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Rörelseresultat Punktlighet långdistanståg

(fjärr- och nattåg)

Punktlighet medeldistanståg
(regionaltåg)

181MSEK (335) 82% (81) 92% (90)
Oktober-december 2017  (oktober-december 2016) Helår 2017  (helår 2016) Helår 2017  (helår 2016)
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440
85 000

Cirka 4 500 medarbetare i SJ-koncernen 

Göteborg

Oslo

Köpenhamn

Malmö

Stockholm

Umeå

Narvik

Vi för människor närmare varandra, varje dag
Från Narvik i norr, till Köpenhamn i söder, 
från Stockholm i öst, till Oslo i väst – SJ finns 
på många platser. Det skapar möjligheter för 
människor att bo och arbeta eller studera på 
olika platser och att resa på ett enkelt och 
hållbart sätt. Att resa med tåg är det överläg-
set mest klimat smarta transportalternativet. 
Det är några av förklaringarna till att så många 
väljer att resa med oss.

De presenterade linjerna är ett urval av de vi 
kör i egen regi och på uppdrag av regionala 
eller nationella myndigheter.

Stockholm–Västerås-Örebro
Restid: 0:53-1:04 timmar till 
Västerås, 1:48-2:11 timmar till 
Örebro.
Avgångar/dag, 28 varav 18 till 
Örebro med SJ Regionaltåg (18 
resp. 14 på helger). 
 

Stockholm–Göteborg
Restid: 3:00–3:20 
timmar, vardagar 2-4 
non-stop-avgångar med 
kortare restid.
Avgångar/dag: 18-20, 
med SJ Snabbtåg och 
SJ InterCity.

Stockholm–Karlstad–Oslo
Restid: 5:15 timmar
Avgångar /dag, 3 Oslo-Stock-
holm, 2 Stockholm-Oslo och 3 
Karlstad-Oslo med SJ Snabbtåg 
Pga underhållsarbete föränd-
ras utbudet från hösten 2018 till 
1 avgång med SJ Snabbtåg och 
2 med SJ InterCity.

SJ Götalandståg
Avgångar/vardag: Cirka 
580 på uppdrag av Väst-
trafik, Hallandstrafiken 
och Jönköpings Länstrafik 
med deras regional- och 
pendeltåg.

Stockholm–Sundsvall/Umeå
Restid: 3:27-3:33 timmar till Sundsvall, 
6:18-6:26 timmar till Umeå.
Avgångar/dag, 8 varav 4 till Umeå med 
SJ Snabbtåg

Göteborg–Malmö
Restid: 2:13-2:29 timmar.
Avgångar/dag: 8, varav 7 med 
SJ 3000 och 1 med X 2000. 

Stockholm–Malmö-Köpenhamn
Restid: 4:14 -4:25 timmar till Malmö  
och 5:00-5:05 till Köpenhamn.
Avgångar/dag: 16 med X 2000.  
(6 av dessa till Köpenhamn), 
därtill 1 daglig avgång med SJ InterCity 
och 1 med SJ Nattåg.

Stockholm–Dalarna
Restid: 2:11 -2:23 timmar till 
Borlänge, 2:30-2:41 timmar 
till Falun.
Avgångar/dag: 9 till Borlänge 
och 6 till Falun, de flesta med 
SJ InterCity.
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Med fler resenärer än någon-
sin fortsätter SJ att utvecklas 

SJ-koncernens årsresultat för 2017 visar att vår långsiktiga 
strategi, med offensiva satsningar, fokus på ökat antal resenä-
rer och sänkt kostnadsbas, ger effekt. Med stort engagemang 
bland SJs medarbetare har vi under året lyckats väl med att 
förnya SJ och ytterligare öka vår konkurrenskraft. 

Över 30 miljoner resor gjordes med en SJ-biljett under 
året, jämfört med 28 miljoner 2016. Det bidrog till att omsätt-
ningen för SJs kommersiella egentrafik 2017 ökade jämfört 
med 2016. Samtidigt förbättrades SJ ABs Nöjd Kund index för 
året till 72 jämfört med 70 föregående år vilket är det högsta 
utfallet sedan mätningarna inleddes.

Koncernens totala omsättning uppgick till 7 780 MSEK  
(9 336) och påverkades av att vi under 2017 inte längre hade 
uppdraget att köra pendeltågstrafiken i Stockholms län, ett 
avtal som 2016 omsatte 1 900 MSEK. Omsättningen påverka-
des däremot positivt av att vi under året framgångsrikt kört 
regional- och pendeltågstrafiken på uppdrag av Västtrafik 
samt fått såväl nya som förnyade avtal inom upphandlad trafik. 

En fortsatt positiv resandeutveckling för SJ resulterade i att 
rörelseresultatet för helåret uppgick till 666 MSEK (837) och 
för fjärde kvartalet till 181 MSEK (335). Lägre resultat jämfört 
med 2016 förklaras av att SJ inte längre kör pendeltågen i 
Stockholms län samt att fjärde kvartalet föregående år var 
ovanligt starkt, bland annat genom tilläggsavtal.

Stort fokus på digitalisering 
SJ fortsätter att lägga stor kraft på att med hjälp av ny teknik 
bli ett av Sveriges mest digitala företag och förbli långsiktigt 
konkurrenskraftigt. Bland annat gör vi SJs tåg smartare. För-
beredelser har inletts för att tågen själva ska kunna berätta 
hur de mår – allt från status på hjullager och bromsar till 
toaletter och dörrar. Digitaliseringen av underhållet på större 
delen av SJs tågflotta innebär ett tekniksprång i tågbranschen, 
och ger robustare tåg, punktligare tågtrafik och bättre infor-
mation till resenärer. Våra nya X 2000 kommer att bli Sveriges 
mest intelligenta fordon på räls. 

För att möta våra kunders höga förväntan på digital infor-
mation testar och utvecklar vi, tillsammans med våra kunder, 
nya funktioner i utvecklingsappen SJ Labs. Ett resultat är att 
vi nu testar den efterfrågade ”Anslutningsguiden” som bland 
annat guidar våra resenärer att hitta anslutande kollektivtrafik. 
Under året har vi även utökat wifi-kapaciteten på våra snabb-
tåg och vi har påbörjat installation av wifi i de personvagnar 
som ingår i många av SJ Regionaltåg och SJ Intercitytåg, något 
som är efterlängtat av våra resenärer.

Punktligheten förbättrades i SJs trafik
Under 2017 förbättrades punktligheten för SJs långdistanståg 
(fjärr- och nattåg) till 82 procent (81), för medeldistanstågen 
(regionaltåg) till 92 procent (90) och för kortdistanstågen till 
93 procent (92).

Tack vare stort fokus på punktlighet i hela koncernen 
påverkade SJ tågtrafiken under 2017 med endast 8 procent 
av antalet störningstimmar. Det är framför allt ett förbättrat 
 arbetssätt för att minimera spridning av störningar som gjort 
att SJ bidrar till en mer robust trafik. Sammantaget under 2017 
var punktligheten för SJs lång- och medeldistanståg   
90 procent (88), inom en marginal på fem minuter.

Fortsatt stark resandeutveckling
SJ har fortsatt en stark resandeutveckling, där en av de 
största resande ökningarna var på sträckan Göteborg-Malmö- 

Köpenhamn som ökade med 12 procent, jämfört med 
 föregående år. Andra sträckor som haft en positiv utveckling 
under året är Stockholm-Sundsvall-Umeå, där antalet resor 
ökade med 6 procent och sträckorna Linköping-Eskilstuna-
Västerås-Sala och Stockholm- Katrineholm-Hallsberg som 
båda ökade med 7 procent.

Under fjärde kvartalet skapade vi många nya resenärer 
med Movingobiljett i Mälardalstrafiken. Dessa tillsammans 
med resenärer på sträckan Stockholm-Östersund-Åre stod 
för den största reseökningen. Dagtågen till och från Åre 
 ökade med 12 procent under fjärde kvartalet och nattågen 
med 54 procent, jämfört med samma kvartal föregående år. 

Lägre sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron bland SJ-koncernens medarbetare minskade 
under 2017 till 5,4 procent, jämfört med 6,6 procent före-
gående år. Tack vare ett fokuserat och långsiktigt arbete 
med rehabiliteringsplaner, individuell uppföljning och nära 
samarbete med företagshälsovården och Försäkringskassan 
har vi nått årsmålet för sjukfrånvaro. 

Glädjande är också att både Prestations- och Ledarskaps-
index förbättrats i vår årliga medarbetarundersökning. Det 
visar att genomförda satsningar, allt från dialog om fram-
tidens SJ till ständiga förbättringar och process utveckling, 
gett effekt. 

 
Spännande framtid för tåg och SJ
Sverige beräknas redan år 2035 att ha närmare 12 miljoner 
invånare. Eftersom en tredjedel av Sveriges utsläpp av växt- 
husgaser kommer från inrikes transporter behövs ännu 
större satsningar på järnvägen för att nå Sveriges amb itiösa 
miljömål. Upprustning behöver ske av befintliga banor 
och kapaciteten på järnvägen måste öka. SJ vill bidra till att 
satsningen på höghastighetsbanor blir framgångsrik. Under 
tiden investerar vi i upprustning av nattågen, modernare 
X 2000 och nya snabbtåg, för att möta dagens och fram-
tidens ökande efterfrågan på tågresor.

SJ vill köra tåg i Norge och har påbörjat förberedelserna 
inför de aktuella norska upphandlingarna som genomförs 
under 2018. Satsningen på nya marknader ger oss möjlighet 
att använda våra erfarenheter och unika kunskap att driva 
verksamhet på en helt konkurrensutsatt marknad inom per-
sontågtrafik, även i andra länder än Sverige. 

Efter ett intensivt 2017 står SJ väl rustat för att ytterligare 
förbättra tågresan och ta sig an nya spännande utmaningar, i 
Sverige och i Norden. 

Stockholm den 7 februari 2018

Crister Fritzson 
Verkställande direktör
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Viktiga händelser

Fjärde kvartalet 2017

•  Nettoomsättningen uppgick till 2 087 MSEK (2 533)

•  Rörelseresultatet uppgick till 181 MSEK (335)

•  Kvartalets resultat uppgick till 135 MSEK (255)

•   Avkastningen på operativt kapital rullande tolv månader 
uppgick till 16,4 procent (20,0)

 

Snabbtåg till Oslo fram till augusti 2018
SJ kommer under våren och sommaren 2018 att köra tre 
snabbtåg per dag i vardera riktningen Stockholm-Oslo. 
Med anledning av det omfattande kontaktledningsbytet 
som ska genomföras trafikerar SJ linjen från och med den 
20 augusti 2018 med ett loktåg och ett snabbtåg dagligen. 
Sträckan Stockholm-Karlstad trafikeras av SJ med snabb-
tåg också i den nya tidtabellsplanen och antalet avgångar 
är oförändrat.

Pendlarbiljetten Movingo introducerad i Mälardalen
Den 1 oktober lanserades Movingo, Mälabs nya pendlar-
biljett, för resenärer i Mälardalen och säljs i SJs kanaler. 
Resenärer med biljetten kan kombinera regionalt tåg- 

resande med övrig kollektivtrafik på de orter där resan 
startar och slutar. I samband med lanseringen utökade SJ 
sin trafik men efterfrågan på framför allt SJs tåg Stockholm- 
Uppsala blev större än förväntat. För att möta den ökade 
efterfrågan har SJ i möjligaste mån förstärkt trafiken.

SJs mobilapp belönad med Svenska designpriset 
För andra året i rad uppmärksammades SJs mobilapp när 
Svenska designpriset delades ut i oktober. En rad förbätt-
ringar och förenklingar räckte i år till ett silver i klassen 
Digitalt - Smarttelefon. Förra året vann SJs app guld i 
 samma klass. I december 2017 gjordes 30 procent av 
biljett köpen via appen.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Helåret 2017

•  Nettoomsättningen uppgick till 7 780 MSEK (9 336)

•  Rörelseresultatet uppgick till 666 MSEK (837)

•  Periodens resultat uppgick till 523 MSEK (650)

•  Nettoskuldsättningsgraden uppgick till -0,10 ggr (0,0)

Sammanställning av viktiga händelser under andra kvartalet
Nedan sammanställning avser de viktiga händelser som presenterades för andra kvartalet. För komplett information  
hänvisas till Rapport för andra kvartalet 2017

•  Avtal undertecknat om nattågstrafik till övre Norrland

•  SJ ansöker om tre större förändringar inför T18

•  Slut på ID-kontrollerna vid inresa från Danmark

•  Alltför sen evakuering av resenärer

•  Stora störningar i tågtrafiken under maj och juni

•  Järnvägsarbetare omkom i tragisk olycka

•  Framflyttad upphandling i Norge

•  SJ Sveriges grönaste varumärke för sjätte året i rad

•  SJ först i världen med chippbiljett

Sammanställning av viktiga händelser under tredje kvartalet
Nedan sammanställning avser de viktiga händelser som presenterades för tredje kvartalet. För komplett information  
hänvisas till Rapport för tredje kvartalet 2017

•  Intäkterna påverkas negativt av sen tilldelning   
av avgångar

•  Ny funktion hjälper resenärerna stå rätt på plattformen

•  Från 2018 uppehåll för snabbtåg Stockholm – Oslo

•  Flera SJ-nyheter i tågtidtabellen 2018

•  Mer verkstadskapacitet för X 2000

•  SJ inleder miljardupphandling av Sveriges snabbaste tåg

•  Kollision mellan SJs regionaltåg och militärfordon

https://www.sj.se/content/dam/SJ/pdf/Del%C3%A5rsrapporter/SJ-Q2-2017.pdf
https://www.sj.se/content/dam/SJ/pdf/Del%C3%A5rsrapporter/SJ_Q3_2017.pdf
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Sammanställning av viktiga händelser under första kvartalet
Nedan sammanställning avser de viktiga händelser som presenterades för första kvartalet. För komplett information   
hän visas till Rapport för första kvartalet 2017

•  SJ fick förtroende att köra ytterligare en linje på  
uppdrag av Mälab

•  SJs norrgående trafik från Kastrup återupptagen

•  SJ fick fortsatt förtroende att köra nattågen till övre  
Norrland på uppdrag av Trafikverket

•  Inriktningsbeslut fattat om upprustning av  
nattågsvagnar

•  Inriktningsbeslut fattat om förberedelser inför  
upphandling av snabbtåg

•  SJ förtidsbetalade lån

•  Möjligt att betala tågbiljetten med Swish

•  Reservering för kostnader efter tågurspårning  
utanför Västerås

https://www.sj.se/content/dam/Beta/pdf/Del%C3%A5rsrapporter/SJ-Q1-2017.pdf
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Okt-dec
2017

Okt-dec
2016

Föränd-
ring, %

Helår
2017

Helår
2016

Föränd-
ring, %

Rörelsens intäkter, MSEK 2 107 2 544 -17 7 806 9 372 -17

varav nettoomsättning, MSEK 2 087 2 533 -18 7 780 9 336 -17

Rörelsens kostnader, MSEK -1 930 -2 212 -13 -7 178 -8 543 -16

Rörelseresultat1, MSEK 181 335 -46 666 837 -20

Resultat före skatt, MSEK 171 328 -48 664 833 -20

Periodens resultat1, MSEK 135 255 -47 523 650 -19

Resultat per aktie1, SEK 34 64 -47 131 162 -19

Periodens kassaflöde, MSEK -93 -396 -77 -4 -23 -83

Investeringar i immateriella och  
materiella anläggningstillgångar, MSEK 161 117 38 596 390 53

Marginaler

Rörelsemarginal, % 8,6 13,2 n/a 8,5 8,9 n/a

Vinstmarginal, % 8,1 12,9 n/a 8,5 8,9 n/a

Finansiella mål

Avkastning på operativt kapital, % 
(R12, mål 7%) 16,4 20,0 n/a 16,4 20,0 n/a

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 
(mål 0,5–1,0) -0,1 0,0 n/a -0,1 0,0 n/a

Av styrelsen föreslagen utdelning enligt vinstdisposition, MSEK – – – – 260 –

Verkställda utdelningar, MSEK – – – 260 188 38

Kapitalstruktur vid periodens utgång

Eget kapital 2, MSEK 4 615 4 337 6 4 615 4 337 6

Avkastning på eget kapital, % (R12) 11,7 16,3 – 11,7 16,3 –

Operativt kapital, MSEK (R12) 4 073 4 181 -3 4 073 4 181 -3

Soliditet, % 57,1 52,5 – 57,1 52,5 –

Avstämning räntebärande nettoskuld 

Räntebärande skulder, MSEK 1 060 1 402 -24 1 060 1 402 -24

Räntebärande avsättningar, MSEK 159 161 -1 159 161 -1

Räntebärande tillgångar, MSEK 1 684 1 553 8 1 684 1 553 8

Räntebärande nettoskuld(+)/
nettokassa(-), MSEK -465 10 n/a -465 10 n/a

Icke-finansiella nyckeltal

Medelantalet årsanställda 3 706 4 248 -13 3 680 4 194 -13

Sjukfrånvaro, % (R12) – – – 5,4 6,6 –

Punktlighet långdistanståg3 
(fjärr- och nattåg), 5 min, % 82 80 n/a 82 81 n/a

Punktlighet medeldistanståg3 
(regionaltåg), 5 min, % 92 89 n/a 92 90 n/a

Punktlighet kortdistanståg3 
(pendeltåg), 3 min, % 92 91 n/a 93 92 n/a

Resandeutveckling kommersiell egentrafik  
(mätt i personkilometer), index4 102 102 n/a 103 101 n/a

Förändring antal resor kommersiell egentrafik, index4 106 104 n/a 105 102 n/a

Koncernöversikt i siffror

1. För definition avseende nyckeltal hänvisas till SJs Års - och hållbarhetsredovisning 2016 sid 99-100.
2. Det finns inget innehav utan bestämmande inflytande.
3. För definition avseende detta nyckeltal hänvisas till sidan 20.
4. Index jämfört med motsvarande period föregående år. 

X 2000 Maxhastighet: 200 km/h.

https://www.sj.se/content/dam/Beta/pdf/%C3%85rs-och-h%C3%A5llbarhetsredovisningar/SJAHR-2016-lankad.pdf
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SJ-koncernens styrkort

1. Nytt nyckeltal från 2017.
2. Egen mätmetod, ej jämförbart med utfall för SJ AB.
3. Ny uppdelning från 2017. Se definition på sidan 20.
4. Mäter andelen tåg som avgår från utgångsstation och kommer fram 

till slutstation enligt den plan som gäller två dygn innan trafik dygn.

5. Målet ska nås på sikt.
6. Målet ska nås i genomsnitt.
7. Utdelningsförslag inte fastställt.

Utfall  
helår 2017

Mål 
helår 2017

Utfall  
helår 2016

Medarbetare

Sjukfrånvaro, % 5,4 5,6 6,6

Frisknärvaro 1, % — — —

Ledarskapsindex, SJ AB 75 73 68

Prestationsindex, SJ AB 79 80 75

Mångfald 1, % utländsk bakgrund enligt SCB 15 15 —

Partnerskap & resurser

Genomförda hållbarhetsrevisioner 1 7 10 —

Samhälle

Trafiksäkerhetsindex 96,5 96,4 96,3

Varumärkesindex, VMI, SJ AB 52 60 52

Miljöindex, SJ AB 78 75 76

SJ Volontär, antal timmar 1 030 1 750 424

EFQM-poäng 586 650 560

Kund

Nöjd kundindex, NKI, SJ AB 72 71 70

Nöjd resenärsindex 2, NRI, SJ Götalandståg, pendeltåg 94 92 94

Nöjd resenärsindex 2, NRI, SJ Götalandståg, regionaltåg 94 92 94

Process 

Punktlighet långdistanståg 3 (fjärr- och nattåg), 5 min, % 82 89 81

Punktlighet medeldistanståg 3 (regionaltåg), 5 min, % 92 92 90

Punktlighet kortdistanståg 3 (pendeltåg), 3 min, % 93 94 92

Regularitet 4 långdistanståg 3 (fjärr- och nattåg), % 98 98 98

Regularitet 4 medeldistanståg 3 (regionaltåg), % 97 98 97

Regularitet 4 kortdistanståg 3 (pendeltåg), % 98 98 97

Finans

Nettoskuldsättningsgrad, ggr -0,10 0,5-1,0 5 0,0

Avkastning på operativt kapital, % 16,4 7,0 6 20,0

Utdelning, andel av periodens resultat, % —7 30-50 40 

Vision och affärsidé

Strategiska mål

Processer, rutiner och checklistor

Värdeord

Affärs- och verksamhetsplaner

Strategisk utvärdering och utveckling

Socialt hållbart Miljömässigt hållbart Ekonomiskt hållbart

Hållbart företagande är en naturlig och 
integrerad del i SJs affärsmodell. Med 
utgångs punkt i SJs vision, affärsidé och 
värdeord  säkerställs ett socialt, miljö-
mässigt och ekonomiskt hållbart företa-
gande genom mätning och uppföljning 
av styr områdena Medar betare, Partner-
skap & resurser, Samhälle, Kund,  Process 
samt Finans. För att årligen utvärdera och 
utveckla SJs ledningssystem används 
den europeiska kvalitetsmodellen EFQM. 
Modellen hjälper till med struktur och 
 systematik för att mäta var SJ befinner sig 
i förhållande till vision och uppsatta mål.

Från vision till konkret arbete

Medarbetare
Partnerskap  
& resurser Samhälle Kund Process Finans
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SJs affärsidé är att erbjuda marknadens mest kundnära och 
hållbara resande i egen regi och tillsammans med andra. 
Det innebär att vi ska vara bäst på att tillgodose kundernas 
behov och att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar 
ska gå hand i hand genom hela verksamheten. Hållbarhet 
är en naturligt integrerad del i både affärsmodell och 
styrning.

SJ styr verksamheten utifrån ett värdeskapande helhets- 
perspektiv. Varje månad följs utfallet upp med hjälp av ett 
balanserat styrkort som inkluderar sex styrområden: Med-
arbetare, Partnerskap & Resurser, Samhälle, Kund, Process 
samt Finans. 

Medarbetare
Sjukfrånvaron i SJ-koncernen mätt som rullande 12 måna-
der uppgick till och med december till 5,4 procent (6,6), 
vilket därmed blir utfallet för helåret 2017. Jämfört med 
2016 har sjukfrånvaron minskat med 1,2 procentenheter 
och överträffat målet för 2017. Såväl långtids- som korttid-
sjukfrånvaron har minskat, vilket tyder på att både arbetet 
med rehabilitering och snabb återgång till arbete och det 
förebyggande arbetet ger avsedd effekt. Under året har 
det förebyggande arbetet kopplat till hälsa, friskvård och 
trivsel intensifierats med bland annat lansering av tjänsten 
Personalstöd för alla medarbetare samt insatser för att 
öka medvetenheten och kunskapen om mobbning och 
trakasserier.

Medarbetarundersökningen 2017 visade ökad svars-
frekvens samt positiv utveckling för både Prestationsindex 
med ett utfall på 79 (75) och Ledarskapsindex på 75 (68).
Årets mål nåddes för Ledarskapsindex men inte för Presta-
tionsindex. Uthålliga insatser kring ledarutveckling, dialog 
och involvering bidrog till förbättringarna.

Av SJs medarbetare 2017 hade 15 procent (—) utländsk 
bakgrund enligt SCBs definition (personen är född utom-
lands eller är född i Sverige med två utrikes födda föräld-
rar). Det innebar att årets mål nåddes. Mångfald ger nya 
erfarenheter och perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft 
genom bättre förståelse för kunders och resenärers behov. 
Därigenom blir det även enklare att etablera nya affärer.

Medelantalet årsanställda i SJ-koncernen uppgick per 
 den 31 december till 3 680 (4 194), fördelat på 2 896 
(2 653) i moder bolaget SJ AB och 784 (1 540) i koncernens 
dotter bolag.  Ökningen av medelantal årsanställda i 
moder bolaget beror på nya avtal inom upphandlad trafik. 
Minskningen av medelantal årsanställda i dotterbolagen 
beror på att cirka 800 medarbetare övergick till ny operatör 
i samband med att SJs dotterbolag Stockholmståg slutade 
köra pendel tågen i Stockholms län i slutet av 2016.

Partnerskap & resurser 
Under 2017 har sju hållbarhetsrevisioner (—) av leverantörer 
genomförts. Fokus har under året varit på att ta fram den 
nya metoden på ett genomarbetat sätt, vilket medfört att 
färre revisioner än initialt planerat ägt rum. Fyra av årets  
revisioner inkluderade granskning på plats, i såväl intern 
som extern regi. Övriga revisioner bestod av grundlig 
granskning av dokument samt dialog och möten med 
 leverantör. Ingen av revisionerna har påvisat några allvar-
liga avvikelser utifrån efterlevnad av vår uppförandekod för 
leverantörer. De mindre avvikelser och observationer som 
konstaterats åtgärdas av leverantören och följs upp av SJ.

Samhälle
Trafiksäkerhetsindex för helåret 2017 blev 96,5 (96,3), vilket 
innebar att årets mål överträffades. SJs trafiksäkerhets index 
är ett mått på utfallet av trafiksäkerhetsarbetet, utöver 
sedvanlig statistik, och definieras som en värdering av 
inträffade trafiksäkerhetsrelaterade olyckor i relation till 
produktionsvolymen.

Införandet av en app för rapportering av avvikelser har 
medfört en stor ökning av mängden avvikelserapporter. I 
samband med detta har också inrapportering och doku-
mentation av mindre olyckshändelser och djurpåkörningar 
förbättrats. Mängden händelser som ger underlag till SJs 
trafiksäkerhetsindex har därmed ökat väsentligt samtidigt 
som trafikproduktionen ökat. Detta tillsammans gör att 
årets mål nåddes trots att två allvarliga plankorsnings-
olyckor inträffade.

Under det fjärde kvartalet 2017 inträffade sex allvarliga 
olyckor där personer blivit påkörda av tåg sedan de av 
okänd anledning befunnit sig i spårområdet. 

Varumärkesindex (VMI) uppgick under det fjärde kvar-
talet till 51 (52), vilket innebar en nedgång med en  
indexenhet jämfört med både föregående kvartal och 
fjärde kvartalet 2016. Utfallet under helåret uppgick till 52, 
vilket innebar att årets mål inte nåddes.

VMI är en indikator på hur allmänheten uppfattar SJ 
som företag utifrån värde orden Pålitligt, Enkelt, Mänskligt 
och Härligt. Det finns en tydlig skillnad mellan de som 
reser med SJ och de som inte reser med SJ, där de som inte 
reser med SJ är betydligt mindre positivt inställda till SJs 
varumärke. De som reser med SJ ger  ett högre betyg när 
de är ombord på tåget än när de tillfrågas i en undersök-
ning vid ett senare tillfälle. Det visar att även SJs resenärer 
färgas av den allmänna, mindre positiva, bilden av SJ. SJ 
har inte lyckats göra den önskade förflyttningen, även om 
det under året gick att se positiva resultat av SJs nya, varu  
märkesbyggande och emotionella kommunikation.

Miljöindex vid mätningen under fjärde kvartalet blev 
77 (76) och resultatet för helåret blev 78, vilket innebar att 
årets mål överträffades. En sannolikt bidragande orsak 
till förbättringen är fortsatt positiv respons från resenärer 
kopplat till bistrons matkoncept med ett utökat ekologiskt 
och vegetariskt utbud och att bistron är KRAV-certifierad. 
Miljöindex visar resenärernas uppfattning om SJ som ett 
miljömedvetet företag. 

Utfallet för SJ Volontär blev under året 1 030 timmar 
(424), vilket trots den stora förbättringen jämfört med 
2016 avvek stort från uppsatt mål. SJ Volontär möjliggör 
för medarbetare inom SJ-koncernen att ägna sig åt ideellt 
arbete på arbetstid. 

Utfallet för EFQM under 2017 blev 586 poäng (560), en 
förbättring jämfört med föregående år men lägre än årets 
mål. SJ utvärderades under det fjärde kvartalet av en extern 
part med avseende på EFQM. EFQM-modellen används 
för att utvärdera SJs ledningssystem på ett väletablerat sätt 
samt för jämförelse med andra organisationer. 

Kund 
Nöjd kundindex (NKI) mäts ombord på SJ ABs tåg. Utfallet 
blev även under fjärde kvartalet 72 (70), vilket innebär att 
samtliga kvartal under året uppnått samma nivå som även 
är den högsta sedan mätningarna inleddes. NKI för hel-
året uppgick till 72, vilket innebar att årets mål överträffa-

Hållbart företagande
Jämförelse inom parantes avser utfall för helåret 2016.
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des. Den positiva utvecklingen av NKI är en följd av ett sys-
tematiskt arbetssätt med fokus på resenärens behov. De 
områden där kunderna anser att störst förbättring skett är 
SJs  digitala kanaler, servicen ombord, kommunikationen 
med kunderna samt att SJ överlag är mer kundorienterat.

SJ Götalandståg mäter Nöjd resenärsindex (NRI). Utfallet 
under fjärde kvartalet blev 97 (94) bland pendeltågs-
resenärer och 95 (94) bland regionaltågsresenärer. För 
helåret 2017 uppgick NRI till 94 bland både pendeltågs- 
och regionaltågsresenärer, vilket innebar att målen för   
året överträffades.

Process
Punktligheten (rullande 12 månader) var per den 31 dec-
em ber, och därmed helåret 2017, för SJs långdistanståg 
82 procent (81), medeldistanståg 92 procent (90) och för 
kortdistanståg 93 procent (92). Under det fjärde kvartalet 
har medeldistanstrafiken vid flera tillfällen nått årsmålet 
och under årets sista vecka överträffades punktlighets-

målen för samtliga trafikslag. Regularitet redovisas på sidan 7. 
Det fjärde kvartalet inleddes med flera större händelser 
som påverkade punktligheten negativt. Den 11 oktober 
drabbades Trafikverkets internetleverantörer av en överbe-
lastningsattack. Attacken innebar att SJ under tidig morgon 
inte hade tillgång till Trafikverkets system och därmed inte 
kunde se var tågen befann sig. Lokförarna fick även order-
ges manuellt vilket skapade förseningar. 

Första veckan i november uppmättes årets högsta 
punktlighet för SJs långdistanståg. Under sista veckan i 
november uppstod flera händelser med stor trafikpåver-
kan, vilket medförde att punktligheten sjönk jämfört med 
tidigare veckor. Punktligheten varierade mycket under 
december, då bland annat en brand i en elcentral söder om 
Stockholm orsakade störningar den 30 december.

Vanliga orsaker till störningar under kvartalet var obe-
höriga i spårområdet, signalfel, spårledningsfel, växelfel, 
fordonsfel samt älgkrockar. Stundtals har brist och skador 
på SJs tåg medfört sena avgångar och inställda tåg.
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MSEK 
Okt-dec 

2017
Okt-dec 

2016
Helår
 2017

Helår
 2016

Nettoomsättning 2 087 2 533 7 780 9 336

Övriga rörelseintäkter 20 11 27 36

Summa rörelsens intäkter 2 107 2 544 7 806 9 372

Personalkostnader -629 -735 -2 423 -2 834

Av- och nedskrivningar -197 -211 -791 -792

Övriga kostnader -1 103 -1 266 -3 964 -4 917

Summa kostnader -1 930 -2 212 -7 178 -8 543

Resultat från andelar i intressebolag 3 2 38 8

Rörelseresultat 181 335 666 837

Ränteintäkter och liknande poster -1 0 17 14

Räntekostnader och liknande poster -8 -7 -20 -18

Resultat före skatt 171 328 664 833

Skatter -37 -73 -140 -183

Periodens resultat 135 255 523 650

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 135 255 523 650

Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK 34 64 131 162

Genomsnittligt antal aktier, tusental 4 000 4 000 4 000 4 000

Övrigt totalresultat

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet

Kassaflödessäkringar 2 4 8 -3

Finansiella tillgångar som kan säljas 1 0

Valutaterminer 6 -2 11 2

Uppskjuten skatt -2 -1 -4 0

Övrigt totalresultat för perioden 5 2 15 -1

Totalresultat för perioden 140 257 538 649

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 140 257 538 649

Koncernens rapport över resultat 
och övrigt totalresultat

SJ 3000 Maxhastighet: 200 km/h.
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Kommentarer till koncernens rapport  
över resultat och övrigt totalresultat

Intäkter 
Resandeutvecklingen (mätt i personkilometer) för kom-
mersiell egentrafik var under fjärde kvartalet 2 procent 
högre än motsvarande kvartal föregående år.  

SJs totala utbud ökade under kvartalet, i hög utsträck-
ning tack vare nya avtal och tilläggsavtal inom upphandlad 
trafik. Yielden (biljettpris per personkilometer) var något 
högre än motsvarande kvartal föregående år. 

Totalt minskade SJs nettoomsättning med 446 MSEK 
under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 
2016 som var ett ovanligt starkt kvartal. Lägre avtalsintäk-
ter och övriga intäkter är hänförliga till att SJ inte längre 
har uppdraget att köra pendeltågstrafiken i Stockholms 
län. Exklusive pendeltågstrafiken ökade avtalsintäkterna 
under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 
före gående år, till följd av nya avtal och tilläggsavtal för 
upphandlad trafik.

Egentrafikintäkterna var i linje med fjärde kvar talet 2016.

Ekonomisk utveckling oktober–december 2017

Kostnader
Totalt minskade SJs kostnader med 282 MSEK jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år. Det lägre kostnads
utfallet beror till stor del på att SJ inte längre har uppdraget 
att köra pendeltågstrafiken i Stockholms län. 

Bortsett från denna minskade kostnadsbas har koncer-
nen högre kostnader som  följd av nya avtal och tilläggs-
avtal för den upphandlade trafiken. De ökade kostnaderna 
påverkade Övriga kostnader (främst el-, infrastruktur-, drifts- 
och under hållskostnader) samt Personalkostnader. 

Rörelseresultat
SJ hade under fjärde kvartalet en stabil resultatutveckling 
tack vare positiv resandeutveckling. Det lägre resultatet 
jämfört med året innan förklaras av att SJ inte längre kör 
pendeltågen i Stockholms län samt att fjärde kvartalet 
föregående år var ovanligt starkt, bland annat genom 
tilläggsavtal. Rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 
181 MSEK (335) och rörelsemarginalen till 8,6 procent (13,2).

Koncernens resultat och skatt 
Koncernens resultat före skatt uppgick till 171 MSEK (328).
Skatt på kvartalets resultat uppgick till -37 MSEK (-73) och 
den effektiva skattesatsen uppgick till 21 procent (22).

Skillnaden   skatten förklaras av resultat från intresse-
bolag. Kvartalets resultat uppgick till 135 MSEK (255).

Nettoomsättning per intäktslag Q4, MSEK
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Kommentarer till koncernens rapport 
över resultat och övrigt totalresultat

Ekonomisk utveckling helåret 2017

Kostnader
Totalt minskade SJs kostnader med 1 365 MSEK under året 
jämfört med föregående år. Det lägre kostnadsutfallet 
beror till stor del på att SJ inte längre har uppdraget att köra 
pendeltågstrafiken i Stockholms län. 

Bortsett från denna minskade kostnadsbas har koncer-
nen högre kostnader som  följd av nya avtal och tilläggs-
avtal för den upphandlade trafiken. De ökade kostnaderna 
påverkade Övriga kostnader (främst el-, infrastruktur-, drifts- 
och under hållskostnader) samt Personalkostnader. 

Rörelseresultat
En fortsatt positiv resandeutveckling för SJ resulterade i att 
rörelseresultatet för helåret uppgick till 666 MSEK (837). 
Det lägre resultatet jämfört med året innan förklaras av att 
SJ inte längre kör pendeltågen i Stockholms län samt att 
fjärde kvartalet föregående år var ovanligt starkt, bland 
annat genom tilläggsavtal. Rörelsemarginalen uppgick till 
8,5 procent (8,9).

Koncernens resultat och skatt 
Koncernens resultat före skatt uppgick till 664 MSEK (833). 
Skatt på årets resultat uppgick till -140 MSEK (-183) och den 
effektiva skattesatsen uppgick till 21 procent (22). 

Skillnaden mellan den faktiska skattesatsen 22 procent 
och den effektiva skatten förklaras av resultat från intresse-
bolag. Årets resultat uppgick till 523 MSEK (650).
 

Intäkter 
Resandeutvecklingen (mätt i personkilometer) för kom-
mersiell egentrafik var under helåret 3 procent högre än 
under föregående år. 

Det totala utbudet ökade under året, i hög utsträckning 
tack vare nya avtal och tilläggsavtal inom upphandlad 
trafik. Yielden (biljettpris per personkilometer) var i linje 
med helåret 2016. 

Totalt minskade SJs nettoomsättning med 1 556 MSEK 
under helåret jämfört med helåret 2016. Lägre avtals 
intäkter och övriga intäkter är hänförliga till att SJ inte längre 
har uppdraget att köra pendeltågstrafiken i Stockholms 
län. Exklusive pendeltågstrafiken ökade avtalsintäkterna 
till följd av nya avtal och tilläggsavtal för upphandlad trafik. 

Egentrafikintäkterna ökade under året med 188 MSEK 
jämfört med samma period 2016 som ett resultat av ökat 
resande. 

Nettoomsättning per intäktslag helår, MSEK
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Koncernens rapport över finansiell 
ställning i sammandrag

Koncernens rapport över förändring 
i eget kapital i sammandrag 

MSEK 
31 dec

2017
31 dec

2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 341 5 505

Immateriella tillgångar 254 286

Finansiella tillgångar 60 35

Summa anläggningstillgångar 5 655 5 826

Omsättningstillgångar

Varulager 5 4

Kortfristiga fordringar 734 804

Kortfristiga placeringar 1 614 1 479

Likvida medel 70 74

Anläggningstillgångar till försäljning – 78

Summa omsättningstillgångar 2 423 2 439

SUMMA TILLGÅNGAR 8 078 8 265

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 4 615 4 337

Långfristiga skulder

Avsättningar 201 184

Räntebärande skulder 962 1 059

Icke räntebärande skulder 0 0

Uppskjutna skatteskulder 480 487

Summa långfristiga skulder 1 643 1 731

Kortfristiga skulder

Avsättningar 195 161

Räntebärande skulder 98 343

Icke räntebärande skulder 1 528 1 693

Summa kortfristiga skulder 1 821 2 197

Summa skulder 3 464 3 928

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 078 8 265

MSEK 2017
 

2016

Ingående balans 1 januari 4 337 3 876

Periodens resultat 523 650

Övrigt totalresultat för perioden 14 -1

Totalresultat för perioden 538 649

Utdelning till aktieägare -260 -188

Utgående balans 4 615 4 337
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Kommentarer till koncernens rapport 
över finansiell ställning 

SJs nya X 2000 — en hållbar investering
SJ genomför en omfattande modernisering av X 2000  
genom att investera i ny teknik och helt ny interiör. Krav-
ställningen på framtidens X 2000 har tagits fram tillsam-
mans med SJs kunder och medarbetare.

Ny, modernare teknik innebär att driftsäkerheten kan 
öka ytterligare, vilket bland annat kommer kunna bidra 
till förbättrad punktlighet. Inom teknikuppgraderingen 
har ett slutgiltigt konstruktionsgodkännande erhållits 
och det första fordonet testkörs.

Ny inredning, stolar och bistro kommer att öka  
komforten för resenärerna. Tidigare i år fick resenärer 
och medarbetare möjlighet att testa stolar samt även 
uppleva hur det nya tåget kan se ut via VRfilm. Den 
interiöra designen och konstruktionen är nu preliminärt 
godkänd.

Förutom kontrakterade investeringar i teknik och  
interiör ingår även utbyte av övrig teknik som exempel-
vis boggiramar, dörrsystem och förberedelser för ett 
nytt signalsystem (ERTMS). Uppgraderingen till ett nytt 
dörrsystem är bland annat viktig för ökad punktlighet.

596MSEK
investerade SJ under året, 

framför allt i tåg och IT-system

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Koncernens materiella anläggningstillgångar uppgick 
per den 31 december till 5 341 MSEK (5 505) och utgörs till 
 största delen av tågfordon. SJs fordonsflotta består av  
SJ 3000, X 2000, dubbeldäckare samt lok och personvagnar. 

Årets investeringar avseende materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till 529 MSEK (314). Investeringarna 
under året avser främst X 2000. 

Immateriella tillgångar 
Koncernens immateriella tillgångar uppgick till 254 MSEK 
(286) och utgörs av balanserade utgifter för utveckling, 
främst avseende utvecklingskostnader för verksamhets-
nära ITsystem. De största ITsystemen är ett nytt under-
hållssystem, ett nytt tidtabell/planeringssystem samt 
utveckling av en ny produktstruktur mot kund.

Årets investeringar i immateriella tillgångar uppgick till  
67 MSEK (76) och avsåg utveckling av olika ITsystem. 

Jämförelsetal avseende kommentarer till koncernens rapport över finansiell ställning är den 31 december 2016.
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Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar uppgick till 60 MSEK 
(35) och utgörs av andelar i intressebolag. Ökningen beror 
främst på starkt resultat från SJs intressebolag.

Omsättningstillgångar
Kortfristiga placeringar uppgick till 1 614 MSEK (1 479).  
Investeringar i kortfristiga placeringar har netto ökat med 
135 MSEK under året.

Under tredje kvartalet slutförde SJ försäljningen av de 
X31tågset, som redovisats som anläggningstillgångar till 
försäljning, enligt tidigare försäljningsavtal. Anläggnings-
tillgångar till försäljning per den 31 december uppgick till  
0 MSEK (78).

Totala investeringar under året, MSEK

X 2000

Lok och personvagn

Dubbeldäckare

Övriga fordon

Immateriella tillgångar

Övriga materiella 
anläggningstillgångar

38055

76
12 

67
5

Satsningen på nya X 2000 uppgår totalt till cirka 3,5  
miljarder kronor och SJ planerar att trafiksätta det första 
tåget under 2018. Per den 31 december 2017 har 498 
MSEK upparbetats avseende teknik och 133 MSEK avse-
ende interiör.
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1. Beslut vid extra bolagsstämma den 25 september 2015 att genomföra en extra utdelning om 1 700 MSEK.
2. Utdelningsförslag inte fastställt. 

Utveckling av finansiella mål och eget kapital 

Eget kapital 
Koncernens eget kapital uppgick den 31 december till 
4 615 MSEK (4 337). Förändringen förklaras av periodens 
totalresultat om 538 MSEK samt av utdelning till aktieägare 
på 260 MSEK. 

Skulder
Räntebärande skulder
Koncernens räntebärande skulder uppgick till 1 060 MSEK 
(1 402) och utgörs främst av återstående betalnings-
åtaganden för upptagna lån 2012 för finansiering av SJ 3000 
samt upptagna lån 2015 för moderniseringen av X 2000. 
Lånen har en återstående löptid på 5 till 8 år. 

Av de räntebärande skulderna är 962 MSEK (1 059) lång-
fristiga och 98 MSEK (343) kortfristiga, vilket avser lån som 
förfaller till betalning inom ett år. Starkt resultat och kassa-
flöde under 2016 medförde att SJ under första kvartalet 2017 
enligt avtal förtidsåterbetalade ett lån om 243 MSEK. Lånet 
omklassificerades till kortfristiga skulder i slutet av 2016. SJ 
har även amorterat 100 MSEK enligt plan på de långfristiga 
skulderna under 2017.

Den genomsnittliga löptiden för utestående skulder 
uppgick till 53 månader (50). Den genomsnittliga ränte-
bindningstiden uppgick till 9 månader (10).

Koncernens räntebärande avsättningar och skulder 
uppgick den 31 december till 1 219 MSEK (1 563) och ränte-

bärande tillgångar till 1 684 MSEK (1 553). Koncernens netto-
kassa uppgick därmed till 465 MSEK mot 10 MSEK i netto-
skuld per den 31 december 2016. Förändringen förklaras 
främst av ett starkt resultat och en låg investeringstakt.

Finansiella mål 
Finansiella mål för SJ är en avkastning på operativt kapital  
på minst 7 procent i genomsnitt samt en nettoskuld- 
sättningsgrad på 0,5–1,0 gånger på sikt. Vidare ska utdel
ningen långsiktigt uppgå till mellan 30 och 50 procent av 
årets resultat efter skatt. 

Avkastning på operativt kapital uppgick per den 31 dec- 
ember till 16,4 procent (20,0). Avkastningen på operativt 
kapital utvecklas fortsatt över målet, vilket främst förklaras av 
ett positivt resultat och minskat operativt kapital på grund av 
lägre investeringstakt än planerat.

Koncernens nettoskuldsättningsgrad uppgick till -0,1 
ggr (0,0). SJs kapitalstruktur är därmed starkare än vad 
 ägarens långsiktiga mål anger. 

Utdelningen för 2016 fastställdes på årsstämman 2017, 
enligt styrelsens förslag, till 40 procent (40) av årets resultat 
efter skatt, vilket motsvarar 260 MSEK (188). 
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MSEK 
Okt–dec

2017
Okt–dec

2016
Helår
2017

Helår
2016

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 171 328 664 833

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 230 226 811 815

– Av- och nedskrivningar 197 211 791 792

– Förändring avsättningar 35 16 51 30

– Realisationsvinst/förlust 1 3 1 2

– Resultat från andelar i intressebolag -3 -2 -32 -8

Betald skatt -49 -61 -152 -146

Förändring övrigt -6 18 -6 5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

347 510 1 316 1 506

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -159 -298 -78 -204

Kassaflöde från den löpande verksamheten 187 213 1 238 1 303

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -144 -99 -529 -314

Förvärv av immateriella tillgångar -17 -18 -67 -76

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 – 78 2

Utdelning från intressebolag 1 – 7 17

Förvärv kortfristiga placeringar -236 -524 -583 -798

Försäljning kortfristiga placeringar 116 61 455 107

Kassaflöde från investeringsverksamheten -278 -579 -639 -1 062

Finansieringsverksamheten

Checkräkningskredit 0 – –

Upptagna lån 0 – – –

Amorteringar -2 -29 -343 -76

Utdelning 0 – -260 -188

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 -29 -603 -264

Periodens kassaflöde -93 -396 -4 -23

Likvida medel vid periodens början 163 470 74 97

Likvida medel vid periodens slut 70 74 70 74

Koncernens rapport över kassaflöden 
i sammandrag

Kommentarer till koncernens rapport över 
kassaflöden januaridecember

Periodens förvärv av kortfristiga placer ingar uppgick till 
583 MSEK (798) och försäljning av  kortfristiga placeringar 
uppgick till 455 MSEK (107). Kassaflöde från investerings-
verksamheten upp gick till 639 MSEK (1 062).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Enligt beslut på årsstämman verkställdes den 9 maj utdel-
ning till aktieägare om 260 MSEK (188). Amortering har 
skett av befintliga lån med 343 MSEK (76), dels förtids-
återbetalning enligt avtal på ett lån om 243 MSEK, dels 
amorteringar om 100 MSEK enligt plan. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till 603 MSEK (264). 
Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 70 
MSEK (74).

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflöde från den löpande verksamheten var något lägre 
än föregående år och uppgick till 1 238 MSEK (1 303). 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändringar i rörelsekapitalet uppgick till 1 316 MSEK (1 506) 
och minskningen är främst en följd av ett lägre resultat  
jämfört med föregående år. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella  anläggningstillgångar uppgick 
till 529 MSEK (314) varav 524 MSEK (279) avsåg investeringar 
i fordon. Övriga investeringar i materiella anläggningstill-
gångar uppgick till 5 MSEK (37).

Investeringar i immateri ella tillgångar uppgick till 67 
MSEK (76) och avsåg utveckling av olika ITsystem. 

Jämförelsetal avseende kommentarer till koncernens kassaflöde är helår 2016.
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MSEK 
Okt–dec

2017
Okt–dec

2016
Helår
2017

Helår
2016

Nettoomsättning 1 874 1 676 6 969 6 145

Övriga rörelseintäkter 20 18 27 55

Summa rörelsens intäkter 1 894 1 694 6 996 6 199

Personalkostnader -497 -465 -1 909 -1 717

Av- och nedskrivningar -197 -210 -790 -797

Övriga kostnader -1 039 -866 -3 739 -3 104

Summa kostnader -1 734 -1 541 -6 439 -5 618

Rörelseresultat 160 153 557 581

Resultat från dotterbolag 0 -85 301 42

Resultat från andelar i intressebolag 0 0 11 17

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar 0 23 18 41

Räntekostnader och liknande kostnader -8 -5 -20 -18

Resultat före skatt 150 87 866 664

Aktuell skatt -34 -57 -129 -176

Periodens resultat 116 29 737 487

Moderbolagets resultaträkning 
i sammandrag

Moderbolagets balansräkning 
i sammandrag

MSEK 
31 dec

2017
31 dec

2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 339 5 581

Immateriella anläggningstillgångar 254 286

Finansiella anläggningstillgångar 126 107

Summa anläggningstillgångar 5 719 5 974

Omsättningstillgångar

Varulager 5 4

Kortfristiga fordringar 661 626

Kortfristiga placeringar 1 614 1 479

Kassa och bank 69 70

Summa omsättningstillgångar 2 349 2 179

SUMMA TILLGÅNGAR 8 068 8 153

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4 480 3 989

Skulder

Avsättningar 894 831

Långfristiga skulder 962 1 059

Kortfristiga skulder 1 732 2 275

Summa skulder 3 588 4 164

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 068 8 153
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Kommentarer till moderbolagets 
resultat- och balansräkning

I moderbolaget SJ ABs verksamhet ingår tågtrafik samt 
huvudkontorets funktioner. Trafikintäkter utgör den domi-
nerande intäktskällan. 

Resandeutvecklingen (mätt i personkilometer) för kom-
mersiell egentrafik var 2 procent högre i fjärde kvartalet  
jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  

SJ ABs totala utbud ökade under året, i hög utsträckning 
tack vare nya avtal inom upphandlad trafik. Yielden (biljett-
pris per personkilometer) var något högre än motsvarande 
kvartal föregående år. 

Totalt ökade SJ ABs intäkter med 200 MSEK jämfört med 
fjärde kvartalet 2016, till stor del drivet av att nattågs trafiken 
sedan den 1 januari 2017 bedrivs inom SJ AB och av nya 
avtal inom upphandlad trafik. 

Personalkostnaderna under fjärde kvartalet var 32 MSEK 
högre jämfört med föregående år. Ökningen förklaras till 
stor del av nya avtal inom upphandlad trafik  vilket medfört 
ökat antal medarbetare samt av årlig lönerevision. 

Övriga kostnader ökade under kvartalet med 173 MSEK 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  Ökningen 

är främst en effekt av att kostnadsbasen har ökat på grund 
av nya avtal samt att nattågstrafiken sedan den 1 januari 
2017 bedrivs inom SJ AB. Kostnader som påverkas är främst 
infrastruktur och el, drifts och underhållskostnader. 

Totalt ökade SJ ABs kostnader med 193 MSEK under  
fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2016.

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 150 
MSEK (87). Skatt på kvartalets resultat uppgick till 34 MSEK 
(57) och den effektiva skattesatsen uppgick till 23 procent 
(66). Skillnaden mellan den faktiska skattesatsen 22 pro 
cent och den effektiva skatten för kvartalet förklaras av 
kommanditbolagets upparbetade resultat som beskattas 
i moderbolaget men som redovisas i moderbolaget först 
vid utdelningstillfället. Kvartalets resultat uppgick till 116 
MSEK (29).

Eget kapital i moderbolaget var den 31 december 4 480 
MSEK (3 989). 

Medelantalet anställda i moderbolaget uppgick till 
2 896 (2 653). Ökningen beror på nya avtal inom upphand-
lad trafik.

InterCity och Nattåg Maxhastighet: 160 km/h.

Ekonomisk utveckling oktober–december 2017
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NOT 1: Upplysning om verkliga värden avseende finansiella instrument 

31 dec 2017 31 dec 2016

Koncernen 
MSEK Kategori Värdering

Redovisat 
värde

Verkligt 
värde

Redovisat 
värde

Verkligt 
värde

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och 
andra fordringar

Lånefordringar och kund-
fordringar

Upplupet 
anskaffningsvärde 595 595 633 633

Obligationer

Finansiella tillgångar vär-
derade till verkligt värde via 
resultatet Verkligt värde 1 614 1 614 1 479 1 479

Summa omsättningstillgångar 2 209 2 209 2 112 2 112

Likvida medel

Kassa och bank
Lånefordringar och 
kundfordringar

Upplupet 
anskaffningsvärde 70 70 74 74

Summa likvida medel 70 70 74 74

Derivat

Ränteswapar
Derivat identifierat som 
säkringsinstrument Verkligt värde -8 -8 -16 -16

Summa derivat -8 -8 -16 -16

Finansiella skulder

Banklån

Finansiella skulder 
värderade till upplupet 
anskaffningsvärde

Upplupet 
anskaffningsvärde 1 040 1 040 1 379 1 379

Leverantörsskulder och 
övriga skulder

Finansiella skulder 
värderade till upplupet 
anskaffningsvärde

Upplupet 
anskaffningsvärde 579 579 604 604

Summa finansiella skulder 1 619 1 619 1 983 1 983

Hierarkinivå för finansiella instrument värderade till verkligt värde, MSEK 31 dec 2017 31 dec 2016

Nivå 2 1 606 1 465

Summa finansiella instrument värderade till verkligt värde 1 606 1 465

Bedömning av verkligt värde på finansiella instrument
Klassificeringen sker hierarkiskt i tre nivåer baserat på de indata som använts i värderingen av instrumenten. 

I nivå 1 används noterade priser på en aktiv marknad, till exempel börskurser. 
I nivå 2 används andra observerbara marknads data för tillgången eller skulden än noterade priser, till exempel räntesatser och 

     avkastningskurvor. 
I nivå 3 bestäms det verkliga värdet utifrån en värderingsteknik som baseras på antaganden som inte är underbyggda av priser eller 

     observerbara data. 
SJkoncernen har inga finansiella instrument i Nivå 2 och 3. Det har inte skett några överföringar mellan de olika nivåerna under perioden. 
Värderingen till verkligt värde av de finansiella instrumenten i SJkoncernen baseras på data enligt nivå 2. SJs kreditvillkor avseende 
banklån antas enligt en approximativ uppskattning vara att betrakta som marknadsmässiga, och då skulderna löper med rörlig 
STIBORbaserad ränta antas skuldernas storlek vara en korrekt uppskattning av det verkliga värdet. 

Nivå 2 – Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på andra observerbara data för 
tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (som prisnoteringar) eller indirekt (härledda från 
prisnoteringar).

NOT 2: Ställda säkerheter  

Den 28 februari 2017 återbetalade SJ, med egna medel, ett lån från Nordea Finans om ca 243 MSEK. Detta ledde till att tre SJ 3000fordon 
som var pantsatta för lånet frigjordes. SJ har fortsatt 17 SJ 3000tågsätt ställda som säkerhet för två lån från Nordiska Investeringsbanken.

Per den 31 december uppgick redovisat värde för samtliga 17 tågsätt (20) till 1 302 MSEK (1 655). Redovisat värde för dessa upptagna 
lån uppgick till 1 040 MSEK (1 379).

Noter
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Övrig information – koncernen

Årsstämma 2018
Årsstämma 2018 kommer att äga rum den 24 april på Klara-
porten, Vasagatan 10, i Stockholm. Stämman är öppen för 
allmänheten.

Väsentliga risker 
SJs riskbild beskrivs i SJs Års och hållbarhetsredovisning 
2016 (sidorna 2728). 

Osäkerhetsfaktorer
Följande förändring av osäkerhetsfaktorer har skett sedan 
publiceringen av SJs Års och hållbarhetsredovisning 2016:
I januari 2013 ansökte Konkurrensverket om att SJ skulle 
åläggas att betala upphandlingsskadeavgift, då bola-
get inte följt upphandlingsreglerna i lagen om offentlig 
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster (LUF). SJ bestred ansökningarna. Den 10 
januari 2014 beslutade Förvaltningsrätten i Stockholm att 
avvisa Konkurrensverkets ansökningar. I skälen till beslutet 
angav förvaltningsrätten att SJs verksamhet inte omfat-
tas av LUF och att lagen således inte är tillämplig på SJs 
upphandlingar. Förvaltningsrättens beslut överklagades 
av Konkurrensverket till kammarrätten. Kammarrätten har 
i juni 2015 meddelat dom till SJs fördel, vilket innebar att 
Konkurrensverkets överklagande avslogs då kammarrätten 
fann att LUF inte är tillämplig på SJs verksamhet. Konkur-
rensverket överklagade domen till Högsta förvaltnings-
domstolen den 24 juni 2015 och begärde prövningstill-
stånd. Högsta förvaltningsdomstolen har den 8 mars 2016 
beviljat prövningstillstånd, vilket innebär att målet kommer 
att prövas av högsta instans. I juni 2017 beslutade Högsta 
förvaltningsdomstolen att skicka begäran om förhandsav-
görande till EUdomstolen. En nationell domstol har enligt 
EU-rätten möjlighet att skicka frågor som rör tolkningen 
av EUrätten till EUdomstolen för ett klargörande. Detta 
är första gången en svensk domstol beslutat att skicka en 
begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen i ett 
upphandlingsmål.

Redovisningsprinciper och uppskattningar 
och bedömningar
Denna bokslutskommuniké för SJkoncernen har upprättats 
i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårs
rapportering. Moderbolaget redovisar i enlighet med 
Årsredovisningslagen och med tillämpning av rekom-
mendationer från Rådet för finansiell rapportering RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer. 

SJ använder sig av samma redovisningsprinciper och 
uppskattningar och bedömningar såsom principerna 
beskrivs i SJs Års och hållbarhetsredovisning 2016  
(sidorna 6164). Nya och ändrade standarder och 
tolkningar från IASB respektive IFRIC har inte haft någon 
väsentlig på verkan på koncernens finansiella rapporter.

Nya och ändrade standarder som ännu inte trätt i kraft 
De nya och ändrade standarder som ännu inte trätt i kraft 
redovisas i SJs Års  och hållbarhetsredovisning 2016 (sidan 61).  

IFRS 9 Finansiella instrument ska ersätta IAS 39 Finansiella 
instrument: Redovisning och värdering. Standarden 
innehåller nya krav för klassificering och värdering av 
finansiella instrument, för bortbokning,nedskrivning och 
generella regler för säkringsredovisning. Standarden 
tillämpas från den 1 januari 2018. Den främsta effekten 
som bedöms påverka SJkoncernens resultat, finansiella 
ställning och nyckeltal är en ny modell avseende nedskriv-
ning av tillgångar, som innebär att hänsyn tas till förväntade 
händelser och inte enbart inträffade.

IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” ska ersätta IAS 
18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 innebär en 
modell för intäktsredovisning för nästan alla inkomster 
som uppkommer genom avtal med kunder. SJ tillämpar 
IFRS 15 från 2017. Effekten som påverkar SJkoncernen är en 
ny beräkning avseende värdet av SJs Priopoäng. Effekten 
bedöms som immateriell för SJs resultat och finansiella 
ställning.

IFRS 16 ”Leases” ska ersätta IAS 17 Leasingavtal och 
innebär för leasetagaren att i stort sett samtliga leasingav-
tal ska redovisas i balansräkningen. Standarden innehåller 
mer omfattande upplysningskrav jämfört med nuvarande 
standard. IFRS 16 är tillämplig för räkenskapsår som börjar 
1 januari 2019. En preliminär bedömning av effekterna vid 
tillämpning av IFRS 16 har genomförts och bedöms påverka 
SJkoncernens finansiella ställning och nyckeltal.

Definitioner och mätmetoder
SJ presenterar vissa finansiella mått som inte definieras 
enligt IFRS och anser att dessa mått ger värdefull komplet-
terande information till ägaren, styrelsen och koncernled-
ningen då de möjliggör utvärdering av resultat och utveck-
ling. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått 
på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått 
som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska 
därför inte ses som en ersättning för mått som definieras 
enligt IFRS. Nyckeltal definierade enligt IFRS är; periodens 
resultat och resultat per aktie. 

Nyckeltal som ej är definierade enligt IFRS men som SJ 
följer upp verksamheten på är; avkastning eget kapital, 
avkastning operativt kapital, nettoskuldsättningsgrad, 
nettoskuld. För definitioner hänvisas till SJs Års och hållbar-
hetsredovisning 2016 (sidorna 99100). 

Sedan publicering av SJs Års och hållbarhetsredovisning 
2016 har följande ickefinansiella definitioner tillkommit:

Långdistanståg: Resandetåg som avser att transportera 
resenärer interregionalt, annonseras normalt som fjärr- 
(InterCity), natt eller snabbtåg.

Medeldistanståg: Resandetåg som avser att transportera 
resenärer regionalt, annonseras normalt som regionaltåg. 

Kortdistanståg: Resandetåg som avser att transportera 
resenärer lokalt, annonseras normalt som pendel- eller 
flygtåg. 

Regionaltåg, maxhastighet: 160 km/h.

https://www.sj.se/content/dam/Beta/pdf/%C3%85rs-och-h%C3%A5llbarhetsredovisningar/SJ_Ars-och%20hallbarhetsredovisning_2015-2.pdf
https://www.sj.se/content/dam/Beta/pdf/%C3%85rs-och-h%C3%A5llbarhetsredovisningar/SJ_Ars-och%20hallbarhetsredovisning_2015-2.pdf
https://www.sj.se/content/dam/Beta/pdf/%C3%85rs-och-h%C3%A5llbarhetsredovisningar/SJ_Ars-och%20hallbarhetsredovisning_2015-2.pdf
https://www.sj.se/content/dam/Beta/pdf/%C3%85rs-och-h%C3%A5llbarhetsredovisningar/SJ_Ars-och%20hallbarhetsredovisning_2015-2.pdf
https://www.sj.se/content/dam/Beta/pdf/%C3%85rs-och-h%C3%A5llbarhetsredovisningar/SJ_Ars-och%20hallbarhetsredovisning_2015-2.pdf
https://www.sj.se/content/dam/Beta/pdf/%C3%85rs-och-h%C3%A5llbarhetsredovisningar/SJ_Ars-och%20hallbarhetsredovisning_2015-2.pdf
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Rapport  för  f järde kvartalet  och helåret  2017

Undertecknade försäkrar att rapport över fjärde kvartalet och helåret 2017 ger en rättvisande översikt av moderbolagets 
och  koncernens  verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moder -
bolaget  och de företag som ingår i koncernen står inför.

 
Stockholm den 7 februari 2018

 Jan Sundling Crister Fritzson

 Styrelsens ordförande  Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer.

Försäkran

Vision: 
Ett SJ att lita på och längta till.

Affärsidé: 
SJ ska erbjuda marknadens mest kundnära och 
hållbara resande i egen regi och i samarbete 
med andra. Det innebär att vi ska vara bäst på att 
tillgodose kundernas behov och att socialt, miljö-
mässigt och ekonomiskt ansvar ska gå hand i hand 
genom hela vår verksamhet.

Värdeord:
Pålitligt, Enkelt, Mänskligt och Härligt.

Ekonomisk information beställs från SJ AB, 
Stab Ekonomi, 105 50 Stockholm och finns 
även på sj.se.
SJs presstjänst 010751 51 84. 

Rapporttillfällen 2018
 
Års och hållbarhetsredovisning 2017 . . . . . . . .20 mars

Årsstämma 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 april i Stockholm

Rapport för första kvartalet 2018 . . . . . . . . . . . . . 24 april

Rapport för andra kvartalet 2018 . . . . . . . . . . . . . . . 19 juli

Rapport för tredje kvartalet 2018 . . . . . . . . . .29 oktober

Informationen är sådan som SJ AB ska offentlig
göra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades för offentlig
görande den 7 februari 2018.

SJ AB Vasagatan 10  105 50 Stockholm 5561961599 010751 60 00 sj.se
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