyg, är 0,3 procent. I Sverige har tåget idag en
marknadsandel på åtta procent av det totala resandet i personkilometer.
I ett globalt perspektiv är Kina det land som bygger ut höghastighetsbanor snabbast och som också
planerar att köra fortast med 380 km/h. Flera länder
planerar att bygga höghastighetsbanor till exempel
Turkiet, Marocko, Brasilien och USA. Höghastighets-

banor är inte längre något exklusivt som bara kommer att finnas i de mest utvecklade länderna, utan
snarare en lösning på transport- och miljöproblem
och ett medel för att utveckla ett land.
De svenska höghastighetsbanorna är tänkta att
knyta samman de tre storstadsregionerna i Sverige
som också ökar snabbast befolkningmässigt. Enligt
SCB:s befolkningsprognos med hög tillväxt kommer
befolkningen i Mälardalen, Skåne och Västra Götaland att öka med 1 miljon invånare fram till år 2030
och 2 miljoner invånare fram till 2050. Att bygga
höghastighetsbanor är inte bara ett sätt att tillgodose den ökande efterfrågan utan också ett sätt att
sprida tillväxten i Sverige.
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SJ och miljön

Med

omtanke
om miljön

Tåg innebär transporter med låg miljöpåverkan och SJ arbetar ständigt med att ytterligare minska denna påverkan. Den största miljövinsten för samhället får vi genom att
fler väljer tåget framför att resa med bil, buss eller flyg.

V

år vision är att ”Alla vill ta tåget!”. Denna vision är
en strävan som inte minst ur ett miljöperspektiv
gynnar samhället i stort eftersom det innebär
en överflyttning av trafik från transportmedel med större miljöpåverkan till det mer miljöanpassade tåget.
		 På kort sikt är förbättrad punktlighet den kanske allra viktigaste miljöaspekten. Ju bättre punktlighet, desto fler kunder vill åka med oss och desto
större vinst för miljön.

Skälen till tågets miljömässiga överlägsenhet
Tåget är bra ur miljösynpunkt av flera anledningar.
Många människor reser tillsammans på tåg. Trots tågens stora vikt krävs relativt lite energi för att förflytta det. Moderna tåg har energieffektiva motorer och
är strömlinjeformade för minskat luftmotstånd. Flera av våra tåg är dessutom försedda med återmatande elbromsar, vilket gör att kraften kan användas
igen. Att SJ enbart köper el från förnybara energikällor innebär att koldioxidutsläppen från eldriften blir
minsta möjliga.
Även när miljöpåverkan från infrastrukturen räknas med, är tåget det bästa sättet att resa på ur miljösynpunkt. Det visar en miljövarudeklaration genomförd av Botniabanan.

Resor märkta med Bra Miljöval
När kunden kliver ombord på SJs tåg möts han eller
hon av Falken, symbolen för Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Detta är ett kvitto på
att en resa med SJ uppfyller Naturskyddsföreningens krav på förnybar energi och låga utsläpp av koldioxid, kväveoxider, kolväten och partiklar.
Ombord syns vårt miljöarbete exempelvis i Bistron, där vi serverar kalla rätter i formar tillverkade
av förnybar majsstärkelse, där kaffet är bryggt på
KRAV- och Fairtrade-märkta bönor och där kunden
själv kan källsortera sitt avfall.
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Vidare ställer vi miljökrav på våra leverantörer,
till exempel de som städar och underhåller våra tåg.
Vi miljösäkrar skrotningen av gamla tåg som återvinns till mycket stor del.
Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan inom många områden.

En tredjedel väljer tåget av miljöskäl
Vår senaste kundundersökning ombord (NöjdKund-Index) visar att färre anger miljöaspekten som
främsta skäl för att välja att resa med tåg. Toppnoteringen från 2008 är på 51 procent. I år har utfallet
minskat till 36 procent. Det är alltså ändå drygt en
tredjedel av våra kunder som svarar att de i första
hand valt att resa med tåget för att det är bra för miljön. Detta visar på att miljöaspekten fortfarande har
stor betydelse vid val av transportmedel.

Andel som anger miljö som främsta skäl
till att välja tåget, %
56

42

28

14
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Källa: SJs kunderundersökningar NKI.
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SJ deltog i Earth Hour 2010, den internationella
klimatmanifestationen då miljontals människor
världen över släckte ljuset en timme för att visa sitt
engagemang för klimatet.
Finalen på SJs temavecka inför Earth Hour blev en
akustisk konsert i bistron ombord på ett X 2000 på
väg från Malmö till Stockholm. Rockbandet Roxie 77
underhöll, vilket uppskattades av såväl resenärerna
som medarbetarna ombord på tåget.

Fr.v Anton Körberg , Ryan Roxie och Magnus Wikström.
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Med miljömålen i fokus
SJs ledning har beslutat att vi ska arbeta ännu mer
med att tydligt förankra miljömålen ute i verksamheten, med start i ledningsgrupperna och på chefsnivå.
Ett tydligt ägarskap på ledarnivå är en förutsättning
för ett framgångsrikt miljöarbete.
I enlighet med SJs miljöpolicy sker miljöarbetet med
fokus på fem områden:
• Energieffektivitet i tågtrafiken
• Utsläpp till luft från tågtrafiken
• Inköp av varor och tjänster
• Källsortering och resurshushållning
• Utbildning och information

Energieffektivitet i tågtrafiken
Vill man resa fort men ändå med liten miljöpåverkan
är tåg av flera anledningar, det oslagbara färdmedlet. Tåget använder lite energi jämfört med konkurrerande transportmedel. När flyget förbrukar över
0,5 kWh per person och kilometer, gör tåget av med
knappt 0,1 kWh. Bussen gör av med dubbelt så
mycket energi som tåget, medan bilen förbrukar cirka fyra gånger så mycket som tåget.
Tåg är energieffektivt därför att:
I tåget reser många tillsammans
I en bil reser i genomsnitt två personer, i ett tåg
reser många tillsammans. Detta innebär att energianvändningen till följd av luftmotstånd och friktion
fördelas på fler personer. Därför gör tåget av med
mindre energi i förhållande till antalet resenärer. I
ett flygplan reser också många tillsammans, men
den betydligt högre hastigheten innebär också
betydligt större luftmotstånd. Även om restiden blir
kortare gör flyget av med mycket mer energi på
motsvarande sträcka, bland annat på grund av den
högre hastigheten.

CO2-utsläpp (koldioxid), koncernen, ton
Eltåg i Sverige

2010

2009

19

18

792

1 828

4 962

1 756

Tågbuss

2 064

2 219

Hyrbil

10

25

Taxi

35

257

Tjänsteresor

138

149

Koldioxidekvivalenter – Köldmedier1)

164

Summa

8 184

1) Från och med 2010 redovisar SJ även utsläpp från köldmedier.

Tågets form ger litet luftmotstånd
Dagens tåg är strömlinjeformade och det krävs därför mindre energi för att driva dem framåt genom
luftmotståndet. Tågets front har viss betydelse, men
det viktigaste är faktiskt att underredet och sidorna
är släta. Snabbare tåg, som X 2000, gör av med mer
energi. Tack vare det lägre luftmotståndet och andra
förbättringar är de nyare tågen ändå mer energi
effektiva än de äldre lok- och vagntågen.
Tågets bromsar skapar ny el
SJs tåg drivs av elmotorer och de flesta har så kallade återmatande bromsar. När lokföraren bromsar
matas kraften från inbromsningen in i fordonssystemet. Sedan skickas elen tillbaka till kontaktledningen ovanför tåget. Det innebär att andra tåg kan använda den överblivna energin. Mellan 8 och 18
procent av den energi tåget använder kan matas
tillbaka.
Lägre energianvändning trots ökade hastigheter
De senaste 20 åren har tågens hastighet höjts från
cirka 130–160 km/h till 180–200 km/h, vilket innebär ökad energiåtgång. Detta har dock kompenserats av förbättrad aerodynamik, återmatning av
bromsenergi med mera. Totalt sett är energiförbrukningen för X 2000 cirka 14 procent lägre jämfört
med lok och vagn, trots ökad hastighet.
På längre sikt förbättras energieffektiviteten i
takt med att SJ ersätter gamla tåggenerationer med
nya och i samband med detta implementerar nya
material och mer aerodynamiskt utformade tåg.

Utsläpp CO2 (koldioxid), kg

Ersättningstrafik – buss och taxi

Eltåg i utlandet

Tåget rullar lätt på spåret
Att flytta en bil på plan mark går trögt. Mellan tågets
hjul och rälsen är motståndet mycket lågt. Det behövs alltså inte så mycket kraft för att flytta tåget i
förhållande till dess storlek.
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6 252
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Figuren visar utsläppen från en enkel resa för en person med X 2000 
mellan Stockholm och Göteborg. Tåget ger ett utsläpp på 0,96 g.
Källa: SJs Miljökalkyl baserat på NTMs metoder och data, www.sj.se/miljokalkyl
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Energieffektiviteten i SJs egentrafik har mellan
åren 2005–2010 förbättrats med cirka 20 procent,
från 0,10 kWh / personkilometer till 0,08 kWh / personkilometer. Detta avspeglar att beläggningen under denna tidsperiod har ökat med tio procentenheter. SJ har fyllt tågen bättre och genom detta uppnått en ännu lägre energianvändning per resa.
SJs arbete för effektiv energianvändning
Att själva tåget är energieffektivt är en sak. Energianvändningen påverkas också mycket av väderlek,
temperatur och inte minst körsätt. Vi har under året
undersökt hur stor energibesparing som är möjlig i
regional trafik genom att förändra körsättet. Resultatet visar en möjlig besparing på upp till 15 procent.
Under 2011 planerar vi tester även för snabbtåg på
längre sträckor. Vi provar under dessa tester ett verktyg där förarna kan följa energianvändningen och
utifrån det anpassa sitt körsätt. Att köra mjukt är det
viktigaste. Det leder till låg energianvändning men
också till bättre passagerarkomfort och minskat slitage på fordon och banor.

Utsläpp till luft från tågtrafiken
Förnybar el ger låga utsläpp – nu även i Danmark och
Norge
För att minska utsläppen av klimatpåverkande koldioxid köper SJ förnybar energi från vatten- och vindkraft för att driva tågen. Förnybar energi ger låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. I Sverige köper
SJ 100 procent förnybar energi, varav 30 procent är
miljömärkt med Bra Miljöval.
En nyhet är att vi under året har tecknat avtal för
köp av förnybar energi i form av vind- och vattenkraft
till tågtrafiken i Danmark och Norge, vilket minskar
våra koldioxidutsläpp. Eftersom elen i Danmark till stor
del kommer från kolkraft är detta en miljöåtgärd som
har stor betydelse. Så kallade RECS-certifikat garante-

Förslitning av bromsblock och bromsbelägg, ton

rar att den mängd el som SJs tåg använder i Danmark
avsätts från produktionen av vindkraftsel för SJs räkning. I Norge är det istället motsvarande mängd el från
norsk vattenkraft som avsätts. Ursprungsgarantier intygar hur energin producerats och att en motsvarande
mängd förnybar energi tillförs nätet.
Genom att köpa förnybar el till tågtrafiken i Danmark och Norge har våra utsläpp minskat med ungefär 1 000 ton koldioxid under 2010.
Låga koldioxidutsläpp från tågtrafiken
Av SJs totala koldioxidutsläpp är det mindre än en
procent som kommer från tågtrafiken. Resterande del
kommer från ersättningstrafik som sätts in vid trafikstörningar, från medarbetarnas tjänsteresor och från
övriga trafiktjänster vi erbjuder som tågbuss, tågtaxi
eller hyrbil som bokas i anslutning till tågresan. SJ arbetar för att minska mängden koldioxidutsläpp från
dessa källor, främst genom att använda miljöbilar och
bussar som drivs av förnybara bränslen. Högsta prioritet i samband med trafikstörningar är dock att
snabbt få fram ersättningstrafik för att hjälpa våra
kunder. Vid planerad ersättningstrafik har vi större
möjlighet att ställa miljökrav på bussarna.
SJs Miljökalkyl beräknar och jämför utsläppen
Miljökalkylen beräknar utsläppen av koldioxid, kolväten, kväveoxider och partiklar för en persons enkelresa med tåg, bil, buss eller flyg. Beräkningar och
antaganden har gjorts av SJ baserat på data från
Nätverket för Transporter och Miljön (NTM).

Bromspartiklars miljöpåverkan
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Bromspartiklars miljöpåverkan har granskats i ett
samarbete mellan Trafikverket, SL, SJ och andra trafikhuvudmän och operatörer. Resultatet visar att de
partiklar som sprids från järnvägen är långt under den
norm för luftkvalitet som finns för att skydda människors hälsa. Halterna på stationer och i tunnlar är där
emot högre. Trafikverket kommer att fortsätta forska
kring hälsoeffekter av järnvägspartiklar. SJ följer upp
mängderna förbrukade bromsblock och bromsbelägg
via våra underhållsleverantörer.

• Bromsbelägg

SJ Hållbarhetsredovisning 2010

17

SJ och miljön

Miljöpåverkan från bromspartiklar
När ett tåg bromsas med hjälp av mekanisk broms
sker en förslitning av bromsblock och bromsbelägg.
De avger då emissioner som kan upplevas som illaluktande. Genom en ökad användning av elbroms
kan förarna minska förslitningen av bromsarna. Ökningen i diagrammet mellan 2008 och 2009 är delvis beroende av Trafikverkets säkerhetskrav på
bromsprov, vilket har inneburit ett ökat antal provbromsningar.

Inköp av varor och tjänster
Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar kan SJ
påverka sina leverantörer att hushålla med resurser.
Vid många upphandlingar ställs krav på att leverantören ska vara miljöledningscertifierad enligt ISO
14001, att kemikalieanvändningen ska minskas
samt att miljöanpassade kemikalier ska användas.
Höjda miljökrav på SJs nya snabbtåg
Med SJs nya snabbtåg, som successivt sätts i trafik
under hösten 2011, har miljöanpassningen tagit ytterligare ett steg framåt, bland annat när det gäller
energieffektivitet och materialval.
Den kanske viktigaste miljöaspekten vid tillverkningen av ett nytt tåg är att se till att tåget kommer
att ha en så låg elanvändning som möjligt under sin
livstid.
Möjlighet att minimera energianvändningen
Det nya tåget är utöver återmatande elbroms försett
med ett bromssystem utformat så att det automatiskt väljer elektrisk broms i första hand och vid behov kompletterar med mekanisk broms.
Ett speciellt tillval är ett systemstöd som ger föraren möjlighet att genom sin körstil minimera energianvändningen. Displayen visar föraren mängden
återmatad energi, och även hur stor del av bromsarbetet som utförs med mekanisk respektive elektrisk

Energieffektivitet, kWh per personkm

Materialval
Vagnskorgen i det nya tåget är av rostfritt stål, vilket
minimerar behovet av lackering och därmed lösningsmedel. Materialet kräver också mindre mängd
kemikalier vid klottersanering. För inredningen har
material som är lättrengjorda genomgående valts
för att kunna hålla nere användningen av rengöringsmedel. Trämaterial är FSC- eller PEFC-märkt.
Fuktspärrar är av gummi, liksom mattor i vestibuler
och bistro, vilket är ett betydligt bättre val ur miljösynpunkt än PVC-golv.
Källsortering i alla vagnar
Ombord på de nya tågen erbjuds möjlighet att källsortera i alla vagnar. I bistron erbjuds källsortering i
fyra fraktioner, medan det i övriga vagnar går att sortera tidningar och övrigt avfall.
Användning av återvunnet material i nya tåg
2009 gjorde en student på KTH sitt examensarbete
kring användandet av återvunna och förnybara material i persontåg. Studien visade att redan idag
innehåller tåg som ingick i studien omkring 40 procent återvunna material. Ett område att jobba med
framöver för att förbättra den siffran är att öka användandet av återvunna polymerer och förnybara
material.

Källsortering ombord
Sedan 2005 har kunderna kunnat källsortera avfallet ombord på de tåg som har servering. Idag går det
att sortera pappersförpackningar, PET-flaskor/burkar och hushållsavfall. Målet är att det ska vara enkelt för kunderna att sortera sitt avfall så att vi kan
öka andelen källsorterat avfall och därmed minska
vår miljöpåverkan.

0,12

0,08

0,04
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Elmätning
De nya tågen har en ny typ av elmätare installerad
som via GSM automatiskt rapporterar elförbrukning
och GPS-position till Trafikverket för debitering av
elanvändningen. Därmed övergår SJ till att redovisa
mätt elförbrukning för dessa tåg i stället för förbrukning beräknad enligt schablon, som tidigare gjorts
för flera tågslag. Detta ger även ett större incitament
att jobba vidare med olika metoder för att minska
elanvändningen.

Källsortering och resurshushållning

0,16

0,00

broms. Detta är helt nytt på tåg i Sverige.
Det nya tåget har även energieffektiv ventilation
samt ett system som begränsar energianvändningen när tåget står parkerat.
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Minskad pappersförbrukning i stort och smått
Att hushålla med våra naturresurser är en av de

SJ och miljön

mest grundläggande aktiviteterna i ett levande miljöarbete. För SJ handlar det bland annat om att spara papper, och ett antal aktiviteter har gjorts under
åren för att minska den mängd papper som går åt,
både i vår egen verksamhet och för våra kunder.
Kunderna kan idag få sin biljett inför resan direkt
till sin mobil (mobilbiljett) eller skriva ut den på egen
hand (e-biljett). Detta innebär minskad miljöpåverkan bland annat vad gäller transporter, energi och
tryckning samtidigt som en mängd papper sparas
in. Mobilbiljett är kort sagt det bästa alternativet för
våra miljömedvetna kunder.
Handdator och smartphones för medarbetarna
ombord innebär också stora besparingar när det gäller papper; upp till 12 000 ark A4-papper sparas per
vecka.

Utbildning och information

tern miljöblogg skapats. Kvalitets- och Miljöavdelningens medarbetare bloggar regelbundet om vad
som händer inom miljöområdet både inom företaget
och i samhället i stort. Genom bloggen kan vi också
samla upp synpunkter och förslag på vad som kan
göras ännu bättre.
Interaktiv miljöutbildning byggs på med workshops
Sedan 2008 har 80 procent av SJs medarbetare genomfört en grundläggande miljöutbildning i form av
en e-utbildning på intranätet. Under kommande år
planeras en fortsättning på den teoretiska utbildningen som ska ske i dialog med medarbetarna, till exempel i form av workshops eller tematräffar. Många
medarbetare har efterfrågat detta och det finns stora
möjligheter att ytterligare utveckla SJs miljöarbete
genom att ta tillvara på och vidareutveckla medarbetarnas förslag och synpunkter.

SJ Miljöblogg – en intern miljödialog för medarbetarnas
engagemang
För att lyfta miljöengagemanget och skapa dialog
kring miljöfrågorna bland SJs medarbetare har en in-
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Att skapa kundnytta

Nöjda kunder trots

ett tufft år
Tuffa vinterförhållanden och allvarliga trafikstörningar har skadat förtroendet för SJ.
Samtidigt ger våra resenärer kundbemötandet ombord på våra tåg ett bra betyg.

T

ågresandet liksom kundnöjdheten har under
flera år ökat stadigt. Dock blev 2010 ett tufft år
för SJ och för resenärerna. Den kalla och snörika inledningen av året ledde till stora störningar i trafiken, vilket sannolikt också är den främsta orsaken till
att vi backat med fyra enheter i Nöjd-Kund-Index
(NKI). Vi har under året satsat stort på olika åtgärder
men kan konstatera att det än så länge inte varit tillräckligt för att komma tillrätta med kvalitetsproblemen. Avslutningen av året innebar återigen tuffa vinterförhållanden med störningar som följd.
		 Ändå visar NKI-mätningen ett totalt resultat
som fortfarande motsvarar betyget ”Bra”, något vi
kan tacka våra medarbetare ombord för.

Lagändring för ökad punktlighet
SJ har ett betydande ansvar för delar av de problem
med förseningar och inställda tåg som förekommit
de senaste vintrarna. Våra tåg har inte fullt ut varit
rustade för att klara dessa ökade påfrestningar.
Samtidigt ansvarar Trafikverket för att infrastrukturen ska vara tillgänglig och framkomlig, en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på
det sätt som förväntas av oss.
En ändring i järnvägslagen som träder i kraft den

NKI, Stockholmståg KB1)

1 januari 2011 innebär att Trafikverket och järnvägsoperatörer måste betala böter till varandra om man
orsakar förseningar. Detta kan bidra till att vi får
bättre förutsättningar att motsvara våra kunders förväntningar.
Från den 1 oktober 2010 är det fritt fram för konkurrenter att söka trafikeringstillstånd på det interregionala stamnätet. Vi kommer förstås att göra allt vi kan
för att skapa ett ökat värde för våra kunder i syfte att
behålla eller stärka våra marknadsandelar, både i förhållande till andra operatörer och andra transportslag.

Omfattande mätningar ombord
För att SJ ska kunna utveckla och förbättra verksamheten är det viktigt att vi lyssnar på våra kunder. Varje år genomför vi därför löpande under hela året omfattande ombordmätningar som bland annat mäter
NKI. Under året tillfrågades 20 260 resenärer om deras synpunkter och kommentarer kring komfort, information, punktlighet och bemötande. De lämnar
också ett totalt omdöme om att resa med SJ.
Trenden med stigande siffror för NKI har i år brutits. Undersökningen redovisar en nedgång totalt
sett från 74 i index för 2009 till 70 i år. 70 motsvarar
betyget ”Bra” .

NKI

MÅL 2011

2010

2009

2008

2007

2006

70

60

67

60

49

36

1) I mars 2006, före övertagandet, var NKI 27.
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2009

2008
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Komfort

Mål 2011

72

72

72

73

71

Information

76

78

76

75

73

Punktlighet

53

60

59

61

63

73

75

73

74

73

70

74

73

73

71

Bemötande

Stockholmståg är ett dotterbolag till SJ. Stockholmståg kör pendeltågstrafiken i Stockholm åt SL.
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NKI Totalt1)

70

1) Varje post är separat. Även NKI är separat.
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Nedgången hänger till stor del ihop med tuffa
väderförhållanden under början och slutet av året.
Kunder drabbades hårt när vi fick stora problem att
köra våra tåg, ett antal tåg blev stående och flera fick
evakueras. Problem uppstod också under sommaren och hösten med stående, inställda och försenade tåg och allt detta medverkar till att det totala NKIresultatet har gått ner.

Bra komfort
I begreppet god komfort ingår bland annat sådant
som att tågen är hela och rena, att det finns tillräckligt med bagageutrymmen, att det inte är störande
ljud utifrån och att temperaturen i vagnen är behaglig. Index för komforten är i år 72, vilket vi legat på de
senaste åren. Komfort är den viktigaste aspekten efter punktlighet för den totala kundnöjdheten.
Vi upprustar komforten på stora delar av vår befintliga tågflotta och när vi beställer nya tåg är komforten prioriterad. I och med denna kvalitetshöjning
förväntar vi oss att kundernas betyg av vår komfort
kommer att öka under de närmaste åren.

Information ombord på våra tåg
Vår ambition är att förmedla tydlig, relevant och lät�tillgänglig information via de kanaler som vi själva
förfogar över som till exempel sj.se, mobil.sj.se och
utropen ombord på tågen samt information från vår
kundtjänst och våra butiker. Kunderna är mycket
nöjda med vår information. Index ligger i år på 76,
vilket motsvarar betyget ”Mycket bra”.
Våra kunder upplever att informationen är tydlig
och innehåller det kunden behöver inför och under
resan. Däremot är kunderna inte lika nöjda när störningar uppstår. Kunderna önskar tydligare information om vad som hänt och hur anslutningar påverkas. Vi har därför nu ett särskilt avtal med Trafikverket, som innebär tydligare trafikinformation, till exempel skyltning på stationer och perronger, utrop
och högtalarsystem.
För att ytterligare förbättra informationen i samband med trafikstörningar, har SJs trafikledning etablerat en särskild kundgrupp, bestående av cirka 40
medarbetare. Kundgruppen kommer bland annat

Punktlighet SJ, %1)
Mål

2010

2009

2008

2007

SJ AB

90

84

91

90

90

90

Stockholmståg KB

92

85

92

90

87

84

Norrlandståg AB

80

79

83

852)

2006

Kundupplevd punktlighet
Punktlighet är vårt viktigaste kvalitetsmått. Samtidigt är punktlighet en hygienfaktor och när den brister är det den faktorn som väger tyngst för resenärerna. Under året var punktligheten, mätt som andelen tåg i SJ ABs trafik som ankom till slutstation inom
fem minuters avvikelse, 84 procent (91). Samtidigt
föll den kundupplevda punktligheten från index 60
till 53 i år, vilket motsvarar betyget ”Mycket dåligt”.
Orsakerna är många till att årets punktlighet är
låg i relation till förra året. De mätningar som görs
varje månad visar att cirka 30 procent av opunktligheten är SJ ansvarig för och att resterande 70 procent är beroende av en kombination av infrastrukturella problem och andra faktorer som väder och
vind.
SJ arbetar aktivt och på bred front med att minska sårbarheten. Aktiviteter omfattar förbättrat förebyggande underhåll, utbyggd avisningskapacitet
och investering i nya tåg med leverans under hösten
2011. Vi fortsätter också samarbetet med Trafikverket för att med gemensamma insatser komma till
rätta med kvalitetsbristerna.

Ett gott bemötande
Hur våra medarbetare agerar och bemöter kunderna är avgörande för kundnöjdheten.
SJ har sedan starten av SJ Service Academy
2007 arbetat aktivt med utbildningar inom service
och bemötande ombord på tågen. Alla våra medarbetare som möter kunder, ombord på tågen, i våra
butiker och genom vår kundtjänst får årligen serviceutbildningar.
Trots detta visar NKI en liten nedgång till index
73 (75) när det gäller bemötande. Trafikstörningarna under året har gjort att arbetssituationen för våra
medarbetare har varit tuffare än normalt. Fullsatta,
inställda, trasiga eller sena tåg skapar en arbetssituation som ställer höga krav på medarbetarna och
deras förmåga att ta hand om kunderna på ett så bra
sätt som möjligt. NKI visar att de har gjort detta bra.

Svenskt kvalitetsindex vs vår ombordmätning
2)

1) För SJ AB anges punktlighet som ankomst till slutstaton inom 5 minuter,
för ST KB inom 3 minuter och för Norrlandståg AB inom 15 minuter.
2) Avser tiden juni–december.

att inrikta sig på information och service till medarbetare och kunder som drabbats av trafikstörningar.
Detta innebär i sin tur att arbetsmiljön förbättras
för våra medarbetare, som många gånger känt sig
frustrerade och otillräckliga över att inte kunna tillhandahålla information.

Svenskt kvalitetsindex, SKI, mäter kundnöjdheten
inom olika branscher. De senaste två åren har betyget för SJ sjunkit med 10 enheter, från 63 till 53, enligt SKI:s kundundersökning. Samtidigt har resultatet för hela tågbranschen sjunkit med 9 enheter från
63 till 54.
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Att skapa kundnytta

Det finns flera förklaringar till resultatet för såväl
SJ som tågbranschen i stort. 2010 är ett år som går
till historien med tanke på det svåra vintervädret.
Detta har inneburit ökade påfrestningar för resenärerna och SJs medarbetare samt fordon.
Vår egen mätning visar ett resultat som har sjunkit, men som trots det ligger på en acceptabel nivå,
70 i index. Resultat i detta intervall motsvarar betyget ”Bra”.
Varje månad görs mätningar där våra kunder får
bedöma bemötande och service ombord på tågen, i
våra butiker och i kundtjänst. Undersökningen görs
under pågående resa.
Det är glädjande att våra egna kunder värdesätter oss som de gör. Samtidigt är det låga förtroendet
hos den breda allmänheten oroande, inte minst med
tanke på att vi vill expandera inom landet och få fler
att resa med oss.

Förbättrad restidsgaranti
SJs viktigaste uppgift för att bygga ett ökat förtroende är att förbättra punktligheten och att vi levererar
det vi lovar. När våra kunder drabbas av en försening
eller ett inställt tåg är det naturligt att detta leder till
missnöjdhet. Denna missnöjdhet kan dock mildras
om kunden anser sig väl behandlad under och efter
resan. Här är SJs restidsgaranti en viktig fråga.
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2009 anpassade SJ, i likhet med flertalet andra
svenska reseföretag, sin restidsgaranti efter gällande
EU-regler. Reglerna specificerar en viss ersättning i
form av kontanter som ska utgå vid en viss försening.
När kundernas reaktioner på vinterns trafikproblem analyserades var det tydligt att ersättningen enligt EU-kraven inte var tillräcklig. I syfte att uppnå ett
förbättrat förtroende hos kunderna och ge en mer
skälig ersättning lanserade SJ därför i oktober 2010
en kraftigt förbättrad restidsgaranti. Den kontanta ersättningen kompletterades med en möjlighet att få
betydligt högre ersättning genom värdebevis.
Vid förseningar kan kunden välja mellan:
•	Kontant ersättning: 25 procents ersättning vid 60
minuters försening och 50 procents ersättning vid
120 minuters försening.
•	Ersättning med värdebevis: 50 procents ersättning
vid 30 minuters försening och 100 procents ersättning vid 60 minuters försening.
Särskilda regler gäller för nattågstrafiken.
Enkla ärenden av restidsgarantier kommer att automatiseras. För kunderna innebär det snabbare
handläggning av restidsgarantiärenden.

SJs medarbetare

Stöd till

medarbetare
för ökat kundvärde

SJ bidrar bäst till en hållbar utveckling genom att se till att så många som möjligt
reser med oss. För att lyckas i vår strävan är vi beroende av våra medarbetares engagemang och kompetens i deras dagliga arbete i mötet med kunden.

V

åra kunder ska kunna räkna med god service
och ett gott bemötande i alla lägen. Det kräver
engagerade och duktiga medarbetare som
både ges rätt stöd och utrymme för egna initiativ i yrkesrollen.
De senaste vintrarnas störningar har inneburit
en högre arbetsbelastning och tuffare arbetsklimat
än normalt för många medarbetare. Trots detta visar
vår medarbetarundersökning att engagemanget för
kunden är oförändrat stort. Många anstränger sig
gärna lite extra för att kunden ska bli nöjd. Medarbetarna upplever också en bra gemenskap och ett gott
samarbete i sin arbetsgrupp.

Ny kundgrupp stöttar
I år har SJ genomfört en rad satsningar i syfte att
stödja medarbetarna vid trafikstörningar.
Till exempel har Trafikledningen fått en ny enhet,
Kundgruppen, som bland annat ska ge medarbetarna ombord nödvändigt stöd vid trafikstörningar för
att underlätta servicen till kunderna. Bättre förutsättningar för att hjälpa kunden, till exempel genom
att ha tillgång till rätt information i rätt tid, har också
betydelse för hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation när det gäller trivsel, engagemang och
upplevd stress.
Träning och beredskap inför situationer med trafikstörningar är också en viktig komponent. Flera utbildningssatsningar har genomförts under året, till
exempel Beredskapsutbildning och Kundomhändertagande vid trafikstörningar. Dessa har i år skett i
en ny anläggning och i en miljö som liknar verkligheten ombord på tåg, vilket gör utbildningen mer realistisk och i slutändan mer effektiv.

Väntat resultat för medarbetarindex
SJ AB genomför medarbetarundersökningar för att
se hur medarbetarna upplever sin arbetssituation.

Det totala resultatet för Nöjd-Medarbetar-Index
(NMI) ökade markant mellan 2006 och 2008 och
gick då från 49 till 58 i index. Årets undersökning visar en liten minskning till 56. Enligt referensstatistik
är ett index över 60 bra och ett index under 40 visar
att mycket behöver förändras och åtgärdas. Ett sammanfattande NMI för svenskt arbetsliv ligger på 55–
57 i genomsnitt.
Årets resultat för våra medarbetare är väntat
med tanke på att undersökningen genomfördes precis efter vinterns påfrestningar.
Tydlighet i ansvar och befogenheter ligger kvar
på samma nivå som tidigare, liksom det samlade ledarindexet (63). Utvecklingsområden är samarbete
mellan staber och divisioner, uppföljning av mål, förtroende för företagsledningen och förmågan att ta
tillvara på förbättringsidéer.

Medarbetarpanel för bättre dialog
SJ AB har under året satsat på att förbättra dialogen
inom organisationen. En särskild Medarbetarpanel
har startats som gör det möjligt att kontinuerligt
ställa aktuella frågor till en större grupp medarbetare om SJs verksamhet. Medarbetarpanelen är en
snabb och enkel kanal för dialog och kompletterar
på så sätt medarbetarundersökningen. Medverkan
är frivillig och helt anonym. Delar av panelen, som
består av cirka 1 000 medarbetare, byts ut ungefär
var fjärde månad, så att alla medarbetare på sikt får
chansen att delta.

Interna bloggar
För att underlätta och utveckla den mer vardagsnära
dialogen på intranätet har ett antal interna bloggar
startats. En fördel med bloggar är att läsare kan lämna kommentarer och ställa frågor direkt i bloggen. I
nuläget finns nio aktiva bloggar där de mest lästa är
skrivna av chefer inom divisionerna. Vi har också vid
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SJs medarbetare

flera tillfällen använt chattar, bland annat under våren då merparten av SJ ABs ledning deltog för att
diskutera vinterns trafikstörningar och olika åtgärder. Chatten är ett uppskattat sätt att kommunicera
och det fortsätter vi att använda och utveckla.

Nytt stöd vid sjukanmälan
SJ har under 2010 fortsatt sitt offensiva arbete med
att minska sjukfrånvaron, särskilt den korta sjukfrånvaron. Målet för 2013 är en total sjukfrånvaro på
högst 4,5 procent.
Sjukfrånvaron var 5,2 procent 2010. Detta är en
nivå som ligger nära vårt långsiktiga mål och är ett
resultat av det breda arbete som har bedrivits under
senare år. Den ökning som har skett finns i den korta
sjukfrånvaron – 1–14 dagar – medan den långa sjukfrånvaron har fortsatt att minska. Det är våra medarbetare med direkt kundkontakt som står för den
största delen av ökningen.
Under året har sjuk- och friskanmälan via företagshälsovården införts i hela landet. I samband
med sjukanmälan får man medicinsk rådgivning av
sjuksköterskor för att underlätta tillfrisknande och
återgång i arbete. Rådgivningen gäller även vid vård
av sjukt barn. Om sjukskrivningen passerar tre dagar
blir medarbetaren uppringd av sjuksköterskan för
ytterligare rådgivning.
Sedan hösten 2010 arbetar en hälso- och rehabiliteringskoordinator på företagshälsovården med
uppdraget att se tidiga signaler på ohälsa och vara
ett stöd för chefer och ledare i SJ ABs rehabiliteringsarbete. Genom hälsoscreening, ett verktyg där
medarbetare själva skattar sin hälsa upptäcks ohälsa tidigt.

Hälsosatsning integrerad i ordinarie
verksamhet
Målet med SJs hälsofrämjande arbete är ökad hälsa
och trivsel bland samtliga medarbetare. Vårt tidigare pilotprojekt Hälsosatsningen har integrerats i ordinarie organisation och hälsoarbetet har blivit mer
långsiktigt. Det förebyggande hälsoarbetet syftar till
att få ner sjukfrånvaron generellt och till att engage-
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ra medarbetare som vanligtvis inte tar del av hälsoförmåner, som exempelvis träningskort.
SJ erbjuder ett stort utbud av hälsoaktiviteter exempelvis kostrådgivning, massage-, kiropraktik- och
naprapatibehandlingar, friskvårdsrum på arbetsplatsen, tobaksavvänjning och seminarium om återhämtning, stresshantering och sömn. Dessutom
ordnas under året stegtävlingar, recepttävlingar
samt möjlighet att i lag delta i olika motionsilopp.

Hälsa är ett chefsansvar
Det hälsofrämjande arbetet drivs med ett uttalat
chefsansvar. Lokal närvaro och anpassning säkras genom att det också finns lokala hälsoinspiratörer som
driver hälsoarbetet och anpassar utbudet efter orten.
Vissa områden har genomfört specialsatsningar på
exempelvis hälsosamt ledarskap och seminarier för
chefer.
Nästa steg i hälsoarbetet blir att se över möjligheterna att införa ett hälsobokslut som ett verktyg
för att mer precist kunna följa upp effekterna av hälsoarbetet i organisationen.

Kompetens i fokus
Ett nytt systemstöd för kompetens – Kompassen –
har införts på SJ AB. För medarbetare blir det lättare
att hantera sina utbildningsaktiviteter, till exempel
att se inplanerade och genomförda utbildningar.
Medarbetare kan också beskriva sin kompetens i
egna profiler vilket kan underlätta intern rörlighet
och deltagande i utvecklingsprojekt. Det ger också
SJ AB bättre information om vilken kompetens som
finns i företaget totalt. Förutom effektivt resursutnyttjande är det av stor vikt utifrån trafiksäkerhetsskäl för SJ att kunna styra och följa upp att medarbetare har rätt kompetens när arbetspassen bemannas.
Med Kompassen får chefer inom SJ AB sammanställningar över årets kompetensaktiviteter för
varje medarbetare.

SJs medarbetare
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Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper
Hållbarhetsredovisningen för SJ-koncernen har upp
rättats utifrån SJs redovisningsprinciper 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 redovisningsprinciper som presenteras i GRIs riktlinjer G3. Principerna är uppdelade i två grupper: fyra principer för att bestämma
innehållet och sex 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 omfattande intressentdialoger, där intressenternas förväntningar och intressen framkommer. Fokus har legat på att lyfta
fram signifikanta hållbarhetsaspekter för SJ och då
framförallt bolagets miljöpåverkan och sociala påverkan avseende kunder och medarbetare.

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, omvärldsfaktorer, framtida utmaningar, risker och möjligheter.
Dessutom inkluderas sådana interna faktorer som,
förutom de som anges av GRI, anses signifikanta för
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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 motsvarat intressenternas förväntningar och intressen. SJ har en
mångfacetterad intressentbild.
Att upprätthålla goda relationer och en dialog
med samtliga intressenter är av betydelse för bolagets utveckling och hjälper oss att identifiera prioriterade hållbarhetsfrågor. 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. Så säkerställs även att innehållet i
hållbarhetsredovisningen är relevant för SJs intressenter. SJs agerande gentemot omgivningen och intressenterna ska bygga på god affärsetik såväl som
omtanke och respekt för individ och miljö. SJs ledord, pålitligt, säkert, enkelt och miljöanpassat, i kombination med SJs kärnvärden – framåtanda, omtanke och ansvar – utgör grunden för vad företagets intressenter ska kunna förvänta sig av SJ.

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 förståelse
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 tillämpliga delar. Arbete med att integrera verksamheterna pågår.

Redovisningsprinciper

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 trovärdigheten och områden med förbättringspotential synliggörs, vilket möjliggör ett förbättrat
hållbarhetsarbete. Detta innebär i slutändan att SJs
intressenter tillgodoses. SJ ska vidare göra en tydlig
distinktion mellan vad som är fakta och vad som är
SJs tolkningar. Tonvikten i redovisningen ska ligga
på de aspekter som SJ bedömt vara 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 konsekvent metod vid beräkningar
och sammanställning av data samt vid redogörelse
för metoder och antaganden som gjorts vid framställandet av informationen i hållbarhetsredovisningen. Väsentliga förändringar mellan rapportperioderna vad gäller avgränsningar, 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.

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 som avses
samt när informationen senast uppdaterades och
när den kommer att uppdateras igen.

Tydlighet
SJ har ambitionen att den information som återfinns
i hållbarhetsredovisningen ska vara lättförståelig
och lättåtkomlig samt användbar för SJs intressenter. För att säkerställa 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.

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. Hållbarhetsinformation redovisas årligen i samband med publicering av SJs
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Bestyrkanderapport

Revisors rapport över översiktlig granskning
av SJ AB:s hållbarhetsredovisning
Till läsarna av SJ AB:s hållbarhetsredovisning
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i SJ AB att översiktligt
granska innehållet i SJ AB:s hållbarhetsredovisning för
år 2010. Det är styrelsen och företagsledningen som
har ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling
samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredovisningen 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 hållbarhetsredovisning
utgiven av Far. En översiktlig granskning består av att
göra förfrågningar, i första hand till personer som är
ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta
andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig
granskning har en annan inriktning och en betydligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt IAASB:s standarder
för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed
i övrigt har. De granskningsåtgärder 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 uttalade
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 The Global Reporting Initiative (GRI), som är
tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt de redovisnings- och beräkningsprinciper som företaget
särskilt tagit fram och angivit. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vår översiktliga granskning omfattar det som

framgår av GRI innehållsindex på sidorna 29–34 och
de sidor som hänvisas till i detta innehållsindex.
Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, bl. a omfattat följande:
a.	uppdatering av vår kunskap och förståelse för SJ
AB:s organisation och verksamhet,
b.	bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning avseende intressenternas informationsbehov,
c.	bedömning av resultatet av företagets intressentdialog,
d.	intervjuer med ansvariga chefer på utvalda enheter i syfte att bedöma om den kvalitativa och kvantitativa informationen i hållbarhetsredovisningen
är fullständig, riktig och tillräcklig,
e.	tagit del av interna och externa dokument för att
bedöma om den rapporterade informationen är
fullständig, riktig och tillräcklig,
f.	utvärdering av de system och processer som använts för att inhämta, hantera och validera hållbarhetsinformation,
g.	utvärdering av den modell som använts för att beräkna koldioxidutsläpp,
h. analytisk granskning av rapporterad information,
i.	avstämning av finansiell information mot företagets årsredovisning för år 2010,
j.	bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå avseende GRI:s riktlinjer,
k.	övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen, samt dess format, därvid övervägande av informationens inbördes överensstämmelse
med tillämpade kriterier, och
l.	avstämning av den granskade informationen mot
hållbarhetsinformationen i företagets årsredovisning för år 2010.

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 25 februari 2011
Ernst & Young AB
Lars Träff
Auktoriserad revisor
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EC4

EC5
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EN1

Sidhänvisning
Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer
ÅF: 62–68
eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen
Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och chefer
ÅF: 40, 67–68
och organisationens resultat
Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår
ÅF: 62–68
Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och vilken expertis som
ÅF: 66–67
styrelsemedlemmar bör besitta
Internt framtagna affärsidéer, värderingar, uppförandekod och principer relevanta
H: 4–9
för hållbarhetsprestanda och deras implementeringsstatus
Styrelsens rutiner för att bevakning och styrning av hållbarhetsprestanda
H: 4–9,
samt relevanta risker och möjligheter
ÅF: 64–65
SJs internrevision har under 2010 översiktligt granskat hållbarhetsredovisningsprocessen
och de bestyrkande revisorernas kompetens
Processer för att utvärdera styrelsens prestationer, i synnerhet ur ett hållbarhetsperspektiv
H: 4–9, ÅF: 67
Genom att utarbeta och publicera en hållbarhetsredovisning som genomgår oberoende granskning
Åtaganden beträffande externa initiativ
Organisationens hantering av Försiktighetsprincipen
H: 14–19
Försiktighetsprincipen finns beskriven i miljöbalken och SJ följer denna lagstiftning i
verksamheten vid val av material på nya tåg samt val av kemikalier i underhållsverkstad mm
Anslutning till externa frivilliga koder, principer eller andra initiativ
H: 4–5, 14
Medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer,
där bolaget innehar styrelseposition, deltar i projekt, bidrar med substantiell finansiering,
eller ser medlemskapet som strategiskt
Medlemskap i Globalt Ansvar www.regeringen.se, Naturskyddsföreningen www.naturskyddsforeningen. se,
Nätverket för Transporter och Miljö (NTM) www.ntm.calc.se, Näringslivets Miljöchefer (NMC) www.nmc.a.se,
International Union of Railways (UIC) www.uic.asso.fr, TransportForsK AB (TFK) www.tfk.se,
Branschföreningen Tågoperatörerna www.tagoperatorerna.se, Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF)
associerad medlem www.sltf.se, Branschföreningen ALMEGA Spårtrafik www.almega.se
Kommunikation med intressenter
Lista över de intressentgrupper som organisationen har kontakt med
H: 6–8
Princip för identifiering och urval av intressenter
H: 6, 26
Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive frekvens
H: 3, 4–9,
och typ av kontakter, per typ och intressentgrupp
20–22, 26
Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter samt hur
H: 8
väl företaget har svarat upp mot dessa och deras påverkan på redovisningen
Ekonomiska resultatindikatorer
Ekonomiska resultat
Organisationens levererade ekonomiska värde
H: 9
Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter,
hänförliga till klimatförändringen
Frågor om klimatets påverkan på infrastruktur är primärt Trafikverkets ansvarsområde,
men SJ påverkas vid långsiktiga förändringar
Omfattning av organisationens förmånsbestämda åtaganden
ÅF: 39–41
Väsentligt finansiellt stöd från det allmänna
ÅF: 4
SJ erhåller inga bidrag
Marknadsnärvaro
Förhållandet mellan normal ingångslön och minimilön på marknader där organisationen
har betydande verksamhet
SJ opererar huvudsakligen på den svenska marknaden. Att göra jämförelser mot andra marknader är därför
irrelevant. SJ för kontinuerlig dialog med fackförbund i frågor kring anställningsavtal och lönevillkor
Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer
på väsentliga verksamhetsplatser
SJ opererar huvudsakligen på den svenska marknaden och använder i stor utsträckning lokala leverantörer.
Vid vissa större upphandlingar beaktas anbud från både svenska och utländska leverantörer
Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som anställts
lokalt där organisationen har betydande verksamhet
SJ opererar huvudsakligen på den svenska marknaden och samtliga representanter från den högsta
ledningen är rekryterade från denna marknad
Indirekt ekonomisk påverkan
Utveckling och effekt av infrastrukturinvesteringar och samhällsnyttiga tjänster som görs
H: 10–13
för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning
Förståelse för och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter och dess omfattning
H: 10–13
Miljömässiga resultatindikatorer
Material
Materialanvändning i vikt och volym
H: 16–17
SJs materialförbrukning i samband med tågunderhåll, tågservering och tågstädning uppgick till 2 341 ton,
varav 1 280 ton var förnybart material. Förbrukning av kontorsmaterial bedöms ej vara en betydande
miljöaspekt
Materialförbrukning, 2010
Bromsblock och
bromsbelägg
Förbrukningsmaterial tågservering och tågstädning
Kemiakalieförbrukning tågservering och tågstädning
Totalt
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EN11
EN12
EN13
EN14

EN15

EN16

EN17
EN18
EN19
EN20

Procentuell andel återvunnet material av materialanvändning
SJ saknar heltäckande data för andel återvunnet material av materialanvändning
Energi
Direkt energianvändning per primär energikälla
SJs direkta energianvändning uppgick till 82 661 GJ (23 GWh)
Direkt energianvändning, 2010
Ersättningsbuss
Tågbuss (diesel)

GJ
56 396
26 265

Totalt

82 661

EN21

•°

•
•

GWh
16
7

23

Indirekt energikonsumtion per primär energikälla
SJs indirekta energianvändning i form av elektricitet till eltågen uppgick till 2 239 920 GJ (622 GWh).
Energianvändning till fastigheter består av nordisk fjärrvärmemix och el från vattenkraft och biobränsle.
SJ köper 100 procent förnybar el från vatten- och vindkraft till tågdriften i Sverige
Energibesparing genom sparande och effektivitetsförbättringar
Inga energibesparande aktiviteter har genomförts utöver initiativ enligt EN6 och EN7
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
Initiativ för att minska indirekt energikonsumtion samt uppnådd reducering
Vatten
Total vattenkonsumtion per källa
SJs vattenförbrukning har i SJs miljöledningssystem inte klassificerats som en betydande miljöaspekt. SJ
har under 2010 inte erhållit tillförlitliga heltäckande uppgifter om vattenförbrukning från våra leverantörer.
Allt vatten kommer från kommunala källor
Vattenkällor som väsentligt påverkas av bolagets vattenkonsumtion
Inga vattenkällor påverkas väsentligt av SJ-koncernens vattenanvändning
Procentuell andel och total volym av vatten som återvinns och återanvänds
Använt vatten går till kommunala avloppsreningsverk. De verkstäder som bedriver fordonstvätt har
utsläppsvillkor som angivits av lokal tillsynsmyndighet. Kontroller utförs i enlighet med fastställt miljö
kontrollprogram. Delar av vattnet renas och återanvänds i fordonstvättarna. Andelen skiljer sig mellan olika
verkstäder. I fordonstvättarna recirkuleras upp till 80 % av använt vatten
Biologisk mångfald
Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark i eller intill områden med hög biodiversitet
Svar redovisas i not 1
Aktiviteters väsentliga påverkan på biologisk mångfald
Svar redovisas i not 2
Livsmiljöer som är skyddade eller restaurerade
Svar redovisas i not 1
Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på den biologiska
mångfalden
Svar redovisas i not 3
Antal av IUCN rödlistade och nationellt skyddade arter med hemvist i områden som
påverkas av verksamheten
Svar redovisas i not 4
Utsläpp till luft och vatten samt avfall
Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt
Totala direkta och indirekta utsläpp av koldioxid för SJs verksamhet avser tågdrift, ersättningstrafik,
tågbuss och köldmedier. Utsläppen uppgick till 8 001 ton
Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt
Indirekta utsläpp av koldioxid avser tjänsteresor, taxi och hyrbil. Utsläppen uppgick till 183 ton CO2
Initiativ för att reducera utsläpp av växthusgaser samt uppnådd minskning
Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt
Inga väsentliga utsläpp har förekommit under 2010
NOx, SO2 och andra väsentliga luftemissioner, i vikt per typ
SJs utsläpp av kväveoxider uppgick till 72 ton
Halterna av svaveldioxid i luften i Sverige har gått ner sedan 70-talet, på grund av att Sverige har övergått
till lågsvavlig olja till uppvärmning och transporter. SJs utsläpp av svaveldioxid är mycket låga i relation till
verksamheten och dessa utsläpp är inte klassificerade som en betydande miljöaspekt. Av denna anledning
saknas information om verksamhetens svavelutsläpp. Förslitningen av bromsblock och bromsbelägg
uppgick till 587 ton, vilket ger upphov till partikelutsläpp. Andra utsläpp enligt denna indikator är
oväsentliga
Totala utsläpp av kväveoxider, 2010
Eldrift i utlandet
Ersättningstrafik – buss och taxi
Tågbuss
Taxi
Totalt
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Total mängd vattenutsläpp, i kvalitet och recipient
SJs vattenförbrukning har i SJs miljöledningssystem inte klassificerats som en betydande miljöaspekt. SJ
har under 2010 inte erhållit tillförlitliga heltäckande uppgifter om vattenförbrukning från våra leverantörer.
Allt vatten kommer från kommunala källor
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Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod
Avfall från SJs tåg uppgick till 2 604 ton. Av förbrukade bromsblock och bromsbelägg går 58–71 procent
till återvinning. Vid skrotning av järnvägsvagnar återvinner SJ ca 99 procent av materialets vikt. Ingen
skrotning har skett under 2010
Avfall från tåg 2010
Hushållsavfall
Tidningar
Pappersförpackningar
Wellpapp
Övrigt
Totalt

EN23
EN24

EN25

EN26

EN27
EN28

EN29

EN30

LA1

LA2
LA3

LA4
LA5

LA6

LA7

LA8

LA9

32

Ton
2 278
285
30
11
0
2 604

Totalt antal samt volym av väsentligt spill
Inget väsentligt spill har skett under 2010
Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat farligt avfall enligt Baselkonventionen
Hantering av farligt avfall sköts av SJs underhållsleverantörer. Avtal finns med godkända transportörer
och mottagare av farligt avfall. Efterlevnaden av att farligt avfall hanteras enligt lagar, förordningar
och respektive kommuns föreskrifter kontrolleras genom egenkontroll, årliga miljörapporter till tillsyns
myndigheter samt interna revisioner
Vattenutsläpp samt beskrivning av biologisk mångfald för de miljöer som väsentligt påverkas av
utsläppet
Inga vattenkällor påverkas väsentligt av SJ-koncernens verksamhet
Produkter och tjänster
Åtgärder för att minska produkters och tjänsters miljömässiga påverkan, samt resultat
H: 14, 16–18
Resor med SJs eltåg i Sverige är märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. SJ arbetar
även med att öka utbudet av KRAV- och Fairtrademärkta produkter som säljs ombord på tågen. Under 2010
var 18 procent av produkterna märkta. SJ tillämpar gemensamma europeiska krav för buller (s k TSD,
Teknisk Specifikation för Driftskompatibilitet) när nya fordon beställs samt äldre fordon byggs om.
Järnvägens generella miljöpåverkan gällande t ex buller, landskap och biologisk mångfald ligger inom
Trafikverkets s k sektorsansvar för dessa frågor. SJ deltar även i forskningsprogrammet Charmec som bl a
handlar om att minska miljöpåverkan från vibrationer, buller och partikelemissioner
Procentuell andel av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori
Efterlevnad
Monetärt värde av betydande böter och antal icke-monetära sanktioner till följd av
brott mot miljölagstiftning och bestämmelser
Inga böter har utdömts under 2010
Transport
Väsentlig miljömässig påverkan genom transport inom verksamheten, inklusive
H: 16
transport av arbetskraft
Utsläpp från SJs verksamhet redovisas under EN16 och EN20
Övergripande
Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ
SJ har gjort investeringar under året i nya och upprustade tåg. Utöver detta har SJ bland annat
kostnader för avfallshantering, skrotning av tåg, fordonstvätt och miljöledningsarbete med
bland annat framtagandet av en interaktiv miljöutbildning under året.
Resultatindikatorer för anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Anställning
Totalt antal anställda uppdelat på anställningsform, anställningsavtal och region
H: 25,
SJ-koncernen hade vid årsskiftet 757 timanställda, 348 visstidsanställda och 4475
tillsvidareanställda. Alla, förutom de timanställda, omfattas av SJ anställningsavtal, SPÅRA SJ.
Timanställda omfattas av SJs lokala timlöneavtal
Totalt antal anställda och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region
H: 25
Förmåner som lämnas till heltidsanställda, men inte till tillfälligt anställda eller deltidsanställda
ÅF: 39–41
SJ diskriminerar ej. SJ följer gällande lagar och avtal. Det finns inga skillnader beträffande förmåner för
hel- och deltidsanställd personal
Relationer mellan anställda och ledning
Procentuell andel av personalstyrka som omfattas av kollektivavtal
Samtliga, förutom vd och ledningsgruppen, omfattas
Minsta varseltid vid förändringar i verksamheten, med upplysning om huruvida tiden är
specificerad i kollektivavtal
Regleras enligt lagar och regler inom arbetsrätten
Arbetsmiljö
Procentuell andel av personalstyrkan som är representerad i kommittéer som bistår med
övervakning och rådgivning om arbetsmiljö och säkerhetsprogram
Samtliga anställda inom SJ-koncernen omfattas
Omfattning av skadefall, yrkesrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar samt totalt
ÅF: 11
antal yrkesrelaterade dödsfall, per region
Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet strävar SJ efter att förebygga att arbetsskador och arbetsolyckor
inträffar. På samtliga arbetsplatser finns skyddsombud som tillsammans med arbetsgivaren och arbets
tagarorganisationerna utformar förslag kring arbetsmiljöfrågor. Arbetet samordnas i skyddskommittéer.
Under 2010 inrapporterades inom SJ-koncernen 195 olyckor (202) samt 275 incidenter (364)
Insatser för att bistå anställda, deras familjer och samhällsmedborgare beträffande allvarliga
sjukdomar
SJ-koncernen följer lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet
Hälso- och säkerhetsfrågor som omfattas av formella avtal med fackföreningar
Hanteras enligt lagstiftning och kollektivavtal. I kollektivavtal regleras slumpmässiga alkohol- och drogtester
som utförs på all personal i trafiksäkerhetstjänst
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HR7

HR8

HR9

SO1

Sidhänvisning
Träning och utbildning
Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategorier
Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategorier: Lokförare 62
Ombordpersonal 50, Växlingspersonal 65, Administrativ personal 17 samt Resesäljare 33. Utbildning vid
nyrekrytering särskiljs inte från annan utbildning, vilket medför att jämförelse mellan åren inte är
rättvisande
Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå
anställda vid anställningens slut
SJ har hjälp av TRR (före detta Trygghetsrådet) som stödjer de anställda vid eventuell uppsägning
Procentuell andel av anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation
och karriärutveckling
SJ arbetar för att samtliga medarbetare årligen ska ha ett medarbetarsamtal med sin närmaste chef.
I medarbetarundersökningar följs detta upp
Mångfald och jämställdhet
Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på kön, åldersgrupp,
H:25, ÅF:39,
minoritetstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer
70–71
Procentuell löneskillnad mellan kvinnor och män, per anställningskategori
SJ genomför vart tredje år lönekartläggning för att undersöka osakliga löneskillnader. Undersökning
genomförd 2010 påvisar inga löneskillnader på grund av kön. Cirka 80 procent av SJs totala personalstyrka
har fastställda befattningslöner
Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter
Investerings- och upphandlingsrutiner
Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande mänskliga
rättigheter eller har genomgått granskning av hantering av sådana
Procentuell andel av betydande leverantörer som har granskats avseende efterlevnad
av mänskliga rättighetsklausuler, samt vidtagna åtgärder
Totalt antal utbildningstimmar avseende mänskliga rättighetsaspekter, samt andel
anställda som genomgått sådan utbildning
SJ är verksamt i Sverige, där dessa frågor är lagreglerade. Vår etikpolicy, som anställda får ta del av i
samband med introduktionsutbildning som de därefter kan ta del av på SJs intranät, beskriver SJs syn och
förhållningssätt i dessa frågor
Icke-diskriminering
Totalt antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder
I SJ AB finns ett dokumenterat diskrimineringsfall 2010 (1 fall 2009). Åtgärder har vidtagits. Arbetet med
att motverka diskriminering fortgår alltjämt och skall genomsyra SJs hela arbete
Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal
Verksamheter för vilka man uppmärksammat betydande risker för kränkning av
föreningsfrihet, samt åtgärder för att stödja dessa rättigheter
I Sverige gäller den positiva föreningsrätten för både arbetsgivare och arbetstagare
Barnarbete
Verksamheter för vilka man uppmärksammat betydande risker för fall av barnarbete, samt åtgärder
för att bidra till avskaffandet av barnarbete
I Sverige regleras dessa frågor genom lagstiftning
Tvångsarbete
Verksamheter för vilka man uppmärksammat betydande risker för fall av tvångsarbete, samt åtgärder
för att bidra till avskaffandet av tvångsarbete
I Sverige regleras dessa frågor genom lagstiftning
Säkerhetsrutiner
Procentuell andel av säkerhetspersonal som genomgått utbildning inom mänskliga rättigheter
SJ-koncernen har ingen personal med arbetsuppgifter enligt indikatorn, varför frågan ej aktuell för
SJ-koncernen
Ursprungsbefolkningars rättigheter
Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter, samt vidtagna åtgärder
I Sverige får vi enligt lag inte kategorisera människor i minoritetsgrupper
Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor
Samhälle
Beskrivning av de metoder som utvärderar och styr verksamhetens samhällspåverkan
H:10–13

SO2 Procentuell andel och totalt antal affärsenheter som granskats avseende risk för korruption
SJs etikpolicy beskriver SJs ståndpunkt i frågor kring korruption. Med hjälp en god intern kontroll i form av
processbeskrivningar, väl avvägda befogenheter och attestordningar förebygger SJ korruption. Samtliga SJs
policys finns tillgängliga för de anställda på SJs intranät. År 2007 genomförde avdelning Internrevision en
brottsriskanalys omfattande hela koncernen förutom stab Trafiksäkerhet
SO3 Procentuell andel av anställda som genomgått utbildning i organisationens policys och rutiner
avseende motverkan mot korruption
SJ-koncernens etikpolicy beskriver SJs ståndpunkt i frågor kring korruption. Med hjälp en god intern kontroll
i form av processbeskrivningar, väl avvägda befogenheter och attestordningar förebygger SJ korruption
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Index

Sidhänvisning
SO4 Åtgärder som har vidtagits på grund av korruptionsincidenter
Inga fall av korruption har påträffats under 2010
Politik
SO5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying
SJ vill genom att tillhandahålla kvalitativa tjänster samt genom information och marknadsföring påverka SJs
varumärke så att fler väljer tåget. SJ anser att järnvägen utgör ett hållbart transportslag i framtiden, och
försöker att verka för järnvägen i media och gentemot politiker. Vi försöker utifrån vår position upplysa om
var investeringar gör mest nytta för våra resenärer och för samhällsutvecklingen
SO6 Totalt värde av bidrag och gåvor, finansiella eller i natura, till politiska partier eller likartade
institutioner, per land
Inga bidrag ges
Konkurrenshämmande aktiviteter
SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter,
överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt resultat
SJ har under 2010 inte av domstol dömts i frågor rörande konkurrenslagstiftning
Efterlevnad
SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen till följd av
brott mot gällande lagar och bestämmelser
Inga fall har förekommit, där SJ har dömts att betala betydande böter
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Resultatindikatorer för produktansvar
Kunders hälsa och säkerhet
PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas i
förbättringssyfte, samt andel av väsentliga produkter och tjänster som genomgått sådana processer
Järnvägslagen reglerar säkerhetsfrågor för spårbunden trafik. Den statliga myndigheten Transportstyrelsen,
tidigare Järnvägsstyrelsen, kontrollerar att Järnvägslagen efterlevs och utfärdar eller återkallar tillstånd.
Förutsättningarna för SJs verksamhet bygger på att vi har trafikeringstillstånd. SJ måste visa att det finns
processer som säkerställer att våra fordon uppfyller kraven avseende trafiksäkerhet. Olika revisioner görs
löpande för att säkerställa att regler och förordningar efterlevs. I samband med investering i nya fordon görs
omfattande tester innan fordonen trafiksätts
PR2 Totalt antal fall där regler avseende hälso- och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster inte
efterlevts
SJ ersätter resenärer som skadas till följd av järnvägsdrift, vid på- eller avstigning eller ombord på SJs tåg
enligt Järnvägstrafiklagen. Ersättningen bestäms enligt skadeståndsrättsliga regler. Vid tvist kan talan
väckas i allmän domstol. Inga ärenden har överlämnats till domstolsprövning under 2010
Märkning av produkter och tjänster
PR3 Rutiner och informationskrav kring märkning av produkter och tjänster, samt andel berörda produkter
Alla resor med SJs eltåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval, Naturskyddsföreningens märkning.
Detta innefattar bland annat att vi köper förnybar el till drift av tågen
PR4 Totalt antal fall där regler avseende information om och märkning av produkter och tjänster inte
efterlevts
Inga fall har förekommit
PR5 Rutiner för kundnöjdhet inklusive resultat från kundundersökningar
H: 20–22, 36
Marknadskommunikation
PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för marknadskommunikation
SJ tillämpar gällande lagar och praxis och följer god marknadsföringssed
PR7 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder avseende marknadskommunikation inte efterlevts
Under 2010 har ifrågavarande typ av ärenden inte varit föremål för domstolsprövning
Kunders integritet
PR8 Totalt antal underbyggda klagomål avseende överträdelser mot kunders integritet och förlust av
kundinformation
Inga fall har förekommit
Efterlevnad
PR9 Belopp till följd av betydande böter för brott mot gällande lagar och regler avseende tillhandahållandet
och användningen av produkter och tjänster
Inga fall har förekommit

Not 1
SJ-koncernen äger ingen järnvägsmark och ansvar för landområden
och biologisk mångfald kopplat till järnvägen ligger primärt hos
Trafikverket. Järnvägar tar mark i anspråk och har en rad olika effekter
på naturmiljön trots att det arealmässiga ingreppet i ett större
perspektiv är relativt begränsat. Vid nyanläggningsprojekt upprättar
Trafikverket en miljökonsekvensbeskrivning som analyserar intrångseffekter som olika sträckningsalternativ har. Läs mer på http://www.
trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Landskap/
Not 2
Trafikverket har det övergripande sektorsansvaret för frågor om
biologisk mångfald, bland annat när det gäller djurs funktionsområden, barriärer, trafikdöda djur samt nya biotoper. Läs mer på Trafikverkets sida om Biologisk mångfald: http://www.trafikverket.se/Privat/
Miljo-och-halsa/Landskap/Biologisk-mangfald/
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Not 3
Ansvar för landområden och biologisk mångfald kopplat till järnvägen
ligger primärt hos Trafikverket. Järnvägen påverkar ett flertal av
miljökvalitetsmålen, däribland målet ”Ett rikt växt- och djurliv” som
innebär att den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt. Mer information i Trafikverkets ”Biologisk mångfald på
spåren”. Trafikverket har även ett program för att åtgärda de mest
väsentliga barriärerna av järnvägar för bland annat biologisk
mångfald
(http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____576.aspx)
Not 4
SJ äger ingen järnvägsmark och ansvar för landområden och
biologisk mångfald kopplat till järnvägen ligger primärt hos Trafikverket. Under 2008 genomfördes en kartläggning av livsmiljöer för
rödlistade arter på stationsområden. Kartläggningen syftade till att
anpassa skötseln av områdena efter arternas behov, på så sätt bidrar
järnvägssektorn till att hotade arter finnas kvar i Sverige. Mer
information finns på www.Trafikverket.se.
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Definitioner
Miljön
Bra Miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning.
Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval
sedan 1994. Kriterierna innehåller bland annat krav på förnybar el, energieffektivitet och låga utsläpp. Naturskyddsföreningen genomför en årlig revision för att säkerställa att
SJ lever upp till kraven.
Energianvändning
Energianvändning inkluderar tågdrift och uppställning
av parkerade vagnar. 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 en 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 samarbete med Netrevelation och
ersättningstrafik med buss sker i samarbete med BussAkuten och Björks Buss.
GJ
Gigajoule, 1 miljard joule, är en enhet för energi.
GWh
Gigawattimme, 1 miljon kilowattimmar, vilket är en enhet
för mätning av energi.
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 leverans 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 en
viktig växthusgas och svarar för en stor del av växthuseffekten. Den ökande växthuseffekten beror i första hand på att
atmosfärens halt av koldioxid blir allt högre.
Koldioxidutsläpp koncernen (ton CO2)
Eltåg i Sverige: Elanvändning från Trafikverket (kWh) x
schablonutsläpp vattenkraft från NTM (0,024 g CO2 /kWh)
= koldioxidutsläpp från eltåg.
Eltåg i utlandet: Elanvändning i respektive land (kWh) x
schablon utsläpp från NTM (Norge: 0,024 g CO2 /kWh,
Danmark: 0,024 g CO2 /kWh (vindkraft), Tyskland 660 g
CO2 /kWh) = koldioxidutsläpp från eltåg i utlandet.
Ersättningstaxi: Data gällande koldioxidutsläpp erhålls från
leverantören Netrevelation, som beräknar dessa med hjälp
av schabloner från NTM.

Tågbuss och ersättningsbuss: Antal körda kilometer (km) x
schablonutsläpp fjärrbuss från NTM (Euro 3-klass: 0,87 kg
CO2 /km) = koldioxidutsläpp från buss.
Tjänsteresor: Består av tåg (utsläppen är försumbara), taxi
(data gällande utsläpp från Netrevelation och Taxi 020),
hyrbil (data gällande utsläpp från Europcar), flyg (antal
personkm från American Express Travel Partner x schablonutsläpp flyg (0,078 kg CO2 /km) och förmånsbilar (antal
körda km per bil (ca 80 procent miljöbilar) x antagande om
att ca 10 procent körs i tjänsten x schablonutsläpp 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
CO2 /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 bildandet av marknära ozon som
är skadligt för människor, djur och växter.
Kväveoxider (NOX)
NOX är ett samlingsnamn för de kväveoxider som uppstår
vid förbränning vid höga temperaturer, särskilt i förbränningsmotorer. Kväveoxider bidrar till försurning av mark
och vatten, övergödning samt bildandet av marknära ozon.
Partiklar
All luft innehåller partiklar, men deras storlek och kemiska
sammansättning varierar. Av de partiklar som räknas till
luftförorenande är de minsta mest skadliga för hälsan.
Taxi
SJ bedriver ett samarbete med Netrevelation. Taxi förbeställs samtidigt med bokningen av tågbiljetterna eller av
medarbetarna ombord på tåget.
Tågbuss
Tågbuss är bussar som går istället för tåg och som är skyltad med ”SJ buss” i resplus tågtider.
Medarbetarna
Genomsnittlig anställningstid
Den genomsnittliga anställningstiden bland medarbetare
med tillsvidare- eller vikariatsanställning.
Könsfördelning, arbetsledare
Fördelningen i procent mellan antalet fysiska personer uppdelat på män och kvinnor som är arbetsledare (tillsvidareeller 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 har budget- och arbetsmiljöansvar.
Könsfördelning, totalt
Procentuell fördelning baserad på könstillhörighet mätt
i årsanställda (tillsvidare-, visstids-, tim- och behovsanställda).

1) NTM (Nätverket för Transporter och Miljön, www.ntmcalc.se). Beräkningar och antaganden är utförda av SJ baserat på NTMs metoder och data.
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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 och Service, Försäljning, Fordon, huvudkontor och dotterbolag.
Nöjd-Medarbetar-Index
För att få reda på hur nöjda våra medarbetare är genomförs
medarbetarundersökningar, vilket visar vilka områden som
eventuellt behöver förbättras, för att på ett effektivt sätt
göra medarbetarna nöjdare.
Personalomsättning
Ackumulerad personalomsättning beräknat på snittet av
antal rekryteringar och avgångna fastanställda dividerat
med två, dividerat med antal fastanställda personer.
Sjukfrånvaro
Antal sjukskrivna mätt i sjukskriven tid dividerat med antal
årsanställda. Sjukersättning tillsvidare beräknas inte med i
sjukfrånvarotalen.
Årsanställda
Antal anställda mätt i så kallad kontrakterad tid och
heltidstjänster. Exkluderade är tjänstlediga utan lön och
långtidssjuka med sjukersättning tillsvidare. Årsanställda
är ett tidsmått över den ”kontrakterade” tiden. En person
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 årsanställd.
Verksamheten
Antal resor
Summan av enkelresor med SJ, med eller utan byten.
Beläggningsgrad
Relationen mellan personkilometer och platskilometer i
procent.
Egentrafik
Trafik som SJ bedriver på kommersiella grunder eller avtalad trafik som helt eller delvis finansieras av biljettintäkter.
Exempel på kommersiell trafik är X 2000 mellan Stockholm
och Göteborg och exempel på avtalad trafik är den med
Rikstrafiken avtalade nattågstrafiken till Norrland.
Entreprenadtrafik
Trafik som SJ bedriver på uppdrag av trafikhuvudman. Exempel på entreprenadtrafik är pendeltågstrafik i Stockholm
som SJs dotterbolag Stockholmståg bedriver på uppdrag
av SL.
Nöjd-Kund-Index
SJ mäter kontinuerligt hur nöjda kunderna är med oss
och våra erbjudanden och hur väl vi har uppfyllt deras
förväntningar. Resultatet sammanställs och redovisas som
Nöjd-Kund-Index (NKI). Vi har fyra enkäter som våra kunder
besvarar, en som fokuserar på bemötandet, den andra där
tonvikten ligger på komforten, den tredje redovisar benchmark (jämför oss med våra konkurrenter) och struktur
(biljettrelaterade frågor). Den fjärde är en viktenkät, som vi
använder oss av för att beräkna de olika frågornas betydelse för den totala nöjdheten. 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
viktigt att ha ett stort antal enkäter som bas. Vi har samlat
in cirka 20 000 enkäter under hela året, vilket ger ett säkert
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material att dra slutsatser på. Betygsfrågorna 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,
Mind Research. 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 lån.
Trafikintäkter
Intäkter av egentrafik och entreprenadtrafik.
Tågkilometer
Summan av alla tågs körsträckor.
Övriga definitioner
Global Reporting Initiative (GRI)
GRI är en oberoende internationell organisation som utfärdar riktlinjer för hållbarhetsrapportering (www.globalreporting.org).
Globalt Ansvar
Globalt Ansvar är ett initiativ för att främja svenska företags
arbete för mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av korruption 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, arbetsmarknadens parter och frivilligorganisationer.
Global Compact
Global Compact, som innefattar principer kring mänskliga
rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FNs deklaration om
de mänskliga rättigheterna, ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen
samt FNs konvention mot korruption.

SJ AB

SJ Service Academy AB

www.sj.se
Besöksadress:
Centralplan 19, Stockholm
Postadress:
105 50 Stockholm
Tel: 010-751 60 00
info@sj.se

www.sjserviceacademy.se
Besöksadress:
Telegrafgatan 8A, Solna
Postadress:
Box 3147
169 03 Solna
Tel: 010-751 87 70
bokning@sjserviceacademy.se

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

Stockholmståg KB
www.stockholmstag.se
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 49,
Stockholm
Postadress:
Box 505
101 30 Stockholm
Tel: 08-562 242 00
info@stockholmstag.se
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SJ Event AB
www.sjevent.se
Besöksadress:
Telegrafgatan 8A, Solna
Postadress:
Box 3117
169 03 Solna
Tel: 08-522 504 50
event@sj.se

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

SJ AB 105 50 Stockholm
Besöksadress: Centralplan 19
Org.nr: 556796-1599
Tel: 010-751 60 00
info@sj.se, www.sj@.se
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